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I. Questions auxquelles il n'a pas etc repondu
dans Ie delai reglementaire

(Art. 89 du reglement du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale)

I. Vragen waarop niet werd geantwoord
binnen de tijd bepaald door het reglement

(Art. 89 van het reglement van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad)

(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 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

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

Enlevement des immondices par les communes. — Indem-
nite (la. reponse sera donnee par Ie Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre-Presiden t).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1119.

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

Ophaling van het huisvuil door de gemeenten. — Vergoe-
ding (het antwoord zai gegeven worden door de Staats-
secretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1119.

Question n° 224 de M™ Nagy du 13 novembre 1990 (Fr.) :

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

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

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

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

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

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

Application de la taxe sur les bureaux dans quatre
communes.

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).

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

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

Toepassing van de kantoorbelasting in vier gemeenten.

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

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

Aanleg van een parkeerterrein door de GOMB (vervolg).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1269.
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Question n" 300 de M°" Payfa du 28 mars 1991 (Fr.) :

Cartes de pomtage en neerlandais pour francophones.

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

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

Nouveaux projets pour Ie Kauwberg?

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

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

Soutien aux a.s.b.l. pour I'iategration/cohabitatioii.

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

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

Nederlaadstalige stempelkaarten voor Franstaligea.

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

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

Nieuwe projekten voor de Kauwberg?

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

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

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

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

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

Jubile Roi Baudouin.

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

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

Jubileum Koning Boudewijn.

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 hypo-
thecaires 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 verleead door het Gewest voor sociale hypo-
thecaire leningea.

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

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

Emploi des langues dans les services de 1'ORBEM.

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

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

Lettre de 1'Admiaistration des Ressources naturelles et de
1'Environnemeat.

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

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

Taalgebruik bij de BGDA.

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

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

Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en
Leefmifieu.

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

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

Recrutemeat des policiers.

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

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

Aanwerving van politieagenten,

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1503,
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Question n° 354 de M. de Lobkowicz du 30 aout 1991 (Fr.) :

Taxation communale.

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

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

Refugies politiques et candidats refugies politiques.

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

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

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

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

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

Gemeentebelasdng.

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

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

De politick vluchtelingen en de kandidaten politick vfuch-
teling.

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

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

Werkvergunningen die door het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest worden toegekend aan onderdanen van niet-EEG-
landen.

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

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

Chiffre du cbomage a Bruxelles.

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

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

Werkloosheidsdjfer te Brussel.

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

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

Missions d'etudes.

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

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

Onderzoeksopdracbten.

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

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

Fortes de ville.

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

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

Stadspoorten.

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

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

Hommage rendu par Ie Theatre-Poeme.

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

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

Huldebetoon door het Theatre-Poeme.

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

247



1970 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 16 mars 1992 (n° 20)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 16 maart 1992 (nr. 20)

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

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

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

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

Hetprobleem van de teruggave van de weg aan de kopers
van de verkavelingspercelen Drabs-Gielis, Basilieklaan.

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

Question n° 423 de M. de Marcken de Merken du 3 janvier
1992 (Fr.) :

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 1890.

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

De toekeaning van een subsidie iazake veiligheid aan de
Brusselse gemeenten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 1890.

Question n° 426 de M. Cauwelier du 8 janvier 1992 (N.)

Plan directeur pour Neerpede (Anderlecht).

Lors de la seance du Conseil de la Region-Capitale du
16 octobre 1991, j'ai denonce la destruction systematique
dont est victime la zone rurale de Neerpede, sacrifice aux
caprices lucratifs de divers promoteurs, au su de la commune
sinon avec sa collaboration. Us projettent d'y installer tantot
un terrain de golf dont Ie clubhouse est situe en pleine zone
verte, tantot un stade polyvalent pour la pratique des sports
en salle. Ces projets s'accompagnent chaque fois de parkings
supplementaires et d'une augmentation genante du trafic. Une
speculation a peine dissimulee cherche a transformer des
terres agricoles en operations immobilieres rentables.

Le meme jour, vous m'avez repondu en seance que vous
aviez demande a la commune d'Anderlecht d'etablir un plan
directeur «qui tient compte du caractere rural de Neerpede ».
Et vous ajoutiez : « Ce plan directeur pourrait entramer une
modification du PPA de 1974 ».

Je souhaiterais savoir si et dans quelle mesure la commune
d'Anderlecht a satisfait a votre demande.

1. Etes-vous deja en possession de ce «plan directeur pour
Neerpede » ?

2. La population locale et les associations de defense de
1'environnement peuvent-elles consulter ce plan directeur ?

3. Ce plan directeur est-il accompagne d'une etude des
incidences sur 1'environnement ?

4. Ce plan directeur donne-t-il effectivement lieu a la
modification du PPA de 1974? Si tel est le cas, comment?

Vraag nr. 426 van de heer Cauwelier d.d. 8 januari 1992
(N.):

Richtplan voor Neerpede (Aaderlecht).

Op 16 oktober 1991 heb ik in de Hoofdstedelijke Raad
crop gewezen dat het landelijke Neerpede systematisch wordt
kapot gemaakt en opgeofferd aan de lucratieve grillen van
diverse promotoren, met medeweten en zeifs medewerking
van het Anderlechtse gemeentebestuur. Nu eens geldt het een
golfterrein, met clubhouse volop in de groene zone. Dan weer
gaat het over een polyvalent indoorstadion. Telkens met
bijkomende parkings en hinderende verkeerstoename. Nau-
welijks verholen speculatie in verband met landbouwgronden
die omgetoverd worden in renderende bouwondernemingen.

Diezelfde dag hebt u mij tijdens de Raadsvergadering
geantwoord dat u aan de gemeente Anderlecht hebt gevraagd
een richtplan op te stellen « waarbij rekening wordt gehouden
met het landelijke karakter van Neerpede». En u voegde
eraan toe : « Dit richtplan zou kunnen leiden tot een wijziging
van het BPA van 1974 ».

Ik zou het op prijs stellen te vernemen of en in hoever het
gemeentebestuur van Anderlecht aan uw vraag heeft voldaan.

1. Werd dit « richtplan voor Neerpede » u reeds bezorgd?

2. Kunnen de plaatselijke bevolking en de milieuverenigin-
gen inzage krijgen in dit richtplan ?

3. Is dit richtplan vergezeld van een milieu-effekt-rapport ?

4. Geeft dit richtplan inderdaad aanleiding tot wijziging
van het BPA van 1974? Zo ja, hoe?

Question n° 430 de M-' Nagy du 11 fevrier 1992 (Fr.) :

Subvention a 1'ORBEM.

Le 23 janvier 1992,1'Executif approuvait 1'arrete octroyant
a 1'ORBEM une subvention de 3.812.900.000 F.

Cette subvention comprend :

Vraag nr. 430 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1992
(Fr.) :

Subsidie voor de BGDA.

Op 23 januari 1992 heeft de Executieve het besluit tot
toekenning aan de BGDA van een subsidie van
3.812.900.000 fr. goedgekeurd.

Deze subsidie omvat:
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— 14.000.000 F pour une politique de partenariat en
matiere de recherche active d'emploi.

L'honorable Ministre peut-il me dire quels projets et quels
partenaires beneficient de ce credit?

— 50.000.000 F pour Ie developpement d'une politique de
partenariat dans Ie cadre du dispositif d'integration socio-
professionnelle.

L'honorable Ministre peut-il me donner la repartition
exacte de ces credits, Ie nombre de personnes qui en benefi-
cient ?

— 26.500.000 F pour les mesures d'insertion socio-profes-
sionnelle.

L'honorable Ministre peut-il me dire quelle est la justifica-
tion de ce credit par rapport au credit mentionne ci-dessus.
Combien de personnes beneficient-elles de celui-ci ? Combien
de personnes onr-elles trouve un emploi ? Quelle est la duree
moyenne entre Ie moment ou 1'on beneficie de mesures
d'insertion et Pacces a un emploi? Quelle est la duree
moyenne des contrats ?

— 27.400.000 F de depenses relatives a 1'emploi ?

L'honorable Ministre peut-il me preciser la ventilation de
ce credit ?

— 14.000.000 fr. voor de ontwikkeling van een beleid
inzake partnership bij het actief zoeken naar werk.

Kan de achtbare Minister mij zeggen weike projekten en
weike partners dit krediet genieten ?

— 50.000.000 fr. voor de ontwikkeling inzake partnership
in het raam van gecoordineerde voorzieningen voor socio-
professionele inschakeling.

Kan de achtbare Minister mij de juiste verdeling geven van
deze kredieten en het aantal personen dat deze kredieten
geniet ?

— 26.500.000 fr. voor de maatregelen tot socio-professio-
nele inschakeling.

Kan de achtbare Minister mij zeggen hoe dit krediet wordt
verantwoord in verband met het hierboven vermelde krediet ?
Hoeveel personen genieten dat krediet? Hoeveel personen
hebben werk gevonden? Wat is de gemiddelde duur tussen
het ogenblik dat men maatregelen tot inschakeling geniet en
de toegang tot tewerkstelling ? Wat is de gemiddelde duur van
de contracten ?

— 27.400.000 fr. voor het dekken van de uitgaven met
betrekking tot de werkgelegenheid.

Kan de achtbare Minister mij de verdeling van dit krediet
meedelen ?

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

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

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

La question a ere publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 1891.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 1891.

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

La gesdon par la Region d'espaces verts nationaux.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 1891.

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

Het beheer van nationals groene ruimten door het Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 1891.

Question n° 122 de M. Cools du 15 janvier 1992 (Fr.) :

La collaboration communes/IBGE en matiere d'etablisse-
ments classes.

L'lBGE a ete charge par 1'Executif d'elaborer les avis
techniques dans Ie cadre des demandes de permis d'exploita-
tion.

Vraag nr. 122 van de heer Cools d.d. 15 januari 1992 (Fr.) :

De samenwerldng gemeenten/BIM inzake gerangschikte
inrichtingen.

Het BIM werd er door de Executieve mee belast technische
adviezen uit te werken in het kader van de exploitatievergun-
ningen.
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Les permis d'exploitation pour les etablissements de
classe 1 sont done actuellement delivres par la Deputation
permanente apres avis des colleges des bourgmestre et eche-
vins concernes et avis technique de 1'IBGE.

Les administrations communales sont souvent demunies de
techniciens specialises. Monsieur Ie Ministre peut-il m'indi-
quer si ces administrations sont autorisees a recueillir 1'avis
technique de 1'IBGE avant que les colleges concernes emettent
leur avis? N'est-il pas souhaitable, meme quand il s'agit
seulement pour lui d'emettre un avis, qu'un college des
bourgmestre et echevins puisse etre en possession de toutes les
donnees techniques pour emettre valablement cet avis ?

Pour les etablissements de classe 2, ce sont les colleges des
bourgmestre et echevins qui delivrent directement les permis
d'exploitation. Dans certains cas, il peut etre utile pour ceux-
ci de recueillir un avis technique complementaire a celui de
leurs services. Peuvent-ils s'adresser a cette fin a 1'IBGE ?

L'lBGE a ete charge de trailer les plaintes en matiere
d'etablissements classes. Monsieur Ie Ministre peut-il m'indi-
quer si les communes concernees sont averties des plaintes
que recoit 1'IBGE et a meme, des lors, de reagir egalement a
leur niveau, si necessaire ?

De exploitatievergunningen voor de inrichtingen van
klasse 1 worden voor het ogenblik afgeleverd door de Besten-
dige Deputatie volgens de adviezen van de betrokken colleges
van burgemeester en schepenen en het technisch advies van
het BIM.

De gemeentebesturen beschikken zeiden over gespeciali-
seerde technici. Kan de Minister mi] mededelen of deze
besturen toelating hebben om het technisch advies van het
BIM in te winnen v66r de betrokken colleges hun advies
geven ? Is het niet wenselij'k, zeifs indien het enkel over het
brengen van een advies gaat, dat een college van burgemeester
en schepenen over alle technische gegevens kan beschikken
om dit advies op geldige wijze uit te brengen ?

Voor de inrichtingen van klasse 2 leveren de colleges van
burgemeester en schepenen rechtstreeks de exploitatievergun-
ningen af. In bepaalde gevallen kan het nuttig zijn een
technisch advies aanvullend aan dat van de diensten te
vragen. Kunnen ze zich daarvoor tot het BIM richten ?

Het BIM werd ermee belast de klachten te behandelen
inzake de gerangschikte inrichtingen. Kan de Minister mij
mededelen of de betrokken gemeenten op de hoogte worden
gebracht van de klachten die het BIM ontvangt en bijgevolg in
staat zijn op hun niveau te reageren indien nodig ?

Question n° 123 de M. Drouart du 15 janvier 1992 (Fr.) :

Les rejets de 1'incinerateur du «Westland Shopping Cen-
ter».

Le centre commercial «Westland Shopping Center» situe
sur le territoire de la commune d'Anderlecht a son propre
incinerateur. Celui-ci est utilise pour bruler les nombreux
dechets qu'engendre cette activite economique.

Monsieur le Ministre pourrait-il repondre aux questions
suivantes :

1. Cet incinerateur a-t-il recu une autorisation d'exploita-
tion?

2. De nombreux riverains se plaignent des rejets engendres
par celui-ci. Des analyses recentes ont-elles eu lieu? Dans
1'affirmative, quels en sont les resultats ?

3. Monsieur le Ministre peut-il me garantir que cet incine-
rateur ne constitue pas un danger pour les riverains et leur
environnement ?

Vraag nr. 123 van de heer Drouart d.d. 15 januari 1992
(Fr.) :

De uitstoot van de verbrandingsoven van het «Westland
Shopping Center»

Het handelscentrum « Westland Shopping Center », gelegen
op het grondgebied van de gemeente Anderlecht, heeft zijn
eigen verbrandingsoven. Deze wordt gebruikt voor de ver-
branding van de afvalstoffen die uit deze economische
activiteit voortvloeien.

Zou de heer Minister de volgende vragen kunnen beant-
woorden :

1. Werd er voor deze verbrandingsoven een exploitatiever-
gunning uitgereikt ?

2. Talrijke buurtbewoners klagen over de hinder die de
afvalstoffen veroorzaken. Werden er onlangs analyses uitge-
voerd ? Zo ja, met welk resultaat ?

3. Kan de heer Minister me waarborgen dat deze verbran-
dingsoven voor de omwonenden en het milieu onschadelijk
is?

Question n° 124 de M. Roelants du Vivier du 29 janvier 1992
(Fr.):

Promotion de I'litUisation de 1'energie solaire dans les
aouvelles constructions.

Dans sa reponse a la question n° 135 de M. Debry, M. le
Ministre-President 1'informe qu'en vertu de 1'arrete de 1'Exe-
cutif du 29 mars 1990 relatif a la renovation d'habitations,
des travaux visaht a 1'utilisation de 1'energie solaire comme
source de production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage
peuvent faire 1'octroi d'une prime a la renovation.

Vraag nr. 124 van de heer Roelants du Vivier d.d. 29 januari
1992 (Fr.):

Aanmoediging van betgebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

In zijn antwoord op vraag nr. 135 van de heer Debry, licht
de Minister-Voorzitter toe dat krachtens het besluit van de
Executieve van 29 maart 1990 betreffende de renovatie van
woningen, werkzaamheden met het oog op het gebruik van
zonneenergie als verwarmingsbron van water voor badkamer
of voor de verwarming voor een toelage voor de renovatie in
aanmerking kunnen komen.
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Tout en me rejouissant de cette initiative positive de
1'Executif, je souhaiterais savoir, dans Ie prolongement de
cette politique, si Ie Ministre-President a prevu d'etendre cette
prime a la construction neuve d'habitations pour lesquelles
une telle installation solaire permet des Ie depart d'eviter de
surdimensionner une installation classique de production
d'eau chaude sanitaire ou de chauffage, plus polluante et a
long terme plus couteuse.

Ik verheug me over dit positieve initiatief van de Executieve
en ik zou graag weten of de Minister-Voorzitter, in het
verlengde van dit beleid, deze toelage wil uitbreiden tot de
nieuwbouw van woningen waarin het met een dergelijke
zonneenergievoorziening mogelijk is de klassieke voorzienin-
gen voor de produktie van warm water voor de badkamer of
de verwarming te beperken, aangezien deze vervuilender zijn
en op lange termijn duurder uitvallen.

Question n° 125 de M. Draps du 11 fevrier 1992 (Fr.) :

Remise en service du pont rustique du pare de Woluwe.

Des raisons de securite ont ete invoquees, voici pres d'un
an, pour fermer a toute circulation Ie pont rustique du pare de
Woluwe, situe entre deux etangs du pare de Woluwe, au droit
du debouche du boulevard de la Woluwe dans 1'avenue de
Tervuren.

La Region, qui est responsable de cet ouvrage, avait
annonce que tout serait entrepris pour Ie remettre en service
dans les meilleurs delais.

Monsieur Ie Ministre peut-il me faire savoir les dispositions
qui ont ete prises, la date prevue pour Ie debut des travaux
ainsi que la duree de ceux-ci ?

Vraag nr. 125 van de heer Draps d.d. 11 februari 1992 (Fr.) :

Het opoieuw in dienst stellea van de rustieke brug van het
Wofuwepark.

Ongeveer een jaar geleden werden veiligheidsredenen aan-
gehaald om de rustieke brug van het Woluwepark, gelegen
tussen twee vijvers in het Woluwepark, loodrecht op de
uitmonding van de Woluwelaan in de Tervurenlaan, voor alle
verkeer te sluiten.

Het Gewest dat verantwoordelijk is voor dit werk had
aangekondigd dat alles zou worden gedaan om ze zo vlug
mogelijk opnieuw in dienst te stellen.

Kan de heer Minister me laten weten weike bepalingen er
werden genomen, wat de voorziene datum is voor de aanvang
van de werken, evenals de duur ervan ?

Question n° 126 de M. Adriaens du 11 fevrier 1992 (Fr.):

Le recyclage des hiiiles et graisses animates et vegetates
usagees.

Le Ministere de 1'Agriculture estime a 100.000 tonnes la
quantite d'huiles et graisses animales et vegetales reintro-
duites sur le marche. 45.000 tonnes destinees a 1'alimentation
pour le betail ne figurent pas dans ce chiffre. La firme FINA
absorberait une petite partie de ces 100.000 tonnes.

Dans le plan-dechet etabli par 1'Executif regional ne figure
aucune donnee quant a ce type de dechet.

Le Ministre peut-il me communiquer les donnees que son
administration possederait a ce sujet ?

Des filieres de recyclage existent-elles en region bruxel-
loise ? Si oui, sur quelles quantites portent-elles et quelle est la
destination des matieres recyclees ?

Vraag nr. 126 van de heer Adriaens d.d. 11 februari 1992
(Fr.) :

Het recycleren van gebmikte olien en dierlijke en plant-
aardige vetten.

Het Ministerie van Landbouw heeft de hoeveelheid terug
op de markt gebrachte olien en dierlijke en plantaardige
vetten op 100.000 ton geschat. De 45.000 ton bestemd voor
veevoeding is niet in dit cijfer opgenomen. De firma FINA zou
voor een klein gedeelte van deze 100.000 ton instaan.

In het afvalplan opgesteld door de Hoofdstedelijke Execu-
tieve staat geen enkel gegeven inzake dit soort afval.

Kan de Minister mij de gegevens mededelen die zijn
administratie ter zake zou bezitten ?

Bestaan er wegen tot recycleren in het hoofdstedelijk
gewest ? Zo ja, over weike hoeveelheden gaat het en wat is de
bestemming van de gerecycleerde goederen ?

Ministre de 1'Economie Minister belast met Economic

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

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

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

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1139.
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Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

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

Politique de la STitS en matsere de vehicules en faveur des
bandicapes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 1894.

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

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

Beleid van de MJVB inzake voertuigea voor gehandicaptea.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 1894.

Question n° 255 de M. Adriaens du 27 janvier 1992 (Fr.) :

Occupation de la voirie regionale par les chantiers.

La forte pression immobiliere que subit actuellement
Bruxelles multiplie les chantiers qui herissent de leurs grues
les deux de notre ville. Souvent, ces immenses chantiers
debordent de leurs limites et occupent, temporairement, les
voiries publiques. Je souhaite demander au Ministre quelle est
la politique de la Region quand ces voiries sont gerees par la
Region.

En particulier, j'aimerais que Ie Ministre me donne les
precisions qui suivent:

1. Quand une demande emane d'un entrepreneur, par
quels services celle-ci est-elle etudiee ? L'Administration regio-
nale negocie-t-elle la demande ou 1'accepte-t-elle telle quelle,
en supposant que Ie professionnel est Ie mieux place pour
connaltre ses besoins ?

2. Quelle est la tarification precise demandee par la Region
pour 1'occupation de ses voiries ?

3. Ce montant est-il reellement proportionnel a la gene,
souvent importante, qu'occasionne cette occupation des voi-
ries?

4. Les recettes ainsi assurees vont-elles dans Ie «Fonds
pour 1'equipement et les deplacements » prevu a 1'article 2, 3°,
de 1'ordonnance A/132 creant des fonds budgetaires ?

5. Un groupe de travail de 1'administration se preoccupe-
t-il d'etablir une tarification qui soit actualisee ?

6. L'Administration de 1'Equipement et des Deplacements
controle-t-elle rigoureusement Ie respect des regles de securite
par les entrepreneurs dont les chantiers empietent sur Ie
domaine public?

7. Le Ministre connatt-il les tarifs pratiques par les 19
communes pour ce meme objet ? Ces tarifs sont-ils equivalents
ou des differences importantes suggerent-elles la necessite
d'une harmonisation ? Dans ce dernier cas, une reflexion
a-t-elle deja ete entamee sur ce sujet ?

Vraag nr. 255 van de beer Adriaens d.d. 27 januari 1992
(Fr.) :

Besetting van de gewestwegen door de werven.

De hoge vastgoeddruk die Brussel momenteel ondergaat,
vermenigvoudigt de werven wier kranen als stekels tegen de
horizon van onze stad afsteken. Deze immense werven gaan
letterlijk hun perken te buiten en nemen - tijdelijk - een deel
van de openbare weg in beslag. Ik wens de Minister te vragen
welk beleid het Gewest voert wanneer het wegen betreft die
door het Gewest worden beheerd.

Ik zou van de Minister in het bijzonder de volgende
verduidelijkingen wensen.

1. Wanneer een ondernemer een aanvraag indient, door
weike diensten wordt deze dan bestudeerd ? Onderhandelt het
gewestelijk bestuur over deze aanvraag of aanvaardt het deze
zonder meer, veronderstellend dat beroepsmensen het best
geplaatst zijn om zijn noden te kennen ?

2. Weike tarieven worden door het Gewest voor de
bezetting van zijn wegen toegepast ?

3. Staat dit bedrag werkelijk in verhouding tot de dikwijis
enorme hinder die door de bezetting van deze wegen wordt
veroorzaakt ?

4. Gaan de aldus ontvangen sommen naar het «Fonds
voor de Uitrustingen en Verplaatsingen », bepaald in artikel 2,
3°, van ordonnantie A/132 houdende oprichting van de
begrotingsfondsen ?

5. Houdt een werkgroep binnen het Bestuur zich bezig met
het opstellen van een tarief dat wordt bijgewerkt ?

6. Controleert het Bestuur voor de uitrustingen en ver-
plaatsingen scrupuleus of de regels inzake veiligheid door de
ondernemers die met hun werven het openbaar domein
bezetten, worden nageleefd ?

7. Kent de Minister de ter zake door de 19 gemeenten
toegepaste tarieven ? Stemmen deze tarieven overeen of zijn er
belangrijke verschillen die wijzen op een nood aan harmonise-
ring? Zo ja, werd er ter zake reeds een denkoefening
gehouden ?
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Question n° 256 de M. Huygens du 30 janvier 1992 (Fr.):

Amenagement des ligaes de tram 18 et 81.

Mon attention est attiree par les habitants du boulevard de
Smet de Naeyer et de 1'avenue Sobieski, sur les projets
d'amenagement des lignes de tram 18 et 81, qui suscitent
beaucoup de reticence dans ce quartier.

Les decisions d'amenagement ont deja ete arretees par
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

II apparatt cependant que Ie boulevard de Smet de Naeyer
est un trajet oblige des transports exceptionnels (evalues a
± 150/mois sur cette voirie, selon mes informations). Ceci
relevant des attributions du gouvernement national et sem-
blant etre des lors un fait incontournable.

Les amenagements projetes dans 1'assiette de la voirie sont-
ils compatibles avec ces transports exceptionnels (stabilite et
largeur des voiries, hauteur des fils et catenaires, situation des
arbres...) ?

Peut-on m'adresser egalement les perspectives de charges
d'exploitations complementaires pour la STIB qui resultent de
ces modifications de lignes ?

Vraag nr. 256 van de heer Huygens d.d. 30 januari 1992
(Fr.) :

Aanleg van de tramlijaea 18 en 81.

Mijn aandacht werd door de bewoners van de de Smet de
Nayerlaan en de Sobieskilaan getrokken op de projecten tot
aanleg van de tramlijnen 18 en 81, lets dat veel weerstand in
deze buurt opwekt.

De beslissingen tot aanleg werden reeds door de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve genomen.

De de Smet de Nayerlaan blijkt echter een verplicht traject
te zijn voor buitengewoon vervoer (geschat op ± 150/maand
op deze weg, volgens mijn informatie), dat onder de bevoegd-
heid van de nationale regering valt en bijgevolg een niet te
omzeilen feit lijkt te zijn.

Is de geplande aanleg verenigbaar met dit uitzonderlijk
vervoer (stabiliteit en breedte van de rijstroken, hoogte van de
draden en van de arbeidsdraden, toestand van de bomen...) ?

Kan men mij eveneens mededelen weike bijkomende
exploitatielasten uit deze wijzigingen voor de MIVB ont-
staan ?

Question n° 257 de M. de Patoul du 7 fevrier 1992 (Fr.) :

Signafisation routiere au carrefour Leonard.

La chaussee de Wavre et Ie carrefour Leonard, en foret de
Soignes, se trouvent sur la commune d'Auderghem et jouxtent
Tervuren d'un cote.

En venant de Bruxelles et vers 1'autoroute de Namur, a la
limite d'Auderghem se trouve un panneau bilingue « Region
de Bruxelles-Capitale - Brussels Hoofdstedelijk Gewest»,
saluant en 4 langues les automobilistes qui quittent Bruxelles.

Or, a peu de distance, a 1'entree du tunnel Leonard,
1'Administration des Routes a remplace Ie panneau de signali-
sation «Bruxelles - Brussel» par un panneau unilingue
flamand.

Le carrefour Leonard etant situe sur la commune d'Auder-
ghem :

1. Y a-t-il infraction a la legislation linguistique en cette
matiere;

2. Dans 1'affirmative, la Commission permanente de Con-
trole linguistique a-t-elle ete saisie de cette affaire ?

3. Quelles mesures votre administration a-t-elle prises
pour que 1'Administration des Routes modifie ses panneaux
indicateurs ?

Vraag nr. 257 van de heer de Patoul d.d. 7 februari 1992
(Fr.) :

Bewegwijzeriag op het Leoaard-kmispuat.

De Waversesteenweg en het Leonard-kruispunt, in het
Zonienwoud, liggen op het grondgebied van de gemeente
Oudergem en grenzen aan een kant aan de gemeente Tervu-
ren.

Komende uit richting Brussel ziet men, richting snelweg
naar Namen, op de grens van Oudergem een bord « Region de
Bruxelles-Capitale - Brussels Hoofdstedelijk Gewest», dat in
vier talen de automobilisten die Brussel verlaten tot weerziens
wenst.

Vlakbij, aan de ingang van de Leonard-tunnel, heeft het
Bestuur der Wegen het bord « Bruxelles - Brussel» door een
eentalig Vlaams bord vervangen.

Aangezien het Leonard-kruispunt in de gemeente Ouder-
gem ligt, had ik graag vernomen :

1. Of dit een overtreding is van de taalwetgeving ter zake ?

2. Of, indien dit het geval is, de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht hiervan op de hoogte werd gebracht ?

3. Weike maatregelen uw bestuur heeft getroffen opdat het
Bestuur der Wegen zijn aanduidingsborden verandert ?
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Question n° 258 de M. Drouart du 11 fevrier 1992 (Fr.)

Reamenagement de voiries regionales.

Lors de sa seance du 23 janvier 1992, 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale a adjuge un montant de 46
millions pour, entre autres, reamenager certaines voiries
regionales.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me communiquer la
societe a qui ce marche a ete octroye, Ie mode de marche ainsi
que la liste des travaux de reamenagement ?

Vraag nr. 258 van de heer Drouart d.d. 11 februari 1992
(Fr.) :

Heraanleg van gewestelijke wegen.

Tijdens de vergadering van 23 januari 1992 heeft de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve een bedrag van 46 mil-
joen toegewezen om onder meer sommige gewestelijke wegen
opnieuw aan te leggen.

Kan de heer Minister mij mededelen aan weike maatschap-
pij deze markt werd toegekend en op weike wijze, evenals de
lijst van de werken voor de heraanleg?

Question n° 259 de M°" Nagy du 11 fevrier 1992 (Fr.) :

Le cout des travaux d'infrastructure dans Ie quartier
europeen.

Dans la brochure editee par le Ministre et intitulee « Mais
que font-ils comme travaux pour accueillir et integrer 1'Eu-
rope a Bruxelles ?» le lecteur attentif peut avoir une idee de
1'importance des chantiers.

L'honorable Ministre peut-il recapituler 1'ensemble des
couts de ces ouvrages, y compris ceux qui beneficient d'un
accord de cooperation Etat-Region ?

Les ouvrages sont:

1. la construction du tunnel Cortenbergh;
2. la deviation de la riviere souterraine du Maelbeek et la

construction d'un bassin d'orage;
3. la demolition d'une aile du Residence Palace;
4. la modification des acces aux parkings du Berlaymont et

du Residence Palace;
5. la preparation des acces souterrains au futur parking de

1'immeuble du Conseil des Ministres;

6. le reamenagement de surface.

Vraag nr. 259 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1992
(Fr.) :

De kostprijs van infrastmctuurwerken in de Ewopawijk.

Aan de hand van de door de Minister uitgegeven brochure
met als opschrift «Maar weike werkzaamheden voeren ze
toch uit om Europa in Brussel te onthalen en te integreren?»
kan de aandachtige lezer zich een idee vormen van de omvang
van de werven.

Kan de geachte Minister me even de totale kosten voor deze
werken op een rijtj'e zetten, degene die via een samenwer-
kingsakkoord Staat/Gewest worden betaald incluis ?

De werken betreffen :

1. de bouw van de Kortenbergtunnel;
2. de omiegging van de ondergrondse loop van de Maalbeek

en de bouw van een stormbekken;
3. de afbraak van een vieugel van de Residence Palace;
4. de wijziging van de toegangen tot de parkeerplaatsen van

de Berlaymont en de Residence Palace;
5. de voorbereiding van de ondergrondse toegangen tot de

toekomstige parkeerplaats van het gebouw van de Raad
van Ministers;

6. heraanleg van de bovengrond.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

Resultats de mesures des emissions de f'indnerateur de
Neder-over-Heembeek.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 14, p. 1479.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1479.
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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'applicatioa du statut syndical au service de la proprete
publique.

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

De toepassiag van het vakbondstatuut bij de dienst open-
bare netheid.

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

Question n° 66 de M. Maingain du 19 novembre 1991 (Fr.):

La campagne publidtaire « Research in Brussels ».

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 1896.

Question n° 67 de M. Guillaume du 7 fevrier 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 66 van de heer Maingain d.d. 19 november 1991
(Fr.) :

De reclamecampagae « Research in Brussels».

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 1896.

Vraag nr. 67 van de heer Guillaume d.d. 7 februari 1992
(Fr.) :

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

Monsieur Ie Secretaire d'Etat Hotyat a recemment pris
1'initiadve de proposer aux communes bruxelloises un modele
de reglement de type fiscal destine a dissuader Ie depot
clandestin ou 1'abandon de salissures ou de dechets sur la voie
publique.

Non seulement ce reglement en projet contrarie ceux que
certaines communes ont deja adoptes mais en outre il est
atteint de vices juridiques susceptibles d'en justifier 1'annula-
tion par M. Ie Ministre-President dans 1'exercice de sa tutelle
administrative sur les reglements communaux, notamment
par la confusion regrettable qu'il entretient entre les notions
de redevance et d'imposition.

Ce genre d'initiative a pour desagreable consequence
d'entretenir au niveau communal 1'image d'un Executif
regional anarchique, voire divise.

EUe n'est malheureusement pas isolee et il ne se passe plus
un jour sans que les administrations communales ne recoivent
des «instructions» ou autres «demandes de collaboration»
d'autorites regionales les plus diverses, soucieuses sans doute
de compenser ainsi 1'absence d'une administration regionale
structuree et nantie de moyens suffisants, notamment en
personnel.

A defaut de clarification, les autorites communales finiront
par operer une regrettable confusion entre «la legalite» et
«1'opportunite » puisque ne sachant plus a qui elles doivent se
referer elles se limiteront a savoir a qui il vaut mieux se
referer.

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

Op initiatief van Staatssecretaris Hotyat werd onlangs een
model van een reglement van het fiscaal type voorgesteld aan
de Brusselse gemeenten om het sluikstorten of het op de
openbare weg achterlaten van afvalstoffen of vuilnis tegen te
gaan.

Niet alleen is dit ontwerp van reglement in strijd met het in
sommige gemeenten gangbaar reglement, maar het bevat ook
juridische onjuistheden die een nietigverklaring door de
Minister-Voorzitter als toezichthoudende overheid voor de
gemeentereglementen zou verantwoorden, meer bepaald door
de betreurenswaardige verwarring die ontstaat tussen de
begrippen retributie en aanslag.

Dit soort initiatief heeft het ongelukkige gevolg dat de
Hoofdstedelijke Executieve op gemeentelijk vlak als anarchis-
tisch of, erger nog, als verdeeld wordt bestempeld.

Het is jammer genoeg niet het enige voorbeeld en er gaat
geen dag voorbij of de gemeentebesturen krijgen wel «in-
structies» of andere «verzoeken tot medewerking» van de
meest uiteenlopende hoofdstedelijke overheden die ongetwij-
feld het gebrek aan een goed gestructureerde hoofdstedelijke
administratie met de nodige middelen, meer bepaald het
nodige personeel, willen goed maken.

Indien hier geen klaarheid in wordt gebracht gaan de
gemeentebesturen uiteindelijk een betreurenswaardige ver-
warring scheppen tussen « de wettelijkheid » en de « opportu-
niteit» want, niet meer -wetend tot wie zij zich dienen te
richten, zullen zij zich beperken tot het te rade te gaan bij
diegene die zij zeif het best achten.
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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 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 I'aide medicale urgente (service 100).

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

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

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 Ie cadre du programme
europeen Joule.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 1821.

Contract met de ULB in het kader van het Europese Joule-
programma.

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.

Regularisatie van de situade van bet niet-statutaire perso-
neel van de brandweer.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 1821. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1821.

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 (Fr.) :

Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.

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

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

Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1150.
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Question n° 85 de M. Garcia du 25 juin 1991 (N.) :

Automations accordees et controles effectues par 1'IBGE.

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

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

Vergunningen afgeleverd en controles uitgevoerd door het
BIM.

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

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

I/octroi d'lin subside au « Vlaams Komitee voor Bmssel »
dans Ie cadre de {'article 33.60 du budget pour 1989.

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

Vraag nr. 117 van de heer Cornelissen d.d. 27 September
1990 (Fr.) :

De toekeaning van een subsidie aan het « 'Vlaams Komitee
voor Brussel » in het kader van bet artikel 33.60 van de
begroting voor 1989.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1154.

Question n° 133 de M. de Lobkowicz du 30 novembre 1990
(Fr.) :

Ordoaaaace des referes du 2 novembre 1990. — Delivrance
d'ua permis de chasse gratuit.

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

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

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

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.) :

HersteUing in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark
in Koekelberg.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1284.

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

Nombre de femmes au Conseil de 1'environnement pour la
Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

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

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

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

Acquisitions d'habitations sociales.

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

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

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incom-
modo, faute de personnel sufGsant a 1'Administration de
I'Eavironaement.

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

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

Aankoop van sociale woningen.

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

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

Achterstal in de behandeling van de dossiers commodo-
incommodo bij gebrek aan voldoende personeel voor de
Leefmilieu-admimstratie.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1520.
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Question n° 186 de M. de Lobkowicz du 3 juin 1991 (Fr.) :

Delivrance de permis de chasse en Region de Bruxelles-
Capitale.

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

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

Afgifte van jacbtverloven in bet Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest,

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

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

Voitwes du Cabinet... equipees d'ua cata/yseur.

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

Question n° 192 de M. de Lobkowicz du 21 juin 1991 (Fr.) :

Subvention en favour de la Federation bruxelloise de
I'Urbanisme.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1522.

Question n° 193 de M"" Nagy du 21 juin 1991 (Fr.) :

Les dechets hospitallers (suite).

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

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

Cata-lysators op auto's van het Kabinet...

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

Vraag nr. 192 van de heer de Lobkowicz d.d. 21 juni 1991
(Fr.) :

Toe/age 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.) ;

Ziekenhuisafval (vervolg).

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

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

Organigramme de I'lnstitut bruxellois pour la Gestion de
t'Environnement.

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

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

Organogram van het Brussels Insdtuut voor Milieubebeer.

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

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

Le depistage des cas de saturnisme infantile.

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

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

La contamination par les dioxines et furannes.

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

Question n° 207 de M. Galand du 2 octobre 1991 (Fr.) !

La banque de donnees relatives aux emissions de polluants
atmospheriques.

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

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

Het opsporen van chronische loodvergiftiging bij kinderen.

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

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

De besmetting door dioxines en furanen.

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

Vraag nr. 207 van de heer Galand d.d. 2 oktober 1991 (Fr.)

De gegevensbank voor de luchtvervuiling.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1748.
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Question n° 208 de M. de Lobkowicz du 8 octobre 1991
(Fr.) :

Pro/'et ({'installation d'w incinerateur de dechets dans
I'immeuble sis 642, rue Engelaad (Institut Pasteur du Bra-
bant).

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

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

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

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

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

Le programme tnennal d'iavestissemeat du logement
social.

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

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

Driejaarlijks investeringsprogramma voor de sociale huts-
vesting.

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

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

Vente de logements sociaux sans I'application de criteres
quelconques quant au chois des acheteurs.

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

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

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

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

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

Plaintes au sufet de la fume Cebelor a Ganshoren.

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

Question n° 214 de M. Galand du 2 octobre 1991 (Fr.) :

Les banques de donnees relatives aux consommations
energetiques.

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

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

Klachten over de Grma Cebelor in Ganshoren.

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

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

De gegevensbank voor energieverbruik.

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

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

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

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

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

Mededeling van gegevens uit het bevolkingsregister van de
19 gemeeaten aan het Kabinet.

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

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

£a brochure « Transparence aii» editee par 1'IBGE.

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

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1827.
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Question n" 218 de M. Cauwelier du 19 novembre 1991
(N.):

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 1901.

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

Plaatsing van geluidsschermen langs gewesteli/ke autosnel-
wegen in functie van bet aaatal decibels.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 1901.

Question n° 219 de M. de Lobkowicz du 25 novembre 1991
(Fr.) :

Refection des berges des etangs.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 1902.

Vraag nr. 219 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 november
1991 (Fr.) ;

Reparatie van de oevers van de vijvers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 1902.

B. Questions posees a M. van Eyil

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

La perception immediate des ADIL par Ie proprietaire.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 1902.

Question n° 221 de M. Drouart du 7 fevrier 1992 (Fr.) :

Subsidiation de travaux de restauratioa des immeubles
situes place des Barricades.

Lors de la reunion de 1'Executif du 28 fevrier 1991, il a ete
decide d'approuver la subsidiation de travaux de restauration
des toitures des immeubles situes place des Barricades 10, 11
etl2.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat peut-il repondre aux ques-
tions suivantes ;

1. Quel fait justifiait 1'urgence d'une telle decision?

2. Quel est Ie montant de la subsidiation et Ie poste
budgetaire y afferent ?

3. Quelles sont les fonctions et les proprietaires de ces
batiments ?

4. Si ceux-ci sont occupes par une association, une firme
privee, un parti politique ou autre, Monsieur Ie Secretaire
d'Etat aurait-il 1'amabilite de me preciser lesquels ?

B. Vragen gesteld aan de heer van Eyil

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 1902.

Vraag nr. 221 van de heer Drouart d.d. 7 februari 1992 (Fr.) :

Toelage voor herstellingswerkzaamheden aan de gebouwen
aan het Barricadenplein.

Tijdens de vergadering van 28 februari 1991 heeft de
Executieve beslist een toelage goed te keuren voor dakherstel-
lingswerkzaamheden aan de gebouwen aan het Barricaden-
plein nr. 10, 11 en 12.

Kan de Staatssecretaris me de volgende vragen beantwoor-
den:

1. Hoe wordt het dringend karakter van een dergelijke
beslissing verantwoord ?

2. Hoeveel bedraagt de subsidie en op weike begrotings-
post wordt ze ingeschreven ?

3. Wie zijn de eigenaars en weike functie hebben deze
gebouwen ?

4. Indien deze gebruikt worden door een vereniging, een
prive-bedrijf, of een of andere politieke partij, wil de Staatsse-
cretaris dan zo goed zijn te verduidelijken door weike ?
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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 Nederiands

1983

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

Quesdon n- 241 de M. Clerfayt du 19 decembre 1990 (Fr.) :

Traduction simultanee des debuts lors des conseils coiamu-
naux.

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

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

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

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.

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

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

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

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

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

Vernieuwing van het stadsweefsel. — Subsidies van de
Execudeve.

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.) :

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

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

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

Organogram van de afdeling informatics in de verscbil-
lende gemeenten.

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

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

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

Dans sa reponse a la question n° 135 de M. Debry, M. Ie
Ministre-President 1'informe qu'en vertu de 1'arrete de 1'Exe-
cutif du 29 mars 1990 relatif a la renovation d'habitations,
des travaux visant a 1'utilisation de 1'energie solaire comme
source de production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage
peuvent faire 1'octroi d'une prime a la renovation.

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

Aanmoediging van hetgebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

In zijn antwoord op vraag nr. 135 van de heer Debry, licht
de Minister-Voorzitter toe dat krachtens het besluit van
29 maart 1990 van de Executieve betreffende de renovatie
van woningen, werkzaamheden met het oog op het gebruik
van zonneenergie als verwarmingsbron van water voor bad-
kamer of voor de verwarming, voor een renovatietoelage in
aanmerking kunnen komen.
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Tout en me rejouissant de cette initiative positive de
1'Executif, je souhaiterais savoir, dans Ie prolongement de
cette politique, si Ie Ministre-President a prevu d'etendre cette
prime a la construction neuve d'habitations pour lesquelles
une telle installation solaire permet des Ie depart d'eviter de
surdimensionner une installation classique de production
d'eau chaude sanitaire ou de chauffage, plus polluante et a
long terme plus couteuse.

Reponse : M. Gosuin repondra a la question.

Ik verheug me over dit positieve initiatief van de Executieve
en ik zou graag weten of de Minister-Voorzitter, in het
verlengde van dit beleid, deze toelage wil uitbreiden tot de
nieuwbouw van woningen waarin het met een dergelijke
zonneenergievoorziening mogelijk is de klassieke voor-
zieningen voor de produktie van warm water voor de
badkamer of de verwarming te beperken, aangezien deze
vervuilender zijn en op lange termijn duurder uitvallen.

Antwoord : De heer Gosuin zai op de vraag antwoorden.

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

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

Monsieur Ie Secretaire d'Etat Hotyat a recemment pris
1'initiative de proposer aux communes bruxelloises un modele
de reglement de type fiscal destine a dissuader Ie depot
clandestin ou 1'abandon de salissures ou de dechets sur la voie
publique.

Non seulement ce reglement en projet contrarie ceux que
certaines communes ont deja adoptes mais en outre il est
atteint de vices juridiques susceptibles d'en justifier 1'annula-
tion par M. Ie Ministre-President dans 1'exercice de sa tutelle
administrative sur les reglements communaux, notamment
par la confusion regrettable qu'il entretient entre les notions
de redevance et d'imposition.

Ce genre d'initiative a pour desagreable consequence
d'entretenir au niveau communal 1'image d'un Executif
regional anarchique, voire divise.

EUe n'est malheureusement pas isolee et il ne se passe plus
un jour sans que les administrations communales ne recoivent
des «instructions » ou autres «demandes de collaboration»
d'autorites regionales les plus diverses, soucieuses sans doute
de compenser ainsi 1'absence d'une administration regionale
structuree et nantie de moyens suffisants, notamment en
personnel.

Au travers de 1'exemple que je cite plus haut, Monsieur Ie
Ministre-President n'estime-t-il pas opportun de rappeler a
ses honorables collegues de 1'Executif la mesure precise de
leur competence respective vis-a-vis des communes, eu egard
a sa propre competence d'autorite de tutelle ?

A defaut de clarification, les autorites communales finiront
par operer une regrettable confusion entre «la legalite» et
«1'opportunite » puisque ne sachant plus a qui elles doivent se
referer elles se limiteront a savoir a qui il vaut mieux se
referer.

Que pense Monsieur Ie Ministre-President de 1'initiative de
Monsieur Ie Secretaire d'Etat Hotyat ?

Reponse : M. Hotyat repondra a la question.

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

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

Op initiatief van Staatssecretaris Hotyat werd onlangs een
model van een reglement van het fiscaal type voorgesteld aan
de Brusselse gemeenten om het sluikstorten of het op de
openbare weg achterlaten van afvalstoffen of vuilnis tegen te
gaan.

Niet alleen is dit ontwerp van reglement in strijd met het in
sommige gemeenten gangbaar reglement, maar het bevat ook
juridische onjuistheden die een nietigverklaring door de
Minister-Voorzitter als toezichthoudende overheid voor de
gemeentereglementen zou verantwoorden, meer bepaald door
de betreurenswaardige verwarring die ontstaat tussen de
begrippen retributie en aanslag.

Dit soort initiatief heeft het ongelukkige gevolg dat de
Hoofdstedelijke Executieve op gemeentelijk vlak als anarchis-
tisch of, erger nog, als verdeeld wordt bestempeld.

Het is jammer genoeg niet het enige voorbeeld en er gaat
geen dag voorbij of de gemeentebesturen krijgen wel
«instructies » of andere « verzoeken tot medewerking » van de
meest uiteenlopende hoofdstedelijke overheden die ongetwij-
feld het gebrek aan een goed gestructureerde hoofdstedelijke
administratie met de nodige middelen, meer bepaald het
nodige personeel, willen goed maken.

Is de Minister-Voorzitter, aan de hand van bovenvermeld
voorbeeld, niet van oordeel dat het gepast is zijn achtbare
collega's te herinneren aan de juiste omvang van hun respec-
tieve bevoegdheden ten overstaan van de gemeenten, zijn
bevoegdheid als toezichthoudende overheid in acht genomen ?

Indien hier geen klaarheid in wordt gebracht, gaan de
gemeentebesturen uiteindelijk een betreurenswaardige ver-
warring scheppen tussen « de wettelijkheid » en de « opportu-
niteit» want, niet meer wetend tot wie zij zich dienen te
richten, zullen zij zich beperken tot het te rade gaan bij
diegene die zij zeif het best achten.

Wat vindt de Minister-Voorzitter van het initiatief van
Staatssecretaris Hotyat ?

Antwoord : De heer Hotyat zai op de vraag antwoorden.

Question n° 388 de M. de Lobkowicz du 8 octobre 1991
(Fr.) :

Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles.

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

Vraag nr. 388 van de heer de Lobkowicz d.d. 8 oktober 1991
. (Fr.):

Vemieuwing aHeenstaande gebouwen in St.-Gillis.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 18, biz. 1829.
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Question n° 392 de M. Debry du 15 octobre 1991 (Fr.):

Le remboursemeat des avances recuperables en mat/ere de
renovation urbaine.

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

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

De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten
inzake stadsvernieuwiag.

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

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

Primes a la renovation et a 1'assainissement.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans le
Bulletin n° 19, p. 1904.

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

Renovatie- en sanermgspremies.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 19, biz. 1904.

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

de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau

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

Pollution par les dejections canines dans la Region bruxel-
loise.

Au cours de ces derniers mois, plusieurs communes, entre
autres'celle de Knokke-Heist, ont pris des mesures centre la
pollution par les dejections canines.

Dans notre Region bruxelloise, des mesures de ce type me
semblent egalement necessaires vu que cette forme de pollu-
tion affecte les rues, les pelouses et meme les bacs a sable pour
les enfants.

Le Secretaire d'Etat envisage-t-il a 1'avenir de prendre des
mesures contre cette forme de pollution ?

Reponse.' M. Hotyat repondra a la question.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

Vervuiling door hondepoep in het Hoofdstedelijk Gewest.

In de afgelopen maanden namen gemeenten maatregelen
tegen de vervuiling door honden, onder meer Knokke-Heist.

In ons Hoofdstedelijk Gewest lijken mij maatregelen in die
aard eveneens een noodzaak, gezien bovenvermelde vorm van
vervuiling in straten, grasperken, of zeifs zandbakken
bestemd voor kinderen.

Denkt de heer Staatssecretaris in de toekomst tegen deze
vorm van vervuiling maatregelen te treffen ?

Antwoord : De heer Hotyat zai op de vraag antwoorden.

249
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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 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de PEmploi

Question a0 333 de M. de Lobkowicz du 21 juin 1991
(Fr.) :

Evolution de la taxe sur les bureaux.

Comment evolue la situation de la taxe sur les bureaux a
Bruxelles a la lecture des budgets 1991 ?

Quels sont, pour chaque commune, les taux de taxation par
m2 par an ?

Quelles sont les exonerations prevues ?

Quelle est la recette prevue au budget 1991 ?

Que representent ces trois donnees par rapport a celles que
vous m'avez communiquees pour 1'an dernier, en reponse a
ma question ecrite n° 36 du 9 janvier 1990 ?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-
dessous les reponses a sa question, sous forme de tableau.

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

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

Stand van zaken van de kantoorbelastuig.

Hoe evolueert de kantoorbelasdng te Brussel bij de lezing
van de begroting 1991 ?

Weike zijn de jaarlijkse aanslagvoeten per m2 voor eike
gemeente ?

Weike vrijstellingen worden gepland ?

Wat is de in de begroting 1991 voorziene opbrengst?

Wat betekenen deze drie gegevens, in vergelijking met de
gegevens die u me hebt medegedeeld naar aanleiding van mijn
schriftelijke vraag nr. 36 van 9 januari 1990 ?

Antwoord: Ik heb de eer aan de geachte lid hierna
antwoorden op zijn vraag te verstrekken, in de vorm van een
tabel.

Communes

Taux
(par m2 et par an) Exonerations

Aanslaevoet .,7 .. . n., 2 • \ Vrustellmeen(per m' en per jaar) ' -

Recette prevue
au budget 1991

Ontvangsten
voorzien voor de
begroting 1991

Gemeenten

Anderlecht 200 F a) - b) - c) - g) - i) 1.000.000 F Anderlecht
32.000.000 F

Auderghem

Berchem-Ste-Agathe

Bruxelles

200 F

300 F

200 F

a)

a ) -

a)

- b )

b) .

-b )

- f )

f ) - i )

-d)

25.000.000 F

3.500.000 F

450.000.000 F

Oudergem

St.-Agatha-Berchem

Brussel

Etterbeek 300 F a) - c) - d) - i) 26.000.000 F Etterbeek

Evere 200 F ou 1.000 F a) - c) - g) - j) 21.960.000 F Evere

Forest 200 F a 400 F a ) - c ) 11.000.000 F Vorst
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Communes

Taux
(par m2 et par an)

Aanslagvoet
(per m2 en per jaar)

Exonerations

Vrijstellingen

Recette prevue
au budget 1991

Ontvangsten
voorzien voor de
begroting 1991

Gemeenten

Ganshoren 300 F a 600 F b) - d) - i) 1.000.000 F Ganshoren

Ixelles 100 F a 400 F a - c 25.000.000 F Elsene

Jette 300 F ou 600 F c) - d) - i) 6.000.000 F Jette

Koekelberg (») Koekelberg(»)

Molenbeek-St-Jean 200 F a) - b) - k) - n) 12.000.000 F St-Jans-Molenbeek

St-GUles 200 F a) - c) - d) 19.000.000 F St-Gillis

St-Josse-ten-Noode 200 F b) - e) - j) 27.000.000 F St-Joost-ten-Node

Schaerbeek 100 F ou 200 F a) - b) - h) 32.000.000 F Schaarbeek

Uccle 150 F a) - b) - f) -1) 14.000.000 F Ukkel

Watermael-Boitsfort 300 F a) - c) - g) 43.000.000 F Watermaal-Bosvoorde

Woluwe-St-Lambert 250 F ou 500 F a) - c) - f) - i) 45.000.000 F St-Lambrechts-Woluwe

Woluwe-St-Pierre 250 F ou 500 F g) -1) - m) 25.000.000 F St-Pieters-Woluwe

(''') n'a pas ere levee

Exonerations.

Sont exonerees de 1'impot, les surfaces :

a) occupees par les personnes de droit public, a 1'exception
toutefois des surfaces utilisees dans Ie cadre de la pratique
d'operations lucratives ou commerciales;

b) servant aux cultes, aux etablissements d'enseignement,
aux hopitaux, aux cliniques, aux dispensaires ou oeuvres
de bienfaisance;

c) visees au b) auxquelles s'ajoutent les a.s.b.l. et autres
groupements et associations qui ne poursuivent aucun but
lucratif, mentionnes a 1'article 94 du Code des Impots sur
les revenus (CIR);

d) ne depassant pas 20 m2;
e) ne depassant pas 40 m2;
f) ne depassant pas 50 m2;
g) ne depassant pas 100 m2;
h) ne depassant pas 150 m2;
i) exploitees dans un logement dont 1'occupant, y domicilie,

exerce une profession de salarie, d'independant ou libe-
rale, lorsqu'elles ne depassent pas un tiers de la surface
totale;

j) exploitees dans un logement dont 1'occupant, y domicilie,
exerce une profession d'independant ou liberale, lors-
qu'elles ne depassent pas un tiers de la surface totale;

k) exploitees dans un logement par 1'occupant qui y vit et y
exerce une profession d'independant ou une profession
liberale;

1) exploitees par une personne physique inscrite aux regis-
tres de la population de la commune;

m) se trouvant dans des immeubles ou parties d'immeubles
dont Ie revenu cadastral est immunise du precompte
immobilier en vertu de 1'article 157 du CIR;

(*) werd niet opgeheven

Vrijstellingen.

Zijn vrijgesteld van de belasting, de oppervlakten :

a) in gebruik door de publiekrechtelijke personen met uit-
zondering van alle oppervlakten gebruikt in het kader van
winstgevende of handelsdoeleinden;

b) dienstig voor erediensten, onderwijsinstellingen en hospi-
talen, klinieken, dispensaria of werken van liefdadigheid;

c) dienstig voor erediensten, onderwijsinstellingen en hospi-
talen, klinieken, dispensaria of werken van liefdadigheid
alsook de verenigingen zonder winstoogmerk en andere
groeperingen en verenigingen die geen winstbejag nastre-
ven zoals vermeld in het artikel 94 van het Wetboek op de
inkomstenbelastingen;

d) die geen 20 m2 overtreffen;
e) die geen 40 m2 overtreffen;

die geen 50 m2 overtreffen;f)
g)
h)

die geen 100 m2 overtreffen;
die geen 150 m2 overtreffen;
gelegen in woonruimten waar de er gedomicilieerde
gebruiker een loontrekkend, een vrij of zeifstandig beroep
uitoefent, wanneer zij kleiner zijn dan een derde van de
volledige oppervlakte;
gelegen in woonruimten waar de er gedomicilieerde
gebruiker een vrij of zeifstandig beroep uitoefent, wanneer
zij kleiner zijn dan een derde van de volledige oppervlakte;

k) gelegen in woonruimten waar de er gedomicilieerde
gebruiker een vrij of zeifstandig beroep uitoefent;

1) uitgebaat door een natuurlijke persoon, ingeschreven in
de bevolkingsregisters van de gemeente;

m) die zich in gebouwen of gedeelten van gebouwen bevinden
waarvan het kadastraal inkomen gevrijwaard wordt van
de onroerende voorheffing krachtens artikel 157 van het
WIB;



1988 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 16 mars 1992 (n" 20)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 16 maart 1992 (nr. 20)

n) qui sont comprises dans une exploitation industrielle,
commerdale ou agricole soumise a d'autres taxes commu-
nales et pour autant qu'elles ne depassent pas 20 % de la
superficie batie totale.

n) die begrepen zijn in een industriele, commerciele of
landelijke uitbating, onderworpen aan andere gemeente-
belastingen en voor zover ze de 20 % van de totale
bebouwde oppervlakte niet overschrijden.

Question n° 336 de M. Vandenbossche du 5 juillet 1991
(N.);

« Mission locale »,

La Mission locale est fortement controversee au sein de la
Communaute flamande a Bruxelles, en particulier chez ceux
qui s'occupent de la politique d'insertion.

Je souhaiterais obtenir une reponse claire aux questions
suivantes :

1. Quelles conditions a-t-on fixees pour pouvoir avoir
droit a des subsides regionaux?

2. De quelle maniere octroie-t-on les subsides regionaux ?

3. Quelles garanties ont-elles ere p revues pour que les
Communautes participent de maniere equivalente a la politi-
que de 1'emploi ?

4. Quelles sont les conditions d'agrement pour les a.s.b.l. ?

a) L'Orbem joue-t-il un role quelconque, soit actif, soit de
representation ?

b) La commune joue-t-elle un role, soit actif, soit de repre-
sentation ?

c) Les organisations a caractere unicommunautaire ou
bicommunautaire jouent-elles un role, soit actif, soit de
representation ?

d) Quel est Ie montant total des moyens disponibles ?
e) Quel pourcentage sera-t-il applique au sein des differentes

zones de la Region de Bruxelles-Capitale ?
Quels seront les criteres utilises a cet egard ?

f ) Comment doit-on repartir les subsides octroyes entre les
frais de fonctionnement et d'investissement et 1'initiative
politique ?

Reponse: L'honorable membre fait allusion, dans Ie pre-
ambule de sa question, a la vive controverse qui agiterait la
communaute flamande de Bruxelles a propos des «Missions
locales*.

Deja, lorsqu'il a joint son interpellation du 13 juin 1991 a
celle de Madame Neyts sur Ie meme objet, je m'etais
interroge : les preoccupations ainsi exprimees sont-elles par-
tagees par les gens de terrain ? Ou ont-elles essentiellement un
caractere linguistico-politique ?

Je renvoie done aussi 1'honorable membre a ma reponse
orale a cette interpellation, dOnt je dens Ie texte a sa
disposition.

Au reste, j'ai 1'honneur d'apporter a ces diverses questions
les reponses suivantes :

I" et2°:

Les subsides que la Region consacre a 1'insertion socio-
professionnelle sont desormais attribues conformement a un
arrete de 1'Execudf du 27 juin 1991. Cet arrete autorise
1'ORBEM a conclure des conventions de partenariat en vue
d'accroltre les chances des demandeurs d'emploi de trouver
ou de retrouver du travail dans Ie cadre de dispositifs

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

« Mission locale ».

De Mission locale is van sterke controverse binnen de
Vlaamse Gemeenschap te Brussel, bijzonder bij diegenen die
zich bezighouden met het inschakelingsbeleid.

Graag had ik een duidelijk antwoord op volgende vragen :

1. Weike voorwaarden zijn bepaald geworden om aan-
spraak te kunnen maken op regionale subsidies ?

2. Welk is de wijze waarop de regionale middelen worden
toegekend ?

3. Weike waarborgen zijn ingebouwd om de Gemeen-
schappen op gelijkwaardige wijze te laten participeren aan het
tewerkstellingsbeleid ?

4. Weike zijn de erkenningsvoorwaarden voor de v.z.w.'s ?

a) Heeft de BGDA enige inhoudelijke of vertegenwoordi-
gingsrol ?

b) Heeft de gemeente een inhoudelijke en vertegenwoordi-
gingsrol ?

c) Hebben de organisaties met unicommunautair en/of
bicommunautair karakter een inhoudelijke of vertegen-
woordigingsrol ?

d) Wat is het totaal van de beschikbare middelen ?
e) Weike procentuele indeling geschiedt er binnen de zonale

indeling van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ?
Weike criteria worden hiervoor gebruikt ?

f ) Op weike wijze dienen de toegekende subsidies te worden
verdeeld omtrent de werkingskosten, beleggingskosten en
beleidsinitiatief ?

Antwoord : Het geachte lid verwijst in de inleiding op zijn
vraag naar de «sterke controverse» binnen de Vlaamse
Gemeenschap te Brussel betreffende de «Missions locales ».

Reeds toen het geachte lid op 13 juni 1991 een interpellatie
koppelde aan deze van mevrouw Neyts over hetzelfde onder-
werp heb ik me afgevraagd of de uitgedrukte bezorgdheid ook
wel leefde bij de mensen in het veldwerk of integendeel enkel
van taal-politieke aard waren ?

Ik verwijs het lid dan ook naar mijn antwoord op deze
interpellatie. De tekst ervan is beschikbaar.

Het geachte lid vindt hierna een antwoord op de verschil-
lende door hem gestelde vragen :

1° en 2° ;

De toelagen van het Gewest voor sociaal-professionele
inschakeling worden toegekend conform aan het besluit van
de Executieve van 27 juni 1991. Dit besluit stelt de BGDA in
de mogelijkheid om partnership-overeenkomsten af te sluiten
om de werkzoekenden meer kansen te bieden op het vinden
van werk in het raam van de gecoordineerde voorzieningen
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coordonnes d'insertion socio-professionnelle (Moniteur beige
du 30 aout 1991). Les conditions d'octroi et Ie mode
d'attribution de ces subsides sont fixes aux articles 3 a 7 de cet
arrete.
3°

Le caractere reglementaire des conditions d'octroi des
subsides et les avis successifs du Cornice regional bruxellois a
1'insertion socio-professionnelle et du Comite de gestion de
1'ORBEM garantissent a chaque communaute une participa-
tion dans la politique d'insertion socio-professionnelle pro-
portionnelle a ses besoins exprimes.

Les associations d'insertion socio-professionnelle font 1'ob-
jet, le cas echeant, d'une reconnaissance ou d'un agrement au
plan communautaire. Au plan regional, seules les actions
qu'elle mene et qui s'inscrivent dans le cadre des plans
regionaux d'insertion arretes par 1'Executif, donnent lieu a
intervention financiere.

a) L'ORBEM joue un role essentiel dans cette polirique. II
conclut les conventions de partenariat et finance les actions
qu'elles prevoient. U est a noter qu'un des objectifs poursuivi
est 1'inscription systematique des beneficiaires des actions
comme demandeur d'emploi.

b) Les communes sont etroitement associees a cette politi-
que : au travers de leur representation au sein des « Missions
locales » et des concertations existant au sein de chacune des
zones qui assurent la coordination des actions; via egalement
les CPAS qui menent, en partenariat avec 1'ORBEM, les
actions d'insertion socio-professionnelle en faveur des mini-
mexes.

c) Ces organisations sont associees par le biais d'une
representation du secteur associatif et des CPAS au sein des
groupes de travail crees au sein du Comite regional bruxellois
a 1'insertion socio-professionnelle, lequel est amene a donner
son avis sur les propositions de conventions de partenariat.

d)-e) Un budget de 27 millions etait inscrit au budget
regional en 1990. U a servi a subventionner des actions
d'insertion socio-professionnelle menees entre le 1" janvier
1990 et le 30 juin 1991.

Les propositions de subventions pour les actions menees en
partenariat entre le 1" juillet 1991 et le 31 decembre 1991
portent sur un montant total de 41.948.835 FB.
- pour la zone Quest; 6.910.214 FB (16,5 %);
- pour la zone Nord-Ouest: 6.445.515 FB (15,3 %);
- pour la zone Centrale : 7.118.990 FB (17,0 %);
- pour la zone Nord-Est: 8.280.915 FB (19,7 %);
- pour la zone Sud-Est: 5.591.299 FB (13,3 %);
- pour la zone Sud : 7.601.902 FB (18,2 %).

Cette repartition a etc faite essentiellement sur base des
demandes introduites, demandes elles-memes liees a des
contraintes reglementaires de 1'arrete qui prevoit, par exem-
ple, la description du type de public vise.

f) A ce jour, aucune norme precise n'a ete arretee quant a
la repartitiorl du subside en frais de fonctionnement, d'inves-
tissement, de personnel et d'actions proprement dites. Ceux-ci
peuvent d'ailleurs varier en fonction des types d'action
(accueil, guidance, mise a 1'emploi).

Les justificatifs produits par les beneficiaires pour 1990 -
lesquels n'ont fait I'objet d'aucune remarque de la Cow des
Comptes, il faut le souligner — sont actuellement analyses en
vue d'une plus grande objectivation et standardisation des
frais eligibles a 1'avenir.

voor sociaal-professionele inschakeling (Belgisch Staatsblad
van 30/08/1991). De toekenningsvoorwaarden van de toela-
gen staan in de artikelen 3 tot 7 van dat besluit.

De reglementaire aard van de toekenningsvoorwaarden van
de toelagen en de op elkaar volgende adviezen van het
Brusselse Gewestelijk Comite voor de sociaal-professionele
inschakeling en van het beheerscomite van de BGDA waar-
borgen aan eike Gemeenschap een deelname in het sociaal-
professioneel inschakelingsbeleid dat in verhouding staat tot
de kenbaar gemaakte noden.
4.

De verenigingen aktief op het vlak van professionele
inschakeling worden, desgevallend, erkend door de Gemeen-
schap waartoe ze behoren. Op het gewestelijk vlak zijn het
enkel de akties die ze voeren die aanleiding geven tot
financiele steun, als deze akties passen in het gewestelijke
beleid voor sociaal-professionele inschakeling goedgekeurd
door de Executieve.

a) De BGDA speelt een essentiele rol in dat beleid. Hij sluit
de partnership-overeenkomsten en financiert de akties. Een
van de nagestreefde doelstellingen is het systematisch inschrij-
ven als werkzoekende van al wie door deze aktie wordt
bereikt.

b) De gemeenten worden sterk bij dit beleid betrokken :
door hun vertegenwoordiging in de « Missions locales » en in
de overlegstrukturen die in elk gebied voor de coordinatie van
de aktie zorgen; en ook via de OCMWs die in partnership
met de BGDA akties opzetten ten behoeve van de bestaans-
minimumtrekkers.

c) Deze organisaties worden, door middel van de verte-
genwoordiging van het verenigingsleven en van de OCMWs
in de werkgroepen opgericht door het Brusselse Gewestelijke
Comite voor de sociaal-professionele inschakeling bij de hele
opzet betrokken. Voornoemd Comite geeft advies op elk
voorstel van partnership-overeenkomst.

d)-e) Op de gewestelijke begroting 1990 stond 27 miljoen
ingeschreven. Daarmee werden de, tussen 1 januari 1990 en
30 juni 1991 gevoerde, sociaal-professionele inschakelings-
akties betoelaagd.

De voorstellen voor de betoelaging van de akties die in
partnership gevoerd worden tussen 1 juli 1991 en 31 decem-
ber 1991 slaan op een totaal bedrag van 41.948.835 F :
- voor de West-zone -. 6.910.214 F (16,5 %);
- voor de Noord-West zone : 6.445.515 F (15,3 %);
- voor de Centrale zone : 7.118.990 F (17,0 %);
- voor de Noord-Oost zone : 8.280.915 F (19,7 %);
- voor de Zuid-Oost zone : 5.591.299 F (13,3 %);
- voor de Zuid-zone : 7.601.902 F (18,2 %).

Deze verdeling gebeurde op basis van de ingediende
aanvragen, die zeif afhankelijk zijn van de dwingende bepa-
lingen van het Besluit; zo wordt bijvoorbeeld vereist dat het
doelpubliek omschreven wordt.

f) Tot op heden werden er geen preciese criteria vast-
gelegd voor een verdeling van de toelage over werking,
investeringen, personeel en eigenlijke akties. Deze kunnen
trouwens verschillen in funktie van de aard van de aktie
(onthaal, begeleiding, tewerkstelling).

De verantwoordingsstukken die voor 1990 werden inge-
diend - en die tot geen enkele opmerking van het Rekenhof
aanleiding gaven, we willen dit benadrukken — worden nu
verwerkt om in de toekomst te kunnen komen tot grotere
objectiviteit en betere standardisatie van de in aanmerking
komende uitgaven.
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Question n° 339 de M. Cauwelier du 11 juillet 1991 (N.) :

La politique regionale en matiere d'ocUoi de permis aux
peniches resideatielles.

Reponse : M. Thys a repondu a la question dans Ie Bulletin
n° 15, p. 1604.

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

Her Gewestelijk beleid iazake het verlenen van vergun-
ningen aan woonboten.

Aatwoord: De heer Thys heeft op de vraag geantwoord in
Bulletin nr. 15, biz. 1604.

Question n° 349 de M. Vandenbossche du 24 juillet 1991
(N.):

CPAS. — Minimum de moyens d'existeace. — Emploi.

En application des dispositions de 1'arrete royal du 29 mai
1990 relatif a 1'integration socio-professionnelle des benefi-
daires du minimum de moyens d'existence, une exoneration
degressive est appliquee aux revenus pour autant que certai-
nes conditions soient remplies. Ainsi, Ie beneficiaire du
minimex doit etre mis au travail ou suivre une formation.

Toutefois, cette mise au travail doit se faire :

- a 1'intervention du CPAS (il suffit qu'ils aient ete envoyes
par Ie CPAS);

- par 1'intermediaire du service regional de 1'emploi;
- ou a 1'intervention de personnes, d'etablissements ou de

services avec lesquels Ie centre public d'aide sociale a
conclu une convention conformement a 1'article 61 de la lot
sur les CPAS (voir article 23bis de 1'arrete royal portant
reglement general en matiere de minimum de moyens
d'existence.

1. Ce dispositif n'implique-t-il pas une discrimination a
1'encontre des beneficiaires du minimum de moyens d'exis-
tence qui ont trouve du travail de leur propre initiative et par
leurs propres efforts ?

2. Envisage-t-on d'appliquer egalement cette exoneration
degressive a cette categoric de beneficiaires du minimum de
moyens d'existence?

Repoase : J'ai 1'honneur de signaler a 1'honorable membre
que cette matiere ne fait pas partie de nos competences.

Je Ie renvoie done a cet effet aupres du Gouvernement
national, plus particulierement a Madame Miet Smets, d'au-
tant que dans la question il est fait etat d'un arrete royal du
29 mai 1990, ce qui indique bien qu'il s'agit la d'une
competence nationale.

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

OCMW. — Bestaaasminimiim. — Tewerkstefling.

In toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit
van 29 mei 1990 betreffende de socio-professionele integratie
van de bestaansminimumtrekkers, wordt er een degressieve
vrijstelling op loon verleend, voor zover aan een aantal
voorwaarden is voldaan. Zo moet de bestaansminimumtrek-
ker tewerkgesteld zijn of een beroepsopleiding volgen.

Die tewerkstelling moet evenwel gebeurd zijn :

- door tussenkomst van het OCMW (een eenvoudige verwij-
zing door het OCMW volstaat);

- via de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling;
- of door bemiddeling van personen, inrichtingen of diensten

•waarmee het OCMW een overeenkomst heeft afgesloten
op grond van artikel 61 van de OCMW-wet (zie artikel
23bis van het koninklijk besluit houdende algemeen regle-
ment betreffende het bestaansminimum).

1. Impliceert dit geen discriminatie ten aanzien van
bestaansminimumtrekkers die op eigen initiatief en door
eigen zoeken tewerkgesteld zijn?

2. Wordt overwogen om deze degressieve vrijstelling ook
toe te passen op deze categoric van bestaansminimumtrek-
kers?

Aatwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid mede te delen
dat deze aangelegenheid niet behoort tot onze bevoegdheden.

Ik verwijs hem dan ook naar de nationale regering, meer in
het bijzonder naar mevrouw Miet Smet, dit des te meer daar
er in de vraag een koninklijk besluit van 29 mei 1990 vermeld
wordt. Dit wij'st duidelijk op een nationale bevoegdheid ter
zake.

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

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

Vous avez pris 1'initiative d'ecrire aux responsables des
19 communes pour les inviter a planter un arbre jubilaire a
1'occasion des fetes du Roi 1990-1991.

De plus, pour coordonner les activites de celebration en
1990-1991 du 60"" anniversaire de Sa Majeste Ie Roi et des
40 ans de son regne, une a.s.b.l. « Fetes du Roi 1990-1991» a
ete constitute.

Dans Ie cadre des nombreuses manifestations, cette a.s.b.l.
a suggere a toutes les communes de planter sur leur territoire,
Ie 15 novembre 1990, jour de fete de la Dynastie, un arbre
symbolisant 1'annee j'ubilaire.

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

Koningsfeesten 1990-1991. — Boomplaating. — Mede-
werking van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

U schreef de verantwoordelijken van de 19 gemeenten aan
en nodigde hen uit gezamenlijk een jubileumboom te planten
ter gelegenheid van de Koningsfeesten 1990-1991.

Bovendien werd een v.z.w. «Koningsfeesten 1990-1991»
opgericht om de activiteiten te coordineren voor de viering
van de 60ste verjaardag van Zijne Majesteit de Koning en van
40 jaar koningsschap.

In het licht van de talrijke manifestaties stelde deze v.z.w.
voor dat de gemeenten op 15 november 1990, dag van de
Dynastie, een boom op hun grondgebied zouden planten als
symbool voor het jubileumjaar.
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Toutefois, en reponse a ma question n° 231 du 30 novem-
bre 1990, vous me repondiez que «d'apres mes renseigne-
ments, toutes les communes n'auraient pas etc approchees et
je ne dispose pas de la liste des communes qui ont participe a
cette operation ».

Peut-etre qu'a present ces fetes qui ont rencontre un
immense succes populaire sont terminees, vous possedez les
informations necessaires en vue de repondre a ma question
precitee.

Pourrais-je, par ailleurs, vous demander de me communi-
quer, par la voie du bulletin des Questions et Reponses, Ie
bilan de la participation de la Region de Bruxelles-Capitale a
ces manifestations d'hommage au chef de 1'Etat, meme si je
suis bien conscient que 1'Etat central et les Communautes
avaient, dans ce domaine, un role primordial a jouer ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre,
je ne puis que lui confirmer que les activites de celebration en
1990-1991 du 60°" anniversaire de Sa Majeste Ie Roi et des
40 ans de son regne ont ete coordonnees par 1'a.s.b.l. « Fetes
du Roi 1990-1991» en collaboration notamment avec la
Fondation Roi Baudouin et la Communaute francaise.

C'est pour cette raison que je ne dispose de plus de
renseignements a cet egard. Je puis toutefois conseiller a
1'honorable membre de s'adresser aux a.s.b.L, association et
Ministere concernes.

Nochtans, naar aanleiding van mijn vraag nr. 231 van
30 november 1990 antwoordde u me « bij mijn weten zijn
niet al de gemeenten benaderd en ik beschik niet over de lijst
van de gemeenten die aan deze aktie hebben deelgenomen».

Nu deze succesvolle feesten voorbij zijn beschikt u mis-
schien over de nodige informatie om mijn bovenvermelde
vraag te beantwoorden ?

Mag ik u derhalve vragen in het bulletin van Vragen en
Antwoorden de balans op te maken van de medewerking van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest aan deze plechtigheden
ter ere van het Staatshoofd, zeifs al weet ik dat de centrale
Staat en de Gemeenschappen op dit vlak een hoofdrol
vervulden.

Antwoord : In antwoord op zijn vraag kan ik het achtbare
lid alleen maar bevestigen dat de activiteiten die gepaard
gingen met de viering, in 1990-1991, van de 60ste verjaardag
van Zijne Majesteit de Koning en met de 40ste verjaardag van
zijn bewind, gecoordineerd werden door de v.z.w. « Konings-
feesten 1990-1991», in samenwerking onder meer met de
Koning Boudewijnstichting en de Franse Gemeenschap.

Het is mij daarom onmogelijk meer inlichtingen in dit
verband te verstrekken. Ik raad het achtbare lid dan ook aan
te rade te gaan bij de v.z.w., de vennootschap en het
Ministerie die erbij betrokken waren.

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

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

La Region de Bruxelles-Capitale organise, depuis pres de
deux annees, deux ZEP (Zones d'Education Prioritaires). En
novembre 1991, deux nouvelles ZEP demarreront.

Le Ministre peut-il me communiquer la liste des etablisse-
ments scolaires qui participent a ces ZEP, leur adresse, le
niveau d'enseignement concerne et la liste des coordonnateurs
de ces ZEP?

Reponse: II a ete repondu a la question lors de la seance
pleniere du 31 janvier 1992.

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

De organisatie van de ZEP's (Zones d'Education Prioritai-
res).

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest organiseert sinds
ongeveer twee jaar, twee ZEP's (Zones d'Education Prioritai-
res). In november 1991 gaan twee nieuwe ZEP's van start.

Kan de Minister me de lijst van de onderwijsinstellingen
mededelen die aan deze ZEP's medewerken, hun adres, het
niveau van het betrokken onderwijs en de lijst van de
coordinators van deze ZEP's ?

Antwoord: De vraag werd beantwoord tijdens de plenaire
vergadering van 31 januari 1992.

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

Recours introduits contre des actes de I'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale.

J'aimerais connattre le nombre et 1'objet des nouveaux
recours introduits, depuis la redaction de la reponse a ma
question ecrite n° 147 du 16 juillet 1990 jusqu'a ce jour,
contre des actes de I'Executif ou du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale (evocation en comite de concertation,
recours devant la Cour d'arbitrage, Conseil d'Etat, tribunaux
ordinaires,...) mats en precisant la nature de la procedure et
son aboutissement actuel ?

Quel est, par ailleurs, la nature et 1'etat d'avancement de
toutes les autres procedures en cours ?

Reponse:

Affaires en cours introduces depuis le 16 juillet 1990 : 49

Vraag nr. 361 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 augustus
1991 (Fr.) ;

Beroep ingesteld tegen handelingen van de Executieve van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Graag vernam ik het aantal en het onderwerp van de
nieuwe beroepen die werden ingesteld sinds het antwoord op
mijn schriftelijke vraag nr. 147 van 16 juli 1990 tot vandaag,
tegen handelingen van de Executieve of de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad (ter sprake brengen in het overlegcomite,
beroep voor het Arbitragehof, de Raad van State, de gewone
rechtbanken,...) met verduidelijking van de aard van de
procedure en de huidige stand van zaken.

Wat is bovendien de aard van al de andere lopende
procedures en weike vooruitgang hebben ze geboekt ?

Antwoord:

Hangende zaken ingespannen sinds 16 juli 1990 : 49
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Dossiers en cows:

- Conseil d'Etat 21
- Cour d'Arbitrage 1
- Tribunaux de 1'ordre judidaire 23

Dossiers termines:

- Conseil d'Etat 2
- Tribunaux de 1'ordre judiciaire 2

Repartition selon la nature de la demande:

- tutelle 4
- urbanisme 16
- personnel du departement 2
- protection de la nature 4
- emploi et travail 5
- Cour d'arbitrage 1
- baux a loyer 1
- marches publics 5
- responsabilite civile 2
- factures 2
- expansion economique 2
- logement 4
- conventions 1

Repartition par avocat:

- MeMaussion 15
- Me Lambert 10
- MeLegros 4
- Me dele Court 4
- MeVelge 3
- MeMackelbert 3
- Me Van Gehuchten 2
- Me Royen 1
- Me Van den Nest 1
- MeBuyle 1
- Me Goovaerts 1
- MeHuysmans 1
- MeThiebaut 1
- MeLefere 1
- MeNihoul 1

En ce qui concerne 1'Agglomeration :

GROUP MOTORS

28.12.89 - Tribunal de Premiere instance de Bruxelles
Factures impayees
Me Royen

U.G.C.

25.01.90 - Cour d'appel de Bruxelles
En vue de declaration d'arret commun (incendie du Capitole)
Me Van Aelst

PACE DI FEDE

28,02.91 - Tribunal de Premiere instance de Bruxelles
Troubles de voisinage
Me Oberwoits

JEAN-BAPTISTE DE GROOT

15.03.90 - Tribunal de Premiere instance de Bruxelles
Sanction disciplinaire
Me Georges

Lopende dossiers :

- Raad van State 21
- Arbitragehof 1
- Rechtbanken 23

Afgehandelde dossiers :

- Raad van State 2
- Rechtbanken van de rechterlijke stand 2

Indeling naar gelang van de aard van het verzoek:

- administratief toezicht 4
- stedebouw 16
- personeel van het departement 2
- natuurbehoud 4
- arbeid en tewerkstelling 5
- Arbitragehof 1
- huurovereenkomsten 1
- overheidsopdrachten 5
- burgerlijke aansprakelijkheid 2
- facturen 2
- economische expansie 2
- huisvesting 4
- overeenkomsten 1

Indeling per advokaat:

- MrMaussion 15
- Mr Lambert 10
- MrLegros 4
- Mr de Ie Court 4
- MrVelge 3
- MrMackelbert 3
- Mr Van Gehuchten 2
- Mr Royen 1
- Mr Van den Nest 1
- MrBuyle 1
- Mr Goovaerts 1
- MrHuysmans 1
- MrThiebaut 1
- MrLefere 1
- MrNihoul 1

Wat de Agglomeratie betreft:

GROUP MOTORS

28.12.89 - Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Onbetaalde facturen
Mr Royen

U.G.C.

25.01.90 - Hof van Beroep te Brussel
Met het oog op de gemeenverklaring van het te vellen arrest
(brand van de bioscoop Capitole)
Mr Van Aelst

PACE DI FEDE

28.02.91 - Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Burenoverlast
Mr Oberwoits

JEAN-BAPTISTE DE GROOT

15.03.90 — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Tuchtstraf
Mr Georges
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AFFAIRE CLEMENT

30.05.90 - Conseil d'Etat
Requete en annulation d'une note de service
Me Georges

AFFAIRE CLAUWAERT- VAN LAER

19.05.90 — Tribunal de Premiere instance de Bruxelles
Valorisation des prestations effectuees dans Ie prive
Me Klees

AFFAIRES WAUTERS - DESMET - DE SAEDELEER -
PIERSOUL

Divers recours au Conseil d'Etat contre des decisions de
mutation dans d'autres secteurs de la proprete publique
Me Wantiez

RENAULT - LATIL

21.09.90 - Tribunal de Premiere instance de Bruxelles
Factures impayees
Me Georges

DE CRAENE

06.09.90 - Juge de Paix sixieme canton d'Anvers
Factures impayees
Me Lemaire

PRODIM

19.11.90 — Tribunal de Premiere instance de Bruxelles
Facture impayee
Me Georges

JEAN WAUTERS

14.09.90 - Conseil d'Etat
Cadre de controle de la proprete publique
Me Georges

LOUIS RAMON

03.05.91 -Tribunal de Premiere instance de Bruxelles (refere)
Sanction disciplinaire
Me Levert

ONEM

18.07.91 - Tribunal de Premiere instance de Bruxelles
Factures impayees
Me Colpaert

ERJSSON

19.09.91 - Justice de Paix d'Anvers
Facture impayee
Me Colpaert

RAUWERS

05.09.91 - Tribunal de Premiere instance de Bruxelles
Factures impayees
Me Colpaert

ZAAK CLEMENT

30.05.90 - Raad van State
Verzoek om vernietiging van een dienstnota
Mr Georges

ZAAK CLAUWAERT- VAN LAER

19.05.90 - Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Valorisatie van de prestaties in de prive-sector
Mr Klees

ZAKEN WAUTERS - DESMET - DE SAEDELEER -
PIERSOUL

Verschillende beroepen voor de Raad van State tegen be-
slissingen tot mutatie naar andere sectoren van openbare
reinheid
Mr Wantiez

RENAULT-LATJL

21.09.90 - Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Onbetaalde facturen
Mr Georges

DE CRAENE

06.09.90 — Vrederechter zesde kanton te Antwerpen
Onbetaalde facturen
Mr Lemaire

PRODIM

19.11.90 - Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Onbetaalde facturen
Mr Georges

7EAN WAUTERS

14.09.90 - Raad van State
Controlekader van Openbare Reinheid
Mr Georges

LOUIS RAMON

03.05.91 — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (kort
geding)
Tuchtstraf
Mr Levert

RVA

18.07.91 - Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Onbetaalde facturen
Mr Colpaert

ER7SSON

19.09.91 - Vredegerecht Antwerpen
Onbetaalde facturen
Mr Colpaert

RAUWERS

05.09.91 — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Onbetaalde facturen
Mr Colpaert

250
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LUYPAERT

12.08.91 - Requete au Conseil d'Etat
Annulation d'une peine disciplinaire
Me Van Elsen

LEFEVRE et consorts

30.09.91 - Tribunal du travail de Bruxelles
Sanction disciplinaire
Me Levert

VANDENBRANDES et consorts

30.09.91 - Tribunal de Premiere instance de Bruxelles
Sanction disciplinaire
Me Levert

MUTUELLE PATRONALE

18.10.91 - Tribunal de Premiere instance de Bruxelles
Factures impayees
Me Levert

PVBA TOP 0

18.11.91 - Canton de Zandhoven (justice de paix)
Factures impayees
Me Colpaert

PIERRE DE GODT

29.11.91 -Tribunal de Premiere instance de Bruxelles (refere)
Designation d'un medecin-expert
Me Moszynski

En ce qui concerne 1'A.E.D.:

Le Service juridique de 1'A.E.D. nous a communique les
elements de reponse suivants :

1. Recours introduits centre des actes de I'Executif de la
R.B.C. depuis le 16.07.1990 jusqu'au 12.08.1991 :

LUYPAERT

12.08.91 - Verzoek gericht aan de Raad van State
Vernietiging van een tuchtstraf
Mr Van Elsen

LEFEVRE en consorten

30.09.91 - Arbeidsrechtbank te Brussel
Tuchtstraf
Mr Levert

VANDENBRANDES en consorten

30.09.91 - Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Tuchtstraf
Mr Levert

PATRONALE MUTUALITEIT

18.10.91 - Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Onbetaalde facturen
Mr Levert

PVBA TOP 0

18.11,91 - Kanton Zandhoven (vredegerecht)
Onbetaalde facturen
Mr Colpaert

PIERRE DE GODT

29.11.91 - Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (kort
geding)
Aanduiding van een geneesheer-deskundige
Mr Moszynski

Wat het B.U.V. betreft :

De juridische dienst van het B.U.V. heeft ons volgend
antwoord gegeven :

1. Beroepen ingesteld tegen handelingen van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve van 16.07.1990 tot
12.08.1991 :

Cour d'Arbitrage
Conseil d'Etat
Juridictions judiciaires

1
3

70

- Arbitragehof
- Raad van State
- Gerechtelijke instanties

1
3

70

2. Avocats defendant les interets de la Region et nombre de
dossiers lew confies depuis I'installation de I'Executif
jusqu'au 12.08.1991:

216 dossiers confies a 18 avocats (nombre reduit a 15 a ce
jour).

2. Advokaten die de belangen van het Gewest verdedigen en
aantal dossiers die ze te behandelen kregen vanaf de
installatie van de Executieve tot 12.08.1991:

216 dossiers toevertrouwd aan 18 advokaten (beperkt tot
15 op heden).

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

Avocats defendant les interets de la Region.

J'aimerais avoir communication de la liste des avocats,
designes par I'Executif depuis son installation jusqu'a ce jour,
pour defendre les interets de la Region.

Quel est le nombre de dossiers confies a chacun de ces
avocats ?

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

Advokaten die de belangen van het Gewest verdedigen.

Graag vernam ik de lijst van de advokaten die door de
Executieve sinds haar aanstelling werden aangewezen om de
belangen van het Gewest te verdedigen.

Hoeveel dossiers werden aan elk van deze advokaten
toevertrouwd ?
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Je n'ignore toutefois pas qu'il apparrient aux membres de
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale (selon 1'arrete
royal du 29 novembre 1988 relatif a 1'organisation des
services du contentieux judiciaire du Ministere de la Region
bruxelloise), chacun pour ce qui Ie concerne, de designer les
avocats charges de representer la Region devant les instances
judiciaires pour les marieres relevant de leurs competences
respecrives, de sorte que s'il n'etait pas possible de me fournir
une reponse globale pour 1'ensemble de 1'Executif, je souhai-
terais que la presente question soit transmise a chacun de ses
honorables membres.

De plus, bien qu'une reponse a une question semblable a
deja ete apportee 1'an dernier par 1'Executif (ma question
n° 82 du 26 mars 1990), je souhaiterais beaucoup pouvoir
obtenir une liste complete incluant done les elements de la
premiere reponse qui m'a ete si aimablement foumie, ceci afin
de mieux cerner la realite.

Repoase : Je renvoie 1'honorable membre a la reponse
donnee a la question n° 361.

Question n° 374 de M. De Berlangeer du 13 septembre 1991
(N.):

Langue des polices d'assuraace conclues aupres de la
SAW.

Les polices d'assurance conclues aupres de la SMAP pour
des voitures, des camions et des batiments sont toutes, a
quelques exceptions pres, etablies en langue francaise.

La correspondance avec la SMAP se fait, elle aussi, Ie plus
souvent en francais.

C'est assurement Ie cas pour ce qui est des anciens services
de 1'Agglomeration.

Ne peut-on mettre fin a cette situation en repartissant les
polices d'assurance sur une base 50 % francais / 50 %
neerlandais ?

Reponse (complementaire a la reponse a la question n° 374,
Bull. n° 17, p. 1758):

Les agents actuellement charges au sein des differentes
institutions de la Region de Bruxelles-Capitale de trailer les
dossiers relatifs aux contrats d'assurances ainsi que leur role
linguistique, se repartissent comme suit:

, . . Nombre Role
Institution d'Hgents linguistique

MRBC 1 F
IBGE
1) budget 1 F
2) service du personnel 1 N
SLRB 1 F
ORBEM 2 IF

IN
CIRB 1 F
Agglomeration de Bruxelles
1) administration centrale 1 F
2) proprete publique 3 IF

2N
3) incendie 5 2F

3N

Ik weet evenwel dat het de leden van de Executieve van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toekomt (krachtens het
koninklijk besluit van 29 november 1988 betreffende de
organisatie van de diensten voor gerechtelijke geschillen van
het Ministerie van het Hoofdstedelijk Gewest) om elk voor
wat hem betreft, de advokaten aan te wijzen die het Gewest
vertegenwoordigen voor de rechterlijke instanties voor de
respectieve materies waarover men bevoegd is, zodat ik,
mocht een globaal antwoord voor heel de Executieve onmo-
gelijk zijn, wens dat deze vraag aan elk van de achtbare leden
zou worden bezorgd.

Bovendien, hoewel een antwoord op een gelijkaardige
vraag vorig jaar werd gegeven door de Executieve, (mijn
vraag nr. 82 van 26 maart 1990), zou ik graag een volledige
lijst krijgen met de gegevens van het eerste antwoord, zodat ik
over een vollediger overzicht beschik.

Aatwoord: Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord
gegeven op vraag nr. 361.

Vraag nr. 374 van de heer De Berlangeer d.d. 13 September
1991 (N.):

Taal van de verzekeringspolissen afgesloten bij de OMOB.

De verzekeringspolissen afgesloten bij de OMOB voor
wagens, vrachtwagens en gebouwen zijn alien, op enkele
uitzonderingen na, opgesteld in de Franse taal.

Ook de briefwisseling met de OMOB gebeurd meestal in
het Frans.

Dat is zeker het geval bij de vroegere Agglomeratiediensten.

Kan er aan deze bestaande toestand geen einde worden
gemaakt door de verzekeringspolissen te verdelen op basis
van 50 % Nederlandstalige en 50 % Franstalige?

Aatwoord (vervolg op het antwoord op de vraag nr. 374,
Bull.nr. 17, biz. 1758):

De personeelsleden die binnen de diverse instellingen van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast zijn met de
behandeling van dossiers inzake verzekeringscontracten, als-
mede de taalrol waartoe zij behoren, zijn als volgt verdeeld :

"̂"S persoSeden Taalr01

MBHG 1 F
BIM
1) begroting 1 F
2) personeelsdienst 1 N
HMBG 1 F
BGDA 2 IF

IN
CIBG 1 F
Agglomeratie Brussel
1) hoofdbestuur 1 F
2) openbare reiniging 3 IF

2N
3) brandweer 5 2F

3N
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Question n° 381 de M. de Lobkowicz du 2 octobre 1991
(Fr.) :

Subvention en favour de la proprete publique.

Apres avoir, en juillet dernier, marque son accord de
principe sur votre proposition d'octroyer un credit comple-
mentaire special aux communes en matiere de proprete
publique, 1'Executif vient d'approuver un projet d'arrete
organique ainsi qu'un projet d'arrete de repartition pour
1991 des 350 millions destines au nettoiement (y compris Ie
balayage) de la voie et des espaces publics.

Pouvez-vous me dire comment seront reparties ces sommes,
sur base de quels criteres, et a quoi elles pourront (devront)
etre affectees ?

Repoase : J'ai 1'honneur de fournir a 1'honorable membre
la reponse suivante :

Par arrete du 5 septembre 1991,1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale a fixe les regles organiques d'attribution
du credit complementaire special en matiere de proprete
publique, ainsi que les enveloppes attribuees respectivement
aux communes bruxelloises (soit 250 millions de F) qu'au
Service regional de proprete publique (soit 100 millions de F).

En ce qui concerne les communes bruxelloises, les credits
ont ete repartis entre les dix-neuf entires, en prenant comme
critere minimal qu'aucune commune ne puisse avoir une
quote-part inferieure a celle obtenue lors de 1'octroi de la
dotation complementaire au Fonds des Communes, sur base :

1° de la densite de la population, etablie par 1'Institut
national de Statistiques sur base de la superficie totale du
territoire communal, deduction faite des terres agricoles et
des bois;

2° de la longueur de la voirie sur Ie territoire communal, telle
que reprise dans Ie budget communal.

L'honorable membre trouvera done ci-dessous un tableau
integrant les trois principes repris plus haut et fixant les
quote-part revenant a chaque commune:

^— ^ ss S?e
Anderlecht 190,40 61,12 20,60
Auderghem 88,50 53,67 8,40
Berchem-Ste-Agathe 34,00 71,97 4,33
Bruxelles 356,20 46,88 29,57
Etterbeek 55,10 126,65 12,31
Evere 57,00 66,26 6,68
Forest 68,70 76,09 9,26
Ganshoren 28,40 92,71 4,65
Ixelles 94,00 116,45 19,38
Jette 57,30 87,51 8,87
Koekelberg 19,70 138,76 4,84
Molenbeek-St-Jean 88,00 124,6 19,42
Saint-Gilles 45,60 172,93 13,96
Schaerbeek 118,50 132,79 27,85
Uccle 202,50 44,09 15,80
Watermael-Boitsfort 112,50 48,28 9,62
Woluwe-Saint-

Lambert 92,40 73,05 11,95

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

Subsidieriag ten voordele van de openbare aetheid.

Nadat zij in juli jongstleden haar principiele goedkeuring
heeft gehecht aan een voorstel om de gemeenten een bijzonder
aanvullend krediet inzake openbare netheid te geven, heeft de
Executieve zopas een ontwerp van organiek besluit goedge-
keurd, alsmede een ontwerp van besluit over de verdeling
voor 1991 van 350 miljoen voor het nethouden (het vegen
van de straten inbegrepen) van de wegen en de openbare
ruimten.

Kunt u me zeggen hoe deze bedragen worden verdeeld,
volgens weike criteria en waarvoor ze worden gebruikt ?

Aatwooid: Ik heb de eer aan het geachte lid het yolgende
antwoord te verstrekken :

Bij besluit van 5 September 1991 heeft de Executieve van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest de toekenningsmodali-
teiten vastgesteld betreffende het bijkomend krediet met
betrekking tot de openbare reinheid, alsook de bedragen die
respectievelijk toegekend worden aan de Brusselse gemeenten
(250 miljoen fr.) en aan de gewestelijke reinigingsdienst
(100 miljoen fr.).

Wat de Brusselse gemeenten betreft, werd het krediet
verdeeld over de 19 entiteiten, met als minimum vereiste dat
geen enkele gemeente minder zou krijgen dan het aandeel
verkregen bij de toekenning van de bijkomende dotatie bij het
Gemeentefonds, en dit op basis van :

1° de bevolkingsdichtheid, vastgesteld door het Nationaal
Instituut voor de Statistiek op basis van de totale opper-
vlakte van her gemeentelijk grondgebied, met aftrek van
de landbouwgronden en de bossen;

2° de lengte van het wegennet op het gemeentelijk grondge-
bied, zoals vermeld staat in de gemeentebegroting.

Het geachte lid vindt hieronder een tabel waarbij met
toepassing van de drie hogervermelde principes, het aandeel
van eike gemeente vastgesteld wordt:

Gemeenten ^m Dichtheid Aandeel
wegenis inwoners/ha in miljoen F

Anderlecht 190,40 61,12 20,60
Oudergem 88,50 53,67 8,40
Sint-Agatha-Berchem 34,00 71,97 4,33
Brussel 356,20 46,88 29,57
Etterbeek 55,10 126,65 12,31
Evere 57,00 66,26 6,68
Vorst 68,70 76,09 9,26
Ganshoren 28,40 92,71 4,65
Elsene 94,00 116,45 19,38
Jette 57,30 87,51 8,87
Koekelberg 19,70 138,76 4,84
Sint-Jans-Molenbeek 88,00 124,6 19,42
Sint-Gillis 45,60 172,93 13,96
Schaarbeek 118,50 132,79 27,85
Ukkel 202,50 44,09 15,80
Watermaal-Bosvoorde 112,50 48,28 9,62
Sint-Lambrechts-

Woluwe 92,40 73,05 11,95
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Communes Kmde
voiries

Densite
hab/ha

Quote-part
(en millions

deF)
Gemeenten Km Dichtheid Aandeel

wegenis inwoners/ha in miljoen F

Woluwe-Saint-Pierre
Sous-total
Saint-Josse-ten-

Noode
TOTAL

102,90

25,20

47,46

190,36

8,64
236,23

13,77
250

Sint-Pieters-Woluwe
Sub-totaal
Sint-Joost-ten-Node

TOTAAL

102,90

25,20

47,46

190,36

8,64
236,23

13,77
250

La commune de Saint-Josse-ten-Noode beneficiant, sur
base des criteres retenus, d'une quote-part inferieure a celle lui
revenant anterieurement, cette derniere lui a done ete garantie
et soustraite du total a repartir.

En ce qui concerne 1'affectation du credit, chaque com-
mune, sur base d'une convention conclue avec 1'Executif, a
defini ses priorites et les actions retenues. Pour 1991, compte
tenu des imperatifs lies a 1'execution du budget communal, les
communes bruxelloises ont ete invitees a acquerir prioritaire-
ment du material ou du charroi, a 1'intervention du service
regional de proprete publique.

Aangezien de gemeente Sint-Joost-ten-Node op basis van
deze criteria een kleiner aandeel zou krijgen dan hetgeen haar
vroeger werd toegekend, werd haar dit vroeger toegekende
bedrag gegarandeerd en afgetrokken van het totaal te verde-
len bedrag.

Met betrekking tot de bestemming van het krediet, heeft
eike gemeente haar prioriteiten en weerhouden akties vastge-
steld in het kader van een overeenkomst met de Executieve.
Rekening houdend met de begrotingsimperatieven van de
gemeenten, werden zij voor 1991 uitgenodigd om bij voor-
rang materieel of voertuigen aan te schaffen door de bemidde-
ling van de gewestelijke reinigingsdienst.

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

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

Je lis en regard de 1'editorial du magazine «Ville et
Habitants» edite par Inter-Environnement Bruxelles:
«...organisme d'Education permanente reconnu par Ie Minis-
tere de la Communaute francaise».

Or, je crois savoir que cet organisme est aussi largement
subsidie par la Region de Bruxelles-Capitale. Qu'en est-il ?

Si tel est bien Ie cas, n'estimez-vous pas qu'il devrait en etre
fait mention comme il est fait mention du soutien du
Ministere de la Communaute francaise ?

Reponse : En reponse a la question susmentionnee, je prie
1'honorable membre de trouver ci-apres les elements de
reponse.

L'a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles est subventionnee
en matiere d'amenagement du territoire par la Region de
Bruxelles-Capitale pour editer Ie supplement bimensuel
«Quartiers» insere une fois sur deux au centre de la revue
«Ville et Habitants ».

U est fait mention de cette aide sur Ie bimensuel en question.

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

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

In het hoofdartikel van het magazine «Ville et Habitants®,
uitgegeven door «Inter-Environnement Bruxelles » lees ik het
volgende : «... instelling voor permanente vorming, erkend
door het Ministerie van de Franse Gemeenschap».

Ik meen echter te weten dat deze instelling ook ruimschoots
door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt gesubsi-
dieerd. Wat is daar van aan ?

Indien dit inderdaad het geval is, meent u dan niet dat
hiervan melding zou moeten worden gemaakt, zoals dit ook
gebeurt voor de steun vanwege de Franse Gemeenschap ?

Aatwoord : Ik kan het achtbare lid volgend antwoord op
voornoemde vraag verstrekken.

De v.z.'w. Inter-Environnement Bruxelles wordt door het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betoelaagd voor het uitge-
ven van een tweemaandelijks supplement «Quartiers». Dit
supplement met betrekking tot de ruimtelijke ordening wordt
een keer op twee in het tijdschrift «Ville et Habitants»
ingelast.

Voornoemd tijdschrift maakt melding van deze steun.

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

Independance de la revue « ViUe et Habitants ».

Je lis en manchette de la couverture de la revue «Ville et
Habitants» editee par Inter-Environnement Bruxelles: «Le
magazine au-dessus de tout soupcon» ce qui laisse sous-
entendre une independance complete vis-a-vis des interets
prives et du pouvoir politique.

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

OaaQiaakelijkheid van het Tijdschrift «Ville et Habi-
tants».

In de kop op de omslag van het tijdschrift «Ville et
Habitants », uitgegeven door «Inter-Environnement Bruxel-
les », lees ik het volgende : «Het tijdschrift boven eike
verdenking», hetgeen duidt op een volledige onafhankelijk-
heid tegenover prive-belangen en tegenover de overheid.
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Concernant ce dernier point, pouvez-vous me confirmer
1'independance de cette revue en me confirmant que ni elle, ni
son organisme editeur ne sont finances d'une maniere directe
ou indirecte par la Region de Bruxelles-Capitale ?

Reponse : En reponse a la question susmentionnee, je prie
1'honorable membre de trouver ci-apres les elements de
reponse.

La Region de Bruxelles-Capitale octroye a 1'a.s.b.l. Inter-
Environnement Bruxelles une subvention destinee a favoriser
1'information et la participation des citoyens sur les questions
de 1'amenagement du territoire par Ie biais du supplement
bimensuel «Quartiers».

A cet effet, un budget de 1.784.340 F est alloue a 1'a.s.b.l.
Inter-Environnement en 1991.

Par ailleurs, 1'article 2, § c, de la convention, precise la
garantie d'independance redactionnelle du periodique, qui
comportera une mention ainsi libellee «public avec 1'aide du
Ministre-President de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale ».

Kunt u me, wat dit laatste punt betreft, de onafhankelijk-
heid van dit tijdschrift waarborgen door me te bevestigen dat
noch het tijdschrift noch de uitgever rechtstreeks of onrecht-
streeks door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden
gefinancierd ?

Antwoord: Ik kan het achtbare lid volgend antwoord op
voornoemde vraag verstrekken.

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kent aan de v.z.w.
Inter-Environnement Bruxelles een toelage toe die bestemd is
om de bevolking beter te informeren over alles wat de
ruimtelijke ordening aangaat en om ze meer bij de problema-
tiek ervan te betrekken. Dit gebeurt via het tweemaandelijks
supplement « Quartiers ».

In 1991 werd aldus een toelage van 1.784.340 fr. toege-
kend aan de v.z.w. Inter-Environnement.

Artikel 2, § c, van de overeenkomst waarborgt de onafhan-
kelijkheid van het tijdschrift dat enkel de volgende vermelding
zai dragen : «public avec 1'aide du Ministre-President de la
Region de Bruxelles-Capitale » (uitgegeven met de steun van
de Minister-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest).

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

Appareils de «televigilaace».

1. Quelles sont les communes qui se sont equipees d'un
systeme de televigilance ?

2. A combien s'elevent les subsides accordes jusqu'a present
pour cette initiative (et ceci par commune) ?

3. Qui decide du choix des appareils a acheter ? (choix delicat
car les appareils doivent etre tres fiables et securisants),

4. Chaque commune peut-elle s'equiper de 1'appareillage de
son choix ou Ie systeme est-il unique pour les 19 commu-
nes?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-
dessous la reponse a sa question.

Le choix d'un systeme de tele-assistance et sa realisation
relevent de 1'autonomie communale.

Cependant, afin de stimuler les administrations communa-
les d'une part et de garantir le choix d'un systeme fiable
d'autre part, un arrete royal du 10 novembre 1988 (Moniteur
beige du 9 decembre 1988), suivi d'une circulaire explicative
parue au Moniteur beige du 14 fevrier 1989, a introduit une
procedure d'agrement des societes gestionnaires et de subsi-
diation.

Les communes qui desirent beneficier des subsides prevus,
doivent s'inscrire dans le cadre dudit arrete et respecter les
prescriptions de la circulaire.

Ainsi, 1'attribution du marche doit se faire a une societe
gestionnaire, agreee par 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale. La subvention elle-meme est fixee a 40.000 F par
unite de raccordement.

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

Toestellea voor patientenbewaking.

1. Weike gemeenten zijn met een systeem van patientenbewa-
king uitgerust ?

2. Hoeveel bedragen de subsidies die voor dit initiatief tot op
heden (per gemeente) werden toegekend,?

3. Wie kiest de aan te kopen toestellen? (delicate keuze
aangezien de apparaten erg betrouwbaar en vertrouwen-
wekkend moeten zijn).

4. Kan eike gemeente zich uitrusten met de toestellen die ze
zeif kiest of is er een systeem voor alle 19 gemeenten ?

Aatwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid het antwoord
op zijn vraag te verstrekken.

De keuze van een systeem van tele-hulp en de realisatie
ervan behoren tot de gemeentelijke autonomie.

Om evenwel de gemeentebesturen hiertoe aan te zetten en
bovendien de keuze van een betrouwbaar systeem te waarbor-
gen, werd een erkenningswijze ingevoerd voor de betrokken
beheersmaatschappijen en een toelage bij het koninklijk
besluit van 10 november 1988 {Belgisch Staatsblad van
9 december 1988), gevolgd door een verklarende omzend-
brief, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 februari
1989.

De gemeenten die bedoelde toelagen willen genieten moe-
ten werken binnen het raam van bovenvermeld besluit en de
werkwijze, zoals voorgeschreven in de omzendbrief, naleven.

Aldus dient de toewijzing van het contract te geschieden
aan een maatschappij erkend door de Executieve van het
Gewest. De toelage zeif is vastgesteld op 40.000 fr. per
aansluiting.
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L'honorable membre
tableau synthetisant la
equipees du nombre de ra
des subsides accordes en

Situation au 22/01/1992

TELE-ASSISTANCE

TELE-HULP

Ganshoren
24/01/89 GANSHOREN 600.060

03/06/.88 GANSHOREN 90.144

Jette

Evere
16/06/89 CSD v.z.w. 535.500

Saint-Josse-ten-Noode

Woluwe-Samt-
Lambert

TELE-HULP v.z.w.

Molenbeek-Saint-Jean

Anderlecht
18/11/91 a.s.b.1. 351.050

voudra bien trouver d-joint un
situation actuelle des communes

iccordements, des societes choisies et
termes d'engagement budgetaire.

Nombre

Aantal

20

5

12
10

8

29

5

20

10

10

10

10

18

18

10

28
21/09/90 a.s.b.1. 996.286 Woluwe

20

10

18

Demandes
arretees

Aanvragen
besluiten

24/03/88 TELE-SECOURS Ganshoren

28/03/88 TELE-HULP

30/06/88
08/12/88
16/06/89
21/09/89
04/04/90
29/11/90
05/03/91

23/08/88 TELE-SECOURS Jette
21/06/89 a.s.b.L 177.905
08/06/89 TELE-HULP v.z.w.
30/08/90
23/11/89
04/04/90
17/04/90
30/08/90
09/11/90
19/12/90
07/06/91
26/07/91

19/05/88 CSD a.s.b.1. Evere

28/09/89
04/04/90

20/01/89 CSD a.s.b.1. 291,500 Sint-Joost-ten-Node
04/04/90 CSD v.z.w. 6.000

19/05/88 TELE-SECOURS Sint-Lambrechts-

19/10/90 CSD a.s.b.1. Sint-Jans-Molenbeek
12/08/91 CSD v.z.w. 660.000

14/10/91 TELE-SECOURS Anderlecht

18/11/91 TELE-HULP v.z.w.

Het geachte lid gelieve hierbij een samenvattende tabel te
vinden met de huidige toestand van de uitgeruste gemeenten,
het aantal aansluitingen, de gekozen maatschappij en de
toegekende toelagen in termen van vastlegging in de begro-
ting.

Situatie op 22/01/1992

(;Sf.)
M..,,d,.ppij.. ;s3

592.977

215.628

781.651

711.620

355.810

355.810

351.050

351.050

535.000

631.890

Woluwe-Saint-Pierre Sint-Pieters-Woluwe20/01/91 TELE-SECOURS
a.s.b.1. 245.375
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Question n° 415 de M. Drouart du 19 novembre 1991 (Fr.)

La forme coatractuelle aecessaire au placement de mobilier
urbain.

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

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

— 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 autori-
sation en vue du placement de 8 colonnes d'affichage, type
Morris, sur Ie territoire de la commune d'Anderlecht.

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 societeJ.-C. Decaux de huit colonnes de type
Morris sur Ie territoire communal.

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.

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».

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

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 » ?

Cette exemption semble contraire a Particle 112 de la
Constitution tel qu'en atteste 1'un des considerants de 1'arrete
d'annulation du 1° 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.

Reponse ;J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre de
ce qui suit:

1. Pour savoir si un contrat determine est soumis a la loi du
14 juillet 1976 relative aux marches publics de travaux, de
fournitures et de services ou plutot s'il y a lieu de Ie considerer
comme une autorisation d'utilisation de la voie publique, il
convient d'examiner si Ie marche comporte dans son ensem-
ble ou en partie un travail, une fourniture ou un service pour
1'adjudicateur.

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

De vereiste contractuele vorm voor bet plaatsen van
stadsmeubilair.

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

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

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.

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.

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

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 de-
cember 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. 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 voor-
afgegaan.

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 ?

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 Tewerk-
stelling 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.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee
te delen :

1. Om te weten of een bepaald contract onderworpen is
aan de wet van 14 juli 1976 inzake de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten of eerder
als een wegvergunning moet beschouwd worden, dient onder-
zocht te worden of de opdracht geheel of gedeeltelijk een
werk, levering of dienst ten behoeve van de opdrachtgever
omvat.
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Cette these est d'ailleurs reprise dans Ie «Commentaire
pratique de la Reglementation des Marches publics* de
Flamme-Mathei'-Flamme sous Ie point 2.15.

II ressort de 1'enquete que la decision du college des
bourgmestre et echevins d'Anderlecht du 11 avril 1989 vise
un marche public defied dans ce sens, etant donne qu'une
partie des colonnes publicitaires resterait a disposition de la
commune. Conformement a 1'article 1° de la loi du 14 juillet
1976, un appel a la concurrence est requis dans ce cas precis
et toute decision qui contreviendrait a cette obligation devra
etre consideree comme contraire a la legislation en vigueur.

En ce qui concerne la deuxieme partie de la question, il faut
clairement faire la distinction entre 1'indemnisation pour
utilisation de la voie publique et 1'application de certains
reglements-taxes communales que cette utilisation suscite.

L'article 112 de la Constitution s'applique uniquement aux
impots et non aux loyers. Aucun privilege ne peut etre
accorde en matiere d'impots au moyen d'un contrat. Seule la
loi, en 1'occurrence un reglement-taxe communal, peut accor-
der une reduction ou une exoneration d'impot.

Deze stelling wordt trouwens teruggevonden in de « Prak-
tische Kommentaar bij de Reglementering van de Overheids-
opdrachten» van Flamme-Mathei'-Flamme onder punt 2.15.

Uit het onderzoek blijkt dat de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen van Anderlecht d.d. 11 april
1989 een dergelijke overheidsopdracht dekt vermits gedeelten
van de informatiezuilen ter beschikking van de gemeente
zouden blijven. Overeenkomstig artikel 1 van de aangehaalde
wet van 14 juli 1976 is in dergelijk geval een beroep op de
mededinging vereist en dient eike beslissing die deze verplich-
ting niet respecteert, beschouwd te worden als strijdig met de
vigerende wetgeving.

Met betrekking tot het tweede deel van de vraag moet
duidelijk een onderscheid gemaakt worden tussen de vergoe-
ding voor de ingebruikname van de openbare weg en de
toepassing van bepaalde gemeentelijke belastingreglementen
waartoe deze ingebruikname aanleiding geeft.

Artikel 112 van de Grondwet is enkel van toepassing op
belastingen en niet op huurgelden. Bij wege van een overeen-
komst kan geen enkel voorrecht inzake belastingen toegekend
worden. Enkel de wet, in casu een gemeentelijk belasting-
reglement, kan voorzien in verminderingen of vrijstellingen
van een belasting.

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

Accord de cooperation relatif au foods budgetaire inter-
departemeatal de promotion de f'emploi.

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'applica-
tion de 1'accord de cooperation precite;

Le 30 octobre 1991, j'ai ecrit au President du Conseil pour
lui demander a recevoir une copie du rapport depose.

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

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

Reponse : Compte tenu de complements d'information qui
ont du etre apportes par certaines administrations de la
Communaute francaise a leurs rapports pour chacune des
conventions FBI, 1'ORBEM n'a pas ete en mesure, a ce jour,
de presenter une synthese de la situation. Toutefois, cela ne
saurait tarder.

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

Sameawerkingsakkoord betreffende het interdepartemen-
taaf begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid.

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.

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

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

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

Antwoord: Omdat sommige diensten van de Franse
Gemeenschap nog aanvullende informatie bij hun verslagen
betreffende eike IBF-overeenkomst dienden te geven, is de
BGDA tot op heden niet in de mogelijkheid om een overzicht
van de toestand op te maken. Dit zou echter niet lang kunnen
uitblijven.

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

Voitwes du Centre informatique de la Region bruxelloise.

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:

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

Wagons van het Centrum voor Informatica voor het
Brusselse Gewest.

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 voor-
taan als volgt zullen worden afgeschreven :

251
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— Ie materiel informatique, sur trois ans;
— les meubles de bureau, sur quatre ans;
— les voitures, sur cinq ans.

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

Son objet social consiste a effectuer toute mission de
promotion et de guidance informatique a 1'egard des pouvoirs
locaux.

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

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

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

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-
dessous la reponse a sa question.

Le patrimoine du CIRB comporte actuellement 2 voitures
de service du type VW Jetta qui sont utilisees pour les
deplacements des fonctionnaires dirigeants et des informati-
ciens, charges notamment de nombreux contacts sur place
avec des administrations communales, CPAS et cabinets
ministeriels. Elles servent egalement aux besoins des services
habituels, propres a un pararegional, dont la transmission de
plis urgents et le transport de materiel informatique.

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

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.

Zijn sociale opdracht bestaat erin het gebruik van informa-
tica door de plaatselijke besturen te bevorderen en te begelei-
den.

Bovendien kan het Centrum door de Brusselse Hoofdstede-
lijke 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 instirutionele hervor-
mingen tot wijziging van artikel 27, § 1, van de wet van
21 augustus 1987).

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

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

Antwoord : Ik heb de eer aan het geachte lid het antwoord
op zijn vraag te verstrekken.

Het patrimonium van het CIBG behelst thans 2 dienstwa-
gens van het type VW Jetta. Zij worden gebruikt voor de
verplaatsingen van de leidende ambtenaren en van de infor-
matici, die onder meer belast zijn met het bijwonen van
ettelijke vergaderingen in de gemeentebesturen, OCMWs en
ministeriele kabinetten. Zij dienen eveneens voor de normale
dienstnoodwendigheden, waaronder het overbrengen van
dringende zendingen en informaticamateriaal.

Question n" 422 de M. Vandenbossche du 20 decembre 1991
(N.) :

Evolution du chomage dans la Region de Bruxelles-
Capitale.

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

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

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

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

Reponse : J'ai 1'honneur de donner a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants :

Les donnees jointes en annexe ne constituent qu'un apercu
pour le moins succinct de la situation du marche de 1'emploi
dans la Region de Bruxelles-Capitale en 1991. Pour une
analyse plus detaillee, nous renvoyons 1'honorable membre au
rapport annuel de 1'ORBEM qui sera publie prochainement.

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

Evolutie van de werkloosheid in het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest.

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

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

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

Is het mogelijk een ouderdomsclassificatie te geven van de
groep werkzoekenden ?

Antwoord: Ik heb het genoegen de volgende gegevens aan
de geachte lid mede te delen.

De gegevens als bijiage geven een beperkt overzicht van de
toestand van de arbeidsmarkt in het Hoofdstedelijk Gewest
gedurende het jaar 1991. We verwijzen het geachte lid naar
het eerstdaags verschijnende jaarverslag van de BGDA voor
een grondigere analyse.
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Schriftelijke parlementaire vraag gericht tot de Heer Charles
PICQUE, Minister-Voorzitter bevoegd voor Binnenlandse Aangele-
genheden.

Betreft ; De tweetaligheid van moties.

Het antwoord op mijn schriftelijke parlementaire vraag nr. 410
van 5 november 1991 was dat ik rechtstreeks zou ingelicht wor-
den over net advies van de "Vaste Commissie voor Taaltoezicht".
Kan de Heer Minister-Voorzitter mij het advies van de "Vaste
Commissie voor Taaltoezicht" mededelen ?

W. VANDENBOSSCHE
C.V.P.-fractieleider
21 april 1992.
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Depuis 5 ans, 1'evolution du chomage tant sur Ie plan
regional que national connaissait un mouvement regulier de
decroissance dont les premiers signes de ralentissement devin-
rent perceptibles au cours du second semestre de 1990.
L'annee 1991 se caracterise par une inversion de tendances
dans les trois Regions.

En 1'espace d'un an (90/91), Ie nombre de demandeurs
d'emploi inoccupes dans la Region de Bruxelles-Capitale s'est
accru en moyenne de 10,40 % (+ 4.816 personnes). Cet
accroissement est principalement imputable aux chomeurs
indemnises dont Ie nombre atteint en moyenne mensuelle
45.067 personnes, soit une augmentation de 8,56 %
(+ 3.554). Ce sont les hommes qui s'en trouvent davantage
frappes (+ 9,74 %) et particulierement les moins de 25 ans
(+ 29 % : situation decembre).

Une deterioration particulierement sensible se manifesto au
niveau du chomage des jeunes. En comparaison avec Ie mois
de decembre 1990, Ie nombre de CCI de moins de 25 ans a
progresse de 24,1 % (+ 1.495 unites). Consequence, leurpart
relative frole les 16 %. Cette proportion reste cependant bien
inferieure a celles observees dans les deux autres Regions
(voir annexes).

A cette evolution peu favorable correspond une contraction
de la demande d'emploi.

Les offres d'emploi recensees a 1'ORBEM — qui ne
couvrent qu'une fraction du marche — ont chute de 17 % en
1991 (- 2.291 offres recues).

En 1990 la Region de Bruxelles-Capitale enregistrait
143 fermetures d'entreprises! En 1991 nous en sommes pour
les trois premiers trimestres a 240.

Si Ie nombre de licenciements collectifs a diminue par
rapport a 1'annee precedente (— 13), Ie nombre de travailleurs
licencies via cette procedure a double.

De evolutie van de werkloosheid, zowel op het gewestelijke
als op het nationale vlak, vertoont sinds 5 jaar een dalende
trend. De eerste tekenen dat daar verandering in kwam
werden merkbaar in het tweede semester 1990. Voor het jaar
1991 is het hoofdkenmerk het keren van deze trend in de drie
Gewesten.

Op een jaar (90/91) steeg het aantal niet-werkende werk-
zoekenden in ons Gewest gemiddeld met 10,40 % (+ 4.816
personen). Deze toename is vooral te wijten aan het aantal
volledig uitkeringsgerechtigde werklozen dat, per maand,
gemiddeld 45.067 personen bereikt, of een stijging met
8,56 % (+ 3.554). Dit percentage ligt hoger voor de manne-
lijke werklozen (+ 9,74%) en bijzonder hoog voor de
jongeren van minder dan 25 jaar (+ 29 % : toestand van
december).

De verslechtering is dus vooral merkbaar inzake jongeren-
werkloosheid. In vergelijking met december 1990 steeg het
aantal VLW jonger dan 25 jaar met 24,1 % (+ 1.495). Dat
heeft als gevolg dat hun relatief aandeel bijna 16 % bedraagt.
Deze verhouding ligt echter veel lager dan deze die men in
beide andere Gewesten vaststelt (zie bijiage).

Naast deze ongunstige evolutie van de werkloosheid stelt
men een vermindering van het aantal werkaanbiedingen vast.

Het aantal bij de BGDA gekende werkaanbiedingen — die
slechts een deel van de arbeidsmarkt uitmaken — daalde met
17 % in 1991 (- 2.291).

Er waren in 1990 in het Gewest 143 sluitingen van
ondernemingen. In 1991 waren er al 240 in de drie eerste
trimesters!

Het aantal kollektieve afdankingen daalde met 13 tegen-
over vorig jaar, maar het aantal werknemers die op deze wijze
werden afgedankt, verdubbelde.

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

Les subsides octroyes aux infrastructures sportives commu-
nales.

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

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.

Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur d'infor-
mer 1'honorable membre que 1'Executif, en seance du
5 decembre 1991 a approuve un arrete relatif a 1'octroi de
subsides accordes en 1991 pour un montant global de
19.548.000 F, reparti selon la liste ci-jointe.

Ces subsides seront imputes a 1'allocation de base
16.2.1.63.00 du budget 1991 de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Forest: amenagement de deux terrains de football au
complexe sportif De Bempt
montant du subside : 1.600.000 FB TVAC.

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

De subsidies voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.

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

Kan de heer Minister me de lijst bezorgen van de dossiers
waarvoor subsidies zullen worden verleend, alsmede het sub-
sidiebedrag per dossier, het globale bedrag en de begrotings-
artikelen die hierop betrekking hebben ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag kan ik het achtbare
lid melden dat de Executieve, in zitting van 5 december 1991,
haar goedkeuring gehecht heeft aan een besluit tot toekenning
van toelagen voor 1991 voor een globaal bedrag van
19.548.000 fr., verdeeld volgens de lijst in bijiage.

Deze toelagen zullen geboekt worden op basisallocatie
16.2.1.63.00 van de begroting 1991 van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest.

Vorst: aanleg van twee voetbalterreinen in het sportcom-
plex De Bempt
bedrag van de toelage : 1.600.000 BF, incl. BTW
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Ixelles : amenagement de quatre courts de tennis et d'une
structure gonflable
montant du subside : 5.214.000 FB TVAC

Jette : placement de cabines-refuges aux terrains de football
du complexe sportif du Heymbosch
montant du subside : 163.000 FB TVAC.

Jette : installation de banes dans les vestiaires de la salle
omnisport
montant du subside : 61.000 FB TVAC

Jette : remplacement des faux-plafonds a la salle omnisport
montant du subside : 1.188.000 FB TVAC

Molenbeek : amenagement d'un vestiaire douche au com-
plexe du Sippelberg
montant du subside : 2.000.0000 FB TVAC

Schaerbeek : refection de la toiture des tribunes, avenue
L. Bertrand
montant du subside : 1.947.000 FB TVAC

Woluwe-St-Lambert: construction d'un hall de sports,
place St. Lambert
montant du subside : 6.708.000 FB TVAC

Woluwe-St-Pierre : installation d'eclairage au terrain de
football White Star
montant du subside : 667.000 FB TVAC

Le montant total des subsides pour 199.1, tels que decrits
ci-dessus, s'eleve a 19.548.000 FB TVAC

Elsene : aanleg van vier tennisvelden en een opblaasbare
structuur
bedrag van de toelage : 5.214.000 BF, incl. BTW.

Jette : plaatsing van schuilcabines op de voetbalterreinen
van het sportcomplex Heymbosch
bedrag van de toelage : 163.000 BF, incl. BTW

Jette : plaatsing van zitbanken in de kleedkamers van de
omnisportzaal
bedrag van de toelage : 61.000 BF, incl. BTW

Jette : vervanging van twee loze plafonds in de omnisport-
zaal
bedrag van de toelage : 1.188.000 BF, incl BTW

Molenbeek : inrichting van een kleedkamer met stortbad in
het complex van de Sippelberg
bedrag van de toelage : 2.000.000 BF, incl BTW

Schaarbeek : herstelling van het dak van de" tribunes,
L. Bertrandlaan '
bedrag van de toelage : 1.947.000 BF, incl. BTW

St-Lambrechts-Woluwe : bouw van een sporthal, Sint-
Lambertusplem
bedrag van de toelage : 6.708.000 BF, incl BTW.

St.-Pieters-Woluwe : verlichtingsinstallatie op het voetbal-
terrein van White Star
bedrag van de toelage : 667.000 BF, incl BTW.

Met de hierboven vermelde toelagen voor 1991 gaat een
globaal bedrag gepaard van 19.548.000 BF, incl BTW.

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

Le Foads d'lmpulsioa pour la politique de {'Immigration.

A 1'imtiative 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).

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

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

Reponse : L'honorable membre voudra bien trouver ci-
dessous la reponse a sa question.

Le comite de gestion du Fonds d'lmpulsion est compose de
representants du Premier Ministre, du Commissariat royal a
1'Immigration assurant le secretariat, des Vice-Premiers
Ministres et du Ministre des Finances ainsi que des represen-
tants des Ministres-Presidents des Executifs communautaires
et regionaux.

Conformement aux dispositions de la circulaire du Fonds
d'lmpulsion, des projets presentes par les communes d'Ander-
lecht, Ixelles, Etterbeek, Saint-Gilles, Forest et Molenbeek, au
benefice des populations defavorisees localisees dans des
zones d'actions prioritaires, ont ete approuves par 1'Executif
de la Region de Bruxelles-Capitale et presentes au comite du
Fonds.

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

Impulsfonds voor Migrantenbeleid.

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

De projecten worden ter goedkeuring aan een Comit6
voorgelegd, samengesteld uit door de Gewesten aangewezen
vertegenwoordigers.

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

Aatwoord: Het geachte lid gelieve hierna kennis te nemen
van het antwoord op de door hem gestelde vraag.

In het beheerscomite van het Impulsfonds zitten vertegen-
woordigers van de Eerste Minister, van het Koninklijk
Commissariat voor het Migrantenbeleid (tevens belast met
het secretariaat), van de Vice-Eerste Ministers, van de Minis-
ter van Financien en van de Voorzitters van de
Gemeenschaps- en Gewestexecutieven.

Conform aan de bepalingen van de omzendbrief van het
Impulsfonds werden de door de gemeenten Anderlecht,
Elsene, Etterbeek, Smt-Gillis, Vorst en Molenbeek ingediende
projekten ten voordele van de kansarme inwoners gevestigd
in prioritaire aktiezones door de Brusseise Hoofdstedelijke
Executieve goedgekeurd en voorgelegd aan het comite van het
Fonds.
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Actuellement, Ie secretariat du Fonds etablit les conven-
tions necessaires afin de proceder a la liquidation des subsides
d'un montant total de 57.764.020 FB.

Pour sa part, 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a
decide de cofinancer ces projets communaux a concurrence de
21.810.560 FB.

Het secretariaat van het Fonds stelt nu de overeenkomsten
op die nodig zijn om de toelagen, ten bedrage van
57.764.020 BF, te kunnen uitbetalen.

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve heeft beslist om
deze gemeentelijke projekten eveneens voor een totaal bedrag
van 21.810.560 BF te betoelagen.

Question n° 427 de M. Cauwelier du 19 janvier 1992 (N.)

Nombre de permis de batir accordes en 1991 pour de
nowelles places de parcage dans la Region bruxelloise.

Suite notamment a mon interpellation du 15 juin 1990 sur
Ie plan IRIS, 1'Executif a promis de revoir entierement la
fameuse «circulaire De Saeger» du 17 juin 1970,

On sait que cette circulaire, etablie dans une periode oil
Tautomobile etait reine, impose aux candidats batisseurs de
prevoir un nombre minimum (important) de places de
parcage en fonction de la nature du batiment.

On sait egalement que cette mentalite «pro-automobile»
va a 1'encontre des intentions contenues dans la declaration de
1'actuel Executif bruxellois. C'est une des raisons qui expli-
quent pourquoi il y a eu tant de declarations officielles en
faveur d'une modification de cette circulaire du 17 juin 1970,
jugee nefaste pour Bruxelles, et d'une limitation du nombre
maximum de places de parcage autorisees.

Toutes ces intentions officielles sont restees lettre morte et
1'annee 1991 s'est achevee sans que la Region bruxelloise ait
modifie la fameuse circulaire du 17 juin 1970...

Je souhaiterais etre informe des consequences de cette
situation pour 1991.

Puisque Ie fonctionnaire mandate de 1'Administration de
1'Urbanisme peut au moins dormer au Ministre-President une
idee generate des demandes et octrois de permis de batir, il
doit etre possible de me dire :

1. combien de permis de batir ont ete demandes en 1991
pour combien de nouvelles places de parcage dans la
Region bruxelloise;

2. et quelle en est la repartition par commune bruxelloise;
3. combien de permis de batir ont ete accordes en 1991 pour

combien de nouvelles places de parcage dans la Region
bruxelloise;

4. et quelle en est la repartition par commune bruxelloise ?

Reponse: Faute d'une informatisation du Service de 1'Ur-
banisme et de 1'Amenagement du Territoire, il est impossible
de determiner Ie nombre d'emplacements de parkings pour
lesquels des permis de batir ont ete demandes ou accordes
durant 1'annee 1991.

Cette annee 1991 a cependant ete mise a profit pour definir
une nouvelle politique en matiere de stationnement.

En effet, 1'Executif a approuve Ie 17 juillet 1991 les
propositions elaborees par Ie groupe de travail IRIS dans Ie
cadre du projet de Plan des deplacements de la Region.

Vraag nr. 427 van de heer Cauwelier d.d. 19 januari 1992
(N.):

Aaatal bouwvergunningen in 1991 voor nieuwe parking-
plaatsen in bet Brusselse Gewest.

Onder meer naar aanleiding van mijn interpellatie op
15 juni 1990 inzake het IRIS-plan heeft de Executieve beloofd
de beruchte «omzendbrief De Saeger» van 17 juni 1970
grondig te herzien.

Zoals bekend legt deze omzendbrief, die is uitgevaardigd in
de toenmalige « auto-bevorderende » periode, aan de bouw-
kandidaten de verplichting op een (niet gering) minimum-
aantal parkingplaatsen te voorzien naargelang de aard van
het gebouw.

Eveneens is bekend dat deze « auto-bevorderende » mentali-
teit in tegenspraak is met de intenties van de regeerverklaring
van de huidige Brusselse Executieve. Wat onder meer uitlegt
waarom zo vaak officiele verklaringen werden afgelegd om de
voor Brussel nefaste omzendbrief van 17 juni 1970 te wijzigen
in de richting van een beperking van het maximum toegelaten
aantal parkingplaatsen.

Alle officiele intenties ten spijt is 1991 voorbij gegaan
zonder dat het Brusselse Gewest de beruchte omzendbrief van
17 juni 1970 heeft gewijzigd...

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen wat hiervan
de gevolgen zijn voor 1991.

Vermits de Minister-Voorzitter via de gevolmachtigde
ambtenaar van de Administratie Stedebouw minstens inzicht
heeft in de aanvragen en toekenningen voor bouwvergunnin-
gen, moet het mogelijk zijn mij mee te delen :

1. hoeveel bouwvergunningen voor hoeveel nieuwe parking-
plaatsen in de loop van 1991 werden aangevraagd in het

Brusselse Gewest;
2. en wat hiervan de verdeling is per Brusselse gemeente;
3. hoeveel bouwvergunningen voor hoeveel nieuwe parkeer-

plaatsen in de loop van 1991 werden goedgekewd in het
Brusselse Gewest;

4. en wat hiervan de verdeling is per Brusselse gemeente ?

Aatwoord: Omdat de dienst Stedebouw en Ruimtelijke
Ordening nog niet over informatica beschikt is het onmoge-
lijk het aantal parkingplaatsen te bepalen waarvoor bouw-
aanvragen werden aangevraagd of toegekend gedurende
1991.

Het jaar 1991 werd echter wel benut om een nieuw
parkeerbeleid uit te werken.

De Executieve van 17 juli 1991 heeft de door de IRIS-
werkgroep in het raam van het ontwerp Verplaatsingenplan,
uitgewerkte voorstellen goedgekeurd.
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En fonction de cette decision de 1'Executif, 1'Administration
a redige un projet de circulaire limitant la creation de places
de parcages hors voiries lors de la construction ou la
transformation d'immeubles.

Cette circulaire en est actuellement au stade final de sa
procedure d'elaboration et entrera en vigueur dans les pro-
chaines semaines.

Cependant, depuis novembre dernier, Ie fonctionnaire-
delegue applique la circulaire du 17 juin 1970 de maniere tres
restrictive et impose dans ses avis et done dans les permis de
batir des normes de stationnement hors voirie tres proches de
la future circulaire.

On peut done conclure que 1'accroissement sans limite des
parkings lies aux bureaux est des a present mattrise.

Steunend op deze beslissing van de Executieve, heeft de
Administratie een ontwerp-omzendbrief opgesteld waarin
beperkingen worden gelegd op het aantal parkeerplaatsen dat
voorzien wordt bij de bouw of het verbouwen van gebouwen.

Deze omzendbrief maakt nu het laatste stadium van de
uitwerkingsprocedure door en zai in de komende weken in
voege treden.

De gemachtigde ambtenaar past echter sinds november
1991 op zeer restrictieve wijze de omzendbrief van 17 juni
1970 toe. In zijn adviezen, en dus ook in de bouwvergunnin-
gen legt hij stationeernormen op die deze van de toekomstige
omzendbrief sterk benaderen.

Men kan dus besluiten dat de onbeperkte toename van
parkings die veroorzaakt worden door kantoorbouw nu reeds
in de hand wordt gehouden.

Question n° 428 de M. Adriaens du 21 janvier 1992 (Pr.) :

La restauration de la. Bibliotheque Solvay.

En date du 12 decembre, 1'Executif prenait la decision
d'intervenir financierement dans les travaux de restauration a
executer a 1'immeuble «La Bibliotheque Solvay», sise pare
Leopold.

Monsieur Ie Ministre-President veut-il bien me fournir les
precisions qui suivent?

— Quel sera Ie montant de 1'intervention regionale dans
cette renovation ?

— A quel poste budgetaire sera inscrit Ie montant neces-
saire a cette intervention ?

— Quelle sera 1'affectation du batiment ainsi renove avec
1'aide financiere de la Region ?

— Quel sera Ie mattre d'ouvrage charge de mener a bien
1'entreprise de renovation ?

Repoase : En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, j'ai 1'honneur de lui faire savoir ce qui suit:

Le 12 decembre 1991,1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale, sur proposition du Ministre charge des Monuments
et des Sites, prenait 1'arrete fixant la proposition des parts
d'intervention financiere dans les travaux de restauration de
1'immeuble en rubrique.

II convient de rappeler que cet arrete est pris en fonction de
la loi du 7 aout 1931, actuellement d'application, sur la
conservation des monuments et des sites, et que 1'immeuble a
ete classe comme monument par arrete du 8 aout 1988.

1. L'arrete fixe done, en application des dispositions
legales en vigueur, une cle de subsidiation qui s'applique sur
la base d'un montant estimatif des travaux de restauration de
63.844.700 FB (hors TVA).

Ce montant correspond aux travaux a executer tels qu'ap-
prouves par 1'Executif (arrete de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale du 31 octobre 1991) sur avis favorable de
la Commission royale des Monuments et des Sites, section
autonome bruxelloise, emis le 22 mai 1991.

Vraag nr. 428 van de heer Adriaens d.d. 21 januari 1992
(Fr.) :

De resrauraft'e van de Sotvay-bibliotheek.

Op 12 december besliste de Executieve de restuaratiewer-
ken van het gebouw «Solvay-bibliotheek» gelegen in het
Leopoldpark financieel te steunen.

Kan de Minister-Voorzitter mi] de volgende verduidelij-
kingen geven ?

— Hoeveel bedraagt de gewestelijke steun in deze renova-
tie?

— Op weike begrotingspost wordt het nodige bedrag
ingeschreven ?

— Weike bestemming krijgt het met de financiele hulp van
het Gewest aldus gerenoveerde gebouw ?

— Weike bouwheer wordt ermee belast de renovatie tot
een goed einde te brengen ?

Aatwoord: Ik heb de eer het achtbare lid volgend ant-
woord op zijn vraag te verstrekken :

Op voorstel van de Minister belast met de Monumenten en
Landschappen, hechtte de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-
tieve op 12 december 1991 haar goedkeuring aan het besluit
houdende vaststelling van de verdeling van de financiele
tussenkomsten voor de restauratiewerken van voornoemd
gebouw.

Er dient aan herinnerd dat dit besluit uitgevaardigd werd
op grond van de nog steeds vigerende wet van 7 augustus
1931 betreffende de bescherming van monumenten en land-
schappen. Voorts dient gemeld dat het gebouw bij besluit van
8 augustus 1988 op de monumentenlijst geplaatst werd.

1. In toepassing van de vigerende wettelijke voorschriften
voorziet het besluit dus in een verdeelsleutel die toegepast
wordt op basis van een geraamd bedrag van 63.844.700 BF
(exclusief BTW) voor de restauratiewerken.

Dit bedrag stemt overeen met de kosten voor de werken
zoals goedgekeurd door de Executieve (besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Executieve van 31 oktober 1991) na
gunstig advies van 22 mei 1991 van de autonome afdeling van
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschap-
pen.
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La part incombant a la Region a ete fixee a 60 %, soit
38.306.820 FB (hors TVA)

La part incombant a la Province de Brabant a ete fixee a
20 %, soit 12.768.940 FB (hors TVA).

Le solde incombant au maitre de 1'ouvrage.

II y a lieu de tenir compte de 17 % de TVA et de 7 %
couvrant les frais d'etudes, d'honoraires afferents a cette
restauration, soit un montant total de 47.500.457 FB, TVA et
honoraires compris.

2. Le montant incombant a la Region est inscrit a la
division 17, programme 03 — allocation d& base 63.01 du
budget 1992. (Division des Monuments et des Sites de la
Region de Bruxelles-Capitale — subventions destinees aux
pouvoirs publics en vue de couvrir la polirique des Monu-
ments et des Sites).

3. Le batiment sera restaure a 1'identique (grand hall,
cabinets d'etude et salles de travail) et reaffecte a usage
regional polyvalent, a caractere culturel et scientifique, ouvert
au public.

4. L'arrete susmentionne precise que la Societe de Deve-
loppement regional de Bruxelles agit en tant que maltre de
1'ouvrage, charge de mener a bien la restauration.

A titre d'information, le maitre de 1'ouvrage a conclu avec
1'ancien proprietaire, la Ville de Bruxelles, le 24 juin 1991, un
bail emphyteotique de 99 ans pour 1 FB symbolique, dans le
but de mener a bien une mission approuvee par arrete de
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale du 19 juillet
1990.

Cet arrete definit les projets a executer par la SDRB et lui
octroie les subsides d'investissement afferents a sa mission de
renovation.

De tussenkomst van het Gewest werd vastgesteld op 60 %,
hetzij 38.306.820 BF (exdusief BTW).

De tussenkomst van de Provincie Brabant werd vastgesteld
op 20 %, hetzij 12.768.940 BF (exdusief BTW).

Het saldo is ten laste van de bouwheer.

Er dient rekening gehouden te worden met 17 % BTW en
7 % voor de studiekosten en honoraria voor deze restauratie.
Dit brengt het totaal op 47.500.457 BF, BTW en honoraria
inbegrepen.

2. De tussenkomst van het Gewest is geboekt op afdeling
17, programma 03 — basisallocatie 63.01 van de begroting
1992. (Afdeling Monumenten en Landschappen van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest — Toelagen aan openbare
besturen tot dekking van het beleid inzake Monumenten en
Landschappen).

3. Het gebouw zai in identieke staat hersteld worden
(grote hal, studiekamers en werkzalen) en herbestemd worden
voor polyvalente gewestelijke doeleinden van 'cultwele en
wetenschappelijke aard, toegankelijk voor het publiek.

4. Voornoemd besluit preciseert dat de Gewestelijke Ont-
wikkelingsmaatschappij voor Brussel als bouwheer ermee
belast wordt de rescauratie tot een goed einde te brengen.

Ter informatie : de bouwheer heeft op 24 juni 1991, voor
de symbolische waarde van 1 BF, een erfpachtovereenkomst
over 99 jaar gesloten met de vroegere eigenaar, de Stad
Brussel. Dit gebeurde naar aanleiding van een opdracht die
toegewezen werd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve d.d. 19 juli 1990.

Dit besluit bepaalt de projecten die door de GOMB dienen
uitgevoerd te worden en verleent deze maatschappij investe-
ringstoelagen voor haar renovatie-opdracht.

Question n° 429 de M. Michel du 21 janvier 1992 (Fr.)

Siibsidiation de la construction d'un hall de sport a Uccle-
St-Job.

Vous avez constate que les moyens financiers affectes a la
construction et a 1'entretien des infrastructures sportives se
reduisaient chaque annee comme une peau de chagrin et,.
n'etant pas insensible aux graves problemes de financement
de la Communaute francaise, vous avez propose a votre
Executif de prendre en charge le financement des infrastruc-
tures sportives a Bruxelles, ce des 1991.

Je crois que les subsides prevus pour 1991 s'eleveront deja a
plus de 20 millions, somme qui depassera les 150 millions des
1'annee suivante.

Je souhaiterais connaitre la situation plus particuliere du
pro jet de construction d'un hall de sport dans le quartier de
St-Job a Uccle.

Pourriez-vous me preciser si des demarches ont ete effec-
tuees par les autorites de cette commune aupres de vos
services en vue de pouvoir beneficier de ces subsides ?

Si oui, a quand remontent les dernieres demarches ?

Quelles en ont ete les consequences ?

Vraag nr. 429 van de heer Michel d.d. 21 januari 1992
(Fr.) :

Subsidiering van de bouw van een sportbal te Ukkel.

U bent niet ongevoelig voor de ernstige financieringsproble-
men van de Franse Gemeenschap en u hebt vastgesteld dat de
financiele middelen bestemd voor het bouwen en het onder-
houden van sportinfrastructuur elk jaar langzaam aan ver-
minderen. U hebt uw Executieve voorgesteld de financiering
van de sportinfrastructuur te Brussel ten laste te nemen en dit
vanaf1991.

Ik geloof dat de voor 1991 bepaalde subsidies reeds meer
dan 20 miljoen bedragen, een bedrag dat vanaf volgend jaar
150 miljoen zai overschrijden.

Ik zou in het bijzonder meer wilien weten over het
voornemen een sporthal te bouwen in de wijk «St, Job» te
Ukkel.

Kunt u mij zeggen of de gezagsdragers van deze gemeente
bij uw diensten stappen hebben ondernomen om deze subsi-
dies te kunnen genieten ?

Zo ja, wanneer werden de laatste stappen gezet ?

Weike waren er de gevolgen van ?
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Est-ce que Ie projet pourra etre subsidie des cette annee et a
concurrence de quel montant ?

Dans Ie cas contraire, quels sont les subsides que peut
legitimement esperer la commune d'Uccle et dans quel delai ?

Reponse : En reponse a sa question j'ai 1'hoimeur d'infor-
mer 1'honorable membre que la demande de subsides pour la
construction d'un hall des sports, place de St-Job a Uccle, a
ete introduite Ie 26 septembre 1990 aupres du Ministere de la
Communaute francaise.

Celui-ci, apres un examen du dossier, a vise favorablement
cette demande. Des lors, un accord sur la demande de
principe et 1'avant-projet, portant sur un montant subsidiable
de 11.767.000 F, est actuellement a la signature du Ministre
de la Communaute francaise ayant Ie sport dans ses attribu-
tions.

II semble done que si Ie delai du traitement des etapes
suivantes (projet et designation de 1'adjudicataire) est res-
pecte, ce projet pourra etre finalise en 1992.

Par ailleurs, 1'Executif, en seance du 14 novembre 1991, a
decide de reserver jusqu'au 30 septembre 1992 un credit de
7.060.200 FB TVAC, destine a financer Ie subside pour la
construction dudit hall des sports.

enKan het ontwerp vanaf dit jaar worden gesubsidieerd
voor welk bedrag ?

In het tegenovergestelde geval, op weike subsidies kan de
gemeente Ukkel rechtens rekenen en binnen weike termijn ?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het achtbare
lid melden dat de betoelagingsaanvraag voor de bouw van een
sporthal op de Sint-Jobplaats te Ukkel op 26 September 1990
bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap ingediend
werd.

Na onderzoek heeft het Ministerie besloten een gunstig
gevolg te geven aan deze aanvraag, Het principieel akkoord in
verband met het voorontwerp en met de betoelaging ervan ten
belope van 11.767.000 fr., is thans ter ondertekening voorge-
legd aan de Minister van de Franse Gemeenschap die bevoegd
is voor de sport.

Indien de termijn van de verdere te volgen procedure
nageleefd wordt (ontwerp en aanwijzing van de aannemer)
kan dit project in 1992 afgehandeld worden.

Voorts heeft de Executieve in haar zitting van 14 november
1991 besloten een krediet van 7.060.200 BF tot 30 September
1992 voor te behouden voor de financiering van de toelage
voor de bouw van deze sporthaL

Ministre des Finances, du Budget,
de la Ponction publique

et des Relations exterieures

Minister belast met Pinancien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Externe Betrelddngen

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

Nombre de femmes dans les organes consultatifs.

Depuis la creation du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale sont crees toutes sortes d'organes qui donnent des
avis aux membres et/ou a leurs services.

Le Ministre de 1'Executif peut-il me dire :
— quels organes consultatifs ont ete crees dans son departe-

ment;
— la tache specifique de ces organes consultatifs;
— combien de membres compte chacun de ces organes

consultatifs, leur president y compris (le cas echeant le
nombre de membres effectifs et suppleants);

— combien de femmes siegent dans chacun de ces organes
consultatifs (avec repartition, le cas echeant, en membres
effectifs et suppleants) ?

Reponse: La Commission de concertadon relative a la
formation des agents et des stagiaires est le seui organe
consultatif cree dans le cadre de ses competences par le
Ministre de la Fonction publique regionale.

La Commission a pour tache specifique de conseiller le
Ministre dans 1'elaboration de ses programmes d'accueil et de
formation.

La Commission se compose comme suit:

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

Aantal vrouwen in adviesorganen.

Sedert het ontstaan van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
worden allerlei organen opgericht die advies verlenen aan de
leden van de Executieve en/of hun diensten.

Graag vernam ik van de heer Minister :
— weike adviesorganen er in zijn departement zijn opge-

richt ;
— de specifieke opdracht van deze adviesorganen;
— hoeveel leden elk van deze adviesorganen telt, inclusief de

voorzitter ervan (desgevallend effektieve en plaatsvervan-
gers);

— hoeveel vrouwen er in elk van deze adviesorganen zetelen
(desgevallend opgedeeld in effektieve en plaatsvervan-
gende) ?

Aatwoord: De Overlegcommissie voor de vorming van de
ambtenaren en de stagiairs is een adviesorgaan dat binnen zijn
bevoegdheden ingesteld is door de gewestelijke Minister van
Openbaar Ambt.

De Commissie heeft tot specifieke taak de Minister bij te
staan bij het opmaken van zijn onthaal- en vormingsprogram-
ma's.

De Commissie bestaat uit:
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a) en qualite de membres effectifs :

— un President,
— un directeur de la formation francophone;
— un directeur de la formation neerlandophone;
— un delegue de la Centrale chretienne des Services publics;

— un delegue de la Centrale generate des services publics;

— un delegue du Syndicat libre de la Fonction publique.

b) en qualite de membres suppleants:

— un President suppleant;
— un delegue de la Centrale chretienne des Services publics;

— un delegue de la Centrale generale des services publics;

— un delegue du Syndicat libre de la Fonction publique.

Parmi les titulaires des fonctions citees ci-avant ne figure
effectivement aucune femme.

a) als gewone leden :

— een Voorzitter;
— een Franstalig vormingsdirecteur;
— een Nederlandstalig vormingsdirecteur;
— een afgevaardigde van de Christelijke Centrale van Open-
bare Diensten;
— een afgevaardigde van de Algemene Centrale van Open-
bare Diensten;
— een afgevaardigde van het Vrij Syndicaat voor het Open-
baar Ambt.

b) als plaatsvervangende leden :

— een plaatsvervangend Voorzitter;
— een afgevaardigde van de Christelijke Centrale van Open-
bare Diensten.
— een afgevaardigde van de Algemene Centrale van Open-
bare Diensten.
— een afgevaardigde van het Vrij Syndicaat voor het Open-
baar Ambt.

Onder de personen die deze functies uitoefenen is er geen
enkele vrouw.

Question n° 119 de M. de Lobkowicz du 9 janvier 1992 (Fr.^

Taxe PSU sur les friteries.

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?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre,
je peux lui confirmer que la taxe PSU est due en application de
Particle 2, § Ib, du Reglement.

Vraag nr. 119 van de heer de Lobkowicz d.d. 9 januari 1992
(Fr.) :

Belastiag op de stadsveiligheid en -reiniging voor de
friturea.

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

Aatwoord: In antwoord op de vraag gesteld door het
geachte lid, mag ik hem bevestigen dat de belasting op de
stadsveiligheid en -reiniging verschuldigd is in toepassing van
het artikel 2, § Ib, van het Reglement.

Question n° 120 de M. Drouart du 15 janvier 1992 (Fr.) :

La subsidiation par la. Region du marche de Noel d'Ander-
lecht.

La commune d'Anderlecht a organise Ie week-end prece-
dant la fete de Noel un original marche de Noel regroupe
autour de la Collegiale des Saints Pierre et Guidon.

La Region a subvendonne cette activite.

Le Ministre pourrait-il repondre aux questions suivantes ?

1. Quel a ere le montant de ce subside?

2. De quel poste budgetaire a-t-il ere soustrait ?

3. Quelles sont les autres activites subsidises et les mon-
tants y afferents inscrits dans ce poste budgetaire ?

4. Quel Ministre gere ce poste budgetaire ?

Vraag nr. 120 van de heer Drouart d.d. 15 januari 1992
(Fr.) :

Subsidies van het Gewest voor de Kerstmarkt van Ander-
lecht.

Het weekend voor Kerstmis heeft de gemeente Anderlecht
rondom de Sint-Pieter- en Sint Guidokerk een originele
Kerstmarkt georganiseerd.

Het Gewest heeft voor deze activiteit subsidies verleend.

Kan de heer Minister me de volgende vragen beantwoor-
den?

1. Hoeveel bedroeg deze subsidie ?

2. Op weike begrotingspost werd ze ingeschreven ?

3. Weike andere activiteiten werden gesubsidieerd en
weike bedragen werden op deze begrotingspost ingeschreven ?

4. Weike Minister beheert deze begrotingspost ?
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Reponse : La Region de Bruxelles-Capitale a octroye une
subvention de 295.000 FB au marche de Noel d'Anderlecht.

— 250.000 FB de cette depense ont ete imputes a charge
de 1'article 11/02/1/30.01 dans Ie cadre des subventions pour
de nouvelles initiatives en rapport avec la politique economi-
que regionale;

— 45.000 FB de cette depense ont ete imputes a charge de
1'article 20/01/30.01 Dans Ie cadre de la promotion de 1'image
de la Region, relations exterieures.

Le premier article est gere par Ie Ministre R. Grijp, Ie
deuxieme par le Ministre J. Chabert.

Aatwoord : Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest heeft aan
de Kerstmarkt Anderlecht een subsidie toegekend van
295.000 BF.

— 250.000 FB van dit bedrag werd geboekt ten laste van
artikel 11/02/1/30.01 houdende financiele tegemoetkomingen
voor nieuwe initiatieven met betrekking tot het regionaal
economisch beleid;

— 45.000 BF van dit bedrag werd geboekt ten laste van
artikel 20/01/30.01 in het kader van de promotie van het
imago van het Gewest, externe relaties.

Het eerstgenoemde artikel wordt beheerd door Minister
Grijp, het laatstgenoemde door Minister Chabert.

Question n" 121 de M. De Berlangeer du 3 fevrier 1992 (N.)

Receptions du mois de janvier 1992.

Le Ministre peut-il me dormer une estimation approxima-
tive des depenses qui ont etc consacrees a des receptions et a
des repas pendant le mois de janvier 1992 dans les Cabinets et
services de la Region-Capitale.

Reponse: Les renseignements demandes par 1'honorable
membre ne sont pas disponibles. Les depenses dont question
sont renseignees dans les decomptes justificatifs dresses par
les comptables extraordinaires accredites aupres des diffe-
rents Cabinets et de 1 'Administration.

Ces comptes sont transmis pour verification a la Cour des
Comptes par les comptables extraordinaires, des que les
avances consenties sont totalement imputees.

Pour le mois de janvier 1992 ces comptes ne sont pas
encore elabores.

Vraag nr. 121 van de heer De Berlangeer d.d. 3 februari 1992
(N.):

Recepties van jaauari 1992.

Kan de heer Minister mij bij benadering melden hoeveel er
in de maand januari 1992 uitgegeven wordt aan recepties en
etentjes in Kabinetten en diensten van het Hoofdstedelijk
Gewest.

Antw'oord : De gegevens door het geachte lid gevraagd zijn
met beschikbaar. Deze uitgaven worden geboekt in de
verantwoordingsrekeningen van de buitengewone rekenplich-
tigen aangsteld binnen de Kabinetten en de Administratie.

Deze rekeningen worden voor controle door de rekenplich-
tigen overgemaakt aan het Rekenhof zodra de toegestane
voorschotten volledig aangewend zijn.

Voor de uitgaven van de maand januari 1992 zijn deze
rekeningen nog met opgesteld.

Ministre de 1'Economie Minister belast met Economic

Question n° 82 de M. de Lobkowicz du 17 decembre 1991
(Fr.) :

Legalite du subventionnement d'entreprises mi-individuel-
les, mi-artisanales.

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

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

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

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

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

Wettelijkbeid van subsidiering van balf-indhiduele, half-
ambachtelijke bedrijven.

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.

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

In het tegenovergestelde geval, weike waren de uitzon-
deringen en hoe werden ze verantwoord ?

Was het wettelijk mogelijk deze eventuele uitzonderingen
toe te laten ?
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Reponse : Des mon entree en fonction, j'ai veille a ce que la
loi du 17 juillet 1959 soit appliquee en ce qui concerne la
nature des activites des entreprises aidees, qui doivent etre soit
industrielles soit artisanales.

II faut toutefois remarquer qu'il est rare qu'une entreprise
industrielle ou arrisanale ne developpe aucune activite com-
plementaire de commercialisation de ses propres produits ou
de negoce de produits semblables aux siens, mais fabriques
par des tiers.

Par ailleurs, sur base de 1'expose des motifs de la loi du
17 juillet 1959, la directive d'application pour la Region de
Bruxelles-Capitale, heritee des anciennes directives natio-
nales, a prevu 1'admissibilite au regime des aides d'expansion
economique des entreprises dites semi-industrielles qui contri-
buent au developpement du secteur sans en relever directe-
ment (ingenierie industrielle par exemple).

On a done du tenir compte a la fois de la complexite des
activites des entreprises et d'une evolution incluant les
entreprises semi-industrielles consacree par les directives en
vigueur.

Enfin, 1'honorable membre n'ignore pas que sur base du
littera c in fine de 1'article 1" de ladite loi, 1'arrete royal du
19 septembre 1962 a etendu Ie benefice des dispositions
prevues aux entreprises appartenant au secteur de la distribu-
tion pour des operations mettant en oeuvre des systemes de
distribution susceptibles de reduire Ie cout de la vie.

Antwoord: Vanaf het begin van mijn mandaat heb ik
erover gewaakt dat de wet van 17 juli 1959 zou worden
toegepast wat de aard van de activiteiten van de gesteunde
bedrij'ven betreft, die ofwel van industriele of van ambachte-
lijke aard moeten zijn.

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat het zeiden
gebeurt dat een industrieel of ambachtelijk bedrijf geen enkele
bijkomende activiteit inzake commercialisering van zijn eigen
produkten of inzake verhandeling van gelijkaardige, maar
door derden gefabriceerde produkten, ontwikkelt.

Op basis van de memorie van toelichting bij de wet van
17 juli 1959 voorziet de toepassingsrichtlijn voor Brussel-
Hoofdstad, overgehouden van de vroegere nationale richtlij-
nen, bovendien de toelaatbaarheid binnen het regime van de
steun aan de economische expansie van zogenaamde semi-
industriele bedrijven die bijdragen tot de ontwikkeling van de
sector zonder er direct van af te hangen (industriele engin-
eering, bijvoorbeeld).

Er diende derhalve rekening te worden gehouden zowel met
de complexiteit van de activiteiten van de bedrijven als met de
evolutie, waartoe de half-industriele bedrijven behoren,
bekrachtigd door de geldende richtlijnen.

Tenslotte zai het het geachte lid niet onbekend zijn dat op
basis van littera c in fine van artikel 1 van de genoemde wet,
het koninklijk besluit van 19 September 1962 het voordeel
van de bepalingen uitbreidt voor bedrijven behorend tot de
distributiesector voor handelingen die distributiesystemen op
gang brengen, waarmee kosten kunnen worden bespaard.

Question n° 85 de M. Clerfayt du 15 janvier 1992 (Fr.) :

La Region et Ie secteur des constructions aerospatiales.

Le secteur des constructions aerospatiales est, dans la
plupart des pays industrialises, considere comme strategique
et prioritaire, etant donne que ce secteur est generateur de
technologies avancees et facteur de progres social. II existe de
ce fait une influence directe sur le tissu industriel d'une region
et d'un pays,

Le Ministre peut-il m'indiquer :

1. Quelles sont les mesures de soutien particulieres qui ont
ete prises par la Region bruxelloise, dans les annees 1989,
1990 et 1991 en faveur des entreprises et/ou centres de
recherche du secteur aerospatial ?

2. Des initiatives particulieres ont-elles ete prises, durant
ces trois annees, afin de promouvoir la cooperation interre-
gionale ou internationale ?

3. Quelles sont les mesures particulieres de promotion de
la Recherche et Developpement dont ont beneficie des
entreprises ou centres de recherche de ce secteur pour les
annees 1989, 1990 et 1991 ?

4. Quels sont les programmes de recherche europeens dans
le domaine aerospatial auxquels participent des entreprises de
la Region bruxelloise ou auxquels les autorites de la Region
accordent leur soutien ?

Vraag nr. 85 van de heer Clerfayt d.d. 15 januari 1992 (Fr.) :

Het Gewest en de lucht- en ruimtevaartsector.

De lucht- en ruimtevaartsector wordt in de meeste indu-
strielanden beschouwd als strategisch en prioritair, daar deze
sector nieuwe spitstechnologieen doet ontstaan en bijdraagt
tot sociale vooruitgang. Bijgevolg beihvloedt hij rechtstreeks
het industrieel weefsel van een gewest en een land.

Kan de Minister me meedelen :

1. Weike bijzondere steunmaatregelen het Brusselse
Gewest in de jaren 1989, 1990 en 1991 heeft getroffen ten
voordele van de ondernemingen en/of de onderzoekscentra
uit de lucht- en ruimtevaartsector ?

2. Of er in de loop van deze drie jaar bijzondere initiatie-
ven werden genomen ten einde de interregionale of internatio-
nale samenwerking te stimuleren ?

3. Weike bijzondere promotiemaatregelen inzake Onder-
zoek en Ontwikkeling de ondernemingen of de onderzoeks-
centra uit deze sector voor de periode 1989-1991 hebben
genoten ?

4. Aan weike Europese onderzoeksprogramma's inzake
lucht- en ruimtevaart ondernemingen uit het Brusselse Gewest
deelnemen en aan weike de gewestelijke overheid haar steun
heeft verleend ?
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5. En particulier, la Region bruxelloise participe-t-elle aux
programmes europeens « Euclide » (Recherche et Developpe-
ment), «Airbus» ou au programme FLA «Future Large
Aircraft» ou avion de transport a usage multiple) ? Dans
1'affirmative, quelle est la forme et 1'ampleur de cette interven-
tion?

Reponse : 1. Les projets de recherche dans Ie domaine
aerospatial sont regis par 1'agence spatiale europeenne (ESA :
European Spatial Agency). Les budgets de 1'ESA sont consti-
tues par des contributions de chacun des Etats membres des
CE, les commandes passees par 1'ESA tenant compte de
1'importance relative de ces contributions pour confier aux
institutions et entreprises nationales des programmes de
recherche et des ordres de fourniture. Le SPPS constitue Ie
coordinateur national, seui interlocuteur reconnu par 1'ESA.

Les Regions sont competentes pour les projets dits « d'har-
monisation spatiale», dont le cout est a supporter integrale-
ment par les partenaires (autorites et entreprises regionales).
Ces projets s'attachent a developper des technologies qui
s'imposeront pour des programmes «futurs » de 1'ESA.

La Region bruxelloise est seule et la premiere a soutenir un
de ces projets, conduit par 1'entreprise bruxelloise Fabricom,
portant sur 1'etude d'un demonstrateur de robot spatial.
L'intervention regionale s'eleve a 28 millions, consentis sous
forme d'avance remboursable. Une commande de 1'ESA est
prevue des achevement de 1'etude.

2. Durant les annees 1989, 1990 et 1991 il a fallu, au sein
des comites interministeriels et groupes de travail «ad hoc»,
definir les regles de fonctionnement et de representation des
Regions. Un premier projet « d'harmonisation spatiale » ayant
abouti, d'autres opportunites ont ete suggerees a des entre-
prises bruxelloises, actuellement sans suite. Comme pour les
dossiers de developpement « prototypes », il s'impose que ces
projets aient, au niveau de leurs retombees economiques,
suffisamment d'ancrage bruxellois.

3. Parmi les aides consenties figurent:

— Fabricom : voir point 1.

— Sabca : — en 1989, prime en capital de 40,416 millions
pour investissements en machines et equipements pour pro-
duction elements Ariane 4 et Airbus.

— En 1990, prime en capital de 25,6 millions pour
investissements en machines et equipements pour Ariane 5 et
centralisation de 1'informatique d'ingenierie, intervention de
50 % en avance remboursable de 26,6 millions pour develop-
pement de prototype pour servo-commande electrique de
fusees de lanceurs.

4. Les entreprises bruxelloises participant a des pro-
grammes de recherche europeens sont:

Sabca, Fabricom, Trasys, Rigel, Space Application Services,
Space Belgian Informatic.

A 1'exclusion des deux premieres, les entreprises citees sont
actives dans des programmes qui ne ressortent pas de la
competence regionale.

5. Neemt het Brusselse Gewest meer bepaald deel aan de
Europese programma's « Euclide » (Onderzoek en Ontwikke-
ling), «Airbus» of het programma FLA («Future Large
Aircraft of transportvliegtuig voor multigebruik) ? Zo ja, in
weike vorm en wat is de omvang van deze steun ?

Antwoord: 1. De onderzoeksprojecten op luchtvaartge-
bied staan onder het beheer van het Europees ruimte-
agentschap (ESA : European Spatial Agency). De budgetten
van het ESA bestaan uit bijdragen van elk van de Lidstaten
van de EEG, waarbij de door het ESA opgegeven bestellingen
rekening houden met de relatieve omvang van deze bijdragen
om aan nationale instellingen en bedrijven onderzoekspro-
gramma's en leveringsbestellingen op te geven. De DPWB is
de nationale coordinator en tevens de enige door het ESA
erkende gesprekspartner.

De Gewesten zijn bevoegd voor de zogenaamde «ruimte-
harmonisatieprojecten», waarvan de kosten integraal door de
partners worden gedragen (gewestelijke bedrijven en over-
heid). Deze projecten zijn bedoeld om technologieen te
ontwikkelen die gebruikt zullen worden voor de «toekoms-
tige » programma's van het ESA.

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is het enige en het
eerste om een van deze projecten te ondersteunen, onder
leiding van het Brusselse bedrijf Fabricom, en met betrekking
tot de studie van een demonstratiesysteem van een ruimte-
robot. De gewestelijke tussenkomst bedraagt 28 miljoen,
toegekend in de vorm van een terugbetaalbaar voorschot. Een
bestelling van het ESA is voorzien op het ogenblik van de
afwerking van de studie.

2. Gedurende de jaren 1989, 1990 en 1991 diende in de
schoot van de interministeriele comites en sad hoc» werk-
groepen een definitie te worden gegeven van de werkings- en
vertegenwoordigingsregels van de Gewesten. Toen een eerste
«ruimteharmonisatieproject» tot een goed einde werd
gebracht, werden andere mogelijkheden aan Brusselse bedrij-
ven gesuggereerd, waarop tot heden geen gevolg werd gege-
ven. Net als voor de dossiers inzake «prototypen», is het
aangewezen dat deze projecten op het niveau van hun
economische weerslagen, een voldoende Brusselse veranke-
ring zouden hebben.

3. Onder de toegekende steun vindt men :

— Fabricom : zie punt 1.

— Sabca : — in 1989, kapitaalspremie van 40,416 miljoen
voor investeringen inzake machines en uitrustingen voor de
productie van Ariane 4 en Airbus-elementen.

— In 1990, kapitaalspremie van 25,6 miljoen voor investe-
ringen inzake machines en uitrustingen voor Ariane 5 en
centralisering van engineeringsinformatica, tussenkomst van
50 % terugvorderbare voorschotten van 26,6 miljoen voor de
ontwikkeling van een prototype van elektrische servo-bedie-
ning van lanceringsraketten.

4. De Brusselse ondernemingen dia aan Europese onder-
zoeksprogramma's deelnemen zijn;

Sabca, Fabricom, Trasys, Rigel, Space Application Services,
Space Belgian Informatic.

Behalve voor de twee eerste bedrijven vallen de program-
ma's waarin die ondernemingen actief zijn buiten de bevoegd-
heid van de Gewesten.
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5. Le secteur des constructions aerospatiales sur lequel
portent les questions 1 a 4 est a distinguer de celui des
constructions aeronautiques auquel 1'honorable membre fait
allusion en citant dans la question 5 les dossiers Euclide,
Airbus et FLA, et auxquels il faudrait ajouter les dossiers
Rafale, Mica. Chacun de ces dossiers, a 1'exclusion de FLA,
ont fait 1'objet d'examens approfondis au niveau des repre-
sentants ministeriels des trois Regions et de 1'Etat. Des
decisions ont ete prises par 1'Executif de la Region :

— Euclide : pas de participation, 1'orientation d'aides vers
la recherche dans le secteur des technologies militaires
pouvant etre prejudiciable a 1'effort a poursuivre pour les
recherches destinees a des besoins prives.

— Airbus : la societe Sabca a obtenu une aide de la Region
pour participer au programme de production industrielle de
1'Airbus A330 et A340, qui s'eleve a 525 millions etales sur
15 ans, dont 45,6 millions en avance remboursable,
215,3 millions en subvention pour la couverture de 50 % des
charges financieres, 263,7 millions mobilisables pour la
couverture de 1'ecart de change US $/FB.

— Rafale : pas de participation, 1'incertitude des previ-
sions commerciales etant excessive vu 1'importance de 1'inter-
vention demandee par la France. •

— FLA : «Future Large Aircraft» pour lequel les indus-
triels europeens sont encore au stade des etudes preliminaires
mais qui, au niveau des industriels beiges, a donne lieu a la
constitution d'une societe d'interet economique Flabel dans
laquelle Sabca est presente. Une participation beige de 30
millions est prevue pour 1'etude de pre-faisabilite, dont la
prise en charge n'est pas definie.

— MICA : pas de participation; consiste dans le develop-
pement d'un missile air/air d'avant-garde par Matra avec une
collaboration de 1'industrie aeronautique beige dont Sabca et
MBLE. MBLE a abandonne son departement d'equipements
militaires a la societe francaise Thompson.

5. De sector van de luchtvaartbouw waarop vragen 1 tot 4
betrekking hebben, dient onderscheiden te worden van die
van de ruimtevaartbouw waarop het geacht lid een toespeling
maakt door in vraag 5 de dossiers Euclide, Airbus en FLA te
citeren, en waaraan de dossiers Rafale en Mica dienen te
worden toegevoegd. Elk van deze dossiers, met uitsluiting van
FLA, hebben het voorwerp uitgemaakt van een diepgaand
onderzoek op het niveau van de ministeriele vertegenwoordi-
gers van de drie Gewesten en de Staat. Er werden door de
Gewestelijke Executieve volgende beslissingen getroffen :

— Euclide : geen participatie, aangezien de orientatie van
de steun naar het onderzoek in de sector van de militaire
technologieen bezwarend kan werken op de voort te zetten
inspanningen op het gebied van onderzoek voor prive-
behoeften.

— Airbus: maatschappij Sabca heeft steun van het Gewest
gekregen om deel te nemen aan het industrieel productiepro-
gramma van Airbus A330 en A340, dat 525 miljoen
bedraagt, verdeeld over 15 jaar, waarvan 45,6 miljoen in
terugbetaalbare voorschotten, 215,3 miljoen in subsidie voor
de dekking van 50 % van de financiele lasten, 263,7 miljoen
beschikbaar voor de dekking van de wisselkoers US $/BF.

— - Rafale : geen participatie, gezien de onzekerheid van de
commerciele vooruitzichten omwille van de omvang van de
door Frankrijk gevraagde tussenkomst.

— FLA : « Future Large Aircraft", waarvoor de Europese
industrielen nog in het stadium van de voorafgaande studies
verkeren; op het niveau van de Belgische industrielen heeft het
project evenwel aanleiding gegeven tot de oprichting van een
vennootschap met economisch belang, Flabel, waarin Sabca
aanwezig is. Er wordt een Belgische participatie van 30 mil-
joen voorzien voor de haalbaarheidsstudie waarvan de ten
lasteneming nog niet werd bepaald.

— MICA: geen participatie; het project bestaat uit de
ontwikkeling van een avant-garde air/air missile door Matra
met een samenwerking van de Belgische luchtvaartindustrie
waaronder Sabca en MBLE. MBLE heeft zijn departement
militaire uitrusting aan de Franse maatschappij Thompson
overgedaan.

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

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

Les nuisances sonores dues au traSc routier sur le ring de
Bruxelles.

Plusieurs questions ont deja ete adressees au Ministre
concernant la pollution sonore importante engendree par le
trafic routier le long des voiries regionales.

De maniere generale, le Ministre peut-il me dire quelle est
sa politique en matiere d'ecrans anti-bruit et de revetements
de voirie anti-son ?

Quelles sont les normes pour les valeurs-seuil de pression
sonore retenues par le Ministre ?

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing

van Afgedankte Bedrijfsnumten

Vraag nr. 236 van de heer Drouart d.d. 8 oktober 1991
(Fr.) :

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

Men heeft de Minister reeds verschillende vragen gesteld in
verband met de niet te onderschatten geluidshinder die door
het wegverkeer op het gewestelijke wegennet wordt veroor-
zaakt.

Algemeen zou ik de Minister willen vragen welk beleid hij
voert inzake geluidsschermen en geluidwerend wegdek ?

Weike normen hanteert de Minister voor de drempelwaar-
den van de geluidsdruk ?
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Quel budget a ete attribue a ce probleme en 1989, 1990 et
1991 ?

Quels travaux ont ete effectues dans ce cadre, dans quels
lieux et sous quelle forme (mur anti-bruit,...).

Concernant plus particulierement Ie ring de Bruxelles, dont
une partie seulement traverse la Region de Bruxelles-Capkale,
existe-t-il une concertation avec la Region flamande ?

Enfin, des travaux ont ete effectues il y a peu sur cette voirie
regionale, a hauteur du quartier du Vogelenzang a Ander-
lecht. II me revient qu'aucune mesure «anti-bruit» n'a ete
prise a cette occasion. Qu'est-ce qui peut expliquer ce manque
apparent de coordination dans les travaux? Des mesures
seront-elles enfin prises pour que ce quartier ne soit plus
soumis a cette insupportable pollution sonore ? Dans 1'affir-
mative, quand et de quelle maniere ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre
concernant la politique menee contre la pollution sonore, je
peux apporter les precisions suivantes :

De maniere generale, une preference est accordee systemati-
quement aux revetements rentiers en produits hydrocarbones
caverneux en milieu urbain, pour autant que les conditions de
mise en oeuvre soient compatibles avec la bonne tenue dans Ie
temps sous 1'effet des efforts transversaux (principalement
dans les virages et sous circulation poids lourds). En effet,
1'asphalte drainant doit etre mis en oeuvre a la machine, sur
des troncons si possible rectilignes, de maniere a avoir toute
securite en matiere de tenue dans Ie temps. Suivant 1'environ-
nement, les nuisances acoustiques sont reduites de 3 a 6 dB.

Pour autant que les dispositions du terrain Ie permettent,
des barrieres anti-bruit absorbantes peuvent etre prevues. Ces
dispositifs ont toutefois leurs limites.

Pour la pose de ces ecrans Ie long des autoroutes, il est tenu
compte du nombre de decibels mesures pour definir les
priorites.

Les normes suisses, sur lesquelles nous nous basons dans la
Region de Bruxeiles-Capitale, specifient que des ecrans anti-
bruit devraient etre poses Ie long d'autoroutes existantes, si Ie
niveau de bruit Leq min. depasse 65 dB(A), pour autant que
les constructions a proteger datent d'avant la construction de
la route.

Si les zones a proteger ont ete realisees apres la construction
de 1'autoroute, la Region n'a pas a intervenir ni dans la
realisation, ni dans la subsidiation de constructions anti-bruit.
Une reserve pourrait cependant etre faite en cas de forte
hausse de la densite du trafic sur 1'autoroute.

S'il s'agit d'une nouvelle autoroute a realiser, des mesures
devront etre prises pour proteger les habitations existantes si
Ie niveau de bruit calcule Leq depasse 60 dB(A).

L'lnstitut bruxellois pour la Gestion de 1'Environnement a
effectue differentes mesures de bruit Ie long d'autoroutes et
routes de penetration pour la realisation d'etudes du bruit.

En fonction de ces resultats et des credits disponibles, mes
services prendront les mesures necessaires pour reduire Ie
niveau de bruit Ie long des autoroutes.

Welk budget werd hiervoor in 1989, 1990 en 1991
uitgetrokken ?

Weike werken werden in dit opzicht uitgevoerd, op weike
plaatsen en in weike vorm (geluidwerende muur...) ?

Is er overleg met het Vlaamse Gewest, meer bepaald met
betrekking tot de ring te Brussel waarvan enkel een gedeelte
op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
ligt?

Onlangs werden werken uitgevoerd aan het gewestelijk
wegennet ter hoogte van de wijk Vogelenzang te Anderlecht.
Ik verneem dat bij die gelegenheid geen enkele «geluidwe-
rende» maatregel werd genomen. Hoe verklaart men dit
duidelijk gebrek aan coordinatie bij de werkzaamheden ? Kan
men eindelijk maatregelen verwachten opdat deze wijk niet
langer met onverdraaglijke geluidshinder te maken krijgt? Zo
ja, wanneer en weike ?

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
betreffende het beleid dat wordt gevoerd tegen de geluidshin-
der kan ik de volgende verduidelijkingen verschaffen :

Over het algemeen wordt er in het stadsmilieu systematisch
de voorkeur gegeven aan wegbedekkingen van sponsachtige
koolwaterstofhoudende produkten, althans voor zover de
omstandigheden voor de aanbreng ervan verenigbaar zijn met
de bestendigheid ervan in de tijd en bij inwerking van
dwarsspanningen (voornamelijk in de bochten en bij vracht-
wagenverkeer). Drainerend asfalt moet immers worden aan-
gebracht met een machine, bij voorkeur op rechtlijnige
vakken, dit ten einde alle waarborgen te bieden op het vlak
van de weerstand aan de tand des tijds. Al naargelang de
omgeving wordt de geluidshinder verminderd met 3 tot 6 dB.

Voor zover de inrichting van de plaats het toelaat, kunnen
absorberende geluidsbarrieres worden voorzien. Dit materieel
heeft echter zijn beperkingen.

Voor de plaatsing van deze schermen langsheen de auto-
snelwegen wordt rekening gehouden met het aantal decibels
die zijn opgemeten voor de bepaling van de prioriteiten.

De Zwitserse normen, waarop we ons baseren in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, bepalen dat er geluidswe-
rende schermen zouden moeten worden geplaatst langsheen
bestaande autosnelwegen indien het geluidsniveau Leq min.
groter is dan 65 dB(A), althans voor zover de constructies, die
moeten worden beschermd, er reeds stonden voor de bouw
van de weg.

Indien de zones die moeten worden beschermd, werden
gerealiseerd na de bouw van de autosnelweg, dan djent het
Gewest niet tussen te komen, noch in de realisatie noch in de
subsidiering van geluidswerende constructies. Wel zou een
voorbehoud kunnen worden gemaakt bij aanzienlijke stijgin-
gen van de verkeersdichtheid op de autosnelweg.

Indien het zich handelt om een nieuwe autosnelweg die
moet worden gebouwd, dan moeten er maatregelen worden
genomen om de bestaande woningen te beschermen indien
het berekende geluidsniveau Leq groter is dan 60 dB(A).

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer heeft verschil-
lende geluidsopmetingen verricht langsheen autosnelwegen en
invalswegen voor de realisatie van geluidsstudies.

In functie van de resultaten ervan en de beschikbare
kredieten zullen mijn diensten de noodzakelijke maatregelen
nemen om de geluidshinder langsheen de autosnelwegen te
beperken.
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11 est a signaler que nous avons precede, en 1991, a la
modernisation de 1'ecran anti-bruit aux abords du quartier du
Centaure a Woluwe-St-Lambert pour un montant de 41
millions. Pour 1992, un budget de 15 millions a ete prevu
dans ce domaine.

Enfin, en ce qui concerne Ie ring de Bruxelles, 1'accord de
cooperation avec la Flandre, qui vient d'etre public au
Moniteur, porte exclusivement sur la gestion et 1'entretien de
certaines zones. Aucun accord de cooperation n'existe en
matiere de pollution sonore.

Je signale que les travaux qui ont eu lieu recemment sur Ie
ring RO, a hauteur du quartier du Vogelenzang a Anderiecht,
consistaient au remplacement des glissieres de securite metal-
liques vetustes et delabrees dans la berme centrale par des
separateurs en beton du type « New Jersey ». 11 est a noter que
Ie quartier du Vogelenzang est protege centre la nuisance
acoustique du ring RO par 300 m d'ecran anti-bruit poses en
1979 Ie long de la bretelle du ring RO vers la chaussee de
Mons.

Question n° 238 de M°» Nagy du 8 octobre 1991 (Fr.):

L'arret de tram rue Roy ale/rue de la Loi (suite a la question
n° 165).

Recevant votre reponse a ma question n" 165, je constate
que vous avez omis de repondre a ma 4°"' interrogation. Je
vous la repose done ci-apres :

1. Existe-t-il des statistiques des accidents survenus a cet
arret ?

2. Pouvez-vous me communiquer les donnees pour 1989,
1990 et Ie courant de 1991 ?

Repoase : Les statistiques d'accidents au carrefour Royale-
Loi-Colonies enregistrees par la STIB pour les annees 1989,
1990 et 1991 se presentent de la maniere suivante :

„ , ^ „. . AccidentsAnnees Collisions voyageurs

1989 8 1
1990 3
1991 6 1

Le faible nombre d'incidents a ce carrefour rapporte au
nombre de passages de vehicules de transport en commun,
tant tramways qu'autobus, ne permet pas de distinguer une
tendance particuliere sur le taux d'accidents.

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

Le barrage de 1'avenue Louise a hauteur du boulevard de la
Gamble et de 1'avenue Legrand.

Le barrage a 1'avenue Louise entre 1'avenue Legrand et le
boulevard de la Cambre, combine avec la mise en circulation
locale de ces arteres, ne fait que devier la circulation
automobile de ces deux grands axes routiers vers les rues plus
etroites, principalement du quartier de la Bascule.

Er dient op gewezen dat we in 1991 zijn overgegaan tot de
modernisering van het geluidswerend scherm in de nabijheid
van de Centauruswijk te Smt-Lambrechts-Woluwe (kost-
prijs: 41 miljoen). Voor 1992 werd op dit vlak een budget
van 15 miljoen frank voorzien.

Tot slot, voor wat betreft de Brusselse ring, kan worden
gezegd dat het samenwerkingsakkoord met Vlaanderen dat
zopas werd gepubliceerd in het Staatsblad enkel betrekking
heeft op het beheer en het onderhoud van bepaalde zones. Er
bestaat geen enkel samenwerkingsakkoord voor wat betreft
de geluidshinder.

Ik wijs erop dat de werken, die onlangs werden uitgevoerd
op de ring RO ter hoogte van de Vogelenzangwijk te
Anderiecht, de vervanging ten doel hadden van de oude en
beschadigde metalen vangrails op de middenberm door
betonnen scheidingswanden van het type «New Jersey».
Hierbij dient opgemerkt dat de Vogelenzangwijk tegen de
geluidshinder van de ring RO wordt beschermd door 300 m
geluidswerende schermen die in 1979 werden opgesteld
langsheen de afrit van de ring RO naar de Bergensesteenweg.

Vraag nr. 238 van mevrouw Nagy d.d. 8 oktober 1991
(Fr.) :

Trambalte Koningsstraat/Wetstraat (vervolg van vraag
nr. 165).

Ik stel vast dat u in uw antwoord op mijn vraag nr. 165 niet
op het yierde deel van mijn vraag ingaat. Daarom stel ik u
deze vraag opnieuw:

1. Bestaan er statistieken van de ongevallen aan deze
halte?

2. Kunt u mij de gegevens mededelen voor 1989 - 1990 en
1991 ?

Aatwoord: De statistieken van de ongevallen op het
kruispunt Koning-Wet-Kolonien, die door de MIVB werden
vastgesteld voor de jaren 1989, 1990 en 1991, zien er als
volgt uit:

Jaren Aanrijdingen Ongevallen
- ' " reizigers

1989 8 1
1990 3
1991 6 1

De vergelijking van het gering aantal incidenten op dit
kruispunt met het aantal doortochten van voertuigen van het
openbaar vervoer, zowel autobussen als trams, laat niet toe
om een bijzondere tendens te onderscheiden voor wat betreft
het ongevallencijfer.

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

De afsluiting van de Louizalaan ter hoogte van de Terka-
mereolaan en de Legraadlaan.

Door de afsluiting van de Louizalaan tussen de Legrand-
laan en de Terkamerenlaan en het beperken van deze twee
straten tot het plaatselijk verkeer wordt het autoverkeer van
deze twee grote assen alleen maar naar de smallere straten
geleid, vooral dan deze van de wijk « Bascule*.
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En consequence, les nuisances dues a la surcharge de
circulation, notamment au transit de poids lourds, sont
devenues intolerables, les riverains subissent non seulement
une augmentation considerable des bouchons et de la pollu-
tion dans Ie quartier, mais surtout la destruction de la qualite
de 1'habitat et de 1'environnement, a cause du bruit et des
vibrations incessantes, de jour comme de nuit, dans les rues
residentielles du quartier. Sans oublier 1'augmentation notoire
du nombre d'accrochages et d'accidents.

En outre, tout Ie quartier a acquis une reputation d'inacces-
sibilite, qui est prejudiciable a 1'activite commerciale.

Je n'ignore pas que la mise en place du barrage est motivee
par Ie desir d'ameliorer la vitesse de transit des trams qui y
passent. Cependant, il me revient que les etudes realisees par
les services du Ministere regional des Travaux publics mon-
trent que les gains sont negligeables : entre 24 secondes et 3
minutes 16 secondes dans Ie meilleur des cas, aux heures de
pointe.

Pouvez-vous me confirmer ou m'mfirmer ces renseigne-
ments ?

Dans Ie cas ou ces renseignements seraient exacts, ne
pensez-vous pas que des gains aussi modestes ne peuvent
justifier une deterioration de 1'environnement pour les habi-
tants du quartier?

Reponse : Les premiers resultats d'une des enquetes reali-
sees dans Ie cadre du plan IRIS aupres des voyageurs des
transports publics met en evidence que 40 % des utflisateurs
sont proprietaires d'un vehicule automobile.

Parmi les raisons qui poussent ces automobilistes a choisir
Ie transport public, on trouve en premier lieu Ie facteur temps.
II est done essentiel que 1'on puisse reduire les temps de
deplacement en transport public en agissant sur 1'ameliora-
tion des conditions de circulation des vehicules permettant
une vitesse plus elevee de ceux-ci et une meilleure regularite.

C'est dans ce cadre que 1'Executir a decide de lancer un
vaste programme d'amelioration de la vitesse commerciale
des transports publics de surface.

L'essai en cours aux abords du Bois de la Cambre contribue
a atteindre les objectifs d'amelioration du facteur temps et,
des lors, a rendre les transports publics plus attractifs.

Par ailleurs, je vous signale que des itineraires de deviation
ont ete mis en place entre Ie rond-point de 1'Etoile et la
chaussee de Waterloo via Ie Bois de la Cambre.

Un flechage a hauteur de la chaussee de Wavre indique aux
usagers en transit provenant de 1'axe Meiser-Montgomery
qu'il est preferable de rejoindre Ie ring via 1'autoroute de
Namur.

Voici les reponses precises a votre question.

Trams 23 et 90 :

Le gain de temps de parcours moyen des trams 23 et 90 est,
a 1'heure de pointe :

— vers Etoile : de 36 sec. le matin et de 3 min. 16 sec. le soir,
soit respectivement un gain de temps de parcours de
8,8% etde32,3%;

Als gevolg hiervan is de hinder die door de verkeersoverlast
wordt veroorzaakt onder meer de doorgang van vrachtwa-
gens, ondraaglijk geworden. De buurtbewoners hebben niet
enkel te lijden van een aanzienlijke toename van de verkeers-
opstoppingen en de verontreiniging in de wijk, maar vooral
van de vernieling van het woon- en leefklimaat, wegens het
lawaai en het onophoudelijk trillen, overdag en 's nachts, in
de straten van deze woonwijk, om nog te zwijgen van het
opmerkelijk aantal aanrijdingen en ongelukken.

Bovendien wordt de hele wijk nu als moeilijk toegankelijk
beschouwd, wat de handelsactiviteit niet ten goede komt.

Ik weet wel dat de afbakening er kwam om het tramverkeer
er viotter te laten verlopen. Toch verneem ik dat uit de
onderzoeken van de diensten van de Gewestminister van
Open bare Werken blijkt dat de tijdwinst te verwaarlozen is;
tijdens de spitsuren tussen 24 seconden en 3 minuten 16
seconden in het beste geval.

Kunt u me deze informatie bevestigen of weerleggen ?

Zo deze inlichtingen correct bliJken, meent u dan niet dat
een zo bescheiden tijdwinst geen reden is om het leefklimaat
van de woonwijk te vernielen ?

Antwoord: De eerste resultaten van een van de enquetes
die werden uitgevoerd in het kader van het plan IRIS bij de
reizigers van het openbaar vervoer wijzen erop dat 40 % van
de gebruikers eigenaar zijn van een auto.

De belangrijkste reden waarom deze autobestuurders kie-
zen voor het openbaar vervoer is de factor tijd. Het is
bijgevolg essentieel dat de verplaatsingstijden van het open-
baar vervoer worden verminderd door een verbetering van de
verkeersomstandigheden van de voertuigen die een hogere
snelheid van deze laatsten mogelijk maakt evenals een betere
regelmatigheid.

Het is in het kader hiervan dat de Execurieve heeft besloten
om een uitgebreid programma te lanceren voor de verbetering
van de rijsnelheid van het openbaar vervoer aan de opper-
vlakte.

De proef die aan de gang is aan het Terkamerenbos draagt
bij tot de doelstellingen voor de verbetering van de factor tijd
en, bijgevolg, tot een grotere aantrekkelijkheid van het
openbaar vervoer.

Ik wijs u er bovendien op dat er werd gezorgd voor
omieggingen tussen het Sterreplein en de Waterloosesteenweg
via het Terkamerenbos.

Een bewegwijzering ter hoogte van de Waversesteenweg
wijst het transitverkeer, dat afkomstig is van de as Meiser-
Montgomery, erop dat het beter is zich naar de ring te
begeven via de autosnelweg van Namen.

Hierna volgen de precieze antwoorden op uw vraag.

Trams 23 en 90 :

De gemiddelde tijdwinst van de trams 23 en 90 bedraagt
tijdens de spitsuren :

— naar Ster : 36 sek. 's morgens en 3 min. 16 sek. 's avonds,
of respektievelijk een tijdwinst van 8,8 % en 32,3 %;
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— vers Churchill: de 41 sec. Ie matin et de 3 min. 12 sec. Ie
soir, soit respectivement un gain de temps de parcours de
8,5 % et de 32,4 %.

Le gain se situe autant entre la chaussee de Waterloo et
1'avenue Roosevelt que dans la chaussee de Waterloo.

Le trafic est plus fluide dans la chaussee, du fait du moins
grand nombre de vireurs au carrefour avec 1'avenue Legrand.

Le gain principal se situe le soir.

Les releves montrent egalement des gains appreciates dans
la periode dite creuse entre 10 et 16 heures.

La moyenne de temps de parcours oscille autour des
6 min. 30 dans les deux sens aux heures de pointe avec une
regularite redevenue equivalente a celle observee en moyenne
sur le reste du reseau.

Trams 93 et 94 :

Le gain de temps de parcours moyen des trams 93 et 94, a
1'heure de pointe, est:

— vers Etoile : de 24 sec. le matin et de 1 min. 20 sec. le soir,
soit respectivement un gain de temps de parcours de
14,5 % et de 32,9 %;

— vers 1'avenue Louise : de 1 min. 18 sec. le matin et de
2 min. 38 sec. le soir, soit respectivement un gain de temps
de parcours de 30,4 % et de 44,1 %.

Des effets positifs ont egalement ete enregistres sur la ligne
d'autobus 38 qui emprunte la chaussee de Waterloo.

L'essai est done concluant sur le plan des transports publics
particulierement le soir.

Le gain de temps estime pour 1'ensemble des voyageurs des
trams 23, 90, 93 et 94 est de quelque 194.500 heures par an,
rien que pour les 4 heures de pointe, en semaine pendant 200
jours par an, en tenant compte d'un coefficient d'occupation
de 90 % pour les trams 23 et 90 et de 70 % pour les trams 93
et94.

Le service d'exploitation de la STIB a recemment confirme,
par diverses campagnes de mesures de temps de parcours, une
augmentation non negligeable de la vitesse des lignes 23, 90,
93 et 94 dans ce quartier.

Ceci a permis d'injecter, a cout constant pour la STIB, trois
vehicules supplementaires en ligne aux pointes du matin et du
soir, sur les lignes 23 et 90.

Cette mesure qui a pris cours le 12 novembre 1991, a
conduit a augmenter la frequence de ces lignes a 1'heure de
pointe.

Le resultat d'une telle operation est done double, puisque la
vitesse a ete augmentee et la frequence de passage a ete
amelioree.

II est important de remarquer que ces ameliorations ont ete
effectuees a cout constant pour la STIB. L'augmentation de la
productivite, demandee par la Region a la STIB, trouve ici sa
pleine signification.

— naar Churchill: 41 sek. 's morgens en 3 min. 12 sek.
's avonds, of respektievelijk een tijdwinst van 8,5 % en
32,4 %.

De tijdwinst wordt evenzeer tussen de Waterloosesteenweg
en de Rooseveltlaan gerealiseerd als op de Waterloosesteen-
weg.

Het verkeer verloopt viotter op de steenweg omwille van
het kleiner aantal auto's die afslaan op het kruispunt met de
Legrandlaan.

De belangrijkste tijdwinst wordt's avonds geboekt.

De opmetingen wijzen bovendien op belangrijke winsten
tijdens de zogenaamde daluren tussen 10 en 16 uur.

De gemiddelde reistijd schommelt tussen 6 min. 30 in de
beide richtingen tijdens de spitsuren, tegen een regelmatigheid
die opnieuw overeenstemt met het gemiddelde dat is vastge-
steld op de rest van het net.

Trams 93 en 94 :

De gemiddelde tijdwinst van de trams 93 en 94 tijdens de
spitsuren bedraagt:

— naar het Sterreplein : 24 sek. 's morgens en 1 min. 20 sek.
's avonds, of respektievelijk een tijdwinst van 14,5 % en
32,9%;

— naar de Louizalaan : 1 min. 18 sek. 's morgens en 2 min.
38 sek. 's avonds, of respektievelijk een tijdwinst van
30,4 % en 44,1 %.

Ook werden positieve gevolgen vastgesteld op buslijn 38
die de Waterloosesteenweg bedient.

De proef is bijgevolg overtuigend op het vlak van het
openbaar vervoer, en 's avonds in het bijzonder.

De tijdwinst voor het geheel van de reizigers van de trams
23, 90, 93 en 94 wordt geraamd op ongeveer 194.500 uren
per jaar, enkel en alleen voor de 4 spitsuren tijdens de week,
200 dagen per jaar, rekening houdend met een bezettingscoef-
ficient van 90 % voor de trams 23 en 90 en van 70 % voor de
trams 93 en 94.

De exploitatiedienst van de MIVB heeft onlangs door
verschillende campagnes voor de opmeting van de reistijden
een niet te verwaarlozen verhoging bevestigd van de snelheid
van de lijnen 23, 90, 93 en 94 in deze wijk.

Dit heeft het mogelijk gemaakt om tegen een vaste kostprijs
voor de MIVB drie bijkomende voertuigen in lijn in te zetten
tijdens de spitsuren 's morgens en 's avonds op de lijnen 23
en 90.

Deze maatregel die is ingegaan op 12 november 1991 heeft
geleid tot een verhoging van de frequentie van deze lijnen
tijdens de spitsuren.

Het resultaat van zo'n operatic is bijgevolg dubbel omdat
de snelheid werd verhoogd en de frequentie van de bediening
werd verbeterd.

In dit verband dient opgemerkt dat deze verbeteringen
werden gerealiseerd tegen een vaste kostprijs voor de MIVB.
De verhoging van de produktiviteit die door het Gewest werd
gevraagd aan de MIVB, krijgt hier haar voile betekenis.
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II faut egalement considerer que d'autres ameliorations
sont etudiees pour faciliter la circulation des transports
publics a divers endroits du reseau. La mise en oeuvre de ces
autres ameliorations permettra de cumuler les gains de temps
sur un itineraire complet et mettra plus encore en evidence
1'interet de 1'essai entrepris aux abords du Bois de la Cambre.

D'une maniere generate, 1'augmentation de la pression
automobile sur la ville est une des causes premieres de
disaffection de celle-ci par les habitants.

II faut done inverser cette tendance, afin de diminuer la
pression automobile en operant un transfer! des deplacements
vers Ie transport public.

Et pour operer ce transfert, il faut des transports publics
performants, a savoir rapides, reguliers et frequents.

L'operation pratiquee aux abords du Bois de la Cambre y
contribue. Ne rien faire n'aurait rien resolu, ni pour les
transports publics, ni pour Ie trafic individuel en augmenta-
tion, ni, a fortiori, pour les habitants.

Ook moet worden in aanmerking genomen dat er andere
verbeteringen worden onderzocht om het verkeer van het
openbaar vervoer op verschillende punten van het net te
vergemakkelijken. De doorvoering van deze verbeteringen zai
toelaten om de tijdwinsten te cumuleren op een volledige
reisweg en zai het belang van de proef aan het Terkamerenbos
nog beter onderstrepen.

De verhoging van de druk van de auto op de stad is over het
algemeen een van de hoofdoorzaken van de stadsvlucht.

Deze tendens moet bijgevolg worden omgebogen om de
autodruk te verminderen, door een overstappen op het
openbaar vervoer.

Om deze operatie uit te voeren moet het openbaar vervoer
doeltreffend zijn, dat wil zeggen snel, regelmatig en een
frequente bediening verzekeren.

De operatie, die is doorgevoerd aan het Terkamerenbos,
draagt hiertoe bij. Niets doen zou niets hebben opgelost, noch
voor het openbaar vervoer of voor het toenemend individueel
vervoer noch a fortiori voor de inwoners.

Question n° 240 de M™ Guillaume-Vanderroost du 18 octo-
bre 1991 (Pr.) :

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

Des octobre 1991, vous annoncez que des travaux seront
entrepris sur 1'autoroute E40 a Woluwe-Saint-Lambert afin
de proteger les riverains du quartier du Centaure du bruit du
trafic.

Loin de trouver cette initiative mauvaise, je la trouve,
comme certains habitants d'Evere, qui ont recu dans leur
bo!te aux lettres votre brochure «Info Travaux», discrimina-
toire.

En effet, c'est une toute petite phrase dans 1'introduction
qui merite quelques complements d'information d'ordre tech-
nique. « Dependant de la densite du trafic et du sens des vents,
Ie bruit s'infiltre dans Ie quartier »,

II est bien entendu que vous parlez ici du quarrier du
Centaure, alors qu'un tout nouveau quartier, situe de 1'autre
cote de 1'autoroute sur Ie territoire de la commune d'Evere, se
developpe.

Pour ce quartier-la, aucune protection concernant la pollu-
tion sonore n'est prise.

Pourriez-vous done me communiquer les donnees techni-
ques suivantes ;

— Quelles sont les donnees fournies pour ces deux dernie-
res annees sur 1'augmentation du trafic dans les deux sens sur
1'autoroute E40 a 1'entree de Bruxelles, mesures prises sur Ie
troncon ou sont prevus les travaux ?

— Quels sont les parametres atmospheriques sur lesquels
s'appuie Ie projet (direction du vent, dispersion sonore du
bruit, elements saisonniers influencant les prises de mesures) ?

— Quelles sont les raisons techniques qui ont precede au
choix du revetement absorbant sur les parois interieures des
ponts cadres sous 1'autoroute, plutot que de proceder au
revetement des voies par un asphalte absorbant Ie bruit ?

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

Bescberming van de inwoners van de Centaunrijk tegen
verkeersbinder.

In oktober 1991 kondigt u aan dat er op de E40 autosnel-
weg in St-Lambrechts-Woluwe werken zullen worden uitge-
voerd ten einde de inwoners van de Centaurwijk tegen
verkeershinder te beschermen.

Dit is helemaal geen slecht initiatief, maar ik vind het, net
zoals andere inwoners van Evere die uw brochure «Info
Werken » in hun brievenbus hebben aangetroffen, discrimine-
rend.

Inderdaad er is een kleine zin in de inleiding die enkele
bijkomende technische aanvullingen vereist, namelijk de zin
waarin staat dat « het geluid de wijk binnendringt, afhanke-
lijk van de verkeersdichtheid en de windrichting».

U spreekt hier uiteraard over de Centaurwijk, terwiji er
langs de andere kant van de autosnelweg, op het grondgebied
van de gemeente Evere, een nieuwe wijk uit de grond rijst.

Voor deze wijk wordt geen enkele maatregel inzake
geluidshinderbestrijding genomen.

Kunt u me de volgende technische gegevens verschaffen :

— 'Weike gegevens zijn er voor de twee jongste jaren
beschikbaar wat de toename van het verkeer in beide
richtingen op de E40-autosnelweg bij het binnenrijden van
Brussel betreft; weike maatregelen worden getroffen op het
deel waar deze werken worden gepland ?

— Op weike atmosferische parameters steunt het project
(windrichting, verspreiding van het geluid, seizoensgebonden
elementen die het nemen van maatregelen beihvloeden) ?

— Om weike technische redenen heeft men gekozen voor
een absorberende bekleding van de binnenwanden van de
bruggen onder de autosnelweg, eerder dan voor wegbedek-
king op de brug in geluidsabsorberend asfalt ?
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Repoase : Suite a sa question, j'ai 1'honneur de confimer les
points suivants a 1'honorable membre :

La decision de proteger Ie quartier du Centaure centre la
pollution sonore se base sur Ie fait que ce quartier existait
avant la creation de la section I de 1'autoroute E40. II fallait
des lors prendre des mesures vis-a-vis de riverains qui s'etaient
installes dans ce quartier, avant qu'ils ne subissent les
nuisances acoustiques de 1'antenne urbaine de 1'autoroute
E40.

Les habitants des nouveaux quartiers situes aux abords de
1'antenne urbaine etaient conscients du probleme de pollution
acoustique lors de leur installation, la valeur des terrains
tenant compte des inconvenients existants.

Toutefois, deux mesures sont en cours de realisation pour
ameliorer la situation de ces quartiers :

a) Certaines dispositions ont ete prises sur Ie plan urbanis-
tique pour separer la zone reservee a 1'habitat de 1'autoroute
par 1'installation d'une zone d'entreprises et reduire de cette
facon la pollution sonore.

b) Une etude est actuellement en cours, en accord avec
1'AED et 1'IBGE pour les quartiers situes cote chaussee de
Louvain. Mon administration attend les conclusions de cette
etude, un complement d'enquete ayant ete demande. En
fonction des resultats obtenus et des disponibilites budge-
taires, des mesures concretes pourraient etre prises pour ce
nouveau quartier. II conviendra neanmoins de tenir compte
des priorites resultant des nuisances causees par 1'autoroute
aux quartiers preexistants.

Suite aux questions posees sur les donnees techniques du
probleme, il ressort que :

a) L'echangeur Reyers est a saturation aux heures de
pointe du matin et du soir. II n'y a done pas eu d'augmenta-
tion de trafic durant ces deux dernieres annees.

b) Pour ce qui concerne les parametres athmospheriques,
je renvoie 1'honorable membre aux litteratures specifiques en
matiere de propagation de bruit. L'honorable membre com-
prendra aisement qu'il est impossible de developper ici ces
matieres complexes.

c) Les raisons techniques qui ont conduit au traitement des
ponts cadres sont les suivantes :

— vu la presence d'un ecran anti-bruit Ie long de 1'autoroute,
Ie caisson a bruit que constitue Ie pont cadre n" 2, rue
Leon Grosjean, a du egalement etre traite. La reverbera-
tion du bruit se fait principalement sur les pieds droits et Ie
plafond du pont cadre. La technique de traitement en la
matiere est similaire a ce qui se fait actuellement pour
chaque tremie d'acces a un tunnel routier;

— de 1'autre cote de 1'autoroute, Ie bruit emis par Ie pont est
done noye par celui en provenance de 1'autoroute et est
done moins ressenti par les riverains.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
haar vraag de volgende punten te bevestigen :

De beslissing om de Centaurwijk te beschermen tegen
geluidsoverlast is gebaseerd op het feit dat deze wijk bestond
voor de aanleg van sectie I van de autosnelweg E40. Er
moesten dan ook maatregelen worden genomen voor de
omwonenden die zich in de wijk hadden gevestigd vooraleer
ze de geluidshinder van de stadszijweg van de autosnelweg
E40 zouden ondergaan.

De inwoners van de nieuwe wijken langsheen deze zijweg
waren op de hoogte van het probleem van de geluidsoverlast
toen ze er zich kwamen vestigen. De waarde van de terreinen
houdt rekening met de bestaande hinder.

Toch wordt momenteel gewerkt aan twee maatregelen om
de situatie van deze wijken te verbeteren :

a) Er werden bepaalde beschikkingen getroffen op stede-
bouwkundig vlak om de zone die is voorbehouden aan
bewoning, te scheiden van de autosnelweg door de vestiging
van een bedrijfszone om aldus de geluidsoverlast te beperken.

b) Er is momenteel een studie aan de gang voor de wijken
aan de zijde van de Leuvensesteenweg, dit in overleg met het
BUV en het BIM. Mijn administratie wacht op de conclusies
van deze studie. Er werd een bijkomend onderzoek gevraagd.
In functie van de bekomen resultaten en van de beschikbare
begrotingsmiddelen zouden concrete maatregelen kunnen
worden genomen voor deze nieuwe wijk. Er zai evenwel
rekening moeten worden gehouden met de prioriteiten die
voortvloeien uit de hinder veroorzaakt door de autosnelweg
in de wijken die voorheen reeds bestonden.

Ingevolge de vragen gesteld over de technische gegevens
van het probleem vioeit voort dat:

a) De wisselaar Reyers verzadigd is tijdens de spitsuren
's morgens en 's avonds. Er is bijgevolg geen verkeerstoename
geweest tijdens deze twee laatste jaren.

b) Voor de atmosferische parameters verwijs ik het geachte
lid naar de gespecialiseerde literatuur inzake geluidsversprei-
ding. Het geachte lid zai begrijpen dat het onmogelijk is om
hier deze ingewikkelde materies uiteen te zetten.

c) De technische redenen, die hebben geleid tot de behan-
deling van de kaderbruggen zijn de volgende :

— gelet op de aanwezigheid van een geluidswerend scherm
langsheen de autosnelweg moest ook de geluidskast
gevormd door kaderbrug nr. 2 van de Leon Grosjean-
straat worden behandeld. De weerkaatsing geschiedt
voornamelijk op de rechtse voeten en het plafond van de
kaderbrug. De behandelingstechniek ter zake stemt over-
een met wat momenteel van toepassing is voor eike mond
van een verkeerstunnel;

— aan de andere zijde van de autosnelweg wordt het geluid
van de brug bijgevolg overstelpt door het geluid van de
autosnelweg en wordt daardoor minder gehoord door de
omwonenden.

Question n° 242 de M°" Huytebroeck du 18 octobre 1991
(Fr.):

L'inaugiiration du boulevard Leopold n.

A 1'occasion de 1'inauguration de 1'amenagement en surface
du boulevard Leopold II, vous avez, Monsieur Ie Ministre,
organise une fete grandiose Ie soir du 5 octobre. Lasers, feux
d'artifice, helicoptere, caleches... rien n'a ete oublie ce soir-la.

Vraag nr. 242 van mevrouw Huytebroeck d.d. 18 oktober
1991 (Fr.) :

lawijding van de Leopold JI-laan.

Mij'nheer de Minister, ter gelegenheid van de inwijding van
de nieuw aangelegde Leopold II-laan heeft u op 5 oktober
's avonds, een groots feest georganiseerd. Laserstralen, vuur-
werk, helicopters, koetsen... die avond was aan alles gedacht.
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Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire quel a ere Ie cout
de 1'organisation de cette soiree (invitations - relations
publiques - tracts — affiches - festivites) ?

Pour que Ie boulevard soit «en beaute» Ie 5 octobre,
differents corps de metier ont travaille nuit et jour a 1'amena-
gement du boulevard (jardiniers - ouvriers — ...).

Pouvez-vous me dire, Monsieur Ie Ministre, si les contrats
avec les firmes sous-traitantes prevoyaient ce rythme et ce
surplus de travail et si la Region avait comptabilise ces
surcouts ou si la Region a du augmenter Ie budget prevu pour
1'amenagement afin d'arriver a bonne fin ?

S'il y a eu surcout, pouvez-vous me dire, Monsieur Ie
Ministre, a combien il s'eleve ?

Repoase : J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable membre que les contrats respectifs, gerant les
entreprises de 1'amenagement en surface du boulevard Leo-
pold II, ne prevoyaient pas un tel rythme de travail.

Pour ce qui concerne les frais inherents a la soiree
d'inauguration je suggere a 1'honorable membre de se referer
a ma reponse a la question n° 244 de M. Clerfayt.

Je signale en outre que ces travaux n'ont necessite aucun
engagement complementaire et n'on conduit a aucune aug-
mentation du budget prevu.

Mag ik van de Minister vernemen hoeveel de organisatie
van deze feestavond heeft gekost (uitnodigingen - public
relations - strooibiljetten - affiches - festiviteiten) ?

Een aantal vaklui (tuinaanleggers — arbeiders - ...) werden
dag en nacht aan het werk gezet opdat de laan er op 5 oktober
« stralend » zou uitzien.

Mijnheer de Minister, mag ik van u vernemen of dit
werktempo en dit overwork in de overeenkomsten met de
onderaannemers werden voorzien en of het Gewest deze
meerkosten in rekening had genomen ? Of heeft het Gewest de
voor de aanleg geplande begroting moeten verhogen om hem
tot een goed einde te brengen ?

Indien er meerkosten waren, kunt u me dan zeggen hoeveel
die bedragen?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de respektievelijke overeenkomsten voor de aannemingen
van de aanleg van de oppervlakte van de Leopold II-laan niet
zo'n werkritme planden.

Voor wat betreft de werken die inherent zijn aan de
inhuldigingsavond, ben ik zo vrij het geachte lid te verwijzen
naar mijn antwoord op vraag nr. 244 van de heer Clerfayt.

Ik wijs er bovendien op dat deze werken geen enkele
bijkomende vastlegging hebben vereist en tot geen enkele
verhoging van de voorziene begrotingsmiddelen hebben
geleid.

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

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

Differents exemples etrangers Ie prouvent, la complementa-
rite des modes de transport est idealement realisee par les
velos et les transports en commun.

A Bruxelles, la STIB continue a refuser, sans une base
reglementaire claire, 1'acces des velos dans les vehicules du
metro. Bien que cette idee puisse parattre audacieuse, elle
rendrait de reels services a de nombreux cyclistes et habitants.

Le Ministre peut-il me dire quelles sont les demarches qu'il
a entreprises pour que les cyclistes puissent emprunter le
metro le week-end, dans un premier temps? Cela figure-t-il
dans le contrat de gestiori de la STIB? Sinon pour quelles
raisons? Le charge de mission, representant direct du Mini-
stre au comite de gestion et au conseil d'administration de la
STIB a-t-il deja avance des propositions dans ce sens ? Si oui,
lesquelles et avec quels resultats ?

Repoase: L'honorable membre a raison de souligner
1'importance de la complementarite entre les modes de
transport, et particulierement entre les velos et les transports
en commun.

C'est dans cette optique que j'ai fait elaborer par mon
Administration un programme d'implantation de parkings
pour velos a proximite des stations de metro. Plusieurs
stations en sont deja equipees. La station Bizet, recemment
inauguree, comporte un parking pour 20 velos d'un modele
nouveau, conforme aux demandes des associations de cyclis-
tes.

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

De mogelijkheid voor de fietsers om het openbaar vervoer
te nemea.

Een aantal voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat
het openbaar vervoer en de fiets mekaar op een ideale wijze
kunnen aanvullen.

In Brussel blijft de MIVB, zonder een duidelijke regle-
mentaire basis, weigeren fietsen in de metrostellen toe te
laten. Ofschoon dit idee stoutmoedig kan lijken, zou het
talrijke fietsers en inwoners goede diensten bewijzen.

Kan de Minister me zeggen weike stappen hij heeft
ondernomen opdat de fietsers, om te beginnen tijdens het
week-end, de metro kunnen gebruiken ? Is dit bepaald in het
beheerscontract met de MIVB? Zo niet, waarom? Heeft de
zaakgelastigde, als directe vertegenwoordiger van de Minister
in het beheerscomite en in de raad van bestuur van de MIVB
reeds voorstellen in die zin geformuleerd? Zo ja, weike, en
met welk resultaat ?

Antwoord: Het geachte lid heeft gelijk indien ze het belang
onderstreept van de complementariteit van de vervoermidde-
len, en in het bijzonder van de fiets en het openbaar vervoer.

Ik heb vanuit dit oogpunt door mijn administratie een
programma laten opstellen voor de aanleg van fietsstallingen
in de nabijheid van de metrostations. Verschillende stations
zijn hiermee reeds uitgerust. Het station Bizet, dat onlangs
werd ingehuldigd, bezit een stalling van een nieuw model
voor 20 fietsen dat ingaat op de vragen van de verenigingen
van de fietsers.
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Je suis conscient que les transports publics peuvent egale-
ment servir a mener Ie cycliste a un endroit de la Region lui
servant de point de depart agreable pour sa promenade ou
efficace pour son deplacement utilitaire. Je sais, en outre,
qu'un cycliste ayant un probleme technique doit souvent
recourir aux transports en commun pour trouver un endroit
ou reparer son velo.

C'est la raison pour laquelle j'ai pose la question a la STIB
de 1'acceptation des velos dans ses vehicules de transport
public. La direction de la STIB a marque une opposition de
principe au transport des velos, en raison de leur caractere
genant, voire dangereux pour les autres usagers.

Suite a ce refus, j'ai fait inscrire ce point a 1'ordre du jour de
la Commission consultative pour 1'Etude et 1'Amelioration
des Transports publics. La STIB y a fait un expose que je joins
en annexe de ma reponse.

A 1'occasion de la discussion qui s'en est suivie, il a paru
important de determiner si la Commission consultative etait
Ie meilleur lieu de debat sur ce point, eu egard a sa mission
d'etude du reseau et du materiel roulant dans Ie cadre de la
politique generale des deplacements.

II a des lors ete decide de renvoyer ce point au Comite
consultatif des usagers de la STIB, cree par arrete de 1'Executif
du 30 mai 1991, en application de Particle 20 de 1'ordon-
nance du 22 novembre 1990 relative a 1'organisation des
transports en commun.

C'est en effet a ce comite de se pencher sur les questions qui
touchent a 1'obligation de la STIB de satisfaire ses clients
(article 4 du contrat de gestion).

II appartient a ce comite, ou sont representees 4 associa-
tions d'usagers des transports en commun, d'evaluer les
avantages et inconvenients de 1'acceptation des velos dans les
vehicules de transport public.

Si Ie comite considerait comme pertinente cette acceptation,
la STIB pourrait ordonner a ses chauffeurs et controleurs de
tolerer les velos, sous certaines conditions.

Elle remplirait par la sa mission de satisfaire les clients.
Dans cette matiere, comme dans les autres, Ie charge de
mission de 1'Executif veillera a 1'evidence a ce que les avis du
Comite consultatif de la clientele puissent etre mis a execution
rapidement.

Le debat n'est pas clos, mats requiert a 1'evidence quelques
complements d'iniormation de la part de ceux qui considerent
que les reticences de la STIB et de certains usagers sont sans
commune mesure avec 1'avantage que representerait pour la
mobilite en general le transport des cyclistes et de leur velo.

Ik ben me ervan bewust dat het openbaar vervoer eveneens
kan dienen om de fietser te vervoeren naar een plaats in het
Gewest die een aangenaam vertrekpunt is voor zijn wandeling
of doeltreffend is voor zijn utilitaire verplaatsing. Ik weet
bovendien dat een fietser met een technisch probleem vaak
moet beroep doen op het openbaar vervoer om een plaats te
vinden waar hij zijn fiets kan herstellen.

Dat is de reden waarom ik aan de MIVB de vraag heb
gesteld van de aanvaarding van fietsen in voertuigen van het
openbaar vervoer. De directie van de MTVB heeft verklaard
principieel gekant te zijn tegen het vervoer van fietsen omdat
ze zorgen voor hinder en zeifs gevaarlijk kunnen zijn voor de
andere gebruikers.

Na deze weigering liet ik dit punt op de agenda plaatsen
van de Adviescommissie voor de Studie en de Verbetering van
het Openbaar Vervoer. De MIVB deed er een uiteenzetting die
ik aan dit antwoord toevoeg.

Naar aanleiding van de discussie die erop volgde, bleek het
belangrijk te bepalen of de Adviescommissie de geschikte
plaats is om over dit punt te discussieren; dit omwille van
haar opdracht voor wat betreft de studie van het net en van
het rollend materieel in het kader van het algemeen verkeers-
beleid.

Er werd daarom besloten dit punt te verwijzen naar het
Adviescomite van de gebruikers van de MIVB dat werd
opgericht door het besluit van de Executieve van 30 mei
1991, in toepassing van artikel 20 van de ordonnantie van
22 november 1990 betreffende de organisatie van het open-
baar vervoer.

Het komt immers dit comite toe zich te buigen over de
vragen die betrekking hebben op de verplichting van de MIVB
om haar klanten tevreden te stellen (artikel 4 van het
beheerscontract).

Dit comite, waarin 4 verenigingen van gebruikers zijn
vertegenwoordigd, moet de voordelen en nadelen van de
aanvaarding van fietsen in de voertuigen van het openbaar
vervoer evalueren.

Indien het comite deze aanvaarding zou beschouwen als
relevant, dan zou de MIVB aan haar chauffeurs en contro-
leurs mogen bevelen om de fietsen tegen bepaalde voorwaar-
den te dulden.

Zij zou hierdoor haar opdracht vervullen die erin bestaat de
klanten tevreden te stellen. In deze materie, net als in de
andere, zai de opdrachtgelastigde van de Executieve er
natuurlijk over waken dat de adviezen van het Adviescomite
van de klanten snel zouden kunnen worden uitgevoerd.

De discussie is niet afgesloten maar vereist vanzelfsprekend
bijkomende informatie vanwege diegenen die menen dat de
terughoudendheid van de MTVB en van bepaalde gebruikers
niet te vergelijken is met het voordeel dat het vervoer van de
fietsers en hun fiets zou betekenen voor de mobiliteit in het
algemeen.

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

Panaeaux routiers de bienvenue dans la Region.

Vous avez precede, lundi dernier, a la mise en place des
premiers panneaux routiers officiels de bienvenue en territoire
de la Region.

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

Borden ter verwelkoming in het Gewest.

Vorige maandag heeft u de eerste officiele verwelkomings-
borden op het grondgebied van ons Gewest geplaatst.
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Pourriez-vous me preciser Ie nombre de panneaux places,
Ie nombre de panneaux fabriques en vue de constituer une
reserve et Ie cout de cette initiative ?

Repoase : J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable membre que mon Administration a fait proceder
a la mise en place de panneaux d'entree (Bienvenue — Welkom
— Welcome — Willkommen) et de sortie (Au revoir - Tot
weerziens - See you soon — Auf wiedersehen) dans la Region
de Bruxelles-Capitale. 60 panneaux ont ete livres, 52 pan-
neaux ont ete places, 8 sont stockes en reserve.

Le cout de cette operation se monte a 5,9 millions de francs.

Zou u me kunnen zeggen hoeveel borden er werden
geplaatst, hoeveel borden werden besteld ten einde een
voorraad aan te leggen en hoeveel dit initiatief heeft gekost ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
mijn Administratie borden heeft laten plaatsen op de toe-
gangswegen (Bienvenue — Welkom — Welcome — Willkom-
men) en op de uitvalswegen (Au revoir - Tot weerziens — See
you soon - Auf wiedersehen) van het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest. Hiertoe werd een bestelling van 60 borden
geplaatst, waarvan 52 zullen worden opgesteld en 8 in de
Regie te Oudergem zullen worden bewaard als voorraad,

De kostprijs van deze operatic bedraagt 5,9 miljoen.

Question n° 250 de M. Cauwelier du 19 novembre 1991
(N.):

Installation de panneaux anti-bruit le long des autoroutes
regionales en fonction du nombre de decibels.

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

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

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

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 le territoire de la Region bruxel-
loise a proximite de certaines autoroutes ?

Reponse : J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

II est exact que le nombre de decibels mesures est, en
principe, un element dont on tient compte pour etablir les
priorites en cas de placement d'ecrans anti-bruit.

Les normes suisses qui sont appliquees a la Region de
Bruxelles-Capitale stipulent que 1'installation d'ecrans anti-
bruit le long d'autoroutes existantes est requise lorsque le
niveau sonore Leq. min. est superieur a 65 dB (A), pour
autant que les constructions a proteger du bruit soient
anterieures a 1'amenagement de 1'autoroute.

Dans le cas ou 1'autoroute existait deja au moment de
1'amenagement de la zone a proteger, il est clair que la Region
n'est pas tenue d'intervenir dans 1'installation des dispositifs
anti-bruit ni de subsidier celle-ci. Toutefois, si 1'on observe
une forte augmentation du trafic sur 1'autoroute, il peut etre
deroge a ce principe.

En cas de construction d'une nouvelle autoroute, des
mesures doivent etre prises pour proteger les immeubles
existants a partir d'un niveau sonore Leq. min. calcule de
60 dB (A).

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

Plaatsing van geluidsschermen langs gewestelijke autosnel-
wegen in funcde van bet aantal decibels.

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

Weike orde van grootte wordt in aanmerking genomen om
bij voorrang geluidsschermen toe te kennen ?

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

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 autosnel-
wegen op het grondgebied van het Brusselse Gewest ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in kennis te stellen
van de volgende inlichdngen.

Het is juist dat het aantal opgemeten decibels in principe
een element is waarmee rekening wordt gehouden om de
voorrang te bepalen bij de plaatsing van geluidswerende
schermen.

De Zwitserse normen, die worden toegepast in het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest, bepalen dat de plaatsing van
geluidswerende schermen langsheen bestaande autosnel-
wegen vereist is indien het geluidsniveau Leq, min. groter is
dan 65 dB (A) en voor zover dat de constructies die moeten
worden beschermd reeds bestonden voor de aanleg van de
autosnelweg.

Het spreekt vanzelf dat het Gewest niet moet tussenkomen
bij de installatie van een geluidswerende inrichting noch voor
de subsidiering ervan indien de autosnelweg reeds bestond op
het ogenblik van de aanleg van de zone die moet worden
beschermd. Indien men echter een forse verkeerstoename
vaststelt op de autosnelweg, dan kan van dit beginsel worden
afgeweken.

Bij de bouw van een nieuwe autosnelweg moeten maatrege-
len worden genomen om de bestaande gebouwen te bescher-
men, dit vanaf een berekend geluidsniveau Leq. min. van
60 dB (A).
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Dans la Region de Bruxelles-Capitale, des ecrans anti-bruit
ont deja ete installes Ie long de 1'autoroute Ring de Bruxelles,
a hauteur du viaduc de la Pede a Anderlecht, et Ie long de
1'autoroute E40 a Woluwe-Saint-Lambert,

En ce qui concerne ce dernier endroit, des travaux d'instal-
lation d'ecrans supplementaires sont actuellement en cours.
Un montant de 40 millions a ete prevu a cet effet au budget
d'investissement pour 1991.

L'lnstitut bruxellois pour la Gestion de 1'Environnement a
effectue, a 1'mitiative conjointe du Ministre de 1'Environne-
ment et de moi-meme, des mesures acoustiques a plusieurs
endroits dans la Region, en bordure d'autoroutes et de voies
de penetration.

En fonction des resultats et des credits disponibles, mes
services seront charges de prendre les dispositions necessaires
pour reduire la pollution sonore Ie long des autoroutes.

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest werden reeds
geluidswerende schermen geplaatst langsheen de Brusselse
Ring, ter hoogte van het viadukt van de Pede te Anderlecht en
langsheen de autosnelweg E40 te Sint-Lambrechts-wbluwe.

Op de laatstgenoemde plaats zijn er momenteel werken aan
de gang voor de installatie van bijkomende schermen. Hiertoe
werd een bedrag van 40 miljoen frank voorzien op de
investeringsbegroting 1991.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer heeft op een
gezamenlijk initiatief van de Minister van Leefmilieu en
mezelf geluidsopmetingen verricht op verschillende plaatsen
in het Gewest, langsheen autosnelwegen en invalswegen.

Mijn diensten zullen in functie van de resultaten en de
beschikbare kredieten belast worden met het nemen van de
noodzakelijke maatregelen om de geluidshinder langsheen de
autosnelwegen te beperken.

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

Designation des membres du Comite coasultadf cree
aupres de la. STIB.

L'ordonnance du 22 novembre 1990 relative a 1'organisa-
tion des transports en commun dans la Region de Bruxelles-
Capitale 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.

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 :

— 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;

les 3 autres associations sont
«NOMO».

Bien qu'etant moi-meme un usager regulier des transports
en commun, j'avoue tres humblement ne pas connaitre ces
associations.

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

Sans que cela doive mettre en doute leurs qualites, je
voudrais vous demander de m'apporrer quelques eclaircisse-
ments a leur propos (forme juridique, nombre de membres s'il
y en a plusieurs, noms des dirigeants, buts,...).

:<BRAL», «GUTIB» et

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

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

De ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de
organisatie van het openbaar vervoer in het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest bepaalde dat bij de MIVB en ten gunste van
de klienteel een Adviescomite wordt opgericht. Dit adviesco-
mite heeft als opdracht adviezen te verstrekken betreffende
vragen over de dienstverlening aan de 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.

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 :

— 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».

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

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

Zonder daarom de goede eigenschappen van deze vereni-
gingen 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,...).
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Reponse : J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre de
ce que les trois organisations dont il dit ignorer 1'existence,
sont des associations sans but lucratif qui osuvrent depuis
longtemps pour la defense des usagers des transports en
commun.

L'honorable membre comprendra qu'il m'est impossible de
lui fournir ici les renseignements demandes,

Aussi, je 1'engage a contacter ces organisations qui se feront
une joie de Ie renseigner :

— Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL)
Avenue Vandendriessche, 11
1150 Bruxelles

— Groupement des Usagers des Transports Intercommu-
naux Bruxellois (GUTIB)
rue Camille Lemonnier, 31
1060 Bruxelles

— Association de personnes non-motorisees (NOMO)
Avenue de 1'Arbre Ballon, 20 bte 29
1090 Bruxelles.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de drie verenigingen, waarvan hi] het bestaan niet kende,
verenigingen zonder winsroogmerk zij'n die zich sedert lange
tijd inzetten voor de verdediging van de gebruikers van het
openbaar vervoer.

Het geachte lid zai begrijpen dat ik hem hier onmogelijk de
gevraagde inlichtingen kan verschaffen.

Ik raad hem dan ook aan kontakt op te nemen met deze
organisaties die hem deze inlichtingen met genoegen zullen
verschaffen :

— Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL)
Vandendriesschelaan 11
1150 Brussel

— Vereniging van de Gebruikers van het Openbaar Vervoer
(GEBOV)
Camille Lemonnierstraat 31
1060 Brussel

— Vereniging van niet-gemotoriseerde personen (NOMO)
Dikkebeuklaan 20 bus 29
1090 Brussel

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

Octroi d'emplacements publicitaires gratuits par la STJB.

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

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

Reponse : II faut preciser tout d'abord que 1'exploitation de
la publicite sur Ie reseau de la STIB, tant dans les stations de
metro que sur et dans les vehicules, est concedee a une regie
privee, dont la mission est de commercialiser les espaces
offerts a la publicite pour tiers.

La STIB a cependant conserve un certain nombre d'espaces
publicitaires (cinq tramways et cinq autobus, ainsi qu'un tiers
environ des espaces d'interieur des vehicules) qu'elle peut
utiliser de maniere discretionnaire sans toutefois concurrencer
sa propre regie.

De plus, des espaces publicitaires en station peuvent etre
accordes a titre gracieux soit en dehors des periodes de forte
occupation des espaces ou pour des supports peu demandes
de par leur positionnement un peu a 1'ecart des flux impor-
tants de voyageurs.

Le tableau ci-annexe est done donne a titre purement
indicatif, 1'octroi des gratuites n'ayant en aucune maniere
entrave la realisation du chiffre d'affaires. Les montants
retenus constituent une estimation des recettes etablies
d'apres la moyenne des douze derniers mois de la part
revenant a la STIB de chaque support considere (50 % du
chiffre d'affaires diminue des frais deductibles).

L'octroi d'occupation de ces supports par des organismes
philanthropiques ou humanitaires n'empiete done en rien
dans le domaine des supports commercialisables. Au
contraire, cet octroi participe davantage a notre souci d'occu-
pation effective des supports et a la valorisation qui en resulte.

Vraag or. 252 van de heer de Lobkowicz d.d. 17 december
1991 (Pr.) :

Toestemming van de MTVB om gratis reclame aan te
breugen.

Ik verneem dat de MTVB 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.

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?

Antwoord: Eerst en vooral dient gepreciseerd dat de
exploitatie van de reclame op het net van de MIVB, zowel in
de metrostations als op en in de rijtuigen, geconcedeerd is aan
een prive-regie, waarvan de opdracht de commercialisering
van de voor reclame voor derden aangeboden ruimten is.

De MIVB heeft echter een aantal reclameruimten bewaard
(vijf trams en vijf autobussen, alsook ongeveer een derde van
de ruimten in de rijtuigen) dat zij discretionair kan aanwen-
den zonder evenwel concurrentie te betekenen voor haar
eigen regie.

Voorts kunnen reclameruimten in stations kosteloos wor-
den aangeboden buiten de perioden van drukke bezetting van
de ruimten of in geval van supports die weinig gevraagd zijn
omdat zij van de grote reizigersstromen verwijderd liggen.

De bij'gaande tabel wordt dan ook gegeven als voorbeeld,
omdat het verlenen van gratis reclame geen enkele invloed
heeft uitgeoefend op de realisatie van het zakencijfer. De
opgegeven bedragen zijn een raming van de opgestelde
ontvangsten op grond van het gemiddelde van de laatste
twaalf maanden, van het deel dat de MTVB toekomt en van
elk beschouwd support (50 % van het omzetcijfer, vermin-
derd met de aftrekbare kosten).

Het aan filantropische of humanitaire instellingen toestaan
om deze supports te bezetten, overlapt dan ook geenszins het

Jebied van de commercialiseerbare supports. Deze reclame
omt integendeel tegemoet aan onze zorg om de supports

daadwerkelijk te bezetten en aan de valorisatie die eruit
voortspruit.
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Cette sponsorisation de la part de la STIB n'est pas sans
retombees pour elle.

En effet, si 1'occupation entrame 1'occupation, eloigne Ie
vandalisme et accrott ainsi 1'attrait des annonceurs pour les
supports publidtaires de la STIB, il est bien certain que cet
incitant favorable ne nous occasionne aucune perte mais au
contraire accorde une valeur ajoutee a 1'image de marque de
notre societe, d'autant que la selection des organismes
sponsorises est essentiellement guidee par la qualite de la vie
qu'ils dependent, Ie recours humanitaire qu'ils representent ou
les deplacements au moyen de nos transports qu'ils suscitent.

Ook de MIVB bereikt wel degelijk resultaten met haar
sponsoring.

Bezetting brengt bezetting teweeg, waardoor vandalisme
geweerd wordt en de aantrekkelijkheid voor de aankondigers
op reclamesupports van de MIVB verhoogt; vast en zeker
veroorzaakt deze gunstige aanzetting geen enkel verlies voor
ons, maar zij zorgt voor een toegevoegde waarde aan het
imago van onze maatschappij, in die mate dat de selectie van
de gesponsorde organismen voornamelijk gesteld is op de
kwaliteit van het leven die zij verdedigen, de humanitaire
hulpverlening die zij vertegenwoordigen of de verplaatsingen
met ons vervoer die zij bewerkstelligen.

Annexe
Publicites gratuites accordees par la STIB a des associations a caractere humanitaire ou philanthropique

Valorisation theorique
Annee 1991

Tramways et autobus :
Amnesty International
Tram Sante
Expo 51-91
FARES (Lutte c. tabac)
MTUB
FARES (Lutte c. tabac)
EUROPALIA
Montgolfiades univers.
Croix-Rouge
Fete Conun. francaise
Question Sante
SOS Solitude
Banque alimentaire

1.576.300 F

Stations :
FORUM (sport pr hand.)
WWF
11.11.11
Memorial Van Damme
Banque alimentaire
Marche de Noel
Alcooliques anonymes
Food and Disarmament

TOTAL GENERAL

IT:,
IT.7 integral
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

80
80
80

100
200

80
10
80

2.204.860 F

7 integral

interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs

vitrines
vitrines
vitrines
vitrines
vitrines
vitrines
vitrines
vitrines

6 mois
4 mois
2 mois
1 mois
5 mois
1 mois
6 mois

2 1/2 mois
3 sem.
1 mois
3 mois
3 mois

1/2 mois

2 mois
1/2 mois
1 mois
1 mois

1/2 mois
1/2 mois
12 mois
1 mois

198.000 F
132.000 F
96.800 F
48.400 F

242.000 F
48.400 F

290.400 F
121.000 F
36.300 F
48.400 F

145.200 F
145.200 F
24.200 F

139.680 F
34.920 F
69.840 F
87.300 F
87.300 F
34.920 F

104.760 F
69.840 F

628.560 F

Bijiage
Kosteloze reclame door de MIVB verieend aan verenigingen van humanitaire of fflantropische aard

Theoretische valorisatie
Jaarl991

Trams en autobussen :
Amnesty International
Tram Sante
Expo 51-91
FARES (Ban de tabak)
MSVB
FARES (Ban de tabak)
EUROPALIA
Montgolfiades univers.
Rode-Kruis
Fete Comm. francaise
Question Sante
SOS Solitude
Voedselbank

1.576.300 fr.

1T.7
1T.7
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

integraal
integraal
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs
interieurs

6 maanden
4 maanden
2 maanden
1 maand

5 maanden
1 maand

6 maanden
2 1/2 maanden

3 weken
1 maand

3 maanden
3 maanden
1/2 maand

198.000 fr.
132.000 fr.
96.800 fr.
48.400 fr.

242.000 fr.
48.400 fr.

290.400 fr.
121.000 fr.
36.300 fr.
48.400 fr.

145.200 fr.
145.200 fr.
24.200 fr.

254
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Stations;
FORUM (sport voor gehand.)
WWF
11.11.11
Memorial Ivo Van Damme
Voedselbank
Kerstmartk
AL-ANON (anonieme alcohol.)
Food and Disarmament

80 kasten
80 kasten
80 kasten

100 kasten
200 kasten

80 kasten
10 kasten
80 kasten

2 maanden
1/2 maand
1 maand
1 maand

1/2 maand
1/2 maand

12 maanden
1 maand

139.680 fr.
34.920 fr.
69.840 fr.
87.300 fr.
87.300 fr.
34.920 fr.

104.760 fr.
69.840 fr.

628.560 fr.

ALGEMEEN TOTAAL 2.204.860 fr.

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

Evolution du traGc rue de Stalle.

Vous avez inaugure quelques jours avant Ie 24 novembre
dernier la nouvelle ligne de tram 91 qui marquait 1'acheve-
ment des travaux rue de Stalle.

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

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

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 ligne de tram ?

Quelle est la frequentation du parking de dissuasion ?

Comment se repartissent les vehicules sur ce parking entre
1'arriere qui sert 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
ligne 91 ?

Reponse: J'ai I'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que, conformement a mes instructions, mon Admi-
nistration suit regulierement 1'evolution du trafic des trans-
ports en commun et de la circulation generale empruntant la
rue de Stalle.

L'analyse objective des observations effectuees necessite
1'analyse des resultats sur une plus longue periode que celle
ecoulee depuis la mise en service de 1'infrastructure qui vous
preoccupe. Je vous fais savoir d'ailleurs que dans un prochain
avenir, la ligne 18 sera egalement amenee a emprunter la rue
de Stalle, son terminus actuel a la place St-Denis etant deplace
a la demande de la commune d'Uccle au Dieweg, retablissant
par la meme occasion la liaison Uccle centre — Gare du Midi
— centre ville, interrompue depuis de nombreuses annees
pour des raisons de securite, vu 1'etat des voies de tram rue de
Stalle.

La frequentation d'une nouvelle ligne de transport en
commun est Ie fruit d'une adaptation progressive de la
clientele qui decouvre peu a peu 1'interet des liaisons nouvelles
qui lui sont offertes. Par ailleurs, 1'attrait de cette nouvelle
ligne ne saurait etre veritable avant que ne soient realises les
amenagements programmes avenue Brugmann, chaussee de
Charleroi, place Stephanie et goulet Louise.

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

Evolutie van bet verkeer in de Stallestraat.

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

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

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

Hoeveel langer doen de auto's erover om na de indienststel-
ling van de tramlijn, op het spitsuur door deze straat te
rijden ?

Hoeveel automobilisten maken gebruik van de overstap-
parking ?

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?

Ant\voord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat mijn administratie overeenkomstig mijn instructies regel-
matig de evolutie volgt van het verkeer van het openbaar
vervoer evenals deze van het algemeen verkeer in de Stalle-
straat.

De objectieve analyse van de gedane vaststellingen vereist
de analyse van de resultaten op een langere periode dan deze
die is verlopen sedert de indienststelling van de infrastructuur
waarover u het heeft. Ik stel u er bovendien van in kennis dat
ook lijn 18 in een nabije toekomst de Stallestraat zai
bedienen. Haar huidige eindhalte op het Sint-Denijsplein
wordt op verzoek van de gemeente Ukkel verplaatst naar de
Dieweg. Hierdoor ontstaat bovendien opnieuw een verbin-
ding Ukkel-centrum — Zuidstation — stadscentrum. Deze
was gedurende vele jaren omwille van veiligheidsredenen
onderbroken. De toestand van de tramsporen in de Stalle-
straat was immers te slecht.

Het gebruik van een nieuwe lijn van openbaar vervoer is
het gevolg van een geleideliJke aanpassing van de klanten die
stilaan het belang ontdekken van de nieuwe verbindingen die
hen worden aangeboden. De aantrekkelijkheid van deze
nieuwe lijn zou bovendien slechts echt kunnen zijn na de
realisatie van de voorziene aanlegwerken op de Brugmann-
laan, de Charleroisesteenweg, het Stefanieplein en de Louiza-
hals.
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Les observations deja effectuees relevent un accroissement
sensible de la frequentation des arrets de la rue de Stalk et Ie
trafic des usagers empruntant la nouvelle ligne 91 atteint et
depasse celui enregistre precedemment par la ligne de bus 51.

Le plan IRIS, en cours d'elaboration, permettra a la fin de
1'annee prochaine, de disposer de perspectives de frequentation
esperees a terme pour les lignes de transport en commun qui
empruntent la rue de Stalle.

Je signale a 1'honorable membre qu'au seui arret parking
Stalle, le comptage le plus recent a enregistre entre 7 et 18 h, 319
voyageurs, ce qui classe cet arret d'une maniere tout a fait
honorable parmi les quelque 1.000 arrets de transport en
commun de la Region.

L'utilisation du parking suit la meme progression que celle de
la ligne. Alors qu'un premier comptage fin novembre n'enregis-
trait que 5 utilisateurs, dont un provincial et quatre de la
peripherie, les dernieres observations font etat de 25 et 30
utilisateurs. Le parking a une utilisation journaliere comple-
mentaire de quelque 60 voitures aux abords de 1'Institut
INFOBO, ce qui correspond aux emplacements du parking
preexistant, demolis pour executer le parking de dissuasion.

Le soir, apres 18 h, 1'occupation pour le meme usage s'eleve a
plus de 100 voitures. Je signale a cet egard que 1'Institut
INFOBO genere dans le meme temps un trafic observe de 77
utilisateurs de la ligne 91.

La mise en site differencie des tramways et autobus avenue
Brugmann et rue de Stalle evite tout conflit de circulation entre le
trafic prive et les vehicules de transport en commun. Pour cette
raison, la mise en service de la ligne de tramway n'a entraine
aucune diminution de 1'ecoulement des voitures le long du
meme itineraire.

Je vous signale que pendant la periode qui a precede la mise en
service de la ligne de tramway, le trafic des voitures a ete
perturbe pendant de nombreuses annees par 1'etat de 1'ancienne
voirie.

L'accroissement du taux de motorisation entrame une pres-
sion automobile accrue. Dans une voirie deja saturee par le
passe, comme c'est le cas rue de Stalle, cela provoque des
congestions de trafic tres penalisantes pour les temps de par-
cours.

Pour la raison enoncee ci-avant, aucune comparaison valable
ne peut erre effectuee sur 1'amelioration de 1'ecoulement du
trafic.

Toutefois, tout porte a penser que les usagers ucclois qui
udlisent la rue de Stalle sont largement satisfaits des ameliora-
tions qui y ont ete apportees. Ceci est conforme a la volonte de
limiter la penetration de vehicules prives dans la ville.

De onderzoekingen die werden verricht wijzen op een aan-
zienlijke stijging van het gebruik van de halten van de Stalle-
straat. Het gebruikersverkeer van de nieuwe lijn 91 bereikt en
is groter dan het gebruik dat voorheen werd opgemeten voor bus
51.

Het plan IRIS, dat wordt opgesteld, zai toelaten op het einde
van volgend jaar te beschikken over perspectieven van het
gebruik dat op termijn mag worden verwacht voor de lijnen van
openbaar vervoer die de Stallestraat aandoen.

Ik wijs het geachte lid erop dat alleen al op de parkeerhalte
Stalle tijdens de laatste telling tussen 7 en 18 uur, 319 reizigers
werden waargenomen. Hierdoor bekleedt deze halte een
behoorlijke plaats in de rangschikking van de 1.000 halten van
het openbaar vervoer van het Gewest,

Het gebruik van de parkeerruimte volgt dezelfde stijging dan
deze van de lijn. Terwiji bij een eerste telling op het einde van
november slechts 5 gebruikers werden waargenomen, waaron-
der een persoon van buiten de hoofdstad en vier van de periferie,
hebben de laatste tellingen het over 25 tot 30 gebruikers. De
parking heeft een bijkomend daggebruik van ongeveer 60
wagens in de nabijheid van het instituut INFOBO. Dit stemt
overeen met de plaatsen die op de vorige parkeerruimte beschik-
baar waren en die zijn verdwenen voor de aanleg van de
overstapparkeerruimte.

's Avonds, na 18 uur, overschrijdt de bezetting voor hetzelfde
gebruik meer dan 100 wagens. Ik wijs er in dit verband op dat het
instituut INFOBO terzelfdertijd zorgt voor een verkeer van 77
gebruikers van de lijn 91.

De aanleg van een eigen bedding voor de trams en bussen op
de Brugmannlaan en de Stallestraat vermijdt elk konflikt tussen
het prive-verkeer en de voertuigen van het openbaar vervoer. De
indienststelling van de tramlijn heeft dan ook geen enkele
afname veroorzaakt van de doorstroming van de auto's langs-
heen deze reisweg.

Ik vestig er uw aandacht op dat het autoverkeer voor de
indienststelling van de tramlijn gedurende vele jaren werd
verstoord door de slechte staat van het oude wegdek.

De toename van de autodichtheid verhoogt ook de autodruk.
Op een rijweg, die reeds in het verleden verzadigd was, dit is het
geval voor de Stallestraat, veroorzaakt dit verkeers-
opstoppingen die een zeer ongunstige invloed hebben op de
reistijden.

Omwille van de bovengenoemde reden kan geen enkele
geldige vergelijking worden gemaakt voor wat betreft de verbe-
tering van de verkeersdoorstroming.

Alles wijst er echter op dat de Ukkelse gebruikers die de
Stallestraat nemen uiterst tevreden zijn over de verbeteringen
die er werden doorgevoerd. Dit stemt overeen met het verlangen
om het invalsverkeer van auto's in de stad te beperken.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Question n° 45 de M. Roelants du Vivier du 3 janvier 1991
(Fr.) :
Regfemeatation de la publicite et du mobjiier urbaias.

En reponse a ma question n" 183 du 14 septembre 1990,
relative a la publicite visuelle. Monsieur le Secretaire d'Etat
m'informait que la reglementation de la publicite et du mobilier
urbains etait a 1'etude.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 45 van de heer Roelants du Vivier d.d. 3 januari
1991 (Fr.) ;
Reglementeriag van de reclame en van de openbare stads-

voorzieniagea.

In antwoord op mijn vraag nr. 183 van 14 September 1990
over de visuele reclame, heeft de Staatssecretaris mij medege-
deeld dat de reglementering van de reclame en van de openbare
stadsvoorzieningen werd bestudeerd.
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Tout en me rejouissant de cette information, il me serait
agreable de savoir, plus de deux mois apres cette annonce, si
la volonte politique exprimee par Monsieur Ie Secretaire
d'Etat s'est traduite en projets de textes reglementaires dont
notre Conseil pourrait etre saisi dans les meilleurs delais,
compte tenu de 1'importante pollution visuelle due a la
publicite dans la Region de Bruxelles.

Repoase : J'informe 1'honorable membre que 1'Executif n'a
bien entendu pas renonce a elaborer une reglementation des
dispositifs publicitaires et du mobilier urbain.

J'attire cependant son attention sur les elements suivants
deja acquis :

1° Ces reglementations decouleront de 1'ordonnance du
29 aout 1991, organique de la planification et de 1'urbanisme,
or celle-ci n'est pas encore en vigueur, les arretes d'application
etant en cours de preparation.

2° L'ordonnance instaure (en son article 88) pour les
dispositifs de publicite un regime particulier de permis a duree
limitee, et ce conformement a la declaration de 1'Executif.

3° L'ordonnance, en son article 164, prevoit que de telles
reglementations doivent etre prises sous forme de reglements
regionaux d'urbanisme, qui remplaceront les reglements sur
les batisses, prevues par la loi organique du 29 mars 1962.

4° Des lors qu'il s'agit, conformement a cet article 164, de
reglements edictes par 1'Executif, Ie Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale n'en sera pas saisi.

Je puis annoncer a 1'honorable membre qu'un projet de
reglement regional d'urbanisme relatif aux dispositifs de
publicite est maintenant en cours d'elaboration. La regle-
mentation relative au mobilier urbain sera traitee ensuite, la
reflexion prealable devant encore etre approfondie.

Hoewel ik mi] verheug over deze informatie, zou ik graag
willen weten, 2 maanden na deze aankondiging, of de
politieke wil door de Staatssecretaris uitgedrukt, in ontwer-
pen van reglementaire teksten werd omgezet die aan onze
Raad binnen de beste termijn zouden kunnen worden voorge-
legd, gezien de belangrijke visuele verontreiniging te wijten
aan reclame in het Brusselse Gewest.

Antwoord: Ik informeer het geachte lid dat de Executieve
geenszins ervan heeft afgezien een reglementering uit te
werken voor reclame-inrichtingen en stadsmeubilair.

Ik vestig nochtans de aandacht van het geachte lid op
volgende elementen die reeds vaststaan :

1° Deze reglementeringen zullen voortvloeien uit de ordon-
nantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de
planning en de stedebouw, maar deze is nog niet in working
getreden en de uitvoeringsbesluiten worden thans uitgewerkt.

2° De ordonnantie bepaalt (in haar artikel 88) een bijzonder
stelsel van vergunning met beperkte duur voor de reclame-
inrichtingen overeenkomstig de verklaring van de Executieve.

3° De ordonnantie bepaalt bij artikel 164 dat zulke
reglementeringen in de vorm van gewestelijke stedebouwkun-
dige verordeningen moeten worden genomen; deze verorde-
ningen zullen de bouwverordeningen bepaald bij de organieke
wet van 29 maart 1962 vervangen.

4° Daar deze verordeningen overeenkomstig artikel 164
door de Executieve worden vastgesteld, zullen ze niet bij de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad aanhangig worden gemaakt.

Ik kan het geachte lid meedelen dat een ontwerp van
gewestelijke stedebouwkundige verordening betreffende de
reclame-inrichtingen thans wordt opgemaakt. De reglemente-
ring aangaande het stadsmeubilair zai naderhand worden
behandeld daar de voorafgaande overwegingen nog verdiept
dienen te worden.

Question n° 46 de M, Adriaens du 17 janvier 1991 (Fr.) :

[.'incineration de dechets managers venant de communes
exterieures a la Region de Bruxelles-Capitale.

II apparatt que la commune de Wemmel, en vertu d'un
contrat qui la lie a la Region jusqu'en mars 1991, est autorisee
a faire eliminer ses dechets menagers en les incinerant dans
1'usine de 1'Agglomeration.

Le Secretaire d'Etat peut-il me donner les precisions qui
suivent:

1. Quelle est la quantite d'immondices apportes a 1'incine-
rateur par la commune de Wemmel pendant 1'annee 1990 ?

2. D'autres communes exterieures a la Region de Bruxel-
les-Capitale amenent-elles les ordures menageres qu'elles
collectent a 1'usine d'incineration regionale ? Si oui, lesquelles
et a concurrence de quelle quantite annuelle de dechets ?

3. Parmi les firmes privees qui utilisent la formule de
1'incineration pour eliminer leurs dechets, quelle est la pro-
portion de celles qui sont exterieures a la Region de Bruxelles-
Capitale et quelle quantite de dechets amenent-elles annuelle-
ment a 1'usine d'incineration ?

Reponse : J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
Conseiller les precisions suivantes:

Vraag nr. 46 van de heer Adriaens d.d. 17 januari 1991 (Fr.);

De verbranding van huisboudefifk afval van de niet-
Brusselse gemeentea.

Het blijkt dat de gemeente Wemmel, uit hoofde van een
overeenkomst die haar tot maart 1991 aan het Gewest bindt,
wordt toegelaten haar huishoudafval op te ruimen door het in
de oven van de agglomeratie te verbranden.

Kan de Staatssecretaris mij de volgende gegevens verschaf-
fen :

1. Hoeveel vuilnis bracht de gemeente Wemmel in 1990
naar de verbrandingsoven ?

2. Brengen andere niet-BrusseIse gemeenten hun huishoud-
afval naar de regionale verbrandingsoven? Zo ja, weike en
hoeveel afval per jaar ?

3. Hoeveel prive-bedrijven die een verbrandingsoven
gebruiken om hun afvalstoffen te verwijderen liggen niet in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en weike hoeveelheid
brengen ze jaarlijks naar de verbrandingsoven?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid volgende informa-
tie te verschaffen:
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1. Pendant 1'annee 1990, la commune de Wemmel a
apporte 5.063 tonnes d'immondices a 1'incinerateur.

2. Les autres communes exterieures qui amenent les ordu-
res menageres a 1'usine.sont:

1. Gedurende het jaar 1990 heeft de gemeente Wemmel
5.063 ton afval naar de verbrandingsfabriek gebracht.

2. De andere gemeenten buiten het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest die huisvuil naar de verbrandingsfabriek brengen
zijn:

Vilvorde
Grimbergen
Affligem
Dilbeek
Total

5.000 tonnes
9.800 tonnes
2.200 tonnes
3.700 tonnes

20.700 tonnes

Vilvoorde
Grimbergen
Affligem
Dilbeek
Totaal

5.000 ton
9.800 ton
2.200 ton
3.700 ton

20.700 ton

3. Les firmes privees qui utilisent 1'incinerateur collectent
principalement a Bruxelles et en peripherie. Une seule a son
siege social a Bruxelles.

Les dechets non bruxellois que ces firmes apportent a
1'usine et qui ne proviennent pas d'une collecte reprise au
point 2 ci-dessous, atteignent 16.220 tonnes.

4. L'ensemble des dechets non bruxellois incinere a 1'usine
de 1'Agglomeration atteint done :
16.220 + 20.700 + 5.063 = 41.983 tonnes sur 511.528
tonnes, soit 8,2 %.

3. De prive-firma's die de verbrandingsinstallatie gebrui-
ken, organiseren vooral in Brussel en in de randgemeenten
ophalingen. Slechts een daarvan heeft haar maatschappelijke
zetel in Brussel.

Het niet-Brusselse afval dat door deze firma's naar de
verbrandingsinstallatie wordt vervoerd en dat niet afkomstig
is van een ophaling vermeld in punt 2, bereikt 16.220 ton.

4. Het geheel aan niet-Brusselse afval dat in de verbran-
dingsinstallatie wordt verbrand bereikt bijgevolg :
16.220 + 20.700 + 5.063 = 41.983 ton op 511.528 ton, dit
is 8,2 %.

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

La campagae publicitaire de 1'Ageace regioaale de Pro-
prete.

Depuis peu, nous avons vu fleurir sur les murs de la capitale
les affiches de 20 m2 d'une campagne d'information qui a
pour message «A New York, c'est 100 dollars d'amende»,
signe par 1'Agence regionale de Proprete.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat veut-il bien me donner
reponse aux questions qui suivent:

1. Que repond-il a la majorite des Bruxellois qui, n'ayant
pas remarque la minuscule canette metallique qui vole dans
1'espace, se demandent pourquoi il coute 100 dollars
d'amende pour s'etre assis sur un bane dans un pare new-
yorkais ?

2. Quelle est 1'agence de publicite qui a concu cette
campagne dont on peut affirmer qu'elle n'est guere compre-
hensible ?

3. Quel est Ie cout de cette campagne et a quel poste
budgetaire son montant a-t-il ere inscrit ?

4. Pour les privilegies qui savent qu'il est question d'amen-
des pour des comportements contraires a la proprete publi-
que. Ie Secretaire d'Etat peut-il nous dire oil en sont les
travaux du groupe qui prepare un projet de reglement qui
puisse servir de base aux 19 communes? Dans quel delai
pouvons-nous esperer une generalisation de tels reglements ?
La Region a-r-elle des moyens pour amener les communes a
une certaine uniformisation en la matiere ?

Reponse: J'ai deja eu 1'occasion, lors de 1'examen en
commission du budget de 1'Agence «Bruxelles-Proprete», de
rassurer de vive voix 1'honorable membre sur 1'impact de la
campagne lancee sur Ie theme « La proprete cela ne coute rien
d'y penser», et en particulier de 1'image «A New York, c'est
100 dollars d'amende ».

Vraag or. 65 van de heer Adriaens d.d. 31 oktober 1991
(Fr.) :

De voorlichdagscampagae van het Gewestelijk Agentschap
voor de Netheid.

Sedert kort bloeien op de muren van de hoofdstad de 20 m2

grote affiches van een voorlichtingscampagne met hierop «In
New York is dit 100 dollar boete», ondertekend door het
Gewestelijk Agentschap voor de Netheid.

Zou de Staatssecretaris me de volgende vragen willen
beantwoorden:

1. Wat antwoordt hij de meerderheid van de Brusselaars
die, omdat ze het kleine metalen blikje dat in de lucht wordt
gegooid niet hebben gezien, zich afvragen waarom men in
New York 100 dollar boete moet betalen om zich op een
bank in het park neer te vieien ?

2. Welk reklamebureau heeft deze — onbegrijpelijke —
campagne uitgedacht ?

3. Hoeveel kost deze campagne en op weike begrotings-
post wordt dit bedrag ingeschreven ?

4. Kan de Minister ons zeggen, ten behoeve van de
bevoorrechten die weten dat er sprake is van een boete voor
gedragingen die tegen de openbare netheid indruisen, hoever
het staat met de werkzaamheden van de groep die een
ontwerp van reglement voorbereidt dat de 19 gemeenten als
basis kan dienen ? Wanneer worden deze reglementen veralge-
meend ? Beschikt het Gewest over middelen om de gemeenten
ter zake tot eenvormigheid te bewegen ?

Antwoord: Ik heb reeds de gelegenheid gehad gedurende
het onderzoek in de begrotingscommissie van het Agentschap
« Net Brussel» het geachte lid mondeling gerust te stellen over
de weerslag van de campagne pp het thema «Properheid is
een reflex die niets kost» en meer bepaald over het beeld «In
New York kost je dat 100 $ boete ».



2030 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 16 mars 1992 (n° 20)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 16 maart 1992 (nr. 20)

L'affichage en 20m2 poursuit la diffusion d'une image
utilisee dans trois phases d'insertion dans la presse ecrite en
1990, 1991 et encore recemment et diffusee egalement par
petites affiches, notamment en milieu scolaire; cette image a
recueilli un franc succes.

La campagne des 20 m2 etait done un mode de repetition de
cette image bien accueillie. L'opinion selon laquelle 1'image
n'etait pas comprehensible ne rencontre pas les autres avis qui
nous sont parvenus.

L'agence qui a concu 1'ensemble de cette campagne s'ap-
pelle Kadratura. Le cout de la campagne s'eleve a 6.694.643
F. Ce montant comprend 1'impression et la photogravure des
affiches, le droit d'utilisation de la photographic, la location
des espaces et 1'affichage. II a ete impute a 1'article 523.01,01
du budget 1991 de 1'Agence «Bruxelles-Proprete».

A propos du projet de reglement-taxe communal en matiere
de gestes de malproprete, 1'honorable membre aura sans
doute constate que celui-ci a etc transmis aux communes.

De aanplakking op borden van 20 m2 is de voortzetting van
een verspreiding in drie fasen in de geschreven pers van een
beeld in de loop van 1990, 1991 en begin 1992. Dit beeld
staat ook op kleine affiches die onder meer in de scholen
worden verspreid en veel succes geoogst hebben.

De campagne met borden van 20 m2 was dus een herhaling
van een beeld dat goed aanvaard was geweest. De mening dat
dit beeld niet begrijpelijk was, komt met overeen met de
andere commentaren die ons werden medegedeeld.

Het agentschap dat deze campagne heeft ontworpen, is
Kadratura. De kosten voor de campagne bedragen 6.694.643
fr. In dit bedrag zijn de druk en de fotogravure van de
reclameborden, het recht om de foto te gebruiken, de
huurprijs van de ruimten en de aanplakking begrepen. Deze
kosten werden op artikel 523.01.01 van de begroting 1991
van het Agentschap « Net Brussel» geboekt.

Wat betreft het ontwerp van gemeentelijke belastingsveror-
dening inzake vuile gedragingen, heeft het geachte lid waar-
schijniijk vastgesteld dat dit document aan de gemeenten
overhandigd is geweest.

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 Exteme Betrekkingen

Question n° 69 de M. Drouart du 3 janvier 1992 (Fr.) :

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

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

Cet arrete cree un « Ponds 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 ete place automatiquement ou
sur demande.

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 ?

— en quoi consiste cette enquete sociale ?
— les mesures prises pour que cette enquete garantisse le

caractere prive de la vie ?

Repoase : J'ai 1'honneur de donner a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants :

L'ordonnance relative au droit a la fourniture minimale
d'electricite du 11 juillet 1991 prevoit en effet la creation d'un
Fonds d'Entraide par 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale.

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

Hulpfoads Yoor Sociaal Onderzoek ia bet Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest.

Op 11 juli 1991 {Belgisch Staatsblad23.10.1991) heeft de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve een besluit uitgevaar-
digd in uitvoering van artikel 8 van de ordonnantie met
betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektri-
citeit.

In dit besluit wordt een «Hulpfonds voor Sociaal Onder-
zoek 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 am-
pere werd geplaatst.

Kan de heer Staatssecretaris me het volgende meedelen :

— 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 ?

Aatwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid
te antwoorden:

De ordonnantie met betrekking tot het recht op een
minimumlevering van elektriciteit van 11 juli 1991 voorziet
inderdaad in de oprichting van een Hulpfonds door de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve.
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Ce Fonds d'Encraide fut cree par arrete de 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale, egalement du 11 juillet 1991.
Le Ponds doit couvrir les frais decoulant de 1'enquete sociale
aupres des consommateurs d'electricite abonnes, chez qui un
limiteur de puissance de 4 Amperes a ete place automatique-
ment ou sur demande.

Le Ponds est gere par les representants des entreprises
d'electricite.

1. Le statut des personnes ou des associations qui menent
ces enquetes sociales, peut etre de droit public ou de droit
prive. Cela dependra de la commune dans laquelle 1'abonne,
en cas de non-paiement, a sa residence. La commune proce-
dera a une enquete sociale aupres de son CPAS mais
theoriquement elle pourra confier toute la procedure a un
organisme de droit prive (a.s.b.l., ...).

Vu sa mission legale, il est evident que normalement le
CPAS sera charge de 1'enquete sociale et a la suite de la
disposition de 1'article 6 de 1'ordonnance, notamment que la
commune fait effectuer une enquete sociale par 1'organisme
avec qui 1'entreprise d'electricite a signe une convention de
collaboration afin d'eviter une coupure d'electricite. Cet
organisme est le CPAS dans toutes les communes de la Region
de Bruxelles-Capitale.

2. U va de soi que les personnes qui meneront 1'enquete
auront suivi une formation specifique. Or, il me semble
normal que les assistants sociaux du CPAS seront charges de
1'enquete. De meme, si c'est une personne ou une organisation
privee qui est chargee de 1'enquete, la commune devra veiller a
ce que ces personnes ou organisations sont munies d'un
diplome d'assistant social. L'Executif de la Region de Bruxel-
les-Capitale surveillera, dans le cadre de sa mission de
controle du Ponds d'Entraide, attentivement la formation des
assistants sociaux.

3. L'enquete sociale consiste en un examen approfondi de
la situation sociale du menage qui n'est plus capable de payer
sa consommation d'electricite. Neanmoins, 1'enquete devra
toujours envisager deux buts concrets, c'est-a-dire un plan de
paiement des dettes et une assistance au menage. L'organisme
social qui sera charge de 1'enquete verifiera done tout d'abord
les causes du non-paiement et tentera d'y remedier, et essaiera
ensuite d'elaborer un plan de paiement de ces dettes.

4. Les mesures qui seront prises pour que cette enquete
garantisse le caractere prive des personnes concernees sont
etalees sur deux niveaux.

Premierement, le nom du menage non-payant sera commu-
nique uniquement a la commune. En outre, les fonctionnaires
communaux sont tenus de garder toute discretion a partir du
moment qu'ils ont prete serment. Meme le fonctionnaire qui
est dans une position contractuelle avec la commune sera tenu
de garder une discretion generale.

Deuxiemement, si 1'organisme social qui organise 1'enquete
est un CPAS, il devra a son tour s'accommoder a ce devoir de
discretion.

Ici aussi, le controle de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale vis-a-vis du Fonds d'Entraide fonctionnera comme
une garantie de dernier ressort.

Dit Hulpfonds werd opgericht door het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Execurieve, eveneens van 11 juli
1991. Het Fonds moet de kosten dekken die voortvloeien uit
het sociaal onderzoek bij de aangesloten elektriciteitsverbrui-
kers, bij wie automatisch of op eigen verzoek een vermogens-
beperker van 4 Ampere werd geplaatst.

Het Ponds wordt beheerd door de vertegenwoordigers van
elektriciteitsbedrijven.

1. Het statuut van de personen of verenigingen die deze
sociale onderzoeken zullen verrichten, kan publiekrechtelijk
of privaatrechtelijk zijn. Dit zai afhangen van de gemeenten
waarin de aangeslotene, in geval van niet-betaling, zijn
verblijfplaats heeft. De gemeente zai tot een sociaal onderzoek
kunnen overgaan via haar OCMW, maar kan theoretisch de
hele procedure ook toevertrouwen aan een privaatrechtelijke
vereniging (v.z.w., ...).

Uiteraard zai het normaal het OCMW zijn dat belast zai
worden met het sociaal onderzoek, gezien zijn wettelijke
opdracht en als gevolg van de bepaling in het artikel 6 van de
ordonnantie, met name dat de gemeente dit sociaal onderzoek
laat uitvoeren door het orgaan waarmee het elektriciteitsbe-
drijf een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend om een
afsluiting te vermijden. Dit orgaan is in alle gemeenten van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest het OCMW.

2. Het spreekt vanzelf dat degenen die het sociaal onder-
zoek zullen verrichten door een specifieke opieiding zullen
gevormd zijn. Zo lijkt het me normaal dat de maatschappe-
lijke assistenten van het OCMW met het onderzoek zullen
belast worden. Indien het om een prive-organisatie zou gaan,
zai de gemeente erover moeten waken dat de personen die het
onderzoek zullen uitvoeren over een diploma van sociaal
assistent beschikken. De Brusselse Hoofdstedelijke Execurieve
zai, in het kader van haar opdracht tot toezicht op het
Hulpfonds, eveneens nauwkeurig de opieiding van de hulp-
verstrekkers in het oog moeten houden.

3. Het sociaal onderzoek bestaat uit een grondig onder-
zoek van de sociale situatie van het gezin dat niet meer in staat
is zijn elektriciteitsverbruik te betalen. Niettemin zai het
onderzoek altijd twee concrete doelstellingen vooropstellen :
een afbetalingsplan en de begeleiding van het gezin. Het
sociaal organisme dat belast zai worden met het onderzoek
zai bijgevolg eerst en vooral de oorzaken van de niet-betaling
opsporen, 'die pogen weg te werken, en zai daarna een
afbetalingsplan voor de schulden opstellen.

4. De getroffen maatregelen om het prive-leven van de
betrokkenen te waarborgen, liggen op twee niveaus.

Ten eerste wordt de naam van de niet-betaler alleen aan de
gemeente meegedeeld. De gemeentelijke ambtenaren worden
door een discretieplicht gebonden vanaf het moment van hun
eedaflegging. Zeifs de ambtenaar die zich in een contractuele
arbeidsverhouding met de gemeente bevindt, zai gehouden
zijn tot een algemene discretieplicht.

Ten tweede, zai voor elk sociaal organisme dat het onder-
zoek verricht ook de discretieplicht gelden.

Ook op dit vlak zai het toezicht van de Brusselse Hoofdste-
delijke Executieve over het Hulpfonds als een uiterste waar-
borg dienen.
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Question n° 70 de M. Drouart du 15 janvier 1992 (Fr.):

Les installations de gaz et d'electricite deGcientes.

Le 18 decembre 1991, dans Ie quartier nord a Bruxelles,
deux jeunes polonais sont morts, probablement asphyxies par
du monoxyde de carbone. Ce dernier etait rejete par un
chauffe-eau deficient et, qui plus est, n'etait pas muni d'une
cheminee.

Ces regrettables faits posent le probleme du controle des
installations de gaz mais aussi, dans d'autres circonstances
d'electricite.

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il repondre aux ques-
tions suivantes ?

1. Quels controles effectuent les societes de distribution de
gaz et d'electricite sur le bon fonctionnement des installations
des logements prives ?

Si controle il y a, des «proces-verbaux» sont-ils dresses
lorsque 1'installation est deficiente ?

2. Dans le meme cadre, existe-t-il des conditions a 1'ouver-
ture d'un compteur ?

Repoase : J'ai 1'honneur de donner a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants :

A 1'ouverture du compteur a gaz 1'agent de la societe
distributrice de gaz effectue un test d'etancheite.

En outre, le client doit declarer au moment de sa demande
de fourniture que son installation est conforme aux normes
legates.

Si des irregularites sont constatees sur le plan du materiel et
de 1'etancheite, le compteur a gaz ne sera pas ouvert.

Annuellement les compteurs a gaz sont releves en vue de la
facture finale. Si lors de ce relevement une odeur de gaz est
constatee ou si 1'abonne constate une odeur de gaz, un
controle est effectue.

La societe distributrice de gaz effectue continuellement des
controles sur le reseau.

Je profite de 1'occasion pour me referer a la campagne CO
que j'ai lancee en 1990. Cette campagne a ete menee par le
biais d'un depliant en quatre langues (neerlandais, francais,
arabe, turque). Dans ce depliant le danger de CO est explique
en termes clairs et de facon visuelle.

J'espere que grace a cette campagne je suis parvenu a eviter
quelques cas mortels de CO.

Vraag nr. 70 van de beer Drouart d.d. 15 januari 1992 (Fr.);

Defects gas- en elektricitehsinstallaties.

Op 18 december 1991 kwamen in het Brusselse noord-
kwartier twee jonge Polen om het leven, vermoedelijk gestikt
als gevolg van koolstofmonoxide afkomstig van een defect
heecwatertoestel dat bovendien niet eens met een schoorsteen
verbonden was.

Uit deze betreurenswaardige feiten blijkt het probleem van
de controle van de gas-, en in andere gevallen, van de
elektriciteitsinstallaties.

Kan de Staatssecretaris me de volgende vragen beantwoor-
den?

1. Hoe controleren de maatschappijen die gas en elektrici-
teit verdelen of de installaties in prive-woningen goed functio-
neren ?

Worden er, indien er wordt gecontroleerd, in geval van
defecte installatie processen-verbaal opgesteld ?

2. Bestaan er dienaangaande voorwaarden voor het ope-
nen van een meter ?

Antwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid
mee te delen:

Bij de opening van de gasmeter wordt door de agent van de
gasdistributiemaatschappij een dichtheidstest uitgevoerd.

Bovendien dient de klant bij de leveringsaanvraag te
verklaren dat de installatie aan de wettelijke normen voldoet.

Indien er onregelmatigheden worden vastgesteld op het
vlak van het materiaal en van de dichtheid wordt de gasmeter
niet geopend.

De gasmeters worden jaarlijks opgenomen met het oog op
de eindafrekening. Indien hierbij een gasreuk wordt vastge-
steld of indien de abonnee een gasreuk vaststelt, wordt een
controle uitgevoerd.

De gasdistributiemaatschappijen voeren tenslotte continue
controles op het net uit.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om te wijzen op het feit
dat ikzelf in 1990 een CO-campagne lanceerde. Deze cam-
pagne werd destijds via een folder in vier talen gevoerd
(Nederlands, Frans, Arabisch en Turks). In deze folder werd
in duidelijke bewoordingen en met behulp van tekeningen op
het gevaar van CO gewezen.

Ik hoop er via deze campagne in geslaagd te zijn een aantal
dodelij'ke ongevallen met CO te hebben voorkomen.
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Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de 1'Environnement,

de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau

Question posee a M. Gosuin

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

Les nuisances acoustiques de la societe Vaaneste et Brel.

Plusieurs riverains des rues S. Denayer et Verheyden a
Anderlecht se plaignent des nuisances acoustiques engendrees
par la societe Vanneste et Brel localisee Ie long de ces deux
rues.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat peut-il me dire si une etude a
ete commanditee par ses soins concernant ces nuisances ?

Dans 1'affirmative, quels en sont les resultats ?

Une clinique devant dans un proche avenir s'implanter a
proximite de cette entreprise, il serait important de prendre
toutes les mesures necessaires si celles-ci se justifiaient.

Reponse : Les problemes des nuisances sonores poses par
1'entreprise Vanneste et Brel etaient principalement dus a
1'absence d'isolation acoustique d'une machine particuliere-
ment bruyante (1'onduleuse). De surcrott, cette machine
fonctionnait de nuit, ce qui aggravait les nuisances occasion-
nees.

Suite aux constats effectues par 1'Administration et aux
discussions avec 1'exploitant, une isolation acoustique a ete
installee autour de cette onduleuse, reduisant ainsi considera-
blement les emanations de bruit.

En outre, cette machine n'est plus en service pendant la
nuit.

Ces travaux, dont Ie cout a atteint pres de 3 millions, ont
ete effectues debut 1990 et depuis, plus aucune plainte n'a ete
enregistree aupres de 1'Administration.

Des lors, une etude acoustique ne se justifie plus, 1'Adminis-
ation m'ayant assure que 1'exploitation se poursuit dans des
conditions normales.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leermilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vraag gesteld aan de heer Gosuin

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

De geluidshinder van het bedrijf 'Vaaneste en Brel.

Verschillende buurtbewoners van de S. Denayer en de
Verheydenstraat te Anderlecht klagen over de geluidshinder
die door het bedrijf Vanneste en Brel, gelegen aan deze twee
straten, wordt veroorzaakt.

Mag ik van de Staatssecretaris vernemen of door zijn
toedoen geld ingebracht werd in een onderzoek naar deze
hinder ?

Zo ja, weike zijn de resultaten van dit onderzoek ?

Aangezien heel binnenkort een ziekenhuis wordt gevestigd
dichtbij deze onderneming lijkt het belangrijk dat, zo nodig,
al de gepaste maatregelen worden getroffen.

Antwoord : De problemen inzake geluidshinder die werden
veroorzaakt door de onderneming Vanneste en Brel, waren
voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat er geen
geluidsisolatie werd aangebracht rond een bijzonder luidruch-
tige machine (golfkartonmachine). Bovendien draaide deze
machine 's nachts, hetgeen de geluidshinder nog verergerde.

Naar aanleiding van de vaststellingen van de Administratie
en de gesprekken met de exploitant, werd rondom deze
golfkartonmachine een geluidsisolatie aangebracht, waardoor
het lawaai aanzienlijk werd verminderd.

Bovendien draait deze machine 's nachts niet meer.

Deze werken, waarvan de kostprijs bijna 3 miljoen
bedraagt, werden begin 1990 uitgevoerd en sindsdien liep er
bij de Administratie geen enkele klacht meer binnen.

Aangezien de Administratie me heeft verzekerd dat het
gebruik van de machine verder onder normale omstandighe-
den gebeurt, is een geluidsstudie niet meer gegrond.

255
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Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

*'"' Question avec reponse

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

''"'' Vraag met antwoord

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

13.11.1990 224 Nagy

19.12.1990 239 Clerfayt

19.12.1990 241 Clerfayr

1. 2.1991 262 Cornelissen

14. 3.1991 291 Nagy

27. 3.1991 297 de Lobkowicz

28. 3.1991 300 Payfa

23. 4.1991 310 de Lobkowicz

3. 6.1991 324 Roelants du Vivier

16. 5.1991 313 Guillaume

21. 6.1991 333 de Lobkowicz

27. 6.1991 335 de Lobkowicz

5. 7.1991 336 Vandenbossche

Enlevement des immondices par les communes. — Indemnite.
Ophaling van het huisvuil door de gemeenten. — Vergoeding.

L'information diffusee aupres des Conseillers regionaux a
1'issue des reunions hebdomadaires de 1'Executif.

De voorlichting van de Raadsleden na de wekelijkse vergade-
ringen van de Execudeve.

Application de la taxe sur les bureaux dans quatre com-
munes.

Toepassing van de kantoorbelasting in vier gemeenten.

Traduction simultanee des debats lors des conseils commu-
naux.

Simultaanvertaling djdens gemeenteraden.

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

Vernieuwing van het stadsweefsel — Subsidies van de Execu-
deve.

La construction d'un parking par la SDRB (suite).
Aanleg van een parkeerterrein door de GOMB (vervolg).

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

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende
gemeenten.

Cartes de pointage en neerlandais pour francophones.
Nederlandstalige stempelkaarten voor Franstaligen.

Nouveaux projets pour Ie Kauwberg ?
Nieuwe projekten voor de Kauwberg?

Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nou-
velles constructions.

Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

Soutien aux a.s.b.l. pour 1'integradon/cohabitadon.
Steun aan de v.z.w.'s voor integratie/cohabitatie.

Evolution de la taxe sur les bureaux.
Stand van zaken van de kantoorbelasting.

Jubile Roi Baudouin,
Jubileum Koning Boudewijn.

« Mission locale ».
« Mission locale ».
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Datum Vraag nr,
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

*' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
" Question avec reponse

11. 7.1991 339 Cauwelier

12. 7.1991 343 De Berlangeer

24. 7.1991 349 Vandenbossche

5. 8.1991 350 Duponcelle

6. 8.1991 352 de Lobkowicz

30. 8.1991

30. 8.1991

30. 8.1991

353 de Lobkowicz

354 de Lobkowicz

355 de Lobkowicz

30. 8.1991 356 de Lobkowicz

30. 8.1991 357 de Lobkowicz

30. 8.1991 358 Drouart

30. 8.1991 360 de Lobkowicz

30. 8.1991 361 de Lobkowicz

30. 8.1991 362 de Lobkowicz

2. 9.1991 365 Guillaume

12. 9.1991 369 de Lobkowicz

12. 9.1991 372 Roelants du Vivier

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

La politique regionale en matiere d'octroi de permis aux 1990
peniches residentielles.

Het Gewestelijk beleid inzake het verlenen van vergunningen
aan woonboten.

Garantie octroyee par la Region pour les prets hypothecaires 1968
sociaux.

Waarborg verleend door het Gewest voor sociale
hypothecaire leningen.

CPAS. — Minimum de moyens d'existence. — Emploi. 1990
OCMW. — Bestaansminimum. — Tewerkstelling.
Emploi des langues dans les services de 1'ORBEM. 1968
Taalgebruik bij de BGDA.
Lettre de 1'Administration des Ressources naturelles et de 1968

1'Environnement.
Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en

Leefmilieu.
Recrutement de policiers. 1968
Aanwerving van politieagenten.
Taxation communale. 1969
Gemeentebelasting.
Refugies politiques et candidats refugies politiques. 1969
De politiek vluchtelingen en de kandidaten politiek vluchte-

ling.
Permis de travail accordes par Ie Ministere de la Region de 1969

Bruxelles-Capitale a des ressortissants de pays non mem-
bres de la CEE.

Werkvergunningen die door het Ministerie van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest worden toegekend aan onderdanen
van niet-EEG-landen.

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

Koningsfeesten 1990-1991. — Bootaplanting. — Medewer-
king van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

L'organisation des ZEP (Zones d'Education Prioritaires). 1991
De organisatie van de ZEP's (Zones d'Education Prioritaires).

Chiffre du chomage a Bruxelles. 1969
Werkloosheidscijfer te Brussel.

Recours introduits centre des actes de 1'Executif de la Region 1991
de Bruxelles-Capitale.

Beroep ingesteld tegen handelingen van de Executieve van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Avocats defendant les interets de la Region. 1994
Advokaten die de belangen van het Gewest verdedigen.
Modele de reglement destine a dissuader Ie depot clandesrin 1984

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.

Missions d'etudes.
Onderzoeksopdrachten.
Portes de ville.
Stadspoorten.

1969

1969
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Date Question n°

Datum Vraag nr.
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

* * Question avec reponse

13. 9.1991 374 De Berlangeer **

2.10.1991 380 deLobkowicz

2.10.1991 381 deLobkowicz **

8.10.1991 388 deLobkowicz o

15.10.1991 392 Debry o

21.10.1991 396 Cornelissen "

31.10.1991 398 deLobkowicz **

31.10.1991 399 deLobkowicz *''

7.11.1991 408 Jacobs **

19.11.1991 415 Drouart '"

28.11.1991 416 Vandenbossche *"

11.12.1991 418 Vandenbossche o

17.12.1991 420 deLobkowicz '"

20.12.1991 422 Vandenbossche *"

3. 1.1992 423 de Marcken de Merken »

3. 1.1992 424 Drouart *"

3. 1.1992 425 Drouart

8. 1.1992 426 Cauwelier

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

Langue des polices d'assurance conclues aupres de la SMAP. IS
Taal van de verzekeringspolissen afgesloten bij de OMOB.
Hommage rendu par Ie Theatre-Poeme. IS
Huldebetoon door het Theatre-Poeme.

Subvention en faveur de la proprete publique. IS
Subsidiering ten voordele van de openbare netheid.
Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles. IS
Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St-Gillis.

Le remboursement des avances recuperables en matiere de IS
renovation urbaine.

De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten inzake
stadsvernieuwing.

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

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

Revue «Ville et Habitants". — Mention du soutien de la li
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;

Appareils de «televigilance».
Toestellen voor patientenbewaking.

La forme contractuelle necessaire au placement de mobilier
urbain.

De vereiste contractuele vorm voor het plaatsen van stads-
meubilair.

Accord de cooperation relatif au fonds budgetaire inter-
departemental de promotion de 1'emploi.

Samenwerkingsakkoord betreffende het inderdepartementaal
begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid.

Primes a la renovation et a 1'assainissement.
Renovatie- en saneringspremies,
Voitures du Centre informatique de la Region bruxelloise.
Wagens van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse

Gewest.
Evolution du chomage dans la Region de Bruxelles-Capitale.
Evolutie van de werkloosheid in het Brusselse Hoofdstedelijk

Gewest.
L'octroi d'une subvention en matiere de securite aux commu-

nes bruxelloises.
De toekenning van een subsidie inzake veiligheid aan de

Brusselse gemeenten.
Les subsides octroyes aux infrastructures sportives communa-

les.
De subsidies voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.
Le Fonds d'lmpulsion pour la politique de 1'Immigration.
Impulsfonds voor Migrantenbeleid.

Plan directeur pour Neerpede (Anderlecht).
Richtplan voor Neerpede (Anderlecht).
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Datum Vraag nr.
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

*' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

*"' Question avec reponse

*• Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

*"* Vraag met antwoord

19. 1.1992 427 Cauwelier

21. 1.1992 428 Adriaens

21. 1.1992 429 Michel

11. 2.1992 430 Nagy

'''"' Nombre de permis de batir accordes en 1991 pour de 2005
nouvelles places de parcage dans la Region bruxelloise.

Aantal bouwvergunningen in 1991 voor nieuwe parking-
plaatsen in het Brusselse Gewest.

'"'"' La restauration de la Bibliotheque Solvay. 2006
De restauratie van de Solvay-bibliotheek.

!i"1' Subsidiation de la construction d'un hall de sport a Uccle-St- 2007
Job.

Subsidising van de bouw van een sporthal te Ukkel.

'• Subvention a 1'ORBEM. 1970
Subsidie voor de BGDA.

Ministre des Finances, du Budget, de la Foncdon publique et des Relations exterieures
Minister belast met Finanden, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekldngen

17.10.1990 59 Cauwelier

9. 1.1992 119 deLobkowicz

* * Nombre de femmes dans les organes consultatifs. 2008
Aantal vrouwen in adviesorganen.

"*• Taxe PSU sur les friteries. 2009
Belasting op de stadsveiligheid en -reiniging voor de frituren.

15. 1.1992 120 Drouart ** La subsidiation par la Region du marche de Noel d'Ander-
lecht.

Subsidies van het Gewest voor de Kerstmarkt van Anderlecht.

2009

3. 3.1992 121 DeBerlangeer Receptions du mois de janvier 1992.
Recepties van januari 1992.

2010

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

3. 1.1992 120 de Marcken de Merken *

9. 1.1992 121 Adriaens

15. 1.1992 122 Cools

Convention entre 1'IBGE et Ie Centre urbain. — Avis en 1971
matiere de dechets.

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

La gestion par la Region d'espaces verts nationaux. 1971
Het beheer van de nationale groene ruimten door het Gewest.

La collaboration communes/IBGE en matiere d'etablisse- 1971
ments classes.

De samenwerking gemeenten/BIM inzake gerangschikte in-
richtingen.
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Date Question n°

Datum Vraag nr.
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

"'* Question avec reponse

"' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

"'* Vraag met antwoord

15. 1.1992 123 Drouart

29. 1.1992 124 Roelants du Vivier

11. 2.1992 125 Draps

11. 2.1992 126 Adriaens

Les rejets de 1'incinerateur du «Westland Shopping Centers.
De uitstoot van de verbrandingsoven van het «Westland

Shopping Centers.
Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvel-

les constructions.
Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe

gebouwen.
Remise en service du pont rustique du pare de Woluwe.
Terug indienststelling van de rustieke brug van het

Woluwepark.
Le recyclage des huiles et graisses animales et vegetales

usagees.
Het recycleren van gebruikte olien en dierlijke en plantaar-

dige vetten.

Ministre de 1'Economie
Minister belast met Economic

21.12.1990 40 de Lobkowicz

17.12.1991 82 de Lobkowicz

15. 1.1992 85 Clerfayt

Subside a 1'a.s.b.l. CERA/CGTO.
Toelage voor de v.z.w. CERA/CGTO.
Legalite du subventionnement d'entreprises mi-individuelles,

mi-artisanales.
Wettelijkheid van subsidiering van half-individuele, half-

ambachtelijke bedrijven.
La Region et le secteur des constructions aerospatiales.
Het Gewest en de lucht- en ruimtevaartsector.

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

Minister belast met Openbare Werken, Verkeer en de Vemieuwing van Afgedanlcte Bedrijfsruimten

8.10.1991 236 Drouart

8.10.1991 238 Nagy

8.10.1991 239 de Lobkowicz

''"'' Les nuisances sonores dues au trafic routier sur le ring de
Bruxelles.

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

"'"' L'arret de tram rue Royale/me de la Loi (suite de la question
n°165).

Tramhalte Koningsstraat/'wetstraat (vervolg op vraag
nr. 165).

** 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 Ter-
kamerenlaan en de Legrandlaan.
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Date Question n°

Datum Vraag nr.
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

*'* Question avec reponse

18.10.1991 240 Guillaume-Vanderroost

18.10.1991 242 Huytebroeck

31.10.1991 247 Nagy

5.11.1991 249 deLobkowicz

19.11.1991 250 Cauwelier

25.11.1991 251 de Lobkowicz

17.3

17.1

9.

27.

30.

7.

11.

11.

12.1991

12.1991

1.1992

1.1992

1.1992

2.1992

2.1992

2.1992

252

253

254

255

256

257

258

259

de Lobkowicz

de Lobkowicz

de Lobkowicz

Adriaens

Huygens

de Patoul

Drouart

Nagy

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

* * Vraag met antwoord

Protection des riverains du quartier du Centaure du bruit du 2018
trafic.

Bescherming van de inwoners van de Centaurwijk tegen
verkeershinder.

L'inauguradon du boulevard Leopold II. 2019
Inwijding van de Leopold II-laan.
La possibilite pour les cyclistes d'emprunter les transports en 2020

commun.
De mogelijkheid voor de fietsers om het openbaar vervoer te

nemen.
Panneaux routiers de bienvenue dans la Region. 2021
Borden ter verwelkoming in het Gewest.
Installation de panneaux anti-bruit Ie long des autoroutes 2022

regionales en foncrion du nombre de decibels.
Plaatsing van geluidsschermen langs gewestelijke autosnel-

wegen in functie van het aantal decibels.
Designation des membres du Comite consultatif cree aupres 2023

de la STIB.
De aanwijzing van de leden van het bij de MTVB opgerichte

Adviescomite.
Octroi d'emplacements publicitaires gratuits par la STIB. 2024
Toestemming van de MIVB om gratis reclame aan te brengen.
Evolution du trafic rue de Stalle. 2026
Evolutie van het verkeer in de Stallestraat.
Politique de la STIB en matiere de vehicules en faveur des 1974

handicapes.
Beleid van de MIVB inzake voertuigen voor gehandicapten.
Occupation de la voirie regionale par les chantiers. 1974
Bezetting van de gewestwegen door de werken.
Amenagement des lignes de tram 18 et 81. 1975
Aanleg van de tramlijnen 18 en 81.
Signalisation routiere au carrefour Leonard. 1975
Bewegwijzering op het Leonard-kruispunt.
Reamenagement de voiries regionales. 1976
Heraanleg van gewestelijke wegen.
Le cout des travaux d'infrastructure dans Ie quartier euro- 1976

peen.
De kostprijs van infrastructuurwerken in de Europawijk.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Vooi-atter

3. 1.1991 45 Roelants du Vivier

17. 1.1991 46 Adriaens

Reglementation de la publicite et du mobilier urbains. 2027
Reglementering van de reclame en van de openbare stads-

voorzieningen.
L'incineration de dechets menagers venant de communes 2028

exterieures a la Region de BruxeIles-Capitale.
De verbranding van huishoudelijk afval van de niet-Brusselse

gemeenten.
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Date
—

Datum

Question n°
— Auteur

Vraag nr.

Objet
—

Voorwerp

Page
—

Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

10. 6.1991

6. 8.1991

31.10.1991

55 Cauwelier

63 Cools

65 Adriaens

19.11.1991 66 Maingain

7. 2.1992 67 Guillaume

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

* * Vraag met antwoord

* Resultats de mesures des emissions de 1'incinerateur de IS
Neder-over-Heembeek.

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

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

De toepassing van het vakbondsstatuut bij de dienst openbare
netheid.

*"' La campagne publicitaire de 1'Agence regionale de Proprete. 2C
De voorlichtingscampagne van het Gewestelijk Agentschap

voor de Netheid.
11' La campagne publicitaire « Research in Brussels». IS

De reclamecampagne « Research in Brussels ».
* Modele de reglement destine a dissuader Ie depot clandestin IS

ou 1'abandon de salissures sur la voie publique.
Model van reglement om het sluikstorten of het op de

openbare weg achterlaren van vuilnis tegen te gaan.

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 Financial,
Begroting, Openbaar Ambt en Exteme Betrekkingen

17. 6.1991 52 Cauwelier

31.10.1991 65 deLobkowicz

13.11.1991 68 De Berlangeer

3. 1.1992 69 Drouart

15. 1.1992 70 Drouart

Reglementation de 1'Aide medicale urgente (service 100).
De reglementering van de Dringende medische hulp (dienst

100).
Convention avec 1'ULB dans Ie cadre du programme euro-

peen Joule.
Contract met de ULB in het kader van het Europese Joule-

programma.
Regularisation de la situation du personnel non statutaire du

service d'lncendie.
Regularisatie van de situatie van het niet-statutaire personeel

van de brandweer.
Le Fonds d'Entraide pour Enquete sociale dans la Region de

Bruxelles-Capitale.
Hulpfonds voor Sociaal Onderzoek in het Brusselse Hoofd-

stedelijk Gewest.
Les installations de gaz et d'electricite deficientes.
Defecte gas- en elektriciteitsinstallaties.
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Date Question n°

Datum Vraag nr.
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

'""' Question avec reponse

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met vooriopig antwoord

** Vraag met antwoord

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

Staatssecretaris toegevoegd aaJti de Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid

26. 3.1990 61 deLobkowicz

25. 6.1990 85 Garda

27. 9.1990 117 Cornelissen

30.11.1990 133 deLobkowicz

4. 3.1991 156 Cornelissen

18. 3.1991 158 Cauwelier

3. 5.1991 180 DeBerlangeer

27. 6.1991 184 Draps

3. 6.1991 186 deLobkowicz

10. 6.1991 188 Simonet

21. 6.1991 192 deLobkowicz

21. 6.1991 193 Nagy

10. 7.1991 195 Drouart

Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.
Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen.
Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE,
Vergunningen afgegeven en controles uitgevoerd door het

DIM.
L'octroi d'un subside au « Vlaams Komitee voor Brussel »

dans Ie cadre de 1'article 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.

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.

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.
Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark in

Koekelberg.
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.
Acquisition d'habitations sociales.
Aankoop van sociale woningen.
Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incom-

modo, faute de personnel suffisant a 1'Administration de
1'environnement.

Achterstal in de behandeling van de dossiers commodo-
incommodo bij gebrek aan voldoende personeel voor de
Leefmilieu-administratie.

Delivrance de permis de chasse en Region de Bruxelles-
Capitale.

Afgifte van jachtverloven in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

Voitures du Cabinet... equipees d'un catalyseur.
Catalysators op auto's van het Kabinet...
Subvention en faveur de la Federation bruxelloise de

1'Urbanisme.
Toelage voor de Brusselse Federatie voor Stedebouw.
Les dechets hospitaliers (suite).
Ziekenhuisafval (vervolg).
Les nuisances acoustiques de la societe Vanneste et Brel.
De geluidshinder van het bedrijf Vanneste en Brel.

1978

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1979

1980

1980

1980

1980

2033

256
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Date
—

Datum

Question n°
— Auteur

Vraag nr.

Objet
—

Voorwerp

Page
—

Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

3. 9.1991 201 deLobkowicz

16. 9.1991 202 Galand

26. 9.1991 203 Nagy

2.10.1991 205 De Beriangeer

2.10.1991 207 Galand

8.10.1991 208 de Lobkowicz

8.10.1991 209 Cools

16.10.1991 210 de Lobkowicz

25.10.1991 213 Huygens

2.10.1991 214 Galand

31.10.1991 215 deLobkowicz

5.11.1991 217 de Lobkowicz

19.11.1991 218 Cauwelier

25.11.1991 219 deLobkowicz

9. 1.1992 220 Cools

7. 2.1992 221 Drouart

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

Organigramme de 1'Insdtut bruxellois pour la Gestion de IS
1'Environnement.

Organogram van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.
Le depistage des cas de saturnisme infantile. IS
Het opsporen van chronische loodvergiftiging bij kinderen.
La contamination par les dioxines et furannes. IS
De besmetting door dioxines en furanen.
Pollution par les dejections canines dans la Region bruxel- IS

loise.
Vervuiling door hondepoep in het Hoofdstedelijk Gewest.
La banque de donnees relatives aux emissions de polluants IS

atmospheriques.
De gegevensbank voor de luchtvervuiling.
Projet d'installation d'un incinerateur de dechets dans 1'im- IS

meuble 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).

Le programme triennal d'investissement du logement social. IS
Driejaarlijks investeringsprogramma voor de sociale huisves-

ting.
Vente de logements sociaux sans 1'application de criteres IS

quelconques quant au choix des acheteurs.
Verkoop van sociale woningen zonder toepassing van enige

criteria inzake de keuze van de kopers.
Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren. IS
Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren.
Les banques energetiques. IS
De gegevensbank voor energieverbruik.
Communication de renseignements contenus aux registres de IS

population des 19 communes au Cabinet.
Mededeling van gegevens uit het bevolkingsregister van de 19

gemeenten aan het Kabinet.
La brochure « Transparence air » editee par 1'IBGE. IS
De brochure «Klare kijk op de lucht» uitgegeven door het

BIM.

Installation de panneaux anti-bruit le long des autoroutes IS
regionales en fonction du nombre de decibels.

Plaatsing van geluidsschermen langs gewestelijke autosnehve-
gen in functie van het aantal decibels.

Refection des berges des etangs. 15
Reparatie van de oevers van de vijvers.
La perception immediate des ADIL par le proprietaire. IS
De rechtstreekse storting van de VIHT's aan de eigenaar.
Subsidiation de travaux de restauration des immeubles situes IS

place des Barricades.
Toelage voor herstellingswerkzaamheden aan de gebouwen

aan het Barricadenplein.
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