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I. Questions auxquelles il n'a pas ete 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- 224 de M-' Nagy du 13 novembre 1990 (Fr.):

L'informatioa diffusee aapres des Conseillers regionaux a
{'issue des reunions Kebdomadaires de I'Execatif.

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 Raadsledea aa de wekelijkse
vergaderiagen van de Executieve.

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

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

Cartes de pointage en aeerlandais pour francophones.

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

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

Nederlandstalige stempelkaarten voor Franstaligen.

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

Question n°335 de M. de Lobkowicz du 27 juin 1991'
(Pr.): , ••• ;

Jubile Roi Baudouia.

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

Vradg nr. 335 van de heer de Lobkowicz d.d. 27 juni 1991
'(Fr.) :',-

Jubileum Koning Boudewija.

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

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.) :

Oaderzoeksopdrachten.

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

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

La retrocession de la voirie aax 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.) :

Het probleem 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" 426 de M. Cauwelier du 8 janvier 1992 (N.) :

Plan directeur pour Neerpede (Anderlecht).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 20, p. 1970.

Question n° 431 de M. Cauwelier du 21 fevrier 1992 (N.);

Publidte illegale sur Ie tout d'un bloc de logements sociaux
(Foyer laekenois).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2049.

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

Ricbtplan voor Neerpede (Anderlecbt).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 20, biz. 1970.

Vraag nr. 431 van de heer Cauwelier d.d. 21 februari 1992
(N.):

Olegale reklame op bet dak van sociale woningen-blok
(Lakense Haard).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2049.

Question n° 437 de M. de Lobkowicz du 2 mars 1992 (Fr.) :

Subveationnemeat des travaux publics communaux (hors
trottoirs).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2050.

Vraag nr. 437 van de heer de Lobkowicz d.d. 2 maart 1992
(Fr.):

Sabsidiering van de gemeentelijke openbare werken
(behalve de voetpaden).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2050.

Question n° 441 de M. de Lobkowicz du 6 mars 1992 (Pr.) :

Restauration des voies a circulation pietonne. — Hono-
raires des auteurs de projets.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2050.

Vraag nr. 441 van de heer de Lobkowicz d.d. 6 maart 1992
(Fr.) :

Herstelling van de voetpaden. — Honoraria van de project-
ontwikkelaars.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2050.

Question n° 443 de M. de Lobkowicz du 6 mars 1992 (Pr.):

Mise a la disposition gratuite par la Region de radars de
controls des vitesses.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2051.

Vraag nr. 443 van de heer de Lobkowicz d.d. 6 maart 1992
(Fr.) :

Gratis snelbeidsradars voor de gemeenten ter bescbikking
gesteld door bet Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2051.
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Question n' 451 de M. Vandenbossche du 31 mars 1992
(N.):

Infrastructure sportive commuaale.

Le bulletin des Questions et Reponses du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale nous apprend (question n° 424
de Monsieur Drouart, du 3 janvier 1992), que' 1'Executif
bruxellois a des a present octroye des montants importants,
imputes a 1'allocation de base 16.2.1.63.00 du budget 1991.

Monsieur le Ministre-President peut-il me dire de quelle
facon il a rencontre a cet egard les aspirations de la
Communaute flamande, comme il en a etc fait part par lettre
recommandee ?

Vraag nr. 451 van de heer Vandenbossche d.d. 31 maart
1992 (N.):

Gemeentelijke sportinfrastructuur.

Uit de Vragen en Antwoorden van de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad, bij vraag nr. 424 van de heer Drouart d.d.
3 januari 1992, blijkt dat de Brusselse Executieve reeds
belangrijke bedragen heeft toegekend, geboekt op de basis-
allocatie 16.2.1.63.00 van de begroting 1991.

Kan de heer Minister-Voorzitter mij mededelen op weike
wijze hij de verzuchtingen van de Vlaamse Gemeenschap
alsdanig heeft laten gel den, zoals werd medegedeeld bij
aangetekende briefwisseling ?

Question n° 455 de M. Vandenbossche du 3 avril 1992 (N.) :

Langue des documents rediges par la «Mission locale».

Dans la commune de Forest, on a charge la «Mission
locale» d'executer la politique communale relative aux pro-
jets d'integration. Le questionnaire redige par la «Mission
locales est exclusivement etabli en francais. Le Nationaal
Christelijk Middenstandsverbond, section de Bruxelles, n'a
pu obtenir les documents relatifs a la demande et au depot
d'un projet qu'a la suite de demandes repetees. II y a la une
discrimination evidente.

Monsieur le Ministre-President peut-il me dire si cette
facon d'agir est conforme a ses directives ?

Vraag nr. 455 van de heer Vandenbossche d.d. 3 april 1992
(Fr.) ;

Taal van de documenten opgesteld door «Mission locale».

In de gemeente Vorst werd de « Mission locale » belast met
de uitvoering van het gemeentelijk beleid in verband met de
integrarieprojecten. De bevraging weike de « Mission locale »
heeft opgesteld geschiedt uitsluitend in het Frans. Het Natio-
naal Christelijk Middenstandsverbond — Afdeling Brussel,
kon uitsluitend dank zij een hernieuwd aandringen documen-
ten krijgen in verband met de aanvraag en indiening van een
project. Dit is een merkelijke discriminatie.

Kan de heer Minister-Voorzitter mij mededelen of deze
handelswijze geschiedt conform zijn directief ?

Question n" 457 de M. de Marcken de Merken du 3 avril
1992 (Fr.):

Le bureau de liaison Bruxelles-Europe.

Messieurs les Ministres peuvent-ils nous informer des
activites deja realisees depuis le 3 juillet 1991 par le Bureau de
Liaison Bruxelles-Europe ?

Pourraient-ils egalement nous communiquer les lacunes et
difficultes eventuelles deja rencontrees par les membres du
Bureau de Liaison notamment au niveau de 1'application de
certaines reglementations europeennes, nationales, regionales
et communales ?

Le Bureau de Liaison Bruxelles-Europe rencontre-t-il une
reelle cooperation de la part des responsables des 19 com-
munes de notre Region ?

Vraag nr. 457 van de heer de Marcken de Merken d.d. 3 april
1992 (Fr.):

Het Verbindingsbureau Brussel-Europa.

Kunnen de heren Ministers ons inlichten over de activitei-
ten, sedert 3 juli 1991, van het Verbindingsbureau Brussel-
Europa ?

Zouden ze ons eveneens kunnen zeggen weike leemten de
leden van het Verbindingsbureau hebben ontdekt en op weike
moeilijkheden ze zijn gestoten, onder andere inzake de
toepassing van de sommige Europese, nationale, gewestelijke
en gemeentelijke reglementen ?

Krijgt het Verbindingsbureau Brussel-Europa daadwerke-
lijk medewerking van de verantwoordelijken van de 19
gemeenten van ons Gewest?

Question n° 462 de M. DuponceUe du 13 avril 1992 (Fr.)

Les subsides aux communes pour acquerir des biens a
{'abandon.

L'article budgetaire 02.01.6322 de la division 16 permet
aux communes qui desireraient acquerir un bien a 1'abandon,
de profiter d'un subside regional conformement a 1'arrete de
1'Executif du 19 juillet 1990.

Vraag nr. 462 van de heer DuponceUe d.d. 13 april 1992
,(Fr.): ,

Subsidies verleend aan de gemeenten om leegstaande
gebouwen aan te kopen.

Volgens begrotingsartikel 02.01.6322 van afdeling 16,
kunnen de gemeenten die een leegstaand gebouw wensen te
kopen, een gewestelijke subsidie krijgen overeenkomstig het
besluit van de Executieve van 19 juli 1990.
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Lors de la discussion budgetaire, vous avez explique en
commission, Ie mecanisme de ce subside et donne Ie nombre
de dossiers acceptes en 1991.

Pourrais-je avoir la liste des biens ainsi acquis par les
communes depuis la mise en application de cet arrete ?

Quels sont les dossiers acceptes qui n'ont pas encore ete
concretises ?

Tijdens de budgetbespreking hebt u in de commissie uitleg
verschaft over het subsidieringsmechanisme en hebt u het
aantal in 1991 aanvaarde dossiers opgegeven.

Zou ik de lijst van de op die wijze verworven goederen
kunnen krijgen sinds het van kracht worden van dat besluit?

Weike goedgekeurde dossiers werden nog niet geconcreti-
seerd ?

Question n° 467 de M°" Nagy du 24 avril 1992 (Fr.) :

Le bilan des dispositifs d'iasertion sodo-professioaaelle.

Le Ministre-President nous a explique en Commission des
Affaires economiques que les dispositifs d'insertion socio-
professionnelle avaient profile a 2.000 personnes.

Le Ministre-President peut-il me dire :

1. Quel est le nombre de personnes qui ont trouve et
conserve un emploi ?

2. Combien de personnes sont retournees au chomage
apres les stages en entreprises ?

3. Parmi ces 2.000 personnes, combien ont ete concernees
par:
— une formation qualifiante;
— une insertion en alternance;
— une pre-formation;
— 1'insertion?

4. Combien sont allees jusqu'au bout de leur stage ou de
leur formation ?

Vraag nr. 467 van mevrouw Nagy d.d. 24 april 1992 (Fr.) :

De balaas van de maatregelen voor socio-professionele
integratie.

In de Commissie voor de Economische Zaken heeft de
Minister-Voorzitter ons gezegd dat 2.000 personen de maat-
regelen voor socio-professionele integratie genoten hebben.

Kan de Minister-Voorzitter mij zeggen :

1. Hoeveel personen er werk hebben gevonden en behou-
den?

2. Hoeveel personen er na de stages in de ondernemingen
opnieuw werkloos geworden zijn ?

3. Hoeveel van deze 2.000 personen waren betrokken biJ :

— een vorming die een kwalificatie gaf;
— een deeltijdse inschakeling;
— een voor-opleiding;
— een inschakeling ?

4. Hoevelen hebben him stage of hun vorming beeindigd ?

Question n° 469 de M°" Nagy du 24 avril 1992 (Fr.) :

La situation urbaoistique du boulevard de Waterloo.

Fin des annees 1980, ie conseil d'administration de I'ULB
decide de transferor la Faculte de Medecine de la rue aux
Laines a Bruxelles vers 1'hopital universitaire Erasme a
Anderlecht.

La compagnie d'assurances Zurich a achete les immeubles
du boulevard de 'Waterloo et de la rue aux Laines afin d'y
amenager des bureaux. Cela en infraction au Plan de Secteur
qui reserve cette zone a des equipements collectifs.

Aujourd'hui le Comite general d'Action des Marolles alerte
1'opinion publique des menaces qui pourraient peser sur les
locaux de 1'Institut Bordet.

Le conseil d'administration de I'ULB semble vouloir profi-
ter de 1'incerritude qui pese encore sur le respect des affecta-
tions prevues au Plan de secteur pour operer une operation
immobiliere qui serait sans doute a court terme beneficiaire
mais qui a long terme aurait des consequences sur le quartier
et meme sur 1'institution.

L'honorable Ministre est-il au courant de ces projets? Si
oui, quelles ont ete ses reactions?

Peut-il confirmer 1'affectation du Plan de secteur, c'est-a-
dire zone d'equipements collectifs ?

Vraag nr. 469 van mevrouw Nagy d.d. 24 april 1992 (Fr.) ;

De stedebouwkuadige situatie van de Waterloolaaa.

Eind 1980 beslist de raad van beheer van de ULB de
Faculteit Geneeskunde van de Wolstraat in Brussel over te
brengen naar het universitair ziekenhuis Erasmus te Ander-
lecht.

De verzekeringsmaatschappij Zurich heeft de gebouwen
van de Waterloolaan en de Wolstraat opgekocht om er
kantoren van te maken. Dit is in overtreding met het Gewest-
plan dat die zone bestemd heeft voor collectieve voorzienin-
gen.

Vandaag waarschuwt het Algemeen Actiecomite van de
Marollen de publieke opinie voor de mogelijke dreiging die
boven de lokalen van het Instituut Bordet hangt.

De raad van beheer van de ULB lijkt de onzekerheid, die
nog heerst in verband met het respecteren van de bestemmin-
gen die door het Gewestplan worden voorzien, te willen
benutten om een vastgoedoperatie door te voeren die op korte
termijn waarschijniijk winstgevend zai zijn maar op lange
termijn gevolgen zai hebben voor de buurt en zeifs voor de
instellingen.

Is de eerbiedwaardige Minister op de hoogte van deze
projecten ? Zo ja, wat waren zijn readies ?

Kan hij de bestemming door het Gewestplan bevestigen, te
weten zone voor collectieve voorzieningen ?
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Question n° 470 de M"' Nagy du 24 avril 1992 (Fr.) :

Plan de developpement de la zone portuaire par Tractebel.

La Communaute portuaire bruxelloise vient dans son
"Memorandum pour la creation d'une nouvelle societe du
Canal bruxelloise» de rappeler 1'importance du canal pour
notre economic.

La voie d'eau a Bruxelles et les activites qu'elle suscite sont
un element d'equilibre du point de vue de 1'emploi et de la
protection de 1'environnement.

L'Executif a decide Ie 2 avril dernier de confier a la Societe
Tractebel Developpement une mission «de coordinateur
operationnel» pour la mise en place du plan de developpe-
ment.

L'honorable Ministre peut-il me dire :
1. Sur base de quels criteres et en fonction de quelles

considerations, la Societe Tractebel a-t-elle ete choisie ?
2. Quelle est la duree de cette mission et ses differentes

phases ?
3. Quel est Ie cout pour la Region ?

Dans Ie cadre des orientations politiques que 1'Executif a
donne a cette mission :

— Quelle est 1'affectation prevue pour les terrains liberes
par la cessation d'activites de Carcoke ou par Ie depart de
certains depots petroliers ?

— Quel est 1'emplacement prevu pour Ie centre de trans-
port combine du TRW ?

— Si ce n'est pas Ie site actuel qui est prevu, quelles sont les
raisons invoquees pour justifier un nouvel emplacement?

— Quelle est la solution prevue pour la gare, TIR ?

— Quel est Ie type d'activite propose pour Ie bassin du
batelage d'Anderlecht ?

Vraag nr. 470 van mevrouw Nagy d.d. 24 april 1992 (Fr.) :

Ontwikkelingsplan voor de kanaalzone door Tractebel.

In haar « Memorandum voor het oprichten van een nieuwe
vennootschap Zeekanaal», wijst De Brusselse Haven-
maatschappij nogmaals op het belang van het kanaal voor
onze economic.

De waterweg in Brussel en de daaraan verbonden activitei-
ten brengen de tewerkstelling en de milieubescherming in
evenwicht.

De Executieve heeft op 2 april beslist aan de Maatschappij
Tractebel Development de opdracht van « operationeel coor-
dinator® toe te vertrouwen om met de uitvoering van het
ontwikkelingsplan te beginnen.

Kan de eerbiedwaardige Minister me zeggen :
1. Volgens weike criteria en in functie van weike overwe-

gingen voor de Maatschappij Tractebel werd gekozen ?
2. Hoe lang duurt deze opdracht en weike zijn de verschil-

lende fasen?
3. Wat is de kostprijs voor het Gewest ?

In het kader van de politieke orientaties die de Executieve
aan deze opdracht gaf:

— Wat is de bestemming van de terreinen die vrijkomen
door het stopzetten van de activiteiten van Carcoke of door
het sluiten van bepaalde petroleumopslagplaatsen.

— Weike inplanting werd voorzien voor het gecombineerd
transportcentrum van de TRW ?

— Indien de huidige ligging niet wordt behouden, weike
redenen worden aangehaald om een nieuwe inplanting te
verantwoorden ?

— Weike opiossing wordt voorzien voor de standplaats
van het TIR-vervoer ?

— Weike soort activiteit wordt voorgesteld voor het dok
voor lichtervervoer van Anderlecht?

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Exteme Betrekldngen

Question n° 126 de M. de Marcken de Merken du 6 mars
1992 (Fr.) :

Evolution des droits d'enregistrement dans la Region de
Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2052.

Vraag nr. 126 van de heer de Marcken de Merken d.d.
6 maart 1992 (Fr.) :

Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofdste-
delifk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2052.

Question n° 130 de M. Vandenbossche du 3 avril 1992 (N.) :

Revision de la taxe PSU.

Monsieur Ie Ministre a annonce qu'il reverrait la taxe de
proprete et de securite urbaines.

Monsieur Ie Ministre peut-il me dire si les mesures neces-
saires ont ete prises a cet effet et quand ce projet sera depose
au Conseil ?

Vraag nr, 130 van de heer Vandenbossche d.d. 3 april 1992
(N.):

Herziening van de belasting op de stadsrewheid en -veilig-
beid.

De heer Minister heeft aangekondigd dat hij de belasting op
stadsreiniging en stadsveiligheid zou herzien.

Kan de heer Minister mededelen of daartoe de nodige
maatregelen zijn genomen en wanneer dit project wordt
ingediend bij de Raad ?
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Question n° 134 de M°" Nagy du 24 avril 1992 (Pr.) :

Le personnel de la Regie d'agglomeration.

La Regie d'agglomeration, en liquidation apres 1987, a
subsiste apres la creation de la Region bruxelloise.

La cellule du personnel qui lui est affectee, est composee de
quatre personnes dont le receyeur, deux secretaires et un
architecte. Us sont charges de 1'entretien et de la renovation
des immeubles et cela dans des conditions plus que difficiles.

Ce personnel n'est pas compose entierement de statutaires.

Le Ministre peut-il me dire :

1. Quels sont les propositions qu'il a faites concernant la
reorganisation de ce service ? •

2. Pourquoi n'a-t-il pas prevu de faire beneficier le personnel
du statut unique des agents de 1'Etat prevu par la loi du
20fevrierl990?

3. Quel est le statut actuel de cette cellule et quand sera-t-elle
transferee a la Region ?

Vraag nr. 134 van mevrouw Nagy d.d. 24 april 1992 (Fr.):

Het personeel van de Agglomeratieregie.

De Agglomeratieregie, in 1987 afgeschaft, bleef na de
oprichting van het Brussels gewest voortbestaan.

Het personeelsbestand bestaat uit vier personen : de ont-
vanger, twee secretarissen en een architect. Ze zijn, in meer
dan moeilijke omstandigheden, belast met het onderhoud en
de renovatie van de gebouwen.

Dit personeel bestaat niet volledig uit statutairen.

Kan de Minister me meedelen :

1. Weike voorstellen hij inzake de reorganisarie van deze
dienst heert gedaan ?

2. Waarom dit personeel het eenheidsstatuut voor de Staats-
ambtenaren, bepaald in de wet van 20 februari 1990, niet
geniet ?

3. Welk statuut deze afdeling op dit ogenblik heert en
wanneer zij naar het Gewest wordt overgeheveld ?

Ministre du Logement, de 1'Eavironnenient,
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 le Centre urbain. — Avis en
matiere de dechets.

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

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

Overeenkomst tussen het BUM en de Stadswinkel. —
Advies iazake afvalstoffen.

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.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 20, p. 1971.

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

De samenwerking gemeenten/BJM inzake gerangschikte
inrichtingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 20, biz. 1971.

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

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 20, p. 1972.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 20, biz. 1972.

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

Promotion de I'litilisation de I'energie solaire dans les
nouvefles constructions.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 20, p. 1972.

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

Aanmoediging van betgebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 20, biz. 1972.
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Question n° 125 de M. Draps du 11 fevrier 1992 (Fr.):

Remise en service du poat rustique du pare de Woluwe.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 20, p. 1973.

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

Le recyclage des builes et graisses animates et vegetates
usagees.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 20, p. 1973.

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

Het opuieuw in dienst stellen van de rustieke brug van bet
Woluwepark.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 20, biz. 1973.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 20, biz. 1973.

Question n° 127 de M. Drouart du 17 fevrier 1992 (Fr.) :

Les depots de bows suspectes sur le terrain rue du Chant
d'Oiseaux.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 21, p. 2054.

Vraag nr. 127 van de heer Drouart d.d. 17 februari 1992
(Fr.) :

Storten van verdacbt slijk op het terrein in de Vogelenzang.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2054.

Question n° 128 de M. Drouart du 17 fevrier 1992 (Fr.):

L'assainissement d'une piste de bi-cross dans les quartiers
du Vogelenzang.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 21, p. 2054.

Vraag nr. 128 van de heer Drouart d.d. 17 februari 1992
(Fr.) :

Sanering van een bi-cross piste in de burnt van de Vogelen-
zang.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2054.

Question n° 129 de M"° Huytebroeck du 18 fevrier 1992
(Fr.) :

Cabines de peinture a Koekelberg.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 21, p. 2054.

Vraag nr. 129 van mevrouw Huytebroeck d.d. 18 februari
1992 (Pr.) :

Verfspuitcabines in Koekelberg. •

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2054.

Question n° 130 de M°" Huytebroeck du 18 fevrier 1992
(Fr.) :

Le collecteur de boue a Asse.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 21, p. 2055.

Vraag nr. 130 van mevrouw Huytebroeck d.d. 18 februari
1992 (Fr.) :

De slijkcollector te Asse.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2055.

Question n" 131 de M. Cauwelier du 18 fevrier 1992 (N.) :

Systeme d'attribution de Jogements sociaux.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 21, p. 2055.

Vraag nr. 131 van de heer Cauwelier d.d. 18 februari 1992
.(N.): -

Het toewijzingssysteem van sodale woningen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2055.
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Question n" 132 de M™ Jacobs du 21 fevrier 1992 (Fr.) :.

Qua/Ac du logemeat apres la loi du 20 fevrier 1991.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2056.

Question n° 133 de M. Drouart du 4 mars 1992 (Fr.):

L'organisation des commodo et incommodo.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2056.

Question n° 134 de M. de Lobkowicz du 5 mars 1992 (Fr.)

Acbat de coupes... par Ie Cabinet en 1990 et en 1991.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n" 21, p. 2057.

Question n° 135 de M. de Lobkowicz du 5 mars 1992 (Fr.)

Cabinet ministeriel. — Composition.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2057.

Question n° 136 de M. de Lobkowicz du 5 mars 1992 (Fr.)

Designation d'architectes par la Region de Bruxelles-
Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2057.

Vraag nr. 132 van mevrouw Jacobs d.d. 21 februari 1992
(Fr.):

Kwaliteit van de huisvesting na de wet van 20 februari
1991.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2056.

Vraag nr. 133 van de heer Drouart d.d. 4 maart 1992 (Fr.):

De organisatie van de commodo en incommodo-onder-
zoeken.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2056.

Vraag nr. 134 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 maart 1992
(Fr.):

Aankoop van bekers... door bet Kabinet in 1990 en in
1991.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2057.

Vraag nr. 135 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 maart 1992
(Fr.) :

Ministerieel Kabinet. — Sainenstellmg.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2057.

Vraag nr. 136 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 maart 1992
(Fr.) :

Aanwijziag van arcbitecten door bet Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2057.

Question n° 137 de M" Nagy du 6 mars 1992 (Fr.) :

Les avis et automations en matiere d'etablissemeats
classes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2057.

Vraag nr. 137 van mevrouw Nagy d.d. 6 maart 1992 (Fr.) :

De adviezen en de vergunningen inzake geklasseerde inrich-
tingea.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2057.

Question n° 138 de M. de Marcken de Merken du 6 mars
1992 (Fr.):

devolution des droits d'enregistremeat dans la Region de
Bnixelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n" 21, p. 2058.

Vraag nr. 138 van de heer de Marcken de Merken d.d.
6 maart 1992 (Fr.) ;

Evolutie van de registratierecbten in bet Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2058.
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Question n° 139 de M. Vandenbossche du 10 mars 1992
(N.):

Langue utifisee en matiere administrative.

La question a ere publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2058.

Vraag nr. 139 van de heer Vandenbossche d.d. 10 maart
1992 (N.):

Taalgebruik in administratieve zaken.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2058.

Question n° 140 de M. Adriaens du 13 mars 1992 (Fr.):

L'lisine cbimique de 1'UCB situee a Drogenbos.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2059.

Vraag nr. 140 van de heer Adriaens d.d. 13 maart 1992 (Fr.);

Het chemisch bedrijf UCB in Drogenbos.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2059.

Question n" 141 de M. Drouart du 23 mars 1992 (Fr.) :

L'origine des dechets utilises pom la construction d'une
piste de ski (suite a la question 159).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2059.

Vraag nr. 141 van de heer Drouart d.d. 23 maart 1992 (Fr.) :

De oorsprong van de afvalstoffen die gebruikt worden voor
de aanleg van een skipiste (vervolg van vraag nr. 159).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2059.

Question n° 142 de M. Adriaens du 23 mars 1992 (Fr.):

La construction d'une centrafc therroique aux limites de la
Region de Bmxefles.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2060.

Vraag nr. 142 van de heer Adriaens d.d. 23 maart 1992 (Fr.) :

De bouw van een thermische centrale aan de grenzen van
het Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2060.

Question n" 143 de M. Andre du 26 mars 1992 (Pr.):

Conventions passees par I'JBGE et la SLRB.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2060.

Vraag nr. 143 van de heer Andre d.d. 26 maart 1992 (Pr.) :

Overeenkomsten gesloten door bet BIM en de GOMB.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2060.

Question n° 145 de M. Drouart du 10 avril 1992 (Fr.):

Representation de la Region a 1'exposition universefle de
Seville.

Notre Region sera representee a 1'exposition universelle de
Seville.

Monsieur Ie Ministre representera-t-il notre Region a cette
exposition ?

Dans 1'affirmative, aurait-il 1'amabilite de me preciser
durant combien de jours et a quelles dates? Pourrait-il
egalement me preciser Ie nombre de personnes qui 1'accompa-
gnent ?

Quels seront les frais globaux qu'il en coutera a notre
Region ? A quel poste budgetaire sont-ils inscrits ?

Vraag nr. 145 van de heer Drouart d.d. 10 april 1992 (Fr.):

Vertegenwoordiging van bet Gewest op de wereldtentoons-
telling van Sevilla.

Ons Gewest zai vertegenwoordigd zijn op de wereldten-
toonstelling van Sevilla.

Zai mijnheer de Minister-Voorzitter ons Gewest vertegen-
woordigen op deze tentoonstelling ?

Zo ja, zou hij zo Vriendelijk willen zijn me te zeggen voor
hoeveel dagen en op weike data ? Zou hij me tevens kunnen
zeggen hoeveel personen hem zullen vergezellen ?

Hoeveel zai dat het Gewest kosten ? Op weike begrotings-
post worden de kosten ingeschreven ?
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Question n° 146 de M. Drouart du 14 avril 1992 (Fr.):

L'extensioa du laboratoire s.a. STEROP.

Une enquete commodo et incommodo a ete organisee du
28 mars au 8 avril 1992 en vue de 1'extension d'un etablisse-
ment. Ie labo s.a. STEROP n.v., situe avenue de Scheut, 46 a
Anderlecht.

Cette enquete pose deux problemes.

Le premier est Ie risque encouru par les riverains du a
1'extension nouvelle entre autres d'oxygene liquide
(1.200 litres), de propane et de butane (1.000 litres), de gaz
comprimes divers (5.000 litres), de mazout (15.000 litres), de
liquides inflammables (10.000 litres) avec un point d'eclair de
25° C, un transformateur statique de 400 KVA...

Monsieur le Ministre peut-il me garantir que 1'extension de
tels equipements, bien qu'en zone mixte, soit compatible avec
la securite des riverains ?

Dans 1'affirmative, quelles mesures le Ministre a-t-il prises
pour garantir cette securite ?

La societe doit-elle souscrire a des assurances particulieres
en vue d'assurer un dedommagement aux riverains en cas
d'un eventuel accident ?

Le second probleme consiste dans le fait que plusieurs
extensions ont deja ete realisees et que des travaux ont ete
entames avant 1'enquete afin d'amenager le reste de celles-ci.
Un fonctionnaire a constate ces extensions.

Quelles mesures et sanctions le Ministre a-t-il prises afin de
faire appliquer la legislation en cette matiere ?

Question n° 147 de M. Adriaens du 13 avril 1992 (Fr.) :

La creation d'une cellule «technologies propres» et d'un
guicbet « entreprises-environnement».

En date du 2 avril 1992,1'Executif annoncait sa decision de
creer au sein de 1'IBGE une cellule specialisee «technologies
propres » et de mettre en place au sein de la SDRB un guichet
entreprises-environnement» qui travaillera en etroite collabo-
ration avec la cellule precitee.

Monsieur le Ministre veut-il bien me donner reponses aux
questions qui suivent?

— De combien de personnes sera composee la cellule
«technologies propres » ? Quelles seront les qualifications de
ces personnes ?

— A-t-on estime le cout annuel de fonctionnement de cette
cellule ? Si oui, quel est-il ? Ce montant viendra-t-il du budget
de 1'IBGE ou des budgets de 1'Environnement et des Affaires
economiques ? Dans ce dernier cas, quels sont les montants et
les postes budgetaires respectifs ?

— Une cooperation avec les federations professionnelles
est-elle prevue de maniere stmcturelle ? En cas de reponse
negative, d'autres modalites de cooperation sont-elles en
preparation pour un service aux entreprises qui peut entrer en
concurrence avec des initiatives prises par le prive ?

— Une cooperation avec les organisations syndicales est-
elle prevue de maniere structurelle ?

Vraag nr. 146 van de heer Drouart d.d. 14 april 1992 (Fr.):

Uitbreiding van bet laboratorium STEROP n.v.

Van 28 maart tot 8 april 1992 werd een commodo en
incommodo-onderzoek gevoerd in verband met de uitbrei-
ding van hot laboratorium s.a. STEROP n.v., Scheutlaan 46 te
Anderlecht.

Dit onderzoek stelt twee problemen.

Het eerste probleem is dat van het gevaar dat de buurtbe-
woners lopen bij de nieuwe uitbreiding ondermeer van
vioeibaar zuurstof (1.200 liter), propaan en butaan
(1.000 liter), diverse verdichte gassen (5.000 liter), stookolie
(15.000 liter), ontvlambare vioeistoffen (10.000 liter) met een
vlampunt aan 25 C°, een statische transformator van
400 KVA...

Kan de heer Minister me met zekerheid waarborgen dat de
uitbreiding van dergelijke uitrusting, hoewel ze gebeurt in een
gemengde zone, verenigbaar is met de veiligheid van de
buurtbewoners ?

Zo ja, weike maatregelen heeft de heer Minister genomen
om deze veiligheid te waarborgen ?

Moet de onderneming bijzondere verzekeringen aangaan
om bij een eventueel angeval de buurtbewoners schadeloos te
stellen ?

Het tweede probleem is dat er reeds verschillende malen
werd uitgebreid en dat de werkzaamheden werden aangevat
voor het onderzoek gevoerd werd om de laatste uitbreidingen
aan te leggen. Een ambtenaar heeft deze uitbreidingen vast-
gesteld.

Weike maatregelen en sancties heeft de Minister genomen
om de wetgeving ter zake te doen toepassen ?

Vraag nr. 147 van de heer Adriaens d.d. 13 april 1992 (Fr.) :

Oprichting van eea eel «scbone technologieen» en opening
van een «ondernemingen-leefnulieu»-loket.

Op 2 april 1992 kondigde de Executieve haar beslissing aan
binnen het BIM een gespecialiseerde eel op te richten « schone
technologieen» en binnen de GOMB een loket te openen
« ondernemingen-leefmilieu » dat nauw met voorvermelde eel
zou samenwerken.

Wil de heer Minister me op de volgende vragen een
antwoord geven ?

— Met hoeveel personen zai de eel « schone technologieen »
bemand worden ? Weike zullen hun kwalificaties zijn ?

— Heeft men een raming gemaakt van de jaarlijkse wer-
kingskosten van deze eel ? Zo ja, hoe hoog liggen ze ? Zai dit
bedrag van de begroting van het BIM afgenomen worden of
van de begrotingen van Leefmilieu en Economische Zaken?
In dit laatste geval, weike zijn de bedragen en op weike
begrotingsposten hebben ze betrekking ?

— Wordt een gestructureerde samenwerking met beroeps-
verenigingen overwogen? Zoniet, worden er andere samen-
werkingsmodaliteiten voorbereid om de ondernemingen een
dienst te verlenen die de concurrentie met de prive-initiatieven
kan aangaan ?

— Wordt er een gestructureerde samenwerking voorzien
met de vakbonden ?



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 6 juin 1992 (n° 22)
Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 6 juni 1992 (nr. 22) 2133

Question n" 148 de M°" Nagy du 24 avril 1992 (Fr.):

La contamination par les dioxines et furanes (suite).

Dans sa reponse a ma question n° 203 (question a M.
Gosuin, Secretaire d'Etat) concernant la contamination par
les dioxines et les furanes provenant de I'incinerateur et des
etudes realisees par Ie Ministre de la Sante publique, 1'honora-
ble Ministre m'annoncait Ie depot d'un rapport final.

Depuis la date de sa reponse. Ie 25 octobre 1991,1'honora-
ble Ministre est-il en possession du rapport final ? Peut-il me
Ie communiquer ?

Dans sa reponse, Ie Ministre m'informa « que les premiers
resultats issus des analyses sont disponibles». Quels sont-ils?

Quelles sont les mesures envisagees par la Region suite a ces
conclusions ?

Question n° 151 de M. de Lobkowicz du 27 avril 1992 (Fr.):

Lettre de 1'Administration des Ressources naturelles et de
I'Enviionnement.

J'ai lu la lettre qu'a envoye 1'Administration des Ressources
naturelles et de 1'Environnement au Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale, Ie 19 juin dernier.

Comment se fait-il que des membres de votre administra-
tion utilisent la franchise postale pour exprimer les revendica-
tions sur lesquelles je ne porte pas de jugement ici? Est-ce de
pratique courante ?

Est-ce que d'eventuelles sanctions ont ete ou vont etre
prises a 1'encontre des fonctionnaires qui ont agi de la sorte
sans que pour cela je vous demande de me communiquer les
noms de ceux-ci ?

Vraag nr. 148 van mevrouw Nagy d.d. 24 april 1992 (Fr.) :

De besmetting door dioxines en furanen (vervolg).

In zijn antwoord op mijn vraag nr. 203 (vraag aan de heer
Gosuin, Staatssecretaris) betreffende de besmetting door
dioxines en furanen afkomstig van de verbrandingsoven en de
studies van het Ministerie voor Volksgezondheid, meldt de
heer Minister me dat er weldra een eindrapport ingediend zai
worden.

Heeft de Minister sinds de dag van zijn antwoord, 25 okto-
ber 1991, dit eindrapport ontvangen? Kan hij het mij
bezorgen ?

In zijn antwoord zei de Minister dat de eerste resultaten van
de analysen beschikbaar waren. Weike zijn deze resultaten ?

Weike maatregelen worden door het Gewest overwogen
naar aanleiding van deze cdnclusies ?

Vraag nr. 151 van de heer de Lobkowicz d.d. 27 april 1992
(Fr.):

Brief van bet Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en
Leefmilieu.

Ik las de brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdom-
men en Leefmilieu aan het Ministerie van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest van 19 juni jongstleden.

Hoe is het mogelijk dat leden van uw admimstratie van het
portvrijdom gebruik maken om hun eisen kenbaar te maken,
waarover ik hier geen oordeel vel ? Is dit gebruikelijk ?

Werden eventuele sancties getroffen of worden deze alsnog
getroffen tegen de ambtenaren die op deze wijze handelden,
hoewel ik u hier niet verzoek me hun namen mee te delen.

Ministre de 1'Economie Minister belast met Economic

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

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

La question a ete publiee dans Ie 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.

Question n" 93 de M™ Jacobs du 30 avril 1992 (Fr.):

Le projet « Brussels on line ».

A la fin de 1'annee 1992 le projet « Brussels on line » devrait
etre operationnel. Ce reseau de minitel sera distribue dans les
PME. La Region compte investir quelque 60 millions dans ce
projet.

Vraag nr. 93 van mevrouw Jacobs d.d. 30 april 1992 (Fr.):

Het project «Brussels on line».

Op het einde van het jaar 1992 zou het project « Brussels on
line» operationeel moeten zijn. Dit minitelnet zai bij de
KMO's verdeeld worden. Het Gewest zou ongeveer 60
miljoen investeren in dit project.
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Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire :

— Quels types de donnees seront fournies aux entreprises
et par Ie biais de quel(s) organisme(s) ?

— Quels sont, pour les PME, les criteres retenus pour
pouvoir beneficier de ce minitel ?

— Le cas echeant, y a-t-il.deja une liste d'entreprises ayant
fait la demande de ce type d'appareil?

Kan de heer Minister me zeggen :

— Weike soort gegevens aan de ondernemingen zullen
gegeven worden en via weike instelling(en) ?

— Volgens weike criteria zullen de KMO's van deze
minitel kunnen gebruik maken ?

— Bestaat er reeds een lijst van de ondernemingen die een
dergelijk toestel aangevraagd hebben ?

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

Quesdon n° 272 de M. Maingain du 6 avril 1992 (Fr.):

Information aux usagers de la. voirie lors de travaux de la
STES.

Lorsque la STIB est amenee a effectuer des travaux sur la
voirie publique, notamment lors de la pose de nouveaux rails,
les chantiers ainsi ouverts entrament de nombreuses perturba-
tions pour la circulation.

Un recent article du journal «Le Soir» (edition du 17 mars
1992) faisait etat de ces perturbations suite aux travaux de
renouvellement des rails a la rue Royale et soulignait combien
1'information avait fait defaut pour avertir les usagers de la
rue Royale qui ont ete places devant le fait accompli.

Monsieur le Ministre pourrait-il me faire savoir quelles
sont les mesures deja envisagees ou a 1'etude, dans ses services
ou ceux de la STIB, pour mettre fin a une telle pratique ?

Par une information donnee en temps utile, notamment par
voie de presse, la STIB ne pourrait-elle prevenir les desagre-
ments resultant de ce genre de travaux ?

La STIB ne pourrait-elle pas, par exemple, envisager de
placer, plusieurs jours avant le debut des travaux, des
panneaux d'inrormation, annoncant ceux-ci ?

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vemieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

Vraag nr. 272 van de heer Maingain d.d. 6 april 1992 (Fr.):

Informatie aan de weggebmikers bij werken door de
MI\V.

Wanneer de MP/B werken moet uitvoeren op de openbare
wegen, om bijvoorbeeld nieuwe sporen aan te leggen, zorgen
de werven voor talrijke problemen in het verkeer.

In een recent artikel van de krant «Le Soir» (17 maart
1992) was er sprake van de problemen die ontstonden naar
aanleiding van de vernieuwingswerken aan de sporen in de
Koningstraat. De weggebruikers van deze straat werden niet
op de hoogte gebracht van de werken en dus voor een
voldongen feit geplaatst. Ook deze handelingswijze werd in
dit artikel aangeklaagd.

Kan de heer Minister me zeggen weike maatregelen over-
wogen werden of worden door zijn diensten of door de MTVB
om een einde te stellen aan dergelijke praktijken ?

Indien de MIVB tijdig informatie zou verlenen, bijvoor-
beeld via de pers, dan zouden de problemen naar aanleiding
van dergelijke werken kunnen vermeden worden.

Zou de MIVB bijvoorbeeld niet kunnen overwegen enkele
dagen op voorhand borden te plaatsen om de werkzaam-
heden aan te kondigen?

Quesdon n° 275 de M. Maingain du 6 juin 1992 (Fr.) :

Amenagement du boulevard du Souveram.

La partie du boulevard du Souverain, situee a hauteur des
etangs Mellaerts, connait un amenagement provisoire afin de
corriger la courbe du boulevard. En effet, a ce lieu, nombre
d'accidents se produisaient. Les voitures, se presentant a vive
allure ne pouvaient negocier, sans devier, le tournant.

Monsieur le Ministre pourrait-il me faire savoir si un
amenagement definitif du boulevard est envisage et, dans
1'affirmative, dans quel delai et quel en sera le cout?

Vraag nr. 275 van de heer Maingain d.d. 6 juni 1992 (Fr.) :

Aanleg van de Vorstlaaa.

Op de hoogte van de Mellaertsvijvers werd de Vorstlaan
voorlopig zodanig aangelegd dat de bocht minder scherp is.
Er hadden reeds veel ongevallen plaats omdat te snel rijdende
automobilisten er uit de bocht viogen.

Kan de heer Minister me zeggen of de definitieve aanleg van
de laan overwogen wordt en, zo ja, wanneer dit zai gebeuren
en hoeveel het zai kosten ?
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Question n° 279 de M. Adriaens du 13 avril 1992 (Fr.) :

Le renouvellement des panneaux. de signalisation avenue de
Tervueren.

Tout recemment, les anciens panneaux de signalisation
routiere situes le long de la voirie regionale qu'est 1'avenue de
Tervueren ont ete remplaces. Ces panneaux, pourtant encore
en bon etat, ont cede la place a des panneaux identiques mais
cercles dans un ecrin dore et eux-memes montes sur des
poteaux dores sur tranche.

Je souhaite demander a monsieur le Ministre ;

— Combien a coute cette luxueuse operation de renova-
tion de la signalisation routiere ?

— Quelle en rut la motivation ?

Question n° 281 de M. Adriaens du 10 avril 1992 (Fr.) :

Le pbasage des feux tricolores sur les voiries regionales.

Certains carrefours situes sur les voiries regionales presen-
tent des tres grandes dimensions. Se pose alors le probleme du
delai d'evacuation de ces carrefours dans le temps compris
entre la fin de la phase verte dans le sens emprunte et le debut
de cette meme phase dans le sens perpendiculaire.

A cet egard, je souhaite poser a Monsieur le Ministre les
questions qui suivent.

— Pourquoi n'est-il pas tenu compte dans le phasage des
feux de la vitesse normale d'un usager cycliste (soit entre 10 et
20 km/h) ? (Je signale par exemple qu'a cette vitesse, il est
impossible de traverser le carrefour du Trone dans le sens
Arts-Loi/Porte de Namur dans le temps qui separe la fin de la
phase verte du demarrage des vehicules venant de la rue
Ducale).

— Le responsable 2-roues de 1'administration regionale
s'est-il penche sur ce probleme et des modifications sont-elles
en preparation pour eviter des accidents, inevitables avec la
multiplication des usagers cyclistes ?

— Sur d'autres voiries regionales (boulevard Lambermont
par exemple), ce sont les pietons qui sont confrontes .aux
memes difficultes. Des essais ont-ils lieu pour s'assurer que les
pietons les moins alertes (personnes agees) ont le temps de
franchir en securite la grande largeur des voies routieres ?

— Une etude globale du reseau des voiries regionales est-
elle envisagee afin que le phasage des feux de circulation ne
soit pas concu exclusivement a 1'avantage des automobilistes
ou des personnes ingambes ?

Question n° 282 de M. Maingain du 24 avril 1992 (Fr.) :

Amenagement des carrefours Lloyd George, Porte de
Namur et Place Poelaert.

La. presse a annonce 1'amenagement, dans un proche
avenir, des carrefours Legrand et Lloyd George.

II est dit que pour le reamenagement du carrefour Lloyd
George, les actuelles bordures de beton seront remplacees par
des bordures en caoutchouc recycle, comme a la Porte de
Namur.

Vraag nr. 279 van de heer Adriaens d.d. 13 april 1992 (Fr.) :

Het vemieuwen van de verkeersborden op de Tervuren-
laan.

Onlangs werden de oude verkeersborden langs de Tervu-
renlaan, een gewestelijke weg, vervangen. Deze borden waren
nochtans nog in zeer goede staat. Toch moesten zij plaats
ruimen voor identieke borden maar dan omringd met een
vergulde boord en gemonteerd op vergulde palen.

Ik zou de heer Minister willen vragen :

— Hoeveel deze luxe-operatie, te weten het vemieuwen
van de verkeersborden, heeft gekost ?

— En om weike redenen zij werd doorgevoerd ?

Vraag nr. 281 van de heer Adriaens d.d. 10 april 1992 (Fr.) :

Het faseren van de driekleuiige verkeerslichtea op de
gewestwegen.

Bepaalde kruispunten op gewestwegen zijn zeer groot. Dan
rijst het probleem van ontruiming van het kruispunt binnen
de tijd die verloopt tussen het einde van de groene fase in de
richting van het meegaand verkeer en het begin van diezelfde
fase in de richting van het overstekend verkeer.

Hierover zou ik aan mijnheer de Minister de volgende
vragen willen stellen.

— Waarom wordt bij het faseren van de verkeerslichten
geen rekening gehouden met de normale snelheid van een
fietser (10 tot 20 km/u) ? (Aan die snelheid is het bij'voorbeeld
onmogelijk het kruispunt van de Troonstraat over te steken in
de richting van de Kunst-Wet/Naamse Poort in de tijdspanne
die verloopt tussen het einde van de groene fase en het vertrek
van de wagens komende uit de Hertogstraat).

— Heeft de verantwoordelijke «tweewielers» van het
plaatselijk bestuur dit probleem bestudeerd en zijn er wijzi-
gingen in de maak om ongelukken te voorkomen, die door de
toename van het aantal fietsers onvermijdelijk zijn ?

— Op andere gewestwegen (de Lambermontlaan bijvoor-
beeld), zijn het de voetgangers die dezelfde moeilijkheden
ondervinden. Worden er experimenten uitgevoerd om zeker
te zijn dat de minst waakzame voetgangers (oudere personen)
de tijd krijgen 6m op een veilige manier die hele brede
verkeerswegen over te steken ?

— Wordt een globale studie van het gewestelijke wegennet
in overweging genomen zodat het faseren van de verkeers-
lichten niet uitsluitend gericht is op de automobilisten en de
mensen die goed ter been zijn ?

Vraag nr. 282 van de heer Maingain d.d. 24 april 1992 (Fr.):

Aaaleg van de kruispunten Lloyd George, Naamsepoort en
Poelaertplein.

De pers heeft aangekondigd dat in de nabije toekomst de
kruispunten Legrand en Lloyd George opnieuw zullen aange-
legd worden.

Voor de nieuwe aanleg van het Lloyd George-kruispunt
zouden de huidige betonnen borduren vervangen worden
door gerecycleerde rubberborduren, zoals dit aan de Naamse
Poort reeds gebeurde.
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Le choix d'un tel amenagement peut surprendre.

En effet, les amenagements des Ilots directionnels a la Porte
de Namur et a la Place Poelaert ne constituent pas des
precedents d'une esthetique tres reussie. D'aucuns croyaient
d'ailleurs que ces amenagements seraient provisoires. II
semble qu'il n'en soit rien. On ne peut que redouter la
generalisation d'un tel type d'amenagement des ilots direc-
tionnels en Region de Bruxelles.

Monsieur le Ministre peut-il me preciser quel a ete le cout
de realisation des amenagements de la Place Poelaert et de la
Porte de Namur et quel est le cout estime pour le carrefour
Lloyd George ?

Ses services ont-ils etudie la possibilite d'un amenagement
des memes carrefours en materiaux plus nobles, et quelle en
serait 1'estimation des couts ?

Deze keuze is merkwaardig.

De aanleg van verkeerseilandjes aan de Naamse Poort en
op het Poelaertplein zijn geen esthetisch succes. Velen dachten
dat dit slechts een voorlopige opiossing was. Niets is minder
waar. Een veralgemening van dit soort verkeerseilandjes in
het Brussels Gewest is geen goede zaak.

Kan de heer Minister me zeggen hoeveel de aanleg van het
Poelaertplein en van de Naamse Poort gekost heeft en hoeveel
de aanleg van het Lloyd George-kruispunt zai kosten ?

Hebben zijn diensten de mogelijkheid onderzocht deze
kruispunten aan te leggen met nobelere materialen en de
kostprijs ervan berekend ?

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

Modele de reglement destine a dissuader le depot clandestin
ou I'abandoa de salissures sur la vole publique.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 20, p. 1977.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

Model van reglement om het slwkstorten of het op de
openbare weg acbterlaten van vuilnis tegen te gaan.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 20, biz. 1977.

Question n° 71 de M. Drouart du 16 mars 1992 (Fr.) :

L'absence de bulles a verre surle territoire d'une commune
de notre Region.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 21, p. 2065.

Vraag nr. 71 van de heer Drouart d.d. 16 maart 1992 (Fr.):

Het outbroken van glascon tamers op het grondgebied van
een gemeente van het Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2065.

Question n° 74 de M. Clerfayt du 10 avril 1992 (Fr.) :

Cnteres de subventionnement dans le cadre de la. recherche
scientiGqite non economique.

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il me preciser quelles
sont les modalites et les criteres de subventionnement des
personnes physiques ou morales dans le cadre de sa compe-
tence en mariere de recherche scienrifique (a vocation non
economique) ?

En particulier, existe-t-il un cadre legal et/ou reglementaire
qui organise ces subventionnements ?

Vraag nr. 74 van de heer Clerfayt d.d. 10 april 1992 (Fr.) :

Subsidiecriteria in het leader van bet niet-economiscb
wetenschappelijk onderzoek.

Kan de heer Staatssecretaris mij zeggen weike de modalitei-
ten en de criteria zijn in het raam van zijn bevoegdheid inzake
wetenschappelijk onderzoek om toelagen toe te kennen aan
natuurlijke personen of rechtspersonen ?

Bestaat er in het bijzonder een wettelijk kader of een
reglementair kader die deze toelagen organiseert ?
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Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
des Finances, du Budget,
de la Fonction pubUque

et des Relations exterieures

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

Reglementation de I'aide medicale urgente (service 100).

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

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,

Openbaar Ambt
en Externe Betrekkingen

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

De reglementering van de dringende mediscbe 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.):

Convention avec I'ULB dans Ie cadre du programme
europeen Joule.

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

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

Contract met de VLB 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.):

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

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

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

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

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

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.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

A. Vragen gesteld aan de heer Gosuin

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

Verbouding scbade Zonienwoud/Andere bossen.

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

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.

268
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Question n° 117 de M. Cornelissen du 27 septembre 1990
(Fr.) :

L'octroi d'ua subside an « Vlaams Komitee voor Brussel »
dans Ie cadre de 1'artide 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 toekenning van een subsidie aan bet « Vlaams Komitee
voor Brussel » in bet 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.) :

Ordonnance des referes du 2 aovembre 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 jacbtvergunning.

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.) :

Herstefling in oorspronkelijke staat van bet 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 Coaseil de I'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 bet Leefmilieu voor
bet Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incom-
modo, faute de personnel sufGsaat a I'Administration de
I'En vironnement.

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

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-administratie.

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

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

Organigramme de I'lnstitut bruxellois pour la Gestion de
I'En vironn emen t.

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 bet Brussels Instituut voor Milieubeheer.

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.

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

Het opsporen van chroniscbe loodvergfftiging bij kinderen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1746.
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Question n° 209 de M. Cools du 8 octobre 1991 (Fr.) :

Le programme triennal d'iavestlssement da logemeat
social.

La 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 huis-
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 {'application de criteres
quelconques quant ail cboix des acbeteurs.

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 inzake 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 sujet de la Grme Cebelor a Ganshorea.

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

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.

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 bet bevolldngsregister van de
19 gemeenten aan bet Kabinet.

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

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

Installation de panneaux anti-bruit le long des automates
regionales en fonction du nombre de decibels.

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

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

Plaatsing van geluidsschermen langs gewestelijke autosnel-
wegen in functie van bet aantal decibels.

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

B. Questions posees a M. van Eyil

Question n» 222 de M°" Nagy du 27 fevrier 1992 (Fr.) :

L'etat d'avancement des dossiers de classemeat.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 21, p. 2068.

Question n° 223 de M"° Nagy du 2 mars 1992 (Fr.) :

La sauvegarde des oeuvres de 1'arcbitecte J . B. Dewin.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 21, p. 2068.

B. Vragen gesteld aan de heer van Eyil

Vraag nr. 222 van mevrouw Nagy d.d. 27 februari 1992
(Fr.):

Evolutie van de bescbermingsdossiers te Bmssel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2068.

Vraag nr. 223 van mevrouw Nagy d.d. 2 maart 1992 (Fr.);

Bescherming van de werken van architect J. B. Dewin.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2068.
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II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie

II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

(Fr.) : Question posee en francais — (N.) : Question posee en neerlandais
(Fr.) : Vraag gesteld in 't Frans — (N.) : Vraag gesteld in 't Nederlands

President et Ministre
de TAmenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de PEmploi

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

Traduction simultanee des debuts lors des coaseils commu-
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 Ussu uibala. — Subventions accordees par
I'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 bet stadsweelsel. — Subsidies van de
Executieve.

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
f'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 informatica in de verscbil-
lende gemeenten.

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

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

Emploi des langues dans les services de 1'ORBEM.

Le communique de presse de vos services du 5 juillet
dernier annoncait 1'accord de I'Executif pour la creation d'un
poste d'«out-placement» au sein des services de 1'ORBEM.

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

Taalgebruik bij de BGDA.

In de persmededeling van de Executieve van 5 juli jl, wordt
de toestemming van de Executieve aangekondigd voor de
oprichting van een « outplacement »-dienst bij de BGDA.
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Je voudrais savoir d'ou vient ce terme ? Ce qu'il designe
exactement? En d'autres termes, ce qu'il veut dire en fran-
i;ais?

J'aimerais surtout savoir pourquoi cet organe regional
utilise un terme n'appartenant a. aucune de nos langues
officielles ?

Enfin, au vu de cette interrogation et d'une question
similaire que j'ai posee recemment au Ministre Thys a propos
de ['utilisation des langues par la STIB, je voudrais savoir
quelle attitude a prise 1'Executif vis-a-vis de 1'utilisation des
langues par les organismes regionaux.

Reponse: J'ai transmis la question ecrite de 1'honorable
membre a 1'Administration et lui ai demande de me fournir
des elements de reponse. Je ne manquerai pas de les faire
parvenir a 1'honorable membre dans les plus brefs delais.

Graag vernam ik waar men deze term heeft gehaald. Wat
betekent deze term juist ? Met andere woorden, wat betekent
het in het Frans ?

Ik zou vooral graag vernemen waarom deze gewestelijke
dienst een term gebruikt die niet uit onze officiele talen komt.

Tenslotte vernam ik graag naar aanleiding van deze vraag
en van een gelijkaardige vraag die ik Minister Thys stelde in
verband met het taalgebruik bij de MIVB, welk standpunt de
Executieve inneemt inzake het taalgebruik bij hoofdstedelijke
organen.

Antwoord: Ik heb de schriftelijke vraag van het geachte lid
aan de Administratie overgezonden en gevraagd me de nodige
antwoordelementen te bezorgen. Ik zai ze zo snel mogelijk
aan het geachte lid meedelen.

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

Lettre de I'Admiaistration des Ressources naturelles et de
I'Eavironnement.

J'ai lu la lettre qu'a envoye 1'Administration des Ressources
naturelles et de 1'Environnement au Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale, Ie 19 Juin dernier.

Comment se fait-il que des membres de votre administra-
tion utilisent la franchise postale pour exprimer leur revendi-
cations, sur lesquelles je ne porte pas de jugement ici ? Est-ce
de pratique courante ?

Est-ce que d'eventuelles sanctions ont ete ou vont etre
prises a rencontre des fonctionnaires qui ont agi de la sorte,
sans que pour cela je vous demande de me communiquer les
noms de ceux-ci ?

Reponse: J'ai transmis la question a mes collegues MM.
Chabert et Gosuin.

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

Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommea en
Leefmilieu.

Ik las de brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdom-
men en Leefmilieu aan het Ministerie van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest van 19 juni jl.

Hoe is het mogelijk dat leden van uw administratie van het
portvrijdom gebruik maken om hun eisen kenbaar te maken,
waarover ik hier geen oordeel vel ? Is dit gebruikelijk ?

Werden eventuele sancties getroffen of worden deze alsnog
getroffen tegen de ambtenaren die op deze wijze handelen,
hoewel ik u hier niet verzoek me hun namen mee te delen ?

Aatwoord: Ik heb de vraag overgezonden naar mijn
collega's de heren Chabert en Gosuin.

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

Renovation d'immeubles isoles a St-GHles.

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

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

Vemieuwing aUeenstaaade gebouwea ia St.-Gillis.

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

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

Le remboursemeat des avances recuperables en matiere de
renovation urbaiae.

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 terugbetaliag van de recupereerbare voorschotten
inzake stadsvemieuwing.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 18, biz. 1829.
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Question n° 418 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1991
(N.):

Primes a la renovation et a I'assainissemeat.

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

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

Renovatie- en saneringspreroies.

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

Question n° 452 de M. Drouart du 1° ayril 1992 (Fr.):

Les projets visant a 1'integration et a la cohabitation des
differentes communautes locales.

L'Executif a subsidie depuis plusieurs annees differents
projets visant a 1'integration et a la cohabitation des diffe-
rentes communautes locales.

Le Ministre-President pourrait-il me communiquer les
informations suivantes par annee et par commune : la liste
des projets subsidies, 1'objet et le montant du subside, le
responsable du projet, la date a laquelle le versement de
chaque subside a ete effectue a partir de la Region ?

Reponse: La nature de la question necessite des comple-
ments d'informarions aupres de {'Administration regionale et
des communes concernees.

Vraag nr. 452 van de heer Drouart d.d. 1 april 1992 (Fr.) :

De projecten ter bevordering van de integratie en de
samenleving van de verschillende plaatselijke gemeenscbap-
pen.

Sedert vele jaren subsidieert de Executieve talrijke projecten
ter bevordering van de integratie en de samenleving van de
plaatselijke gemeenschappen.

Zou de Minister-Voorzitter me, per jaar en per gemeente,
de volgende informatie willen verstrekken: de lijst van de
gesubsidieerde projecten, de doelstelling en het subsidiebe-
drag, de naam van de projectverantwoordelijke en de datum
waarop het Gewest eike subsidie heeft gestort ?

Antwoord: De aard van de vraag vereist bijkomende
informatie vanwege de gewestelijke administratie en de
betrokken gemeenten.

Question n° 453 de M. Drouart du 1° avril 1992 (Fr.):

Les projets visant a 1'integration et a la cohabitation des
differentes communautes locales.

La circulaire n° 2 du 3 mai 1990 (M.B. 12.09.1990) relative
a la subvention speciale aux communes pour promouvoir
1'integration et la cohabitation des differentes communautes
locales precise en son point ULl Evaluation, je cite : «Au sein
de chaque concertation communale sera installe un comite ou
instance devaluation. Cette instance rassemblera tous les
elements pouvant servir a une evaluation continue du projet
et a 1'evaluation finale ».

Monsieur le President peut-il me fournir, par commune ou
projets, les responsables de ces comites ou instances d'evalua-
tion?

U me revient que ces comites devaluation ne seraient pas
necessairement mis sur pied dans toutes les communes
concernees par la circulaire. Est-ce un motif suffisant pour
suspendre ou retirer les subsides financiers ?

Reponse : La nature de la question necessite des comple-
ments d'informations aupres de 1'Administration regionale et
des communes concernees.

Vraag nr. 453 van de heer Drouart d.d. 1 april 1992 (Fr.) :

De projecten ter bevordering van de integratie en de
samenleving van de verschillende plaatselifke gemeenschap-
pen.

In rondschrijven nr. 2 van 3 mei 1990 (B.S. 12.09.1990) in
verband met de bijzondere subsidie aan de gemeenten ter
bevordering van de integratie en de samenleving van de
verschillende plaatselijke gemeenschappen wordt in cijfer III,
1 bepaald : «Binnen elk gemeentelijk overleg zai er een
evaluadecomite worden gemstalleerd. Deze instantie zai alle
elementen die tot een onafgebroken evaluatie van het ontwerp
en tot de eindevaluatie kunnen bijdragen, verzamelen».

Kan de Voorzitter me, per gemeente of per project, de naam
van de verantwoordelijken van deze comites of evaluatie-
instanties, meedelen ?

Ik verneem dat deze evaluatiecomites niet noodzakelijk in
alle gemeenten waarvoor het rondschrijven bedoeld is, zou-
den worden opgericht. Is dit een voldoende reden om de
subsidies te schorsen of in te trekken ?

Antwoord: De aard van de vraag vereist bijkomende
informatie vanwege de gewestelijke administratie en de
betrokken gemeenten.
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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 Nededands

2143

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locanx et de 1'Emploi

Question n0 291 de M"" Nagy du 14 mars 1991 (Fr.):

La construction d'un parking par la SDRB (suite).

Dans Ie cadre de ses missions de renovation la SDRB
envisage la construction d'un parking dans Pilot du Cheval
Noir a Molenbeek. II ressort de la reponse a la question n° 76
du Secretaire d'Etat au Logement que :

1. ce parking n'est pas destine aux logements sociaux prevus
par Ie Foyer Molenbeekois;

2. Ie cout des 148 emplacements de la SDRB s'eleverait a
72 millions.

L'honorable Ministre peut-il me dire :

1. Quel est Ie cout du parking et si celui-ci concerne
1'amenagement en surface?

2. Par quel mode de passation de marche la SDRB a choisi
Ie partenaire prive charge d'une partie du financement et de la
gestion du parking?

3. Quel est ce partenaire?

4. Quelle est la composition du Conseil d'administration
de cette societe?

5. La construction de ce parking est-elle conforme aux
conclusions du groupe de travail Iris sur Ie stationnement?

Reponse ; 1. Le cout des travaux de construction est estime
a 118 millions (HTVA et frais d'etude); le depassement
important de 1'estimation initiale est du au grand nombre
d'ouvrages en maconnerie enterree et a la presence d'un
collecteur d'egout (interruption du chantier).

2 a 4. La recherche par la SDRB d'un partenaire prive est
restee vaine (10 societes ont ete consultees).

La SDRB a decide de confier la gestion du parking au
Logement Molenbeekois (gestion a livre ouvert).

5. La decision de construire ce parking est anterieure a la
mise sur pied du groupe de travail IRIS (demande de permis
de batir introduite le 15 juin 1990 et avis au bulletin des
adjudications du 3 aout 1990).

Voorzitter en Minister
belast met Ruuntelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

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

Aanleg van een parkeerterrein door de GOMB (vervolg).

In het kader van haar vernieuwingsopdrachten overweegt
de GOMB de aanleg van een parkeerterrein in de wijk van het
Zwarte Paard te Molenbeek. Uit het antwoord op vraag
nr. 76 van de Staatssecretaris voor Huisvesting blijkt dat:

1. dit parkeerterrein niet meer bestemd is voor de Molen-
beekse Haard;

2. de kostprijs voor de 148 plaatsen van de GOMB 72 mil-
joen zou bedragen.

Kan de geachte Minister mij mededelen :

1. Hoeveel dit parkeerterrein kost en of dit de boven-
grondse aanleg betreft?

2. Op weike manier de GOMB de privepartner koos die
instaat voor een deel van de financiering en het beheer van het
parkeerterrein?

3. Wie deze partner is?

4. Hoe de beheerraad van deze maatschappij is samenge-
steld?

5. Of de aanleg van dit parkeerterrein overeenstemt met de
besluiten van de werkgroep Iris over parkeren?

Antwoord; 1. De kost van de bouwwerken is geraamd op
118 miljoen (B'l'W en studiekosten niet inbegrepen); de
belangrijke overschrijding van de oorspronkelijke raming is
toe te schrijven aan het aanzienlijke ondergrondse metselwerk
en aan de aanwezigheid van een rioolcollector (onderbreking
van de werf). -

2 tot 4. De GOMB heeft tevergeefs naar een prive-partner
gezocht (10 bedrijven werden hierbij geraadpleegd).

De GOMB heeft beslist het beheer van de parking aan de
Molenbeekse Huisvestingsmaatschappij toe te vertrouwen
(beheer met open boekhouding).

5. De beslissing om deze parking aan te leggen werd
getroffen voor de oprichting van de werkgroep IRIS (bouw-
aanvraag ingediend op 15 juni 1990 en advies in het bulletin
van de aanbestedingen op 3 augustus 1990).
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Elle est Ie resultat d'une mission deleguee confiee a la SDRB
par Ie present Executif.

Les emplacements de parkings sont destines en priorite aux
occupants de logements pour revenus moyens reconstruits ou
renoves par la SDRB a la chaussee de Gand, ensuite aux
locataires des logements sociaux puis au personnel de 1'entre-
prise Binje et Weemaes.

Ze vioeit voon uit een opdracht die door de huidige
- Executieve aan de GOMB toevertrouwd werd.

De parkeerplaatsen zijn bestemd bij voorrang voor de
bewoners van woningen voor middelgrote inkomsten die aan
de Gentsesteenweg door de GOMB herbouwd of vernieuwd
werden, daarna voor de huurders van sociale woningen en
pas dan voor de personeelsleden van de onderneming Binje en
Weemaes.

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

Nouveaux projets pour Ie Kauwberg?

Je Us dans Ie journal local « Bravo Uccle» :

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

Nieuwe projekten voor de Kauwberg?

In bet plaatselijke krantje
volgende :

»Bravo. Ukkel» lees ik het

«Des vents favorables tendraient a nous faire croire que
1'Executif bruxellois serait pret a envisager positivement et
rapidement un amenagement du plateau du Kauwberg qui
prevoirait Ie lotissement de ses abords, tout en conservant une
etendue d'espaces verts en son centre, Ie projet du golf a dix-
huit trous etant tout a fait abandonne faute de promoteurs
serieux et d'une superficie suffisante.

» Impossible a ce jour de connaltre Ie detail des plans et
1'tmportance accordee aux zones d'habitation».

Qu'en est-il exactement ?

Est-ce qu'une nouvelle decision concernant ce dossier a ete
prise recemment ou sera prise prochainement ?

Repoase : En reponse a la question de 1'honorable membre,
je puis signaler qu'aucune nouvelle decision relative a 1'ame-
nagement du site tel qu'evoque n'a ete prise a ce jour par
1'Executif regional.

Je rappelle que seui un PPA, a elaborer par la commune et
dument motive par des raisons sociales et economiques,
pourrait amener a envisager la modification du statut de
« zone de reserve » donne au site par Ie Plan de secteur.

« Gunstige winden zouden ons doen geloven dat de Hoofd-
stedelijke Executieve bereid zou zijn gunstig en snel de aanleg
van het Kauwbergplateau te ovenvegen waarbij de grenzen
zouden worden verkaveld, waarbij' in het midden een grote
oppervlakfe groene ruimten wordt behouden en waarbij het
projekt voor een golfterrein met 18 holen zou worden
opgeborgen bij gebrek aan ernstige promoters en voldoende
oppervlakte.

» Op dit ogenblik is het onmogelijk de details van deze
plannen te kennen, alsmede het belang dat aan de woongebie-
den wordt gehecht».

Wat is er precies van aan ?

Werd er een nieuwe beslissing in verband met dit dossier
genomen of wordt deze weldra genomen ?

Antwoord: Op de vraag gesteld door het geachte lid kan ik
antwoorden dat er door de Hoofdstedelijke Executieve geen
enkele nieuwe beslissing getroffen werd betreffende de aanleg
van het gebied.

Ik herinner eraan dat enkel een BPA, door de gemeente op
te maken en verantwoord door sociale en economische
redenen, zou kunnen leiden tot het in overweging nemen van
een wijziging van de bestemming «reservegebied» dat door
het Gewestplan werd gegeven.

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

Taxation communale.

Les budgets des 19 communes pour 1991 etant a present
probablement tous rentres a la Region, il me serait agreable
d'avoir communication d'un tableau reprenant pour chaque
commune pour les annees 1988, 1989, 1990 et 1991 :

1. les centimes additionnels au precompte immobilier;
2. la taxe additionnelle a I'impot des personnes physiques.

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

Gemeen tebelasting.

Aangezien op dit ogenblik waarschijmijk al de begrotingen
1991 van de 19 gemeenten bij het Gewest werden ingediend
zou ik graag een overzicht krijgen met voor eike gemeente
voor de jaren 1988, 1989, 1990 en 1991 :

1. de opcentiemen op de onroerende voorheffing;
2. de aanvullende belasting op de personenbelasting.
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Reponse: L'honorable membre
dessous les reponses a sa question

Centimes additionnels pre

Anderlecht
Auderghem
Berchem-Ste-Agathe
Bruxelles
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-St-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse
Schaerbeek
Ucde
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

Taux addirionnels impot des

Anderlecht
Auderghem
Berchem-Ste-Agathe
Bruxelles
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-St-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse
Schaerbeek
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

2 voudra bien tro
sous forme de tab

compte immobilier

1988

2485
1750
2150
2450
2966
2250
2620
2190
2460
2290
2290
2448
2680
2800
2535
1900
2435

• 2000
2000

personnes physiques

1988

7
6,5
6,5
6
8
7,5

.7
5,5
8
7
6
6,5
7
8
8
6
7
6
6

uver ci-
leau.

1989

2485
1750
2150
2750
2966
2250
2620
2190
2460
2290
2290
2448
2680
2800
2548
1900
2635
2000
2000

1989

7
6,5
6,5
7
8
7
7
5,5
8
7
6
6,5
6
8
8
6
8
6
6

Antw
antwoo
tabel.

1990

2485
1750
2150
2750
2966
2250
2720
2190
2460
2290
2290
2448
2680
2800
2548
1900
2635
2000
2000

1990

7
6
6,5
7
8
7
7
6,5
8
7
6
6,5
7
6
8
6
8
6
6

vord: 1k he]
rden op zijn v

Opcendei

1991

2485
1840
2150
2750
2966
2250
2720
2340
2460
2290
2290
2448
2680
2800
2548
1900
2635
2000
2000

Aanvullende

1991

7
6
6,5
6
8
7

^ 7
7
8

. 7
6
6,5
7
6
8
6
8
6
6

3 de eer aan het geachte lid hierna de
raag te verstrekken, in de vorm van een

men onroerende voorheffing

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

belasting op personenbelasting

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

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

Permis de travail accordes par Ie Ministere de la Region de
BruxeUes-Capitale a des ressortissants de pays noa membres
de la GEE.

Quel a ete Ie nombre de permis de travail accordes par Ie
Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale a des ressortis-
sants de pays non membres de la CEE ?

Pourriez-vous, dans votre reponse, operer une distinction
entre les « Permis A » et les « Permis B » ?

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

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

Hoeveel werkvergunningen werden door het Ministerie van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan onderda-
nen van niet-EEG-landen ?

U gelieve in uw antwoord een onderscheid te maken tussen
de « A-vergunningen » en de «B-vergunningen».

269
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Pour me permettre d'evaluer 1'evolurion de ce phenomene
depuis 1'installation de 1'Executif jusqu'a ce jour, je ne
souhaite pas la communication des donnees mensuelles qui
sont pourtant disponibles, mais simplement des donnees
annuelles etablies du 1° aout 1988 a 1° aout 1991.

Reponse : Je renvoie 1'honorable membre a la reponse a la
question n° 446 de M. Drouart.

Om de ontwikkeling ter zake sinds de aanstelling van de
Executieve tot op heden te kunnen evalueren wens ik enkel de
jaarlijkse gegevens vanaf 1 augustus 1988 tot 1 augustus
1991 en niet de maandelijkse gegevens, hoewel die beschik-
baar zijn.

Antwoord: Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord op
vraag nr. 446 van de heer Drouart.

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

Chiffre du chomage a. Bruxelles.

Pourrais-je connaltre les chiffres les plus recents en votre
possession du nombre de chomeurs complets indemnises
(CCI) en Region de Bruxelles-Capitale ainsi que ceux du
nombre de jeunes en periode d'attente, du nombre de
chomeurs occupes a temps reduit pour echapper au chomage
et du nombre de travailleurs occupes a temps partiel en
periode d'attente ?

Serait-il possible que vous me communiquiez egalement les
memes chiffres pour les autres regions afin de pouvoir etablir
une comparaison ?

Enfin, il serait interessant, pour mieux mesurer 1'evolution
de ce phenomene, que sur Ie tableau que vous aurez 1'amabi-
lite de bien vouloir me communiquer, vous rappeliez les
elements de votre reponse a ma question ecrite n° 144 du
16 juillet 1990, ceci toujours dans Ie but de faire les compa-
raisons qui s'imposent.

Reponse: J'ai 1'honneur de transmettre a 1'honorable
membre les elements de reponse suivants :

Je me permets d'attirer votre attention sur la loi speciale de
reformes institutionnelles du 8 aout 1980 qui a consacre Ie
principe d'une nouvelle repartition des activites de 1'ONEM :
1'assurance chomage est restee une matiere nationale tandis
que 1'emploi est devenu une matiere regionale. Cette restruc-
turation a debouche sur la creation, en mars 1989, de
plusieurs organismes distincts.

L'Office regional bruxellois de 1'Emploi (ORBEM), cree et
organise par I'arrete royal du 16 novembre 1988, a pour
mission, dans la Region de Bruxelles-Capitale, d'organiser Ie
marche de 1'emploi et d'en determiner la politique de gestion.
Un organisme competent en matiere d'emploi a egalement ete
cree dans les deux autres Regions, a savoir : Ie FOREM pour
la Region wallonne, et Ie VDAB pour la Region flamande.

Toutefois, etant donne qu'en application de 1'article 131 de
I'arrete royal du 20 decembre, Ie chomeur doit etre et rester
valablement inscrit comme demandeur d'emploi pour etre
admis au benefice des allocations de chomage, 1'ORBEM
dispose d'une serie de donnees statistiques permettant de
repondre a la question posee.

Je joins en annexe, revolution depuis Ie 1" mars 1989 du
nombre de chomeurs complets indemnises (CCI) inscrits
comme demandeurs d'emploi dans les trois regions (annexe 1).

Comme complement d'information, je joins egalement
pour chaque Region :
— revolution du nombre de jeunes en periode d'attente

(annexe 2);
— revolution du nombre de chomeurs occupes a temps reduit

pour echapper au chomage (annexe 3);
— 1'evolution du nombre de travailleurs occupes a temps

partiel en periode d'attente (annexe 4).

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

Werkloosheidsdjfer te Brussef.

Graag vernam ik van u de meest recente cijfers in verband
met het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
(UVW) in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest evenals van
het aantal jongeren die een wachttijd doormaken, van het
aantal deeltijds werkenden om te ontsnappen aan de werk-
loosheid, en van het aantal deeltijds werkenden tijdens hun
wachttijd.

Zou het mogelijk zijn me eveneens deze gegevens mee te
delen voor de andere gewesten zodat ik een vergelijking kan
maken ?

Om tenslotte een duidelijker overzicht te krijgen van de
ontwikkelingen ter zake zou ik u dank weten de gegevens te
vermelden van uw antwoord op mijn schriftelijke vraag
nr. 144 van 16 juli 1990, dit met het oog op de nodige
vergelijkingen.

Aatwoord: Ik heb de eer de hierna volgende gegevens aan
het geachte lid over te maken :

Ik wil uw aandacht vestigen op de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot institutionele hervorming waardoor de
nieuwe opdeling van de taken van de RVA een feit werd. De
werkloosheidsvergoedingen zijn een nationale aangelegenheid
gebleven, maar het tewerkstellingsbeleid ging naar de Gewes-
ten. Deze herstrukturering heeft, in maart 1989, verschillende
afzonderlijke instellingen doen ontstaan.

De Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
(BGDA) opgericht door het koninklijk besluit van 16 novem-
ber 1988, heeft als opdracht de arbeidsmarkt in het Hoofdste-
delijk Gewest te organiseren en te beheren. hi de twee andere
Gewesten werd een instelling met dezelfde opdracht opge-
richt : FOREM voor het Waalse Gewest en VDAB voor het
Vlaamse Gewest.

Daar de werkloze echter, in toepassing van artikel 131 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963, moet ingeschre-
ven zijn als werkzoekende om te kunnen genieten van
werkloosheidsvergoedingen, beschikt de BGDA toch over
statistische gegevens die toelaten op de gestelde vraag te
antwoorden.

Gelieve hierbij de evolutie, sinds 1 maart 1989, van het
aantal volledig vergoede werklozen, ingeschreven als werk-
zoekenden in de drie Gewesten te vinden (bijiage 1).

Als aanvullende informatie voeg ik er eveneens voor elk
Gewest de volgende gegevens bij:
— de evolutie van het aantal jongeren in wachttijd (bijiage 2);

— de evolutie van het aantal werklozen die deeltijds werken
om aan de werkloosheid te ontsnappen (bijiage 3);

— de evolutie van het aantal werknemers die deeltijds werken
tijdens de wachttijd (bijiage 4).
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Enfin, chaque organisme communique ces chiffres a
1'ONEM qui les publie dans ses communiques mensuels.

Eike instelling deelt deze gegevens mee aan de RVA die ze
opneemt in zijn maandelijkse mededelingen.

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

Fortes de ville.

Monsieur Ie Ministre-President a declare, en reponse a une
question orale posee sur Ie meme objet par Monsieur Draps
en reunion publique de la Commission de 1'Amenagement du
Territoire Ie 12 juillet dernier qu'«un premier projet pourrait
etre realise avant la fin de 1'annee et un financement prive,
total ou partiel, est envisage*.

Monsieur Ie Ministre-President peut-U me faire savoir, en
cette periode de rentree politique, sur quel site s'est porte son
choix, et quelles modalites de financement ont ete retenues ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable Conseil-
ler, je rappelle que des etudes sont en cours impliquant la
realisation d'un premier projet de « Porte de Ville ».

La reflexion engagee a conduit a reconsiderer Ie concept
meme : une porte ne peut etre un simple monument ou une
indication symbolique quelconque, mais doit etre concue
comme une operation plus globale d'amelioration de 1'entree
de la ville qui integre tant des elements de volumetric de
batiments bordant la chaussee que 1'amenagement au sol de
celui-ci.

Les reflexions et les discussions en cours ne me permettent
pas de repondre a votre question relative a mes intentions.

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

Stadspoorten.

In zij'n antwoord op een mondelinge vraag over hetzelfde
onderwerp van de heer Draps in een openbare vergadering
van de Commissie voor Ruimtelijke Ordening op 12 juli
jongstleden, verklaarde de Minister-Voorzitter dat «een
eerste projekt zou kunnen worden uitgevoerd voor het jaar-
einde en een gedeeltelijke of totale prive-financiering wordt
overwogen».

Kan de Minister-Voorzitter me zeggen, nu we een nieuw
politick jaar beginnen, weike plaats hij heeft gekozen en
weike financieringswijzen in aanmerking werden genomen ?

Antwoord: Als antwoord op de vraag gesteld door het
geachte lid herinner ik er aan dat er studies in uitvoering zijn
betreffende de uitvoering van een eerste «Stadspoort»-
projekt.

Het verrichte denkwerk heeft geleid tot een herziening van
het concept: de «Stadspoort» kan geen eenvoudig monu-
ment of om het even weike symbolische aanduiding zijn; ze
moet opgevat worden als een globale verbetering van de
toegang tot de stad waarin zowel het volume van de
gebouwen langs de toegangsweg als de ordening zeif van deze
weg opgenomen worden.

Het nog lopende onderzoek laat me niet toe nu reeds een
antwoord te geven op de vraag naar mijn intenties.

Question n° 446 de M. de Drouart du 26 mars 1992 (Pr.) :

L 'octroi des permis de travail.

La derniere reunion de la Commission des Affaires econo-
miques portant sur les mesures prises par 1'Executif en
matiere d'insertion socio-professionnelle a egalement souleve
Ie probleme plus particulier de 1'emploi.

Dans cet esprit, Ie Ministre-President pourrait-il me fournir
Ie nombre de permis de travail accorde par la Region ces trois
dernieres annees, par type de permis, par nationalite et par
categoric socio-professionnelle ?

Reponse : L'honorable membre trouvera ci-apres les statis-
tiques concernant Ie nombre de permis de travail octroyes
dans la Region de Bruxelles-Capitale depuis 1983.

L'annee 1990 ne figure pas dans ce releve car les chiffres
n'ont pas ete communiques par 1'Administration.

Les permis sont ventiles par type de permis et par groupe de
pays. La repartition par categorie socio-professionnelle n'est
pas disponible.

Vraag nr. 446 van de heer Drouart d.d. 26 maart 1992 (Fr.) :

De toekenmng van werkvergunniagen.

Op de laatste vergadering van de Commissie voor de
Economische Zaken over de door de Executieve genomen
maatregelen inzake socio-professionele inschakeling werd
eveneens het probleem van de tewerkstelling opgeworpen.

Zou de heer Minister-Voorzitter mij het aanral door het
Gewest toegekende werkvergunningen gedurende deze laatste
drie jaren kunnen mededelen, evenals het soort vergunning
per nationaliteit en per socio-professionele categoric ?

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid
worden hierna de statistieken weergegeven betreffende het
aantal arbeidsvergunningen die sinds 1983 in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest toegekend werden.

Dit overzicht geeft geen cijfers over 1990 omdat ze door de
Administratie nog niet meegedeeld zijn.

De vergunningen worden per categorie en per groep landen
ingedeeld. De indeling per socio-professionele categorie is niet
beschikbaar.
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OCTROI DES PERMIS DE TRAVAIL
ET AUGMENTATION DU NOMBRE EN REGION

DE BRUXELLES-CAPITALE

TOEKENNING VAN ARBEDDSVERGUNNINGEN
EN STTJGING VAN DIT AANTAL IN HET
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST

TABLEAU I

Nombre de permis de travail octroyes
dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Ce tableau fournit Ie nombre de nouveaux permis accordes
chaque annee depuis 1983. II distingue les permis impliquant
une immigration de ceux accordes a des personnes residant
deja en Belgique. Au sein de chacune de ces categories sont
comptabilises separement les permis «A» et les permis «B».

Pour rappel:

— Le permis de travail A est de duree illimitee. II est
octroye sur base de criteres de residence, de travail ou de
famille : apres 5 annees de residence, apres 3 ou 4 annees de
travail selon le cas par regroupement familial (enfants et
conjoint d'un Beige ou d'un detenteur de permis A).

— Le permis de travail B est de duree determinee (genera-
lement un an) et est limite a un employeur ou a une branche
d'activites. II est octroye aux personnes hautement qualifiees
ou lorsque 1'ORBEM ne dispose pas de candidat capable
d'exercer la fonction proposee par 1'employeur.

Permis avec immigration:

Les permis accordes avec immigration sont majoritaire-
ment des permis «B». Un tableau detaillant les nationalites
des beneficiaires revele que 60 % de ces permis sont attribues
a des ressortissants americains (USA, Canadiens) japonais et
suedois, c'est-a-dire des personnes hautement qualifiees qui
viennent participer a la gestion des multiples entreprises
etrangeres installees a Bruxelles (voir tableau 11 ci-dessous).

En ce qui concerne les permis «A» avec immigration, il
s'agit de regroupement familial (mariage d'une personne
etrangere avec un Beige ou une personne etablie en Belgique et
detentrice d'un permis «A») . Pour 30%, ces permis «A»
concernent des Marocains, les Turcs representent 1/5.

Les permis «A» accordes «avec immigration* n'ouvrent
en fait pas le droit a cette immigration. Les personnes qui font
1'objet de ces permis sont deja autorisees a sejourner en
Belgique en application du droit au regroupement familial.
L'augmentation du nombre d'arrivants est 1'heritage (comme
pour les permis «A» octroyes a des jeunes etablis en Belgique
— voir plus loin), d'une immigration passee : les jeunes de la
seconde generation qui atteignent 1'age du mariage s'allient
souvent avec une personne vivant dans leur pays d'origine.

TABELI

Aantal arbeidsvergunningen toegekend
in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Deze tabel geeft het aantal nieuwe arbeidsvergunningen die
elk jaar sinds 1983 werden toegekend. Hier wordt een
onderscheid gemaakt tussen de vergunningen die een immi-
gratie inhouden en deze toegekend aan personen die reeds in
Belgie verblijven. Binnen eike categoric worden de «A»- en de
«B»-vergunningen apart gerekend.

Ter herinnering :

— De A-vergunning geldt voor onbepaalde duur en wordt
toegekend op basis van criteria die slaan op het verblijf, de
plaats van tewerkstelling en het gezin : na 5 jaar verblijf, na 3
of 4 jaar tewerkstelling, in voorkomend geval door gezinsher-
groepering (kinderen en echtgenoot/echtgenote van een Bel-
gische onderdaan of houder van een A-vergunning).

— De B-vergunning geldt voor een bepaalde duur (meestal
een jaar) en is beperkt tot een werkgever of bedrijfstak. Ze
wordt aan personen met hoge kwalificaties toegekend of
wanneer de BGDA over geen kandidaat beschikt die de door
de werkgever voorgestelde functie kan vervullen.

Vergunmng met immigratie :

De vergunningen met immigratie zijn meestal B-vergunnin-
gen. Uit een tabel van de nationaliteit van de begunstigden
blijkt dat 60 % van deze vergunningen aan Amerikaanse (VS
en Canada), Japanse en Zweedse onderdanen toegekend
worden. Het gaat hier dus om mensen met zeer hoge
kwalificaties die komen deelnemen aan het beheer van de
talrijke buitenlandse ondernemingen die in Brussel gevestigd
zijn (zie tabel II hierna).

Wat de A-vergunningen met immigratie betreft, gaat het
om gezinshergroeperingen (huwelijk tussen een buitenlander
en een Beig of een in Belgie gevestigde houder van een A-
vergunning). 30 % van deze A-vergunningen zijn bestemd
voor Marokkanen terwiji 1/5 ervan aan Turken verleend
wordt.

De A-vergunningen met immigratie geven eigenlijk geen
recht op deze immigratie. De personen die zo'n vergunning
toegekend krijgen, zijn reeds gemachtigd om in Belgie te
verblijven in toepassing van het recht op gezinshergroepering.
De stijging van het aantal immigranten is een erfenis (zoals
voor de A-vergunningen toegekend aan jongeren die in Belgie
gevestigd zijn — zie verder) van de immigratie uit het
verleden: de jongeren van de tweede generatie die de
huwelijksleeftijd bereiken, trouwen vaak met iemand die in
him land van oorsprong gevestigd is.

TABLEAU II

Repartition par groupe de pays
des permis «B» avec immigration

Les permis de travail dont il faut tenir compte si 1'on veut
voir quelle est la politique des flux migratoires sont les permis
« B » impliquant une immigration.

TABEL II

Verdeling per groep landen van de
B-vergunningen met immigratie

De arbeidsvergunningen waarmee rekening gehouden moet
worden bij het analyseren van de migrantenstromen, zijn de
B-vergunningen met immigratie.
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Dans les annees 1985-1987, les permis «B» octroyes a des
ressortissants des pays d'Afrique, d'Amerique latine et d'Asie
(sans tenir compte du Japon) representaient 20 a 30 % du
total des permis « B » avec immigration.

A partir de 1988, 1'importance relative de ces permis
diminue. Us ne representent plus que 15 % du total des
permis «B» avec immigration en 1990-1991. En 1991, cette
categoric comprend 50 % de personnes hautement qualifiees.
Y figurent egalement une dizaine de cuisiniers specialises dont
on ne trouve pas 1'equivalent en Belgique et que necessite la
presence de restaurants asiatiques installes a Bruxelles paral-
lelement a 1'internationalisation de la Region.

Quant au Maghreb, il ne compte que pour 3 % en
moyenne. En 1991, il ne represente plus que 2,6 %, soit
25 permis de travail octroyes pour la plupart a des cadres
d'institutions bancaires marocaines.

Contrairement aux craintes souvent exprimees, il n'y a pas
d'augmentation du nombre de permis octroyes aux ressortis-
sants des pays de 1'Est. En 1991, on est meme descendu a
1,5 % du total.

On constate cependant qu'a partir de 1989, Ie nombre total
de permis « B » permettant une immigration augmente. En
fait, cette augmentation s'explique par les permis octroyes a
des cadres hautement qualifies qui viennent des Etats-Unis, du
Japon et de Suede pour occuper des postes de direction au sein
d'entreprises internationales. Ce phenomene est lie au futur
role de capitale europeenne de la Region de Bruxelles. Cette
categoric represente 57 % du total des permis concernes
depuis Ie deuxieme trimestre 1989.

En conclusion, on doit constater que la proportion d'etran-
gers qualifies qui arrivent en Belgique augmente pour attein-
dre 70 % du total. Tandis que la part representee par les
personnes a faible qualification diminue.

Permis sans immigration :

La grosse masse de permis « A » accordes sans immigration
correspond au nombre eleve d'immigres de la deuxieme
generation (surtout marocains) qui depassent 1'age de 1'obli-
gation scolaire et demandent 1'obtention du permis «A»
auquel ils ont droit en fonction de la reglementation, pour
entrer sur Ie marche du travail.

TABLEAU III

Ce tableau precise les pays compris dans les differents
groupes de pays figurant au tableau II.

TABLEAUX IV, V et VI

Ces tableaux detaillent par nationalite et type de permis, les
permis de travail octroyes en 1988, 1989 et 1991.

In de jaren 1985-1987 vertegenwoordigden de B-vergun-
ningen toegekend aan onderdanen van Afrikaanse, Zuidame-
rikaanse en Aziatische landen (Japan niet inbegrepen) 20 a
30 % van het totaal aantal B-vergunningen met immigratie.

Vanaf 1988 wordt een relatieve vermindering van deze
vergunningen waargenomen. In 1990-1991 bedragen ze
slechts 15 % van het totaal aantal B-vergunningen met
immigratie en in 1991 is deze categoric voor 50 % samenge-
steld uit mensen met hoge kwalificaries. Daaronder zitten een
tiental gespecialiseerde koks waarvoor er in Belgie geen
equivalent bestaat en die nodig zijn voor de Aziatische
restaurants in Brussel, ingevolge de internarionalisering van
het Gewest.

De onderdanen uit de Maghreblanden zijn goed voor
gemiddeld 3 %. In 1991 vertegenwoordigen ze slechts 2,6 %,
hetzij 25 arbeidsvergunningen waarvan het merendeel toege-
kend werd aan kaderleden in Marokkaanse bankinstellingen.

In tegenstelling met wat vaak gevreesd wordt, is er geen
stijging van het aantal vergunningen die toegekend worden
aan onderdanen van de Oosteuropese landen. In 1991 is dit
cijfer zeifs tot 1,5 % gedaald.

Vanaf 1989 stelt men echter vast dat het totaal aantal B-
vergunningen met immigratie toeneemt. In feite kan deze
stijging verklaard worden door de toekenning van arbeidsver-
gunningen aan kaderleden met hoge kwalificaties die uit de
Verenigde Staten, Japan en Zweden overkomen om directie-
betrekkingen te bekleden in internationale bedrijven. Dit
verschijnsel heeft te maken met de toekomstige rol van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest als Europese Hoofdstad.
Deze categoric vertegenwoordigt 57 % van alle betrokken
vergunningen sinds het tweede trimester 1989.

Conclusie : het percentage buitenlanders met hoge kwalifi-
caties dat naar Belgie emigreert neemt toe en is thans goed
voor 70 % van het totaal aantal toegekende B-vergunningen;
daarentegen daalt dit percentage voor de personen met lagere
kwalificaties.

Vergunningen zonder immigratie :

De meeste A-vergunningen zonder immigratie worden
toegekend aan de talrijke migranten van de tweede generatie
(vooral Marokkanen) die na de schoolplicht gevraagd hebben
om een A-vergunning te verkrijgen, waarop ze recht hebben
krachtens de vigerende reglementering, om toegang te krijgen
tot de arbeidsmarkt.

TABEL III

Deze tabel geeft een overzicht van de landen die deel
uitmaken van de verschillende groepen vermeld in tabel II.

TABELLEN IV, V en VI

In deze tabellen worden de arbeidsvergunningen die in
1988, 1989 en 1991 toegekend werden, per nationaliteit
onderverdeeld.

Question n° 447 de M. Andre du 23 mars 1992 (Fr.):

Conventions passees par 1'ORBEM, In SRIB et Ie CIRB.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me communiquer combien
de conventions ont ete passees en 1990 et 1991 par 1'OR-
BEM, la SRIB et Ie Centre Informatique avec des partenaires
prives ou publics.

Vraag nr. 447 van de heer Andre d.d. 23 maart 1992 (Fr.):

Overeenkomstea geslotea door de BGDA, de GIMB en het
CIBG.

Kan de heer Minister mij laten weten hoeveel overeenkom-
sten er in 1990 en in 1991 door de BGDA, de GIMB en door
het Informaticacentrum met prive- of overheidspartners wer-
den gesloten.
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Pourrait-il me communiquer Ie nom de ces partenaires, la
date et 1'objet des conventions ainsi que Ie montant de celles-
ci?

Reponse:
A. Conventions passees par 1'ORBEM avec des partenaires

publics ou prives.

1. En 1990

— Convention pour la creation et la realisation du "Jour-
nal Televise sur 1'emploi et la formation* (Magazine
«Insertions*).

Partenaires : Communaute francaise, Region wallonne,
Region de Bruxelles-Capitale, FOREM, Fondation Roi
Baudoin et Videotrame.

Montant d'mtervention financiere de 1'ORBEM:
1.000.000 F.

2. En 1991

— Convention pour la poursuite de la realisation du
Magazine «Insertions*.

Partenaires : Communaute francaise, Region wallonne,
Region de Bruxelles-Capitale, FOREM, Videotrame.

Montant d'intervention financiere de 1'ORBEM:
1.000.000 F.

— Conventions de partenariat en matiere d'insertion
socio-professionnelle, dans Ie cadre de 1'Arrete de
1'Executif du 27 juin 1991, cfr. tableau financier ci-
joint, approuve par 1'Executif en date du 19 decembre
1991.

Montant total: 41.948.835 F.

B. En ce qui concerne la SRIB, 1'honorable membre ayant
ere administrateur de la SRIB jusqu'au 30 septembre 1991, il
connalt pratiquement 1'ensemble des reponses a donner a sa
question, sauf en ce qui concerne Ie 4'°° trimestre 1991.

En outre, comme il Ie sait, la question doit etre adressee a
mon collegue Rufin Grijp, qui a la tutelle sur la SRIB.

C. Le CIRB n'a pas passe de conventions d'etudes avec des
partenaires prives ou publics en 1990 et 1991.

Kunt u mij eveneens de naam van deze partners, de datum
en het onderwerp van de overeenkomsten evenals het bedrag
ervan mededelen ?

Antwoord:
A. Overeenkomsten tussen BGDA en openbare of prive-

partners.

1. In 1990

— Overeenkomst betreffende de realisatie van een «Jour-
nal Televise sur 1'Emploi et la Formation* (= het
Magazine «Insertions*).

Partners : Franse Gemeenschap, Waalse Gewest, Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, FOREM, Koning Boude-
wijn Stichting en Videotrame.

Financiele bijdrage van de BGDA : 1.000.000 BF.

2. In 1991

— Overeenkomst betreffende de verdere uitvoering van
het Magazine «Insertions*.

Partners : Franse Gemeenschap, Waalse Gewest, Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, FOREM en Videotrame.

Financiele bijdrage van de BGDA : 1.000.000 BF.

— Partnership Overeenkomst inzake sociaal-professionele
inschakeling (Besluit van de Executieve van 27 juni
1991). Cfr. de bijgevoegde begrotingssarnenvatting, die
door de Executieve op 19 december 1991 werd goedge-
keurd.

Totale uitgave: 41.948.835 fr.

B. Voor wat de GIMB betreft denk ik dat het geachte lid de
antwoorden op de door hem gestelde vragen kent, met
uitzondering voor wat het vierde trimester 1991 betreft,
omdat hij tot 30 September 1991 beheerder van de GIMB
was.

Bovendien dient de vraag gericht te worden aan Minister
Grijp, belast met het toezicht op de GIMB.

C; Het CIBG'heeft in 1990 en 1991 geen studie-overeen-
komsten afgesloten met prive-partners of openbare instellin-
gen.

Question n° 448 de M. Andre du 26 mars 1992 (Fr.) :

Conventions passes par la SDRB.

Monsieur le Ministre-President pourrait-il me communi-
quer combien de conventions ont ete passees en 1990 et 1991
par la SDRB avec des partenaires prives ou publics, le nom de
ces partenaires, la date et 1'objet des conventions ainsi que le
montant de celles-ci ?

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

1. BRUXELLOISE DE RENOVATION S.A.
— Avenue de Roodebeek, 24

1040 Bruxelles;

— Constitution de la societe le 3 decembre 1990;

— Partenaire prive : Societe de Services Belgique s.a. (SDS
Belgique);

Vraag nr. 448 van de heer Andre d.d. 26 maart 1992 (Fr.):

Overeeakomsten gesloten door de GOMB.

Kan de Minister-Voorzitter mij mededelen hoeveel over-
eenkomsten er in 1990 en 1991 door de GOMB werden
gesloten met prive- en overheidspartners ? Wat is de naam van
deze partners, de datum en het onderwerp van de overeen-
komsten evenals het bedrag ervan ?

Antwoord: Het geachte lid vindt hierna antwoord-
gegevens :

1. BRUXELLOISE DE RENOVATION N.V.
— Roodebeeklaan 24

1040 Brussel;

— Oprichting vennootschap op 3 december 1990

— Partner uit de prive : SDS Belgique s.a.
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— Operations en cours :

Site : Van Artevelde, 8-10 a Bruxelles-Ville

Investissement public : 4,000 millions
Investissement prive : 14,400 millions

Site : Rue Royale Sainte-Marie, 128-130 a Schaerbeek

Investissement public : 18,788 millions
Investissement prive : 26,212 millions

2. HARMONIAS.A.
— Avenue Jean Dubrucq, 175

1210 Bruxelles;

— Constitution de la societe Ie 21 mai 1991;

— Partenaire prive : Immobiliere Louis De Waele s.a.;

— Operation en cours :

Site : Frontispice-Harmonie-Angle a Bruxelles-Ville

Investissement public : 65,000 millions
Investissement prive : 112,000 millions

3. CHEVAL NOIR S.A.
— Avenue Venizelos, 58

1070 Bruxelles;

— Constitution de la societe Ie 14 aout 1991;

— Partenaire prive : Immobiliere Erasme s.a.

— Operation en cours :

Site : Chaussee de Gand, 16 a Molenbeek-St-Jean

Investissement public : 8,130 millions
Investissement prive : 13,570 millions

4. LES JARDINS DU NORD S.A.
— Avenue Louise, 500

1050 Bruxelles;

— Constitution de la societe Ie 14 aout 1991;

— Partenaire prive : Compagnie Immobiliere de Belgique
(CIB)

— Operation en cours :

Site de 1'ex-HopitaI Francais a Berchem-Sainre-Agathe

Investissement public : 91,000 millions
Investissement prive : 1.909,000 millions

5. RIVE GAUCHE S.A.
- Rue royale, 151-153

1030 Bruxelles;

- Constitution de la societe Ie 30 septembre 1991;

- Partenaire prive : La Prevoyance Sociale S.C.

- Operation en cours :

Site du Quai des Charbonnages et de la Place des Etangs
Noirs a Molenbeek-Saint-Jean

Investissement public : 200,000 millions
Investissement prive : 400,000 millions

— Projekten in uitvoering :

Van Arteveldestraat 8-10 te 1000 Brussel

Openbare investering: 4,000 miljoen
Private investering : 14,400 miljoen

Koninklijke Sint-Mariastraat 128-130 te Schaarbeek

Openbare investering : 18,788 miljoen
Private investering : 26,212 miljoen

2. HARMONIAN.V.
— Dubrucqlaan 175

1210 Brussel;

— Oprichting vennootschap op 21 mei 1991

— Partner uit de prive : Immobiliere Louis De Waele n.v.

— Projekt in uitvoering :

Hoek Frontispice-Harmonie te 1000 Brussel

Openbare investering : 65,000 miljoen
Private investering : 112,000 miljoen

3. ZWART PAARD N.V.
— Venizeloslaan 58

1070 Brussel;

— Oprichting vennootschap op 14 augustus 1991

— Partner uit de prive : Immobiliere Erasme n.v.

— Projekt in uitvoering :

Gentsesteenweg 16 te Sint-Jans-Molenbeek

Openbare investering : 8,130 miljoen
Private investering : 13,570 miljoen

4. LES JARDINS DU NORD S.A.
— Louizalaan 500

1050 Brussel

— Oprichting vennootschap op 14 augustus 1991

— Partner uit de prive : Compagnie Immobiliere de Belgique
(CIB)

— Projekt in uitvoering :

Voormalig Frans Hospitaal te Sint-Agatha-Berchem
Gentsesteenweg 16 te Sint-Jans-Molenbeek

Openbare investering : 91,000 miljoen
Private investering : 1.909,000 miljoen

5. LINKEROEVER N.V.
— Koningsstraat 151-153

1030 Brussel

— Oprichting vennootschap op 30 September 1991

— Partner uit de prive : De Sociale Voorzorg c.v.

— Projekt in uitvoering :

Koolmijnenkaai en Zwarte Vijvers te Sint-Jans-Molenbeek

Openbare investering : 200,000 miljoen
Private investering : 400,000 miljoen
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6. MERCURIA S.A.
— Avenue General de Gaulle, 38

1050 Bruxelles;

— Constitution de la societe Ie 5 novembre 1991;

— Partenaire prive : Immogil s.a.

— Operation en cours :

Site : Rue Hotel des Monnaies a Saint-Gilles

Investissement public : 100,000 millions
Investissement prive : 700,000 millions

7. MAISON HANSEATIQUE
— Co-propriete a terme 34 % SDRB et 66 % CPAS de

Bruxelles

— Permis de batir introduits aux mois de mai et d'octobre
1991

— Partenaire : CPAS de Bruxelles

— Operation en cours : '

Site du Quai au Bois de Construction, 9-10 et de la Rue
d'Ophem, 65-67

Investissement public SDRB : 26,000 millions
Investissement public autre : 82,000 millions.

6. MERCURIA N.V.
- Generaal De Gaullelaan 38

1050 Brussel

- Oprichting vennootschap op 5 november 1991

- Partner uit de prive : Immogil n.v.

- Projekt in uitvoering :

Munthofstraat te St-Gillis

Openbare investering : 100,000 miljoen
Private investering : 700,000 miljoen

7. HANZEHUIS
- Mede-eigenaars GOMB (34 %) en OCMW Brussel (66 %)

Bouwaanvraag ingediend in mei en October 1991.

Partner : OCMW Brussel

Projekt in uitvoering :

Timmerhoutkaai 9-10 en Oppemstraat 65-67

Openbare investering GOMB : 26,000 miljoen
Andere Openbare investering : 82,000 miljoen.

Question n° 449 de M. Vandenbossche du 26 mars 1992
(N.):

Organisation des cours de langues par les communes.

Suite a une lettre de Monsieur Jos Claes, conseiller commu-
nal de Forest, la police communale de Forest a etabli Ie 3 mars
1992 un rapport concernant Ie recrutement d'auxiliaires
contractuels et de travailleurs sociaux. II en ressort :

— que pour 1'instant sept emplois d'auxiliaires contractuels
ont ete declares vacants, dont six sont occupes (3 femmes/
3 hommes — 5 sont de role linguistique francophone/1 est
neerlandophone). Us ont recu une formation pratique au
sein du corps;

- Ie point 5 de cette lettre est particulierement important; il
indique que les auxiliaires contractuels obtiennent, a la fin
d'une periode de stage, un contrat temporaire d'une duree
de deux ans. Us peuvent participer aux examens de
recrutement d'auxiliaires statutaires ou d'aspirants-agents
de police s'ils satisfont aux conditions posees.

La police communale ne dit rien de la maniere dont les
cours de langue seront organises. Pourtant, la Commission
permanente de controle linguistique dispose dans son avis que
«1'obligation de connaitre la seconde langue nationale est liee,
legalement, a la fonction exercee par 1'agent et non a son
statut».

Monsieur Ie Ministre peut-il me dire :

— de quelle maniere il a impose a la commune 1'organisation
des cours de neerlandais / de francais;

- quel controle il exerce sur 1'organisation de ces cours;

Vraag nr. 449 van de heer Vandenbossche d.d. 26 maart
1992 (N.):

Organisatie van taalcursussen door de gemeenten.

Naar aanleiding van een brief van de heer Jos Claes,
gemeenteraadslid van Vorst, d.d. 3 maart 1992 werd door de
stedelijke politie van Vorst een rapport opgemaakt betref-
fende de aanwerving van contractuele hulpagenten en maat-
schappelijke werkers. Hieruit blijkt:

— dat voor het ogenblik zeven betrekkingen van contractuele
hulpagenten open zijn verklaard, waarvan er zes bezet zijn
(3 vrouwen/3 mannen — 5 zijn van de Franse taalrol/1 is
Nederlandstalig). Zij kregen een praktische opieiding bin-
nen het korps;

— bijzonder belangrijk is het punt 5 van deze brief waarin
wordt vermeld «de contractuele hulpagenten krijgen na
verioop van een stageperiode een tijdelijk contract voor de
duur van twee jaar. Zij kunnen meedoen aan de wervings-
examens voor statutaire hulpagenten of aspirant-agenten
inden ze aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Op geen enkele wijze maakt de stedelijke politic bekend op
weike wijze de taalcursus wordt georganiseerd. Nochtans
stelt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in haar advies « de
verplichting van de tweede landstaal te keimen is door de wet
verbonden aan de uitgeoefende functie door de ambtenaar en
niet aan het statuut».

Kan de heer Minister mij mededelen :

— op weike wijze hij de organisatie van de cursus Nederlands/
Frans heeft opgelegd aan de gemeente;

— weike controle hij uitoefent op de organisatie van deze
cursus;
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— de quelle maniere il est mis au courant des resultats de ces
examens;

— pourquoi on accepte qu'un contrat de deux ans soit offert
apres Ie stage, alors qu'on n'a prevu qu'un an;

— comment il se fait qu'il juge acceptable qu'un membre de
1'une ou de 1'autre communaute soit interpelle, aide,
verbalise par un agent de police qui n'a pas passe les
epreuves necessaires et qui est peut-etre dans 1'impossibilite
de parler la langue du justiciable ?

Repoase : J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre que chaque commune dispose de plusieurs possibi-
lites en ce qui concerne 1'organisation de cours de langue. II
n'est pas du ressort de 1'autorite de tutelle de 1'imposer
formellement aux autorites communales, ni d'en controler
1'organisation.

Cependant, j'ai invite les communes concernees a prendre
Ie mesures necessaires pour atteindre Ie niveau de connais-
sance linguistique exige, de maniere a servir efficacement
chaque citoyen dans sa langue.

Les auxiliaires de police ont ere engages sous les liens d'un
contrat temporaire jusqu'au 31 decembre 1992.

- op weike wijze hij in kennis wordt gesteld van de resultaten
van de examens;

- waarom en wordt aanvaard dat een contract van twee jaar
wordt aangeboden na de stage, terwiji er slechts een jaar is
voorzien;

- op weike wijze hij het aanvaardbaar acht dat een lid van
een of andere gemeenschap door een politieagent zou
worden aangesproken, geholpen, geverbaliseerd, weike
niet de nodige proeven heeft afgelegd en misschien in de
onmogelijkheid is de taal van de rechtsonderhorige te
spreken ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
eike gemeente over verschillende mogelijkheden beschikt voor
de organisatie van taalcursussen. Het is niet aan de toezicht-
houdende overheid om dit formeel op te leggen aan de
gemeentelijke autoriteiten, noch om de organisatie ervan te
controleren.

Desniettemin heb ik bij de betrokken gemeenten aange-
drongen om de nodige maatregelen te nemen ten einde de
vereiste talenkennis bij te brengen, ten einde eike burger
efficient te kunnen bedienen, in zijn moedertaal.

De betrokken hulpagenten werden aangeworven met
tijdelijke contracten tot 31 december 1992.

Question n° 450 de M. Vandenbossche du 31 mars 1992
(N.):

Demande d'agrement du systems de tele-assistance Nood-
hulptelefoon.

Le 1" mars 1990, Ie Centrum Derde Leeftijd a introduit
aupres de la Region de Bruxelles-Capitale une demande
d'agrement du systeme de tele-assistance Noodhulptelefoon.

Noodhulptelefoon est un systeme de tele-assistance de la
Commission communautaire flamande. Ce programme a vu
le jour en octobre 1988 et n'a jusqu'a present effectue que des
communications individuelles. Noodhulptelefoon a introduit
sa demande conformement a 1'arrete royal du 13 juillet 1976
relatif a 1'octroi de subventions aux communes de la Region
bruxelloise pour la mise en place d'un systeme de tele-
assistance, et a 1'arrete royal du 10 novembre 1988 relatif a
1'octroi de subventions de fonctionnement pour 1'informatisa-
tion des pouvoirs locaux situes dans la region bruxelloise. En
raison notamment du fait que ce dossier n'a pas abouri, le
service de tele-assistance aux administrations communales et
aux CPAS est exclusivement assure par deux grands systemes,
operationnels grace a la Communaute francaise: Tele-
Secours et le Centre de Service a Domicile. II y a la une
attitude discriminatoire vis-a-vis des initiatives de la Commu-
naute flamande, qui sont reconnues en tant que telles par la
Commission culturelle neerlandaise, aujourd'hui la VGC.

Monsieur le Ministre-President peut-il me dire :

— pour quelles raisons ce dossier n'a pas ete traite ?
— si cette attitude est dictee par des motifs linguistiques ?
— quelles sont les demarches supplementaires a effectuer afin

de regulariser ce dossier le plus vite possible ?

Vraag nr. 450 van de heer Vandenbossche d.d. 31 maart
1992 (N.):

Aanvraag tot erkenning van bet telehulpsysteem Nood-
hulptelefoon.

Op datum van 1 maart 1990 werd door het Centrum Derde
Leeftijd, onder de dienst Noodhulptelefoon, een aanvraag tot
erkenning van het telehulpsysteem Noodhulptelefoon inge-
diend bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Noodhulptelefoon is een telehulpsysteem van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. In oktober 1988 van start gegaan
en heeft tot op heden uitsluitend individuele aansluitingen
verricht. Noodhulptelefoon heeft haar aanvraag ingediend
volledig conform het koninklijk besluit van 13 juli 1976
betreffende het verlenen van toelagen aan de gemeenten van
het Brusselse Gewest voor het oprichten van een tele-
onthaalsysteem, bij koninklijk besluit van 10 november 1988
betreffende de toekenning van een werkingstoelage voor
informatisering van plaatselijke besturen. Mede door het feit
dat dit dossier niet afgehandeld geraakt, wordt de Noodhulp-
telefoondienst ten aanzien van de gemeentebesturen en de
OCMWs uitsluitend bediend door twee grote systemen
weike vanuit de Franse Gemeenschap operationeel zijn, met
name Tele-Secours en Centre de Service a Domicile. Deze
aangelegenheid omvat een discriminatoire houding ten aan-
zien van de initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap weike
als zodanig erkend zijn door de Nederlandse Cultuurcommis-
sie, thans VGC.

Kan de heer Minister- Voorzitter mij mededelen :

— om weike reden dit dossier niet is behandeld?
— of de houding is gemspireerd op taalkundige motieven ?
— weike bijkomende stappen er dienen te worden genomen

ten einde dit dossier binnen de kortste tijd te regulariseren ?

270
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Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur d'infor-
mer 1'honorable membre que 1'agrement des societes gestion-
naires des systemes de tele-assistance est organise par la
circulaire du 20 janvier 1989.

A ce jour, 5 societes de tele-assistance sont agreees pour la
Region de Bruxelles-Capitale :
— Tele-secours Ganshoren;
— a.s.b.l. Tele-secours;
— a.s.b.l. CSD;
— s.p.r.l. Delta Protection;
— a.s.b.l. Securex Phone.

Depuis 1989, il est apparu necessaire de modifier les
conditions d'agrement des societes de tele-assistance afin de
renforcer la protection des utilisateurs en garantissant mieux
la qualite de la reponse telephonique, et d'autre part afin
d'eviter toute derive commerciale dans ce secteur.

J'ai done demande au CIRB courant 1990 de me faire des
propositions afin de rencontrer les objectifs decrits ci-dessus.
En 1'attente d'une modification des conditions d'agrement,
j'ai decide de ne plus proceder a 1'agrement de societes de tele-
assistance.

La demande d'agrement du Centrum Derde Leeftijd a done
fait 1'objet de ce moratoire, sans que la qualite de ses
prestations et son caracrere non lucratif soient mis en cause.

II ne s'agit done en aucune facon d'une discrimination a
Regard d'une association, voire d'une discrimination basee
sur des raisons linguistiques.

Face au retard pris par Ie CIRB pour me faire parvenir ses
propositions quant a la modification de la circulaire portant
sur 1'agrement des societes de tele-assistance, un rappel a etc
adresse Ie 20 janvier 1992 a son fonctionnaire dirigeant.

Je peux done rassurer notre honorable membre et affirmer
qu'une solution a ces lenteurs administratives est en passe
d'etre apportee et que les conditions permettant la levee du
moratoire et 1'agrement du Centrum Derde Leeftijd seront
tres prochainement rencontrees.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het achtbare
lid melden dat de erkenning van verenigingen voor het
beheren van een tele-onthaalsysteem geregeld wordt door de
omzendbrief van 20 januari 1989.

Tot nog toe werden 5 verenigingen voor tele-onthaal door
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest erkend :
- Tele-secours Ganshoren;
- v.z.w. Tele-secours;
- v.z.w. CSD;
- v.z.w. Delta Protection;
- v.z.w. Securex Phone.

Sinds 1989 is gebleken dat de erkenningsvoorwaarden voor
de verenigingen voor tele-onthaal moesten aangepast worden
om de gebruikers beter te beschermen door meer waarborgen
te bieden omtrent de doeltreffendheid van het verstrekte
antwoord en door ervoor te zorgen dat deze sector op
commercieel vlak niet op drift raakt.

Ik heb dus in de loop van 1990 aan het CIBG gevraagd
voorstellen te doen om voornoemde doelstellingen te berei-
ken. In afwachting van de aanpassing van de erkenningsvoor-
waarden heb ik besloten geen verenigingen voor tele-onthaal
meer te erkennen.

De erkenningsaanvraag van het Centrum Derde Leeftijd
heeft dus het voorwerp uitgemaakt van dit moratorium
zonder dat hierbij de kwaliteit van de verstrekte diensten en
het niet-winstgevend karakter van de vereniging betwist
werden.

Er kan dus zeker geen sprake zijn van een discriminatoire
houding ten aanzien van een vereniging en zeker niet van een
discriminatie ingegeven door taalkundige overwegingen.

Gelet op het feit dat het CIBG draalde om zijn voorstellen
te doen geworden omtrent de aanpassing van de erkennings-
voorwaarden van verenigingen voor tele-onthaal, werd in
januari 1992 een aanmaning naar de leidinggevende ambte-
naar gestuurd.

Ik kan het achtbare lid dus gerust stellen en hem bevestigen
dat de administratieve vertraging weldra zai goedgemaakt
worden en dat zeer binnenkort het moratorium voor de
erkenning van het Centrum Derde Leeftijd zai kunnen
opgeheven worden.

Question n° 454 de M" Lemesre du 3 avril 1992 (Fr.) :

La securite dans Ie bois de la Cambre et sur Ie plateau du
Heysel.

Par son plan d'assainissement, la tutelle a impose a la Ville
de Bruxelles de supprimer sa brigade a cheval qui assurait
pourtant une mission importante de surveillance et de preven-
tion dans Ie bois de la Cambre et sur Ie plateau du Heysel.

Le Ministre-President peut-il m'informer des mesures d'ac-
compagnement de cette decision afin de continuer a assurer la
securite en ces deux endroits ou la presence d'agents a cheval
est indispensable, en raison du territoire a couvrir et de 1'effet
dissuasif qu'ils representent.

Un accord a-t-il ete pris avec la gendarmerie pour que celle-
ci renforce en consequence ses effectifs a'cheval au bois de la
Cambre et sur le plateau du Heysel ?

Vraag nr. 454 van mevrouw Lemesre d.d. 3 april 1992 (Fr.):

De veiligbeid in het Ter Kamerenbos en op de Heizel.

In haar saneringsplan heeft de toezichthoudende overheid
de Stad Brussel verplicht de bereden brigade, die een belang-
rijke controlerende en preventieve taak waarnam in het Ter
Kamerenbos of op de Heizel, af te schaffen.

Kan de Minister-Voorzitter mij zeggen weike begeleidings-
maatregelen getroffen werden om de veiligheid op deze
plaatsen te blijven waarborgen, plaatsen waar de aanwezig-
heid van politieagenten te paard onontbeerlijk is, gelet op de
te bewaken oppervlakte en het afschrikkingseffect die ze
hebben ?

Werd er een akkoord gesloten met de rijkswacht opdat deze
haar bereden brigade in het Ter Kamerenbos en op de Heizel
zou versterken ?
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Reponse : J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable membre que 1'autorite de tutelle n'a, en aucune
maniere, impose a la ville .de Bruxelles la suppression de la
brigade a cheval. En realite, c'est la ville de Bruxelles elle-
meme, dans Ie cadre des discussions sur 1'assainissement de sa
situation financiere, qui a pris 1'option de supprimer cette
depense. L'Executif a admis cette option.

Le district de gendarmerie de Bruxelles a repris ces missions
et organise des patrouilles equestres, tant dans le bois de la
Cambre que sur le plateau du Heysel. Parallelement a ces
patrouilles de la gendarmerie, la police de Bruxelles dispose
encore d'une brigade canine sur les deux sites en question.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de
toezichthoudende overheid op generlei wijze de stad Brussel
verplicht heeft de paardenbrigade op te heffen. In werkelijk-
heid is het de stad Brussel zeif die, in het kader van de
gesprekken over de gezondmaking van de financiele toestand
van de stad, de optie genomen heeft deze uitgavepost te
schrappen. De Executieve heeft deze optie aanvaard.

Het rijkswachtdistrikt Brussel heeft deze taken overgeno-
men en organiseert patrouilles te paard, zowel in het Ter
Kamerenbos als op de Heizelvlakte. Naast deze rijkswacht-
patrouilles, beschikt de politie van de stad Brussel nog steeds
over een hondenbrigade, en dit op beide bedoelde plaatsen.

Question n" 456 de M""' Willame du 3 avril 1992 (Fr.):

La reaffectation de 1'ancien cinema «Varietes ».

Depuis de longues annees, le cinema « Varietes » est reduit a
1'inactivite, entramant un certain nombre de rumeurs quant a
ses possibilites de reaffectation.

11 y a plusieurs mois, 1'Executif a, semble-t-il, donne
instruction a la SDRB de proceder au rachat de ce batiment
propriete de la Communaute francaise. Monsieur le Ministre-
President pourrait-il me preciser si 1'acte notarie a deja ete
passe et me communiquer le prix paye par la SDRB pour le
rachat de ce cinema ?

Independamment du rachat de ce batiment, 1'Executif doit
prendre position quant a sa reaffectation. Selon les informa-
tions parues recemment dans un quotidien, deux projets
existeraient aujourd'hui:
- le premier, connu depuis un certain temps, emane de

1'a.s.b.l. «La Retine du Plateau* qui souhaite faire du
« Varietes » un centre d'attractions culturelles;

- le deuxieme projet, tout recent, emane d'un ancien gerant
du «Varietes» qui souhaite concentrer dans 1'ancien
cinema de multiples activites (auditorium, studio de pro-
duction, formation de jeunes aux metiers du cinema, etc...)
en faisant notamment appel au mecenat d'entreprise.

Monsieur le Ministre-President pourrait-il me confirmer
1'existence de ces deux projets, me preciser si d'autres
propositions officieuses ou officielles lui ont ete transmises,
me communiquer les criteres appliques dans le choix de la
reaffectation de 1'ancien cinema ainsi que le delai dans lequel
1'Executif prendra sa decision.

Reponse : Dans ce dossier, la SDRB agit dans le cadre d'une
mission deleguee, sur instruction de 1'Executif.

L'acte d'acquisition n'a pas encore ete signe.

Je peux confirmer a 1'honorable membre 1'existence des
deux projets mentionnes dans sa question. D'autres proposi-
tions officieuses ou officielles ne m'ont pas ete transmises.

Les criteres appliques dans le choix de la reaffectation de
1'ancien cinema se situeront a deux niveaux.

D'une part, dans le respect des affectations prevues dans le
PPA en cours d'elaboration a la Ville de Bruxelles. Ce PPA
prevoit a 1'heure actuelle une zone mixte logements/hotel/
equipement public.

D'autre part, je rappelle a 1'honorable membre 1'existence
de ma circulaire dite « culturelle », ayant pour but la protec-
tion des affectations culturelles.

Vraag nr. 456 van mevrouw Willame d.d. 3 april 1992 (Fr.) :

De nieuwe bestemming van de voormalige Varietes-
bioscoop.

Sedert tal van jaren staat de Varietes-bioscoop op non-
actief, hetgeen leidt tot vele geruchten wat zijn mogelijke
nieuwe bestemming betreft.

Enkele maanden geleden zou de Executieve de GOMB
opdracht hebben gegeven dit gebouw, eigendom van de
Franse gemeenschap, terug te kopen. Zou de heer Minister-
Voorzitter me kunnen zeggen of de notariele akte reeds werd
ondertekend en hoeveel de GOMB voor de terugkoop van
deze bioscoop heeft betaald ?

Los van de terugkoop, moet de Executieve over de nieuwe
bestemming beslissen. Volgens de onlangs in een dagblad
verschenen informatie zouden er momenteel twee projecten
bestaan :
- het eerste, reeds enige tijd bekend, gaat uit van de v.z.w.

«La Refine du Plateau », die van de Varietes een centrum
voor culturele voorstellingen wil maken;

— het tweede, heel recent, gaat uit van een voormalige
beheerder van de Varietes, die in de voormalige bioscoop
talrijke activiteiten wil laren doorgaan (auditorium, pro-
duktiestudio, opieiding van jongeren in het cinemawezen,
enz.) en hiervoor onder andere een beroep wil doen op het
bedrijfsmecenaat.

Zou de heer Minister-Voorzitter me het bestaan van deze
twee projecten kunnen bevestigen en me kunnen zeggen of er
andere officieuze of officiele voorstellen werden ingediend.
Zou hij me ook de criteria kunnen meedelen die voor de keuze
van de nieuwe bestemming van de voormalige bioscoop in
aanmerking worden genomen, alsmede de termijn waarbin-
nen de Executieve haar beslissing zai nemen ?

Antwoord; De GOMB treedt in dit dossier op in het raam
van een door de Executieve toevertrouwde opdracht.

De verwervingsakte werd nog niet ondertekend.

Ik kan het bestaan van de twee projekten die door het
geachte lid vernoemd worden, bevestigen. Er werden me geen
andere officiele of officieuse projekten overgemaakt.

De criteria voor de keuze van de nieuwe bestemming van
deze vroegere filmzaal zijn tweeledig.

Enerzijds moet er rekening worden gehouden met de
bestemmingen die zullen voorkomen op het bij de Stad
Brussel in opmaak zijnde BPA. Dit BPA voorziet nu een
gemengde woon/hotel/openbare uitrusting-zone.

Anderzijds wijs ik het geachte lid op mijn «culturele»
omzendbrief ter bescherming van de cultuurbestemmingen.
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Question n° 458 de M. Drouart du 6 avru 1992 (Fr.) :

Subsides octroyes aux communes en matiere d'infrastruc-
ture sportive.

Afin d'aider la Communaute franchise dans sa delicate
sitaation financiere, 1'Executif a decide de prendre en charge
les subsides octroyes aux communes en matiere d'infrastruc-
ture sportive.

Monsieur Ie Ministre-President pourrait-il m'informer des
conditions enoncees aux communes pour ce financement ?

L'infrastructure financee doit-elle rester, apres sa realisa-
tion, entierement ou en partie du domaine public ou peut-elle
etre louee a des clubs prives? Existe-t-il une priorite en
matiere d'utilisation de ces infrastructures, par exemple pour
les etablissements scolaires ?

Reponse: Pour ce qui est des conditions enoncees aux
communes pour Ie financement des infrastructures sportives,
il s'agit du depot par la commune d'un dossier administratif
complet selon les dispositions reglementaires en vigueur a la
Communaute francaise, aupres du service de la Tutelle du
Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale, qui verifiera
1'engagement des communes a garantir 1'acces des installa-
tions aux utilisateurs et aux clubs des deux communautes. En
outre, il doit exister un besoin specifique compte tenu des
infrastructures sportives deja existantes dans la commune.

Apres 1'octroi du subside, il est imperatif que 1'infrastruc-
ture financee reste une propriete communale. II est toutefois
permis aux communes de mettre les installations subsidises a
la disposition de clubs prives, pour autant que 1'affectation
pour laquelle Ie subside a ere octroye soit respectee.

II n'existe aucune autre priorite en matiere d'utilisation de
ces infrastructures que celles fixees par les communes pour
chaque type d'infrastructure en particulier.

Question n" 459 de M. Drouart du 7 avril 1992 (Fr.) :

La demolition eveatuelle d'un batiment acquis par la
SDRB.

La commune d'Anderlecht a vendu, il y a peu, a la SDRB
(Societe de Developpement regional de Bruxelles) un ancien
batiment scolaire (ecole P3/5) situe entre les rues du Chapeau
et Jaures.

II apparalt que la SDRB 1'a achete en vue d'y affecter du
logement.

Plusieurs questions se posent concernant ce batiment et son
affectation.

La qualite architecturale du batiment est reelle. De plus, il a
valeur de symbole pour les nombreux habitants du quartier
qui y ont suivi des etudes. La premiere question est de savoir
si la SDRB conservera et renovera ce batiment. La destruction
et la reconstruction d'un batiment neuf constituerait une
ineptie scandaleuse et revoltante.

L'affectation du site devrait etre destinee au logement. Quel
type de logement (revenu, composition familiale, location ou
vente,...) sera amenage?

Vraag nr. 458 van de heer Drouart d.d. 6 apru 1992 (Fr.) :

Subsidies voor sportinfrastructuur aan de gemeenten.

Om. de Franse Gemeenschap te helpen in haar netelige
imanciele situatie, heeft de Executieve beslist de subsidies
voor sportinfrastructuur die aan de gemeenten worden ver-
leend, voor haar rekening te nemen.

Zou de Minister-Voorzitter mij kunnen informeren om-
trent de aan de gemeenten voorgestelde financieringsvoor-
waarden ?

Moet de gefinancierde infrastructuur na realisatie volledig
of gedeeltelijk openbare eigendom blijven of mag zij aan
prive-clubs worden verhuurd ? Bestaan er prioriteiten inzake
het gebruik van de infrastructuren, bijvoorbeeld voor de
onderwijsinstellingen ?

Antwoord: Volgens de aan de gemeenten voor de financie-
ring van de sportinfrastructuren gestelde voorwaarden, dient
een, volgens de bij de Franse Gemeenschap vigerende regle-
mentaire bepalingen, volledig administratief dossier door de
betrokken gemeenten bij de dienst van het administratief
toezicht van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest te worden ingediend. Deze dienst van het administra-
tief toezicht zai de verbintenis van de gemeenten nagaan om
de toegang tot de installaties door de gebruikers en de clubs
van de beide gemeenschappen te waarborgen. Bovendien
moet er een specifieke behoefte zijn rekening houdend met de
reeds bestaande sportinfrastructuren in de gemeente.

Na de toekenning van de toelagen dient de gefinancierde
infrastructuur gemeentelijke eigendom te blijven. Nochtans
mogen de gemeenten hun gesubsidieerde installaties ter
beschikking stellen van prive-clubs, in zover de bestemming
waarvoor de toelagen verleend werden, behouden blijft.

Er bestaat geen enkele andere prioriteit inzake het gebruik
van deze infrastructuur dan deze, zoals ze door de gemeenten
voor elk type van infrastructuur in het bijzonder, werden
vastgelegd.

Vraag nr. 459 van de heer Drouart d.d. 7 april 1992 (Fr.) :

De mogelijke afbraak van een gebouw gekocht door de
GOMB.

De gemeente Anderlecht heeft onlangs aan de GOMB
(Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel) een
oud schoolgebouw (school P3/5) verkocht, gelegen tussen de
Hoedstraat en de Jauresstraat.

Het schijnt dat de GOMB het gebouw kocht met de
bedoeling er woonruimtes van te maken.

Er rijzen vele vragen omtrent het gebouw en zijn bestem-
ming.

Het gebouw bezit een reele architecturale waarde. Boven-
dien heeft het gebouw een symbolische waarde voor heel wat
buurtbewoners die daar school liepen. De eerste vraag die
moet gesteld worden is of de GOMB het gebouw zai
behouden en renoveren. Het afbreken en terug optrekken van
een nieuw gebouw zou je reinste dwaasheid zijn.

Het gebied zou moeten bestemd zijn voor woningen. Welk
type woning (inkomsten, samenstelling van het gezin, verhuur
of verkoop, ...) wordt beoogd?
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Depilis plusieurs annees, compte tenu des problemes d'ex-
clusion du quartier, differentes associations ont propose de
renover et occuper ce batiment pour, entre autres, offrir des
equipements collectifs (salle de sports, spectacles et reunions)
aux habitants du quartier.

La SDRB est-elle attentive a cette demande ?

Reponse : Ce projet fait partie du plan triennal approuve
par 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale, Ie 19 juillet
1990 sous Ie n° 12.

La Direction generale de la Renovation urbaine de la SDRB
a effectivement acquis Ie batiment Ie 26 mars 1992.

Le batiment est frappe d'un arret communal de demolition
dresse le 6 avril 1992 (notifie a la SDRB, le 9 avril 1992),
etant donne le danger permanent qu'il represente de par sa
vetuste.

La SDRB a un projet de reconstruction de logements
moyens en partenariat avec le secteur prive.

Les logements moyens seront mis en vente et seront
accessibles a des menages beneficiant de revenus moyens.

Reeds vele jaren hebben verschillende verenigingen, reke-
ning houdend met de ontvolkingsproblemen van de buurt,
voorgesteld dit gebouw te renoveren en onder andere te
gebruiken voor collectieve voorzieningen (sportzalen, voor-
stellingen en vergaderingen) voor de buurtbewpners.

Heeft de GOMB aandacht voor deze aanvraag ?

Aatwoord: Dit projekt maakt deel uit van het driejaren-
plan dat op 19 juli 1990 door de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve goedgekeurd werd onder punt 12.

De Algemene Directie voor Stadsvernieuwing van de
GOMB heeft dit gebouw effectief aangekocht op 26 maart
1992.

Op 6 april 1992 nam de gemeente het besluit dit gebouw te
slopen wegens het permanent gevaar voortvloeiend uit zijn
bouwvaUigheid. De GOMB werd hiervan op 9 april 1992 in
kennis gesteld.

De GOMB heeft een project opgesteld voor de heropbouw
van middelgrote woningen in partnerschap met de prive-
sector.

Deze woningen zullen te koop gesteld worden en zijn
bestemd voor gezinnen met middelgrote inkomsten.

Question n° 460 de M. Clerfayt du 10 avril 1992 (Fr.) :

Objets a caractere publidtaire ou promotioaael portaat
I'embleme de la. Region de Bruxelles.

Monsieur le Ministre-President a fait realiser divers objets a
caractere publicitaire ou promotionnel, portant notamment
I'embleme de la Region bruxelloise. Ainsi des epinglettes,
autocollants, sacs et autres objets ont-ils ete realises.

Monsieur le Ministre-President peut-il repondre aux ques-
tions suivantes:

1. Quels objets a caractere promotionnel, portant ou non
I'embleme de la Region bruxelloise, ont ete realises par son
cabinet au cours des annees 1989, 1990, 1991 et 1992 ?

2. Ces divers objets ont-ils ete realises a 1'occasion de
campagne particuliere ou faisaient-ils partie de programmes
precis ? Dans 1'affirmative, quels sont-ils ? Quels en etaient les
objectifs et le public vise ?

3. Sur quels articles budgetaires et pour quels montants et
quelles quantites ces commandes ont-elles porte ?

4. De quelle maniere, ou par quels intermediaires, ces
divers objets a caractere publicitaire ont-ils ete distribues ?

5. En particulier, la distribution ou la diffusion a-t-elle fait
1'objet d'un accord avec un ou plusieurs quotidiens ou un
autre organe de presse ? Dans 1'affirmative, quelles etaient les
modalites de cet accord ? Quels objets et combien d'entre eux
ont ainsi ete diffuses ? A quelle periode ?

6. Accessoirement, ces objets ont-ils ete distribues aux
membres du Conseil-de la Region bruxelloise et aux autres
membres de 1'Executif de la Region bruxelloise? Si oui, a
quelles occasions et en quelles quantites ?

Vraag nr. 460 van de heer Clerfayt d.d. 10 april 1992 (Fr.) :

Publiciteits- en promotieartikelen met het embleem van het
Brussels Gewest.

Mijnheer de Minister-Voorzitter heeft verschillende pu-
bliciteits- en promotieartikelen laten vervaardigen met het
embleem van het Brussels Gewest, zoals pins, zeifklevers,
draagtassen en andere voorwerpen.

Kan mijnheer de Minister-Voorzitter de volgende vragen
beantwoorden :

1. Weike promotieartikelen, met of zonder het embleem
van het Brussels Gewest, liet zijn kabinet vervaardigen in de
loop van de jaren 1989, 1990, 1991 en 1992 ?

2. Werden deze verschillende voorwerpen vervaardigd ter
gelegenheid van een bijzondere campagne of maakten zij deel
uit van een welbepaald programma? Zo ja, deweike? Met
welk doel en voor weike doelgroep ?

3. Op weike begrotingsposten werden deze bestellingen
ingeschreven en over weike bedragen en hoeveelheden ging
het?

4. Op weike manier en door weike tussenpersonen werden
deze verschillende publiciteitsartikelen verspreid ?

5. En meer bepaald, bestond er over de verdeling en de
verspreiding een akkoord met een of meerdere dagbladen of
een ander persorgaan? Zo ja, weike waren de modaliteiten
van dat akkoord ? Hoeveel en weike voorwerpen werden op
die wijze verspreid ? En in weike periode ?

6. Werden die voorwerpen eventueel verdeeld onder de
leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en aan de andere
leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve ? Zo ja, bij
weike gelegenheden en in weike hoeveelheden ?
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Reponse: Les seuls objets a caractere promotionnel, tel que
1'entend 1'honorable membre, sont des epinglettes, autocol-
lants, sacs en matiere plastique, bics.

1.1. Les epinglettes (ou pin's).
Ces epinglettes a 1'Iris ont etc diffusees en 1991 sur Ie
territoire de la Region, notamment par Ie canal de la radio
Bruxelles-Capitale, des journaux «Le Soir» et «Het Laatste
Nieuws». La distribution date de fin 1991.

Des epinglettes ont ete refabriquees cette annee, essentielle-
ment a destination de 1'Exposition mondiale de Seville.

1.2. Autocollants
Des autocollants de 4 dimensions ont ete realises :

Aatwoord : De enige voorwerpen van promotionele aard,
zoals bedoeld door het achtbare lid, zijn pins, zeifklevers,
plasticzakken en kogelpennen.

1.1. De pins.
De pins met afbeelding van de Iris werden in 1991 op het
grondgebied van het Gewest verspreid, onder meer via het
radiostation « Bruxelles-Capitale » en de dagbladen « Le Soir »
en « Het Laatste Nieuws ». De verspreiding ervan dateert van
eind 1991.
Dit jaar werden de pins opnieuw aangemaakt. Zij zijn
voornamelijk bestemd voor de Wereldtentoonstelling te
Sevilla.

1.2. Zeifklevers.
Er werden zeifklevers van 4 verschillende afmetingen aange-
maakt :

moyens 25/40
grands 50/80

petits
rectangles 5/8
ronds 0 4 cm

pour les stands d'exposition

pour les dossiers et materiel promotion-
nel par exemple : distribution lors des
foires (Batibouw, Foire de Lille...)

middelgrote
zeifklevers van
25/40 cm
grote zeifklevers
van 50/80 cm

kleine zeifklevers
vierkantig 5/8 cm
rond 0 4 cm

de zeifklevers van voornoemde afmetin-
gen zijn bestemd voor de tentoonstel-
lingsstands

laatstgenoemde zeifklevers worden in
dossiers gevoegd en als promotiemate-
raal gebruikt (bijvoorbeeld uitgedeeld
op de verschillende handelsforen zoals
Batibouw, Handelsfoor van Rijsel...)

1.3. Sacs en matiere plastique
Destines aux expositions, fournis pour transporter les docu-
ments des visiteurs.

1.4. Stylos bille
Distribues au personnel du Ministere et des para-regionaux,
et, en quantite reduite, au salon Batibouw.

1.3. Plasticzakken
Bestemd voor de tentoonsteUingen. Zij worden aan de
bezoekers uitgedeeld om allerhande documenten te dragen.

1.4. Kogelpennen
Uitgedeeld onder het personeel van het Ministerie en van de
para-gewestelijke instellingen. In beperkte mate ook uitge-
deeld ter gelegenheid van Batibouw.

2. 1991 :

pin's

bics

autocollants

sacs en
plastiques

quantite

45.000

16.700

1.000 25/40
1.000 50/80

10.000 0 4 cm
10.000 5/8

20.000

pnx

1.051.875 F TVAC

116.501 F TVAC

129.710 F TVAC

50.575 F TVAC

66.640 F TVAC

2. 1991:

pins

kogelpennen

zeifklevers

plastic-
zakken

hoeveelheid

45.000

16.700

1.000 25/40
1.000 50/80

10.000 0 4 cm
10.000 5/8

20.000

pn)s

1.051.875 fr. (incl. BTW)

116.501 fr. (incl. BTW)

129.710 fr. (incl. BTW)

50.575 fr. (incl. BTW)

66.640 fr. (incl. BTW)

Ces commandes ont ete imputees a 1'article budgetaire
Division 22 — Programme 01 — Activite 01 — Allocation de
base 12.01-Budget 1991.

1992: pnxquantite

40.000 839.860 F TVACpin's

Cette commande a ete imputee a 1'article budgetaire
Division 22 — Programme 01 - Activite 01 - Allocation de
base 12.01 - Budget 1992.

3. Les objets sont a la disposition de tout demandeur qui
peut justifier leur emploi, a condition qu'ils servent a la
promotion de 1'image de la Region.

De bestellingen werden geboekt op afdeling 22 - pro-
gramma 01 — activiteit 01 — basisallocatie 12.01 van de.
begroting 1991.

1992: hoeveelheid prijs

pins 40.000 839.860 fr. (incl. BTW)

De bestellingen werden geboekt op afdeling 22 - pro-
gramma 01 - activiteit 01 - basisallocatie 12.01 van de
begroting 1992.

3. De verschillende voorwerpen zijn ter beschikking van
eenieder die erom vraagt en die het gebruik ervan kan
wettigen, op voorwaarde dat het imago van het Gewest
bevorderd wordt.
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Quesdon n- 461 de M. Drouart du 10 avril 1992 (Fr.) :

Representation de la Region a I'exposition universeUe de
Seville.

Notre Region sera representee a I'exposition universeUe de
Seville.

Monsieur Ie Ministre-President representera-t-il notre
Region a cette exposition ?

Dans 1'affirmative, aurait-il 1'amabilite de me preciser
durant combien de jours et a quelles dates? Pourrait-il
egalement me preciser Ie nombre de personnes qui 1'accompa-
gnent ?

Quels seront les frais globaux qu'il en coutera a notre
Region ? A quel poste budgetaire sont-ils inscrits ?

Repoase: L'honorable membre trouvera ci-dessous la
reponse a sa question :

La Region sera effectivement representee a 1'Exposidon
universeUe de Seville sous forme d'un stand permanent
occupe par un concept original. Par ailleurs, des manifesta-
tions bruxelloises seront concentrees dans la periode du 14 au
24 juin 1992, notamment les 19,20 et 21 juin, ce dernier jour
etant celui de la journee officielle de Bruxelles. Le programme
de ces journees est communique par ailleurs a 1'honorable
membre.

Personnellement, je serai present a Seville avec quelques
collaborateurs et 5 journalistes que j'ai invite, entre le 19 et le
23 juin. Le nombre precis de personnes qui accompagneront
la delegation de 1'Executif doit encore etre determine avec mes
collegues de 1'Executif.

Le cout global, pour la Region, de notre presence a Seville,
a ete reparti sur 3 exercices budgetaires: 1990,1991 et 1992.
Au total, 1'intervention regionale pour Seville, au titre de
1'Image de Bruxelles peut etre evaluee a 100.000.000 francs
(6 mois d'activite), en ce compris la participation a la
construction du Pavilion que nous versons au meme titre que
les autres Communautes et Regions (50 millions de francs),
les deplacements, etc...

Cette somme represente environ 1/10 des mvestissements
consentis par la Belgique.

Vraag nr. 461 van de heer Drouart d.d. 10 april 1992 (Fr.):

Vertegenwoordiging van bet Gewest op de wereldtentoon-
stelling van Sevifla.

Ons Gewest zai vertegenwoordigd zijn op de wereldten-
toonstelling van Sevilla.

Zai mijnheer de Minister-Voorzitter ons Gewest vertegen-
woordigen op deze tentoonstelling ?

Zo ja, zou hij zo vriendelijk willen zijn me te zeggen voor
hoeveel dagen en op weike data ? Zou hij me tevens kunnen
zeggen hoeveel personen hem zullen vergezellen ?

Hoeveel zai dat het Gewest kosten ? Op weike begrotings-
post worden de kosten ingeschreven ?

Antwootd: Ik kan het achtbare lid volgend antwoord op
zijn vraag verstrekken :

Het Gewest zai inderdaad op de 'wereldtentoonstelling te
Sevilla vertegenwoordigd zijn en er een permanente stand
hebben die van een zekere originaliteit getuigt. Voorts zullen
er Brusselse evenementen plaatsvinden en dit voornamelijk
gedurende de periode van 14 tot 24 juni 1992, onder meer op
19,20 en 21 juni 1992. Deze laatste dag zai trouwens officieel
aan Brussel gewijd zijn. Het programma van deze dagen
wordt ook aan het achtbare lid bekendgemaakt.

Tussen 19 en 23 juni zai ik persoonlijk te Sevilla aanwezig
zijn met 5 journalisten die ik uitgenodigd heb. Het juiste
aantal personen die de delegatie van de Executieve zullen
vergezellen, dient nog bepaald te worden met mijn collega's
van de Executieve.

De globale kostprijs voor de aanwezigheid van het Gewest
te Sevilla werd over drie boekjaren verdeeld : 1990, 1991 en
1992. In totaal mag de tussenkomst van het Gewest ter
bevordering van het imago van Brussel op 100.000.000 frank
geraamd worden (duur van de activiteit: zes maanden). In
deze som is de constructie van het Paviljoen begrepen die wij
samen met de andere Gemeenschappen en Gewesten financie-
ren (50 miljoen frank), de verplaatsingen, enz...

Dit bedrag vertegenwoordigt ongeveer 1/10 van de investe-
ringen van het land.

Question n° 463 de M. Drouart du 13 avril 1992 (Fr.) :

L'achat du cinema Varietes.

En mars 1991, j'avais interroge le Ministre-President afin
de savoir si la Region ou la SDRB allait acheter 1'ancien
cinema Varietes appartenant a la Commuhaute francaise.

La reponse fut negative.

Un article paru le 4 avril 1992 dans le journal La Derniere
Heure/Les Sports semble dementir cette reponse.

Monsieur le Ministre-President pourrait-il me dire ou en est
ce dossier ?

Reponse : Dans ce dossier, la SDRB agit dans le cadre d'une
mission deleguee, sur instruction de 1'Executif.

L'acte d'acquisition n'a pas encore ete signe.

Vraag nr. 463 van de heer Drouart d.d. 13 april 1992 (Fr.) :

De aankoop van de bioscoop Varietes.

In maart 1991 heb ik de Minister-Voorzitter ondervraagd
om te weten of het Gewest of de GOMB de oude bioscoop-
zaal Varietes, voorheen bezit van de Franse Gemeenschap,
ging aankopen.

Het antwoord was «neen».

Een artikel in het dagblad « La Derniere Heure/Les Sports »
van 4 april 1992 schijnt dit antwoord te loochenen.

Kan mijnheer de Minister-Voorzitter me zeggen hoe het
met dit dossier staat ?

Antwoord: De GOMB treedt in dit dossier op in het raam
van een door de Executieve toevertrouwde opdracht.

De verwervingsakte werd nog niet ondertekend.
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Les criteres appliques dans Ie c
1'anden cinema se situeront a deu

D'une part, dans Ie respect des
PPA en cours d'elaboration a la
prevoit a 1'heure actuelle une zc
equipement public.

D'autre part, je rappelle a 1'hoi
de ma circulaire dite « culturelle »
tion des affectations culturelles.

Question n° 464 de M. Drouart d

Membres du personnel commu
publique.

Monsieur Ie Ministre-President
nombre de membres du personnel,
la proprete publique ?

Aurait-il 1'amabilite de me preci
ainsi que celle de definir leurs sta

Reponse : L'honorable membr
apres les informations demandee
communiquees par les communes

11 n'est actuellement plus d'usa
ouvrier en niveaux.

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

hoix de la reaffectation c
-x niveaux.

affectations prevues dans
Ville de Bruxelles. Ce PP./
)ne mixte logements/hote

aorable membre 1'existenc
, ayant pour but la protec

u 13 avril 1992 (Fr.) :

aal occupes par la propre

pourrait-il m'informer d
par commune, occupes pa

ser ces donnees par niveau
tuts (ACS, definitif, ...) ?

e voudra bien trouver c
is telles qu'elles m'ont et

ge de repartir Ie personn

Statutaires

Statutairen

56
3

125
13
4

13
3

12
8

45
16
15
5

14
—

6
4

e

e
A
17

e

te

u
u"

-X

i-
e

el

A(

GEC

1

5
1
1
1

3

1
3
2
1
3
2

1

CS

:0

0
7
4
6
2
2
4
7
7
7
6
2
3
9
8
0
9
3
5

De criteria voor de keuze van de nieuwe bestemming van
deze vroegere filmzaal zijn tweeledig.

Enerzijds moet er rekening worden gehouden met de
bestemmingen die zullen voorkomen op het bij de Stad
Brussel in opmaak zijnde BPA. Dit BPA voorziet nu een
gemengde woon/hotel/openbare uitrusting-zone.

Anderzijds wijs ik het geachte lid op mijn «culturele»
omzendbrief ter bescherming van de cultuur-bestemmingen.

Vraag nr. 464 van de heer Drouart d.d. 13 april 1992 (Fr.):

Gemeentelijk personeel voor de openbare uetbeid.

Zou mijnheer de Minister-Voorzitter mi) kunnen informe-
ren over het aantal personeelsleden dat per gemeente door de
openbare netheid wordt ingenomen ?

Zou hij zo vriendelijk willen zijn me de preciese gegevens
per niveau op te geven en ook hun statuut te omschrijven
(GECO, definitief, ...) ?

Antwoord: Het geachte lid gelieve hierna de gevraagde
inlichtingen te willen vinden zoals zij mij door de gemeenten
werden meegedeeld.

Het is thans niet meer gebruikelijk om het werkliedenperso-
neel in niveaus in te delen.

Tetnporaires

's Tijdelijken

— Anderlecht
— Oudergem
— St-Agatha-Berchem
— Brussel
— Etterbeek
3 Evere

— Vorst
— Ganshoren
— Elsene
1 Jette

— Koekelberg
1 St-Jans-Molenbeek

12 St-Gillis
2 St-Joost-ten-Node
8 Schaarbeek

10 Ukkel
— Watermaal-Bosvoorde
4 St-Lambrechts-Woluwe
5 St-Pieters-Woluwe

Question n° 465 de M" Jacobs du 13 avril 1992 (Fr.):

Les couleurs des facades er Ie respect des traditions
urbanlstiques.

Au cours de ces derniers mois les archives d'architecture
moderne ainsi que 1'ARAU et Inter-Environnement Bruxelles
se sont inquietes, a juste titre, de la maniere dont les
proprieraires prives et les commercants peignent leurs facades
dans les couleurs de plus en plus criardes et cela sans aucun
respect des traditions urbanistiques.

Vraag nr. 465 van mevrouw Jacobs d.d. 13 april 1992 (Fr.):

De kleuren van degevels en het respect voor de stedebouw-
kundige tradities.

Het archief van moderne architectuur, de ARAU en Inter-
Environnement Bruxelles maken zich de afgelopen maanden
ernstig zorgen, en terecht, over de steeds opzichtiger kleuren
•waarin prive-eigenaars en kleinhandelaars hun gevels schilde-
ren, zonder enig respect voor de stedebouwkundige tradities.
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Ces dernieres semaines deux nouveaux magasins de meu-
bles ont ouvert leurs portes avenue Louise, les facades sont
peintes en couleur vert fluo dans Ie mepris total du style
architectural des batiments ainsi que du caractere general de
ce que 1'on essaie de sauvegarder de 1'avenue Louise.

D'apres Ie reglement general de la batisse de 1'Agglomera-
tion, toujours en vigueur, un permis de batir est exige pour ce
type de travaux. La commune est done competente.

Monsieur Ie Ministre-President peut-il me dire :

1. L'Executif de la Region a-t-il etabli des normes a
respecter ?

2. Le cas echeant, 1'Executif a-t-il un pouvoir d'injonction
afin de faire cesser ce bariolage des facades ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre,
je puis vous preciser les elements suivants :

Je partage entierement votre preoccupation quant au
manque de respect des facades de qualite dont font preuve
certains proprietaires et commercants.

Le Titre I, article 2 d) du Reglement general de la Batisse
impose en effet un permis de batir pour ce type d'acte evoque,
et ce d'autant que 1'avenue Louise figure en zone d'interet
culturel, historique et/ou esthetique au plan de secteur.

Le futur Reglement regional d'Urbanisme, en cours d'ela-
boration, definira de nouvelles normes a respecter se basant,
en ce qui concerne le cas qui vous preoccupe, sur les
dispositions actuelles du Reglement general de la Batisse de
1'Agglomeration.

En tout etat de cause, dans la situation actuelle, il convient
aujourd'hui de respecter les dispositions reglementaires exis-
tantes et de dresser, le cas echeant, proces-verbal d'infraction
en cas de non-respect de celles-ci.

In de voorbije weken hebben twee nieuwe meubelzaken in
de Louizalaan hun deuren geopend, hun gevels werden
fluogroen geschilderd, zonder enig greintje respect voor de
bouwstiji noch voor het algemeen karakter dat men in de
Louizalaan probeert te bewaren.

Volgens het nog steeds geldende algemene bouwreglement
van de Agglomeratie is voor dat soort werken een bouwver-
gunning vereist. Bijgevolg is de gemeente bevoegd.

Kan mijnheer de Minister-Voorzitter me zeggen :

1. of de Hoofdstedelijke Executieve normen heeft opge-
legd, die moeten gerespecteerd worden ?

2. of de Executieve in zo'n geval de bevoegdheid heeft om
die kakelbonte (felgekleurde) gevels te verbieden ?

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid
kan ik het volgende mededelen :

Ik deel volledig uw bezorgdheid betreffende het gebrek aan
eerbied voor de waardevolle gevels die men bij bepaalde
eigenaars en handelaars kan vaststellen.

Titel I, artikel 2 d) van de Algemene Bouwverorderung legt
inderdaad een bouwvergunning op voor dit soort werken, des
te meer daar de Louizalaan op het Gewestplan voorkomt als
een gebied van cultureel, historisch en esthetisch belang.

De in opmaak zijnde toekomstige Gewestelijke Stedebouw-
verordening zai nieuwe normen bevatten die, voor het geval
dat hier voorligt, steunen op de bepalingen die nu voorkomen
in de Algemene Bouwverordening van de Agglomeratie.

In de huidige toestand dienen, in ieder geval, de bestaande
reglementaire bepalingen eerbiedigd te worden en moet,
indien nodig, proces-verbaal worden opgemaakt indien dit
niet gebeurt.

Question n° 466 de M. Drouart du 3 avril 1992 (Fr.):

L'aide de notre Region a la Communaute fraagasse.

Dans la reponse que le Ministre m'a transmise suite aux
questions que je lui avals adressees concernant 1'aide de notre
Region a la Communaute francaise, il precise, je cite : que :
«pour 1991, un montant de 46 millions a ete inscrit dans la
Division 22, Article 11.63.01. Le solde etait compris dans la
Division 16, Article 2.2.63.03.»

Monsieur le Ministre peut-il completer mon information en
me precisant les montants reellement depenses en 1991 dans
le cadre de la Division 22, Article 11.63.01 et les projets
finances par ces 46 millions ?

Peut-il me fournir egalement le montant du solde pour
1991 compris dans la Division 16, Article 2.2.63.03 ainsi que
la maniere dont ces montants ont ete depenses ?

Reponse: En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, relative aux montants reellement depenses au bud-
get 1991 dans le cadre de 1'aide a la Communaute francaise,
j'ai 1'honneur de lui communiquer ce qui suit:

Vraag nr. 466 van de heer Drouart d.d. 3 april 1992 (Fr.) :

Bijstand van ons Gewest aan de Franse Gemeenschap.

In het antwoord dat de Minister mij gaf op de vragen die ik
hem had gesteld over de bijstand van ons Gewest aan de
Franse Gemeenschap, zegt hij: «voor 1991 werd een bedrag
van 46 miljoen ingeschreven in Afdeling 22, Artikel 11.63.01.
Het saldo was opgenomen in Afdeling 16, Artikel 2.2.63.03 ».

Kan de heer Minister mij bijkomende informatie verstrek-
ken over de bedragen die in 1991 werkelijk werden uitge-
geven in het kader van Afdeling 22, Artikel 11.63.01 en de
projecten die met deze 46 miljoen werden gefinancierd ?

Kan hij mij eveneens het bedrag van het saldo voor 1991,
begrepen in Afdeling 16, Artikel 2.2.63.03, mededelen even-
als de manier waarop deze bedragen werden uitgegeven?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
over de bedragen die op de begroting 1991 werkelijk uitbe-
steed werden in het kader van de steun aan de Franse
Gemeenschap, heb ik de eer hem het volgende mede te delen :

271
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1. Budget.

En 1991, 1'aide de la Region a la Communaute francaise
etait prevue au budget de la maniere suivante :

— Tourisme social: 46 millions a 1'allocation de base
22.1.1.63.01;

— Infrastructures sportives : 22 millions a 1'allocation de base
16.2.1.63.00.

2. Realisations.

a. Tourisme social.

Le montant de 46 millions a ete engage et ordonnance au
profit de 1'a.s.b.l. Bruxelles 2000 en decembre 1991. II a
effectivement ete paye a 1'a.s.b.l. le 20 fevrier 1992.

A ce jour, les paiements suivants ont ete effectues, pour un
montant global de 27.843.313 F :

Auberge deJeunesse de Molenbeek : 11.243.313 P.

Centre europeen du Tourisme, a.s.b.l. Club Loisirs
Vacances : 16.600.000 F.

b. Infrastructures sportives

Sur les 22 millions prevus initialement, des projets avaient
ete retenus par la Region, pour un montant global de 20,8
millions.

Un montant de 1,2 millions n'a finalement pas pu etre
engage pour la commune d'Etterbeek : il s'agissait d'un projet
co-finance par la commune, qui n'a pas pu etre realise.

En definitive, un montant de 19,6 millions a ete engage en
decembre 1991, a 1'allocation de base 16.2.1.63.00, pour les
infrastructures sportives communales.

II se repartit comme suit:

Woluwe-Saint-Lambert, Hall des Sports St-Lambert:
6.708.000 F
Subside pour la construction d'un hall des sports Place
St-Lambert.

Woluwe-Saint-Pierre, eclairage du terrain de football:
667.000 F.
Subside pour 1'installation d'eclairage au terrain de football
White Star.

Schaerbeek, toiture tribunes : 1.947.000 F.
Subside pour la refection de la toiture des tribunes, avenue
L. Bertrand.

Molenbeek, vestiaires : 2.000.000 F.
Subside pour 1'amenagement d'un vestiaire-douche au com-
plexe de Sippelberg.

Jette, faux plafonds salle omnisports : 1.188.000 F.
Subside pour le remplacement des faux plafonds a la salle
omnisports.

Forest, amenagement d'un terrain de football: 1.600.000 F.
Subside pour 1'amenagement de deux terrains de football au
complexe sportif de Bempt.

Ixelles, courts de tennis : 5.214.000 F.
Subside pour 1'amenagement de quatre courts de tennis et
d'une structure gonflable.

1. Budget.

In 1991 was de steun van het Gewest aan de Franse
Gemeenschap als volgt ingedeeld in de begroting ;

- Sociaal Toerisme: 46 miljoen op basisallocatie
22.1.1.63.01;

- Sportinfrastructuur: 22 miljoen op basisallocatie
16.2.1.63.00.

2. Realisaties.

a. Sociaal toerisme.

Het bedrag van 46 miljoen werd in december 1991
vastgelegd en geordonnanceerd ten gunste van Brussel 2000
v.z.w. De eigenlijke betaling vond plaats op 20 februari 1992.

Op heden werden volgende betalingen verricht, ten belope
van een totaal bedrag van 27.843.313 fr.:

Jeugdherberg Molenbeek : 11.243.313 fr.

Centre europeen du Tourisme, Club Loisirs Vacances
v.z.w. : 16.600.000 fr.

b. Sportinfrastructuur

Op de 22 miljoen die oorspronkelijk voorzien waren, heeft
het Gewest projekten weerhouden voor een totaal bedrag van
20,8 miljoen.

Een bedrag van 1,2 miljoen kon voor de gemeente Etter-
beek niet vastgelegd worden: het gmg om een projekt dat
door de gemeente medegefinancierd was en dat niet uitge-
voerd kon worden.

Tot slot van rekening werd voor de gemeentelijke Sportin-
frastructuur een bedrag van 19,6 miljoen in december 1991
vastgelegd op basisallocatie 16.2.1.63.00.

Dit bedrag is als volgt ingedeeld :

Sint-Lambrechts-Woluwe, Sporthal Sint-Lambertus:
6.708.000 fr.
Toelage voor de bouw van een sporthal aan het Sint-
Lambertusplem.

Sint-Pieters-Woluwe, verlichting van het voetbalveld:
667.000 fr.
Toelage voor de verlichting van het voetbalveld White Star.

Schaarbeek. dak tribunes : 1.947.000 fr.
Subsidie voor het herstellen van het dak van de tribunes,
L. Bertrandlaan.

Molenbeek, kleedkamer : 2.000.000 fr.
Toelage voor de inrichting van een kleedkamer met stortbad
in het sportcomplex Sippelberg.

Jette, loos plafond sportzaal: 1.188.000 fr.
Toelage voor de vervanging van het loos plafond in de
sportzaal.

Vorst, aanleg van een voetbalveld : 1.600.000 fr.
Toelage voor de aanleg van twee voetbalvelden aan het
sportcomplex Bempt.

Elsene, tennisbaan : 5.214.000 fr.
Toelage voor de aanleg van vier tennisbanen en een opblaas-
bare structuur.
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Jette, cabines-refuges : 163.000 F.
Subside pour Ie placement de cabines-refuges aux terrains de
football du complexe sportif du Heymbosch.

Jette, banes vestiaires salle : 61.000 F.
Subside pour 1'installation de banes dans les vestiaires de la
salle omnisports.

A ce jour, aucun paiement n'a etc execute dans Ie cadre des
dossiers d'infrastructures sportives communales engagees en
1991.

Jette, schuilhokjes: 163.000 fr.
Toelage voor het plaatsen van schuilhokjes aan de voetbal-
velden van het sportcomplex Heymbosch.

Jette, banken kleedkamer, zaal: 61.000 fr.
Toelage voor de installatie van banken in de kleedkamers van
de sportzaal.

Tot nu toe werd geen betaling verricht in het kader van de
dossiers «gemeentelijke sportinfrastructuur» die in 1991
vastgelegd werden.

Question n° 468 de M"" Nagy du 24 avril 1992 (Fr.) :

La designation d'lin expert dans Ie perimetre de Bruxelles-
Mtdi.

Dans sa reponse a mon collegue M. Vandenbussche, Ie
Ministre 1'informe qu'un expert immobilier etait charge
d'estimer la valeur des batiments en vue d'une eventuelle
expropriation dans Ie perimetre de Bruxelles-Midi.

Le Ministre-President peut-il me dire :

1. La date a laquelle cette mission leur a etc confiee et la
date a laquelle on attend qu'elle soit terminee ?

2. Le montant des honoraires prevus pour cette mission ?

3. Sur quel perimetre et tlots porte-t-elle exactement?

4. En vertu de quelles dispositions legales, cette procedure
est-elle indispensable ?

Reponse: Je dois preciser a 1'honorable membre qu'il ne
m'appartient pas a repondre a sa question dans la mesure ou
1'initiative de 1'expertise immobiliere, dont j'ai fait etat
recemment, releve du ressort de la s.a. Bruxelles-Midi.

Vraag nr. 468 van mevrouw Nagy d.d. 24 april 1992 (Fr.) :

De aanstelling van een expert voor de burnt •van Bmssel-
Zuid.

Op een vraag van mijn collega de heer Vandenbussche,
antwoordt de Minister dat een vastgoedexpert werd gelast de
waarde te bepalen van de gebouwen met het oog op een
mogelijke onteigening in de buurt van Brussel-Zuid.

Kan mijnheer de Minister-Voorzitter me zeggen :

1. Op weike datum hen deze opdracht werd toevertrouwd
en op weike datum zij verwacht worden deze te beeindigen ?

2. Welk bedrag aan erelonen voor deze opdracht werd
voorzien ?

3. Over weike buurt en huizenblokken het precies gaat?

4. Krachtens weike wettelijke bepalingen deze procedure
noodzakelijk is ?

Antwoord: Ik dien het geachte lid erop te wijzen dat het
mij niet toekomt te antwoorden op de gestelde vraag, gezien
het initiatief tot deze expertise, dat ik onlangs heb vermeld,
tot de bevoegdheid behoort van de n.v. Brussel-Zuid.

Question n° 471 de M. de Lobkowicz du 30 avril 1992 (Fr.) :

Somme de 500 millions destinee aux «agents de police
uotiers ».

Face aux projets de Monsieur le Ministre de 1'Interieur,
M. Tobback, les communes et 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale souhaitent renforcer 1'action communale
au point de vue de la securite en accroissant le fonds de
securite qui devra etre cofinance par de nouveaux moyens de
facon a renforcer le sentiment de securite parmi la population.

Dans cet ordre d'idees, Monsieur Philippot a declare en sa
qualite de representant de votre cabinet a 1'occasion d'une
recente reunion de la conference des bourgmestres :

« U est indispensable que soit recree 1'agent de police ilotier
a raison d'un agent pour 2.500 habitants ».

U en a profite pour signaler avoir longuement discute lors
de la formation du Gouvernement le maintien de 1'autonomie
communale particulierement en matiere de police.

Vraag nr. 471 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 april 1992
(Fr.) :

Som van 500 miljoen bestemd voor de «wijkagenten ».

Om tegemoet te komen aan de voorstellen van mijnheer de
Minister voor Binnenlandse Zaken, de heer Tobback, wensen
de gemeenten en de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve de
gemeentelijke actie voor veiligheid te ondersteunen door het
veiligheidfonds te vergroten mede met behulp van nieuwe
financiele middelen zodat de bevolking zich veel veiliger voelt.

In verband hiermee heeft de heer Philippot in zijn hoedanig-
heid van vertegenwoordiger van uw kabinet en ter gelegen-
heid van een recente vergadering van de conferentie van
burgemeesters verklaard:

«Het is noodzakelijk dat men de wijkagent opnieuw
invoert naar rata van een agent per 2.500 bewoners».

Hij maakte van de gelegenheid gebruikt om te signaleren
dat hij bij de vorming van de Regering langdurig heeft gepleit
voor het behoud van de gemeentelijke autonomie, vooral wat
de politie betreft.
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Suite a cette intervention. Monsieur Desir, ancien Ministre
de la Region de Bruxelles-Capitale et bourgmestre de
Woluwe-Saint-Lambert, a rappele qu'on avait parle d'une
somme de 500 millions destine aux agents de police ilotiers.

Suite a quoi Monsieur Philippot declarait qu'il esperait
aboutir a la fin du printemps mais qu'il ne pouvait immediate-
ment repondre pour les 500 millions.

Pouvez-vous me dire ou en est ce dossier a 1'heure actuelle ?

Reponse: L'information de 1'honorable membre relative
aux declarations d'un membre de mon Cabinet lors d'une
recente reunion de la conference des bourgmestres, appelle les
precisions suivantes :

Monsieur Philippot n'a pas assiste recemment a une
reunion de la conference des bourgmestres.

Des contacts ont effectivement eu lieu entre mon Cabinet et
Ie bureau de la conference des bourgmestres, sur les matieres
de securite a Bruxelles. Lors de ces entretiens, differentes
pistes de reflexion relatives a 1'amelioration de la securite a
Bruxelles ont ete ahordees. Ces reflexions out toutes ete
conduites en prevision de 1'etablissement de contrat de
securite, entre 1'Etat national, la Region et des communes
bruxelloises, en execution de la declaration du gouvernement
national.

A ce stade, aucune decision n'a ete prise quant a d'even-
tuelles normes d'encadrement et quant au montants et
modalites de fmancement. Quant aux normes d'encadrement,
vous comprendrez aisement qu'elles ne peuvent etre definies
sans examen approfondi par les services de police competents,
et qu'elles ne seront pas etablies de facon uniforme mais bien
adaptees aux specificites des differents quartiers. Quant aux
montants disponibles, ceux-ci dependent principalement du
gouvernement national et celui-ci n'a, a ce jour, pas encore
fait part de ses intentions en la matiere.

A 1'heure actuelle, des investigations techniques se poursui-
vent sur une serie de themes relatifs a 1'amelioration de la
securite, mais aucune negociation n'a encore ete entamee avec
Ie gouvernement national.

In antwoord op deze interventie heeft de heer Desir, oud
Minister voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en burge-
meester van Sint-Lambrechts-Woluwe eraan herumerd dat er
sprake was van 500 miljoen bestemd voor de vvijkagenten.

In antwoord hierop verklaarde de heer Philippot dat hi)
hoopte voor het einde van de lente resultaat te hebben maar
dat hij niet onmiddellijk kon antwoorden omtrent de 500 mil-
joen.

Kan u me zeggen hoe het op dit ogenblik met het dossier
staat ?

Antwoord: De inlichtingen die het achtbare lid verstrekt
heeft in verband met de verklaringen van een lid van mijn
Kabinet, roepen de volgende bemerkingen op :

De heer Philippot heeft onlangs geen vergadering van de
conferentie van burgemeesters bijgewoond.

Er waren inderdaad contacten tussen mijn Kabinet en het
bureau van de conferentie van burgemeesters in verband met
de veiligheid te Brussel. Tijdens deze gesprekken werden
verschillende denkpistes naar voren gebracht die een verbete-
ring van de veiligheid moeten in de hand werken. Doelstelling
van al deze gedachtenwisselingen is het sluiten van een
veiligheidsovereenkomst tussen de nationale Staat, het Ge-
west en de Brusselse gemeenten. Dit in uitvoering van de
beleidsverklaring van de nationale regering.

Tot nog toe werd er geen beslissing genomen in verband
met de omkaderingsnormen en met de bedragen en de
modaliteiten die met de financiering gepaard gaan. Wat de
omkaderingsnormen betreft, zult u wel begrijpen dat deze
slechts kunnen vastgelegd worden na grondig onderzoek door
de betrokken politiediensten. Deze normen zullen ook niet op
uniforme wijze vastgelegd worden : zij zullen aangepast zijn
aan de specifieke noden van iedere wijk. De beschikbare
bedragen zijn voornamelijk afhankelijk van de nationale
regering. Deze heeft ons nog niet van haar intenties ter zake
op de hoogte gebracht.

Op dit ogenblik worden een aantal thema's voor een
verbetering van de veiligheid verder onderzocht. Er werd
evenwel nog niet onderhandeld met de nationale regering.

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

Question n" 124 de M. de Lobkowicz du 3 mars 1992 (Fr.):

Contestations liees a. la. perception de la taxe PSU.

Je voudrais savoir comment concretement sont traitees les
lettres des contribuables qui contestent devoir la taxe PSU en
ecrivant a la deputation de la province de Brabant et quels
sont les chiffres de ces contestations ?

Combien y a-t-il eu de recours ?

Combien ont ete acceptes et combien refuses ?

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Exteme Betrekkingen

Vraag nr. 124 van de heer de Lobkowicz d.d. 3 maart 1992
(Fr.) :

Betwistingen bij de inning van de belasting voor de
stadsreinheid en -veiligheid.

Ik zou willen weten waf er concreet gebeurt met de brieven
van de belastingsplichtigen die deze belasting betwisten en
naar de bestendige deputatie van de provincie Brabant
schrijven ? Hoeveel betwistingen zijn er zo ?

Hoeveel beroepen waren er ?

Hoeveel werden er aanvaard en hoeveel geweigerd ?



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 6 juin 1992 (n° 22)
Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 6 juni 1992 (nr. 22) 2165

Qu'avez-vous fait des recours refuses ?

Combien de personnes ont conteste ensuite Ie refus qui leur
a ete notifie ?

Comment avez-vous traite ces cas et combien ont en fin de
compte ete acceptes ?

Qu'est-il advenu des cas pour lesquels vous avez maintenu
Ie refus?

Quelle est la suite que vous comptez donner aux dernieres
procedures faisant 1'objet de contestations ?

Reponse : L'honorable membre voudra bien trouver, ci-
dessous, reponse a sa question relative aux contestations liees
a la perception de la taxe de proprete et de securite urbaines.

Des Ie moment ou les redevables intentent un recours
aupres de la Deputation permanente, celle-ci envoie une copie
de la requete a 1'Admimstration de 1'Agglomeration de
Bruxelles. Apres divers contacts, tant avec Ie redevable
qu'avec la Province de Brabant, un avis est emis par 1'Admi-
nistration de 1'Agglomeration. C'est la Deputation perma-
nente qui prend alors un arrete statuant sur les recours et qui
Ie notifie a 1'interesse.

Le nombre de recours s'eleve a environ 25.000 pour
1'exercice 1990. La suite qui leur a ete reservee peut vous etre
uniquement communiquee par la Deputation permanente de
la Province de Brabant.

J'attire egalement 1'attention de M. le Conseiller sur le fait
que, pour faciliter le traitement des dossiers, il sera demande
aux contribuables qui introduisent un recours lors de la
perception de la taxe PSU 1991, de communiquer copie de
leur dossier a 1'Agglomeration de Bruxelles.

Wat hebt u gedaan met de geweigerde beroepen ?

Hoeveel personen hebben vervolgens de weigering die hen
werd betekend, betwist?

Hoe hebt u deze gevallen behandeld en hoeveel werden er
tenslotte aanvaard?

Wat is er gebeurd met de gevallen waarvoor u bleef
weigeren ?

Welk gevolg denkt u te geven aan de laatste procedures die
het voorwerp zijn van de betwistingen ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te
vinden op zijn vraag betreffende de betwistingen in verband
met de inning van de belasting van stadsreiniging en
-veiligheid.

Zodra de belastingplichtigen een beroep indienen bij de
bestendige deputade, stuurt deze laatste een kopie van het
verzoekschrift aan de Administratie van de Agglomeratie
Brussel. Na verschillende contacten zowel met de belasting-
plichtige als met de Provincie Brabant, wordt door de
Administratie van de Agglomeratie een advies uitgebracht.
Het is dan de beurt van de bestendige deputatie om een besluit
te treffen over het beroep en dit aan de betrokkene te
betekenen.

Het aantal beroepen bedraagt nagenoeg 25.000 voor het
dienstjaar 1990. Het eraan verleende gevolg kan u enkel door
de bestendige deputatie van de Provincie Brabant worden
medegedeeld.

Ik vestig eveneens de aandacht van het geachte raadslid op
het feit dat, om de behandeling van de dossiers te vergemak-
kelijken, aan de belastingsplichtigen die een beroep indienen
bij de inning van de belasting van stadsreiniging en -veiligheid
1991 zai gevraagd worden een kopie van him dossier toe te
zenden aan de Agglomeratie Brussel.

Question n" 129 de M"" Jacobs du 30 mars 1992 (Fr.) :

Aides octroyees par la. Loterie Nationale.

La loterie Nationale est souvent sollicitee pour aider
financierement une serie d'institutions.

EUe aide, par exemple, la recherche scientifique, des homes
pour personnes handicapees, elle apporte son soutien finan-
cier a des projets ponctuels, etc...

Monsieur le Ministre peut-il me fournir la liste des orga-
nismes, institutions, projets entrant dans le cadre de ses
competences et qui ont beneficie de cette aide en Region
bruxelloise ainsi que les montants octroyes ?

Reponse: En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, je peux lui communiquer que quant aux services
dependant directement de mes competences, aucune aide
financiere n'est donnee par la Loterie Nationale.

En ce qui concerne la liste des institutions et projets prives,
je vous demande de vous en referer a Monsieur Ansiaux,
directeur general de la Loterie Nationale.

Vraag nr. 129 van mevrouw Jacobs d.d. 30 maart 1992
(Fr.) :

Stem verleend door de Nationale Loterij.

Een aantal instellingen vragen de Nationale Loterij dikwijis
hen financieel te steunen.

Zij helpt bijvoorbeeld het wetenschappelijk onderzoek,
instellingen voor gehandicapten en geeft dikwijis financiele
steun aan welomschreven projecten.

Kan de heer Minister me de lijst bezorgen van de organen,
de instellingen en de projecten die onder zijn bevoegdheid
vallen en die in het Hoofdstedelijk Gewest deze steun genieten
en kan hij me de bedragen van deze steun meedelen ?

Antwoord: In antwoord op het door het geachte lid
gestelde vraag, kan ik haar mededelen dat de rechtstreeks
onder mijn bevoegdheid vallende diensten geen financiele
hulp van de Nationale Loterij krijgen.

Wat de lijst van de instellingen en projecten vanuit het
prive-initiatief betreft, dien ik u te verwijzen naar 'de heer
Ansiaux, administrateur-generaal van de Nationale Loterij.
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Question n° 131 de M. Andre du 3 avril 1992 (Fr.):

Les comptes des exercices 1989 a. 1991 de la Region
braxelloise.

En date du 14 janvier 1992, Ie Ministre annoncait, par voie
de communique a la presse, que 1'exercice 1991 s'etait cloture
par un solde net a financer de 8,1 milliards, chiffre d'ailleurs
superieur aux 6,4 milliards, montant maximum calcule par Ie
Conseil superieur des Finances.

La situation de tresorerie de la Region fin janvier 1992, fait
apparaltre une depense supplementaire, realisee en janvier de
cette annee et relative a des exercices anterieurs, de plus de
5 milliards - soit 8 fois plus qu'en janvier 1991.

Nous trouvons la la preuve manifeste de nos inquietudes
passees quant au phenomene de glissement des depenses entre
exercices et Ie rythme accelere des depenses de la Region.

Afin de pouvoir eclairer Ie Conseil et lui permettre d'exer-
cer sa competence en matiere de controle budgetaire, Ie
Ministre pourrait-il nous fournir aujourd'hui les comptes -
c'est-a-dire 1'execution du budget - relatifs aux annees 1989
et 1990 ainsi que la prefiguration du compte pour 1991 ?

Cette question s'applique non seulement aux comptes de la
Region proprement dite mais egalement a ceux de 1'Agglome-
ration dans la mesure ou celle-ci n'est plus qu'une fiction
juridique.

Par ailleurs, comme il s'y etait engage en Commission des
Finances, Ie Ministre pourrait-il nous fournir egalement, de
maniere reguliere et pour la premiere fois a ce jour, la
situation de tresorerie de 1'Agglomeration, element necessaire
pour determiner la situation reelle de la tresorerie de la
Region ?

Reponse : En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, je voudrais d'abord signaler que 1'execution du
budget ne se limite pas a la seule annee budgetaire pour
laquelle Ie budget est vote. Comme vous Ie savez, les
ordonnancements sur des credits non dissocies peuvent
encore avoir lieu durant toute 1'annee suivant celle du vote du
budget.

L'accroissement du volume des depenses traduit, par ail-
leurs, une amelioration de la performance des services du
departement. II me paralt normal qu'une Region nouvelle-
ment creee, compte tenu de la restructuration du Ministere,
voie son volume de depenses s'accroitre au fil des annees. Ceci
signifie que les procedures administratives dans Ie traitement
des dossiers s'ameliore.

La comparaison entre Ie mois de janvier 1991 et 1992 doit
etre relativisee du fait de la mise en route de la tresorerie
regionale Ie 1" janvier 1991. II est clair que Ie debut de 1'annee
1991 ne pourra servir de base de comparaison par rapport
aux annees futures du fait du demarrage de la tresorerie.

En ce qui concerne la production des comptes 1989 et
1990. j'ai deja signale que ces donnees dependent de la
tresorerie nationale.

La Region est tenue de produire les comptes 1991, compte
tenu de son autonomie de tresorerie a partir du 1" janvier
1991.

Vraag nr. 131 van de heer Andre d.d. 3 april 1992 (Fr.):

De rekeaiagea van de begrotingsjaren 1989 tot 1991 van
bet Brussels HoofdstedeUjk Gewest.

Op 14 januari 1992 kondigde de Minister in een persmede-
deling aan dat het begrotingsjaar 1991 werd gesloten met een
netto te financieren saldo van 8,1 miljard. Dit cijfer ligt hoger
dan het maximale bedrag van 6,4 miljard dat door de Hoge
Raad voor de Financien werd berekend.

De toestand van de thesaurie van het Gewest, eind januari
1992, toont een bijkomende uitgave van 5 miljard, daterend
van januari van dit jaar en met betrekking op vroegere
begrotingsjaren. Dit bedrag ligt 8 maal hoger dan in januari
1991.

Dat bewijst duidelijk dat we ons terecht zorgen hebben
gemaakt over het fenomeen van de uitgavenverschuiving
tussen begrotingsjaren en verhoogd uitgavenritme van het
Gewest.

Zou de Minister ons, om de Raad uitleg te verschaffen en
hem de mogelijkheid te bieden zijn bevoegdheid inzake
begrotingscontrole uit te oefenen, vandaag de rekeningen —
dat wil zeggen de uitvoering van de begroting — kunnen
bezorgen van de begrotingsjaren 1989 en 1990, alsmede de
voorafbeelding van de rekening voor 1991 ?

Deze vraag heeft niet alleen betrekking op de rekeningen
van het Gewest, maar ook op deze van de Agglomeratie,
alhoewel deze laatste een juridische fictie geworden is.

Daar hij dit in de Commissie voor de Financien heeft
beloofd, vraag ik de Minister ons ook regelmatig en voor het
eerst vandaag de thesaurietoestand van de Agglomeratie mee
te delen. Deze is eveneens noodzakelijk om de werkelijke
thesaurietoestand van het Gewest te beoordelen.

Antwoord: In antwoord op de door het geachte lid
gestelde vraag, wil ik er vooreerst op wijzen dat de uitvoering
van de begroting niet beperkt wordt tot het begrotingsjaar
zeif waarvoor de begroting gestemd is. Zoals u wel bekend is
kunnen ordonnanceringen op niet-gesplitste kredieten nog
gebeuren gedurende het ganse jaar volgend op datgene
waarvoor de begroting gestemd is.

De toename van het volume van de uitgaven is overigens de
veruitwendiging van de verbetering van de working van de
diensten van het Ministerie. Het lijkt mij een normale evolutie
dat in een nieuw opgericht Gewest, rekening houdende met de
restructuratie van het Ministerie, het volume van de uitgaven
toeneemt in de opeenvolgende jaren. Dit is het gevolg van de
verbetering van de administratieve procedures bij de behande-
ling van de dossiers.

De vergelijking tussen de maanden januari 1991 en 1992
dient gerelativeerd te worden als gevolg van de inwerkingtre-
ding van de regionale thesaurie per 1 januari 1991. Het
spreekt voor zichzelf dat het begin 1991 bezwaarlijk als
vergelijkingsbasis kan genomen worden voor de volgende
jaren, gezien de startperiode van de thesaurie.

Wat de rekeningen 1989 en 1990 betreft, heb ik reeds
medegedeeld dat de noodzakelijke gegevens hiertoe afhangen
van de nationale thesaurie.

Het Gewest is er wel toe gehouden de rekeningen 1991 op
te stellen gezien de autonomie van de thesaurie per 1 januari
1991.
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Une prefiguration des comptes 1991 doit etre presentee par
la Cour des Comptes dans Ie courant du mois de mai (art. 77,
alinea 1 des lois coordonnees).

Dans Ie courant du mois d'octobre. Ie Ministre des Finances
est term de deposer un projet d'ordonnance portant reglement
definitif du budget 1991 (article 77, alinea 2).

En ce qui concerne la situation de la tresorerie de 1'Agglo-
meration, j'en informerai 1'honorable membre, des que les
donnees actualisees seront en ma possession.

Een voorafbeelding van deze rekeningen zai door het
Rekenhof worden voorgelegd gedurende de maand mei (art.
77, Iste alinea van de gecoordineerde wetten).

Tijdens de maand oktober dient de Minister van Financien
een ontwerp van ordonnantie voor te leggen houdende
eindregeling van de begroting 1991 (artikel 77, 2de alinea).

Wat de toestand van de thesaurie van de Agglomeratie
betreft zai ik het geachte lid hierover inlichten zodra de
geactualiseerde gegevens in mijn bezit zijn.

Question n° 132 de M. de Marcken de Merken du 3 avril
1992 (Fr.) :

Le Bureau de liaison Bruxelles-Europe.

Messieurs les Ministres peuvent-ils nous informer des
activites deja realisees depuis le 3 juillet 1991 par le Bureau de
Liaison Bruxelles-Europe ?

Pourraient-ils egalement nous communiquer les lacunes et
difficultes eventuelles deja rencontrees par les membres du
Bureau de Liaison notamment au niveau de 1'application de
certaines reglementations europeennes, nationales, regionales
et communales ?

Le Bureau de Liaison Bruxelles-Europe rencontre-t-il une
reelle cooperation de la part des responsables des 19 com-
munes de notre Region ?

Repoase : J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable membre les elements de reponse suivants :

1. Un premier rapport sur les activites du BLBE couvrant
la periode juillet 1991 - fevrier 1992 ainsi que sur les grandes
orientations du programme pour 1'annee 1992 a ere derniere-
ment communique par mes soins aux membres de la Commis-
sion des Finances, Budget, Fonction publique et Relations
exterieures. Un exemplaire de ce rapport est joint en annexe.

La direction du BLBE prepare un rapport plus circonstancie
pour la prochaine assemblee generale.

Je ne manquerai pas d'en communiquer la teneur a
1'honorable membre lorsque ce rapport aura ete transmis a
1'Executif.

2. La direction du BLBE travaille actuellement a la redac-
tion d'un rapport analytique sur les difficultes et lacunes
rencontrees a 1'occasion des interventions menees en faveur
du personnel de la Communaute europeenne. L'Executif
attend ce rapport pour le mois de mai. II servira de base a
1'action que le BLBE compte entreprendre de maniere syste-
matique aupres des autorites communales.

L'Executif s'en inspirera egalement, le cas echeant, pour
prendre des dispositions visant a ameliorer 1'accueil des
etrangers a Bruxelles ou pour rechercher avec le Gouverne-
ment des solutions appropriees aux problemes de competence
nationale.

3. Les renseignements en ma possession montrent jusqu'a
present que les autorites des 19 communes sont pretes a
collaborer a 1'amelioration de 1'accueil pour autant qu'elles
soient informees des problemes souleves aupres du BLBE par
le personnel des Communautes. Les premiers contacts indivi-
duels entre ces autorites et la direction du BLBE sont
reellement positifs et, comme je 1'ai signale plus haut, c'est
une collaboration systematique qui sera mise sur pied apres
les vacances d'ete.

Vraag nr. 132 van de heer de Marcken de Merken d.d. 3 april
1992 (Fr.) :

Het Verbiadingsbureau Brussel-Europa.

Kunnen de heren Ministers ons inlichten over de activitei-
ten, sedert 3 juli 1991, van het Verbindingsbureau Brussel-
Europa ?

Zouden ze ons eveneens kunnen zeggen weike leemten de
leden van het Verbindingsbureau hebben ontdekt en op weike
moeilijkheden ze zijn gestoten, onder andere inzake de
toepassing van sommige Europese, nationale, gewestelijke en
gemeentelijke reglementen ?

Krijgt het Verbindingsbureau Brussel-Europa daadwerke-
lijk medewerking van de verantwoordelijken van de 19 ge-
meenten van ons Gewest ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
antwoordgegevens mede te delen :

1. Onlangs heb ik aan de leden van de Commissie van
Financien, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrek-
kingen een eerste verslag laten geworden over de activiteiten
van het VBBE over de periode van juli 1991 tot februari 1992
alsmede over de grote richtlijnen van het programma voor
1992. Een exemplaar van dit verslag gaat als bijiage.

De directie van het VBBE maakt een meer omstandig
verslag klaar tegen de eerstvolgende algemene vergadering.

Ik zai niet nalaten de inhoud ervan aan het geachte lid mede
te delen wanneer dit verslag aan de Executieve zai zijn
overgemaakt.

2. De directie van het VBBE werkt voor het ogenblik aan
een analytisch verslag over de moeilijkheden en leemten die
zich voordoen bij tussenkomsten ten gunste van het personeel
van de Europese Gemeenschap. De Executieve verwacht dit
verslag tegen de maand mei. Het zai als basis dienen voor de
actie die het VBBE voornemens is systematisch te ondernemen
bij de gemeentelijke overheden.

De Executieve zai er eventueel eveneens op steunen om
maatregelen te treffen tot verbetering van het onthaal van
buitenlanders te Brussel of om samen met de Regering gepaste
opiossingen te zoeken voor de problemen die tot de nationale
bevoegdheid behoren.

3. Uit de inlichtingen waarover ik thans beschik, blijkt dat
de overheden van de 19 gemeenten bereid zijn mede te werken
aan de verbetering van het onthaal voor zover zij ingelicht
worden over de problemen die door het personeel van de
Gemeenschappen bij het VBBE naar voren worden gebracht.
De eerste individuele contacten tussen die overheden en de
directie van het VBBE zijn werkelijk positief en, zoals
hiervoor reeds vermeld, zai er na de zomervakantie een
systematische samenwerking tot stand worden gebracht.
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Question n° 133 de M. Drouart du 30 avril 1992 (Fr.) ;

La representation de la Region a 1'exposition iiniverselle de
Seville.

Notre Region sera representee a 1'exposition universelle de
Seville.

Monsieur Ie Ministre representera-t-il notre Region a cette
exposition ?

Dans 1'affirmative, aurait-il 1'amabilite de me preciser
durant combien de jours et a quelles dates? Pourrait-ii
egalement me preciser Ie nombre de personnes qui 1'accom-
pagnent ?

Quels seront les frais globaux qu'il en coutera a notre
Region ? A quel poste budgetaire sont-ils inscrits ?

Repoase : En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, j'ai 1'honneur de lui faire savoir ce qui suit:

Les Regions et les Communautes occupent un espace separe
dans Ie Pavilion beige.

Durant Ie courant du mois de juin, une semaine de la
Region de Bruxelles-Capitale sera organisee, manifestation a
laquelle les entreprises bruxelloises participent egalement.

En tant que Ministre competent pour les Relations exte-
rieures, j'essayerai d'etre present aux manifestations des
Journees bruxelloises dans Ie courant du mois de juin. Date
definitive et programme ne sont pas encore fixes.

Vraag nr. 133 van de heer Drouart d.d. 30 april 1992 (Fr.) :

Vertegeawoordiging van bet Gewest op de wereldtentoon-
stefliag van Sevilla.

Ons Gewest zai vertegenwoordigd zijn op de wereldten-
toonstelling van Sevilla.

Zai mijnheer de Minister ons Gewest vertegenwoordigen
op deze tentoonstelling ?

Zo ja, zou hij zo vriendelijk willen zijn me te zeggen voor
hoeveel dagen en op weike data ? Zou hij me tevens kunnen
zeggen hoeveel personen hem zullen vergezellen ?

Hoeveel zai dat het Gewest kosten ? Op weike begrotings-
post worden de kosten ingeschreven ?

Antwoord: Gevolggevend aan de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer hem het volgende mede te delen :

De Gewesten en Gemeenschappen bekleden een afzonder-
lijke ruimte binnen het Belgisch paviljoen.

In de loop van de maand juni wordt er een week van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien waar ook de Brus-
selse bedrijfswereld aan deelneemt.

Als Minister bevoegd voor Externe Betrekkingen zai ik
trachten aanwezig te zijn op de Brusselse dagen in de loop van
de maand juni. Definitieve data en programma zijn nog niet
vastgeiegd.

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

et de la Politique de 1'Eau

Question n° 144 de M"'Jacobs du 30 mars 1992 (Fr.):

Aides octroyees par la Loterie Nationale.

La Loterie Nationale est souvent sollicitee pour aider
financierement une serie d'institutions.

Elle aide, par exemple, la recherche scientifique, des homes
pour personnes handicapees, elle apporte son soutien finan-
cier a des projets ponctuels, etc...

Monsieur Ie Ministre peut-il me fournir la liste des orga-
nismes, institutions, projets, entrant dans Ie cadre de ses
competences et qui ont beneficie de cette aide en Region
bruxelloise ainsi que les montants octroyes ?

Reponse: L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale
n'est pas associe aux decisions de la Loterie nationale.

J'invite 1'honorable membre a prendre contact avec Ie
Ministre des Finances, Monsieur Ph. Maystadt.

Minister belast met Huisvesdng,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

Vraag nr. 144 van mevrouw Jacobs d.d. 30 maart 1992 (Pr.):

Steun verleend door de Nationale Loterij.

Een aantal instellingen vragen de Nationale Loterij dikwijis
hen financieel te steunen.

Zij helpt bijvoorbeeld het wetenschappelijk onderzoek,
instellingen voor gehandicapten en geeft dikwijis financiele
steun aan welomschreven projecten.

Kan de heer Minister me de lijst bezorgen van de organen,
de instellingen en de projecten die onder zijn bevoegdheid
vallen en die in het Hoofdstedelijk Gewest deze steun genieten
en kan hij me de bedragen van deze steun meedelen ?

Antwooid: De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve wordt
niet betrokken bij de beslissingen van de Nationale Loterij.

Ik nodig het geachte lid uit in contact te treden met de heer
Ph. Maystadt, Minister van Financien.
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Ministre de PEconomie Minister belast met Economic

Quesdon n° 86 de M. Vandenbossche du 30 mars 1992 (N.):

Mise en place d'lm centre d'entreprises a. Scbaerbeek.

L'Executif bruxellois a decide, sur proposition du Ministre,
de mettre a execution 1'initiative de mettre en place un centre
d'entreprises a Schaerbeek.

Monsieur Ie Ministre peut-il me dire :

— qui a pris cette initiative, et sous quelle forme juridique il
exercera cette activite;

- queue est la nature de cette activite (fonction economique :
commercant/secteur des services/...);

- sur quels criteres Monsieur Ie Ministre s'est base pour
subsidier, a ce titre, ce centre d'entreprises;

— quel est Rapport du secteur prive (1'interesse ou des tiers);

— quelles fonctions sont garandes par contrat dans ce centre
d'entreprises ?

S'agit-il d'une fonction consultative? Quelles dispositions
contractuelles s'y rapportent-elles ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre,
j'ai 1'honneur de lui communiquer les elements suivants :

1. L'initiative a ere concue sous la forme d'une societe
anonyme dont les fondateurs sont respectivement: 1'a.s.b.l.
«The Third Wave», la s.a. Kredietbank, 1'a.s.b.l. « Centre de
Technologie et de Gestion des Affaires» et la s.a. Faliamco.

2. La societe a pour objet la creation et la gestion de
centres d'entreprises; la promotion des techniques de gestion
et d'organisation au sein des entreprises, principalement des
PME; la formation et Ie recyclage de dirigeants et cadres et
candidats chefs d'entreprises; 1'elaboration de plans et
d'etudes de creation, de developpement, de diversification, de
restructuration et d'organisation d'entreprises et d'activites a
vocation economique, commerciale, financiere, industrielle
ou artisanale; la promotion de 1'information et de la commu-
nication. Il s'agit done essentiellement d'activites de presta-
taire de services.

3. Les criteres retenus tiennent a la fois de 1'apport d'un
centre d'entreprises en general aux starters et, plus particulie-
rement dans Ie cas d'ldyes, au domaine des communications
et de la diffusion de 1'information.

Le centre d'entreprises a pour vocation d'aider a la creation
de PME. II assure 1'encadrement du candidat entrepreneur,
1'aide a preparer son plan d'affaires et son plan financier, lui
fournit, centre un loyer raisonnable, des bureaux, des ateliers
et tout un ensemble de services au niveau administration,
gestion, recherche et developpement.

Le centre organise des formations en gestion financiere, en
marketing, etc.; il etablit des relations privilegiees avec des
equipes et centres de recherches, des investisseurs et des
partenaires commerciaux ou financiers potentiels, les auto-
rites publiques, des consultants. .

Vraag nr. 86 van de heer Vandenbossche d.d. 30 maart 1992
(N.):

Oprichtmg •van een bedrijveacentrum te Schaarbeek.

De Brusselse Executieve heeft op voorstel van de Minister
beslist het initiatief tot het oprichten van een bedrijvencen-
trum te Schaarbeek tot uitvoering te brengen.

Kan de heer Minister mij mededelen :

- wie de initiatiefnemer is, onder weike rechtsvorm hi) deze
activiteit ontwikkelt;

- weike de aard is van de activiteit (de economische functie :
handelaar/dienstverlenende sector/...);

- weike criteria de heer Minister heeft gehanteerd om dit
bedrijvencentrum als zodanig te subsidieren;

- welk de inbreng is van de prive-sector (de betrokkene, dan
wel derden);

- weike nineties contractueel zijn verzekerd in dit bedrijven-
centrum ?

Is er hier sprake van een adviesfunctie ? Weike contractuele
bepalingen hebben hier betrekking op ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer hem volgende elementen bekend te maken :

1. Het initiatief werd opgezet in de vorm van een naamloze
vennootschap waarvan de oprichters respectievelijk v.z.w.
« The Third Wave », de n.v. Kredietbank, de v.z.w. « Centrum
voor Technologie en Zakenbeheer » en n.v. Faliamco zijn.

2. De maatschappij heeft tot doel de creatie en het beheer
van bedrijvencentra; de bevordering van beheers- en organi-
satietechnieken in de schoot van de bedrijven, voornameUjk
KMO's; de opieiding en de recyclage van directie- en kaderle-
den en van kandidaat-bedrijfsleiders; de opstelling van plan-
nen en studies voor de creatie, de ontwikkeling, de diversifica-
tie, de herstructurering en de organisatie van bedrijven en
activiteiten met economische, commerciele, financiele, indus-
triele of ambachtelijke roeping; de bevordering van de
informatie en de communicatie. Het gaat dus voornameUjk
om activiteiten inzake dienstverlening.

3. De weerhouden criteria hebben te maken met de
inbreng van een bedrijvencentrum in het algemeen aan
startende bedrijven en, meer bepaald in het geval van Idyes,
met communicatie en verspreiding van informatie.

Het bedrijvencentrum heeft als roeping te helpen bij de
kreatie van KMO's. Het verzekert de omkadering van de
kandidaat ondernemer, helpt hem bij de voorbereiding van
zijn zakenplan en financieel plan en levert voor een matige
huur kantoren, ateliers en een geheel van diensten op het vlak
van administratie, beheer, onderzoek en ontwikkeling.

Het bedrijvencentrum organiseert opieidingen in financieel
beheer, in marketing, enz...; het zet bevoorrechte betrekkin-
gen op met onderzoeksteams en -centra, met investeerders en
potentiele commerciele of handelspartners, met de overheid
en met consulenten. .t-
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Pour Ie demarreur, les avantages d'un centre d'entreprises
sont importants :

Au niveau implantation :

— une installation rapide sans longues demarches administra-
tives;

— des locaux modulables et bien adaptes;
— une bonne localisation avec un acces facile.

Au niveau financier :

— pas d'investisseinent immobilier;
— pas d'immobilisations financieres sous forme de garanties

locatives, de provisions diverses;
— un loyer modere dans un environnement motivant;
— des conditions de location flexibles, un preavis court et des

possibilites d'extension;
— des frais administratifs limites grace aux economies

d'echelle et a une utilisation de services a la carte;
— une reduction des frais de personnel.

Au niveau des services et de la gestion :

— une assistance permanente d'un gestionnaire competent et
experimente;

— un encadrement non contraignant d'experts, de consul-
tants, de banquiers et d'entrepreneurs reputes;

— un acces direct a 1'information de qualite et a un reseau de
relations et de partenaires;

— un echange aise et enrichissant de connaissances et d'expe-
riences avec d'autres jeunes entrepreneurs;

— des possibilites de synergie avec des centres universitaires et
avec d'autres entreprises;

— une mise a disposition d'un personnel competent bien
forme et disponible a la carte, sans conttaintes administra-
tives ou financieres.

Le centre Idyes se posirionne plus particulierement dans les
secteurs de 1'industrie et des services de 1'information, de la
communication, de 1'informatique, de 1'electromque, de 1'au-
dio-visuel et de la telecommunication, tous secteurs bien
representes a Bruxelles.

Une priorite est donnee aux entreprises et projets a haute
valeur ajoutee, suscitant des synergies avec des centres de
recherches et des entreprises des secteurs concernes ou
connexes, a vocation subregionale et/ou europeenne.

4. L'apport regional est strictement conditionne a la reali-
sation d'un programme d'investissements de 35,4 millions
dont 30,4 millions finances par Ie secteur prive de la maniere
suivante:

10,5 millions de capital
18,5 millions de credit d'investissement par la 3KB

1,4 million de pret subordonne SNCI.

5. Le centre Idyes tournera ses activites exclusivement vers
1'accompagnement et le soutien de PME en phase de demar-
rage, de restructuration ou de reorientation.

Ceci reprend - entre autres - la fourniture de locaux
equipes a des prix inferieurs a ceux du marche, la mise a
disposition d'un manager conseiller d'entreprises, un ensem-
ble de services administratifs,...

Voor de starter zijn de voordelen van een bedrijvencentrum
aanzienlijk:

Op bet niveau van de inplanting :

— een snelle installatie zonder lange administratieve stappen;

— moduleerbare en goed aangepaste lokalen;
— een goede localisatie en bereikbaarheid.

Op financieel niveau:

— geen onroerende investering;
— geen financiele vastleggingen in de vorm van huurgaranties

of diverse provisies;
— een matige huur in een motiverende omgeving;
— flexibele huurvoorwaarden, een korte vooropzeg en uit-

breidingsmogelijkheden;
— beperkte administratiekosten dank zij de schaalbesparin-

gen en het gebruik van diensten « a la carte »;
— beperkte personeelskosten.

Op het niveau van de diensten en het beheer :

— een permanente bijstand van een bevoegde en ervaren
beheerder;

— niet-verplichtende omkadering van ervaren experts, consu-
lenten, bankiers en bedrijfsleiders;

— een rechtstreekse toegang tot informatie op niveau en tot
een net van relaties en partners;

— een gemakkelijke en verrijkende uitwisseling van kennis en
ervaring met andere jonge ondernemers;

— synergiemogelijkheden met universitaire centra en andere
bedrijven;

— terbeschikkingstelling van bevoegd en goed opgeleid perso-
neel, beschikbaar a la carte, zonder administratieve of
financiele beperkingen.

Centrum Idyes treedt meer bepaald naar voren in de
sectoren van de nijverheid en de diensten inzake informatie,
communicatie, informatica, elektronica, de audio-visuele sec-
tor en in de telecommunicatie; al deze sectoren zijn in Brussel
goed vertegenwoordigd.

Prioriteit wordt verleend aan de bedrijven en projecten met
hoge toegevoegde waarde, waarbij synergieen teweeg worden
gebracht met onderzoekcentra en met bedrijven van de
betrokken of aanverwante sectoren, met een subregionale
en/of Europese roeping.

4. De regionale inbreng staat in strikt verband met de
verwezenlijking van een investeringsprogramma van 35,4
miljoen waarvan 30,4 miljoen gefmancierd zijn door de prive-
sector, en wel op volgende wijze :

10,5 miljoen aan kapitaal
18,5 miljoen aan investeringskrediet door de KB
1,4 miljoen aan ondergeschikte lening NMKN.

5. Het Idyes-centrum zai zich exclusief toeleggen op de
begeleiding en de ondersteuning van KMO's in start-, her-
structurerings- of herorientatiefaze.

Dit veronderstelt onder andere het leveren van uitgeruste
lokalen tegen lagere prijzen dan de marktprijzen, de ter
beschikkingstelling van een manager-bedrijfsadviseur, een
geheel van administratieve diensten, enz...
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6. Un manager conseiller d'entreprises se trouve en perma-
nence sur place et un des administrateurs est Ie professeur
Ettinger (CTGA), specialise de 1'accompagnement des PME
en phase de demarrage.

6. Een manager-bedrijfsadviseur is permanent aanwezig,
een van de beheerders is professor Ettinger (CTGA) gespecia-
liseerd in begeleiding van KMO's in startfaze.

Question n" 89 de M. Clerfayt du 14 avril 1992 (Fr.) :

Conventions concemant des banques de donnees.

Plusieurs conventions ont ete passees avec des societes ou
organismes divers visant a produire des banques de donnees,
sur de multiples sujets, visant la promotion de 1'expansion
economique ou du commerce exterieur de la Region bruxel-
loise.

Pour chacune des conventions relatives a 1'elaboration de
banques de donnees a but economique (expansion economi-
que, au sens large, ou commerce exterieur) et convenues
durant les annees 1989, 1990, 1991 et 1992, entre divers
organismes et 1'Executif de la Region bruxelloise. Ie Ministre
peut-il m'indiquer :

1. Quels etaient les objets precis de ces conventions, sur
quoi portaient les banques de donnees a etablir?

2. Avec quels partenaires ?

3. Quels sont les montants convenus pour 1'elaboration de
chacune de ces banques de donnees ?

4. Dans quel delai ces banques de donnees ont-elles ete ou
seront-elles realisees et dans quelles conditions sont-elles ou
seront-elles mises a disposition des acteurs socio-economiques
de la Region ?

Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre qu'en ce qui concerne Ie secteur
de 1'economie, il n'existe qu'une seule convention visant a la
creation d'une veritable banque de donnees.

Certes, differents releves ou inventaires ont ete ou sont
realises dans Ie cadre d'etudes ou projets specifiques. Mais Us
viennent alors en appui documentaire desdites etudes et ils ne
sont pas destines a continuer a fonctionner comme une vraie
banque de donnees.

Une veritable banque de donnees sera toutefois issue de la
decision de 1'Executif du 6 fevrier 1992. La convention qui en
formalisera 1'execution est en voie de conclusion.

La justification de ce projet a paru evidente : il existe
actuellement un nombre deja important de banques de
donnees diverses, specialisee chacune dans son secteur. Mais
1'acces a ces differences banques est long et difficile, en raison
de problemes a la fois techniques et pratiques qu'il est aise
d'imaginer.

La banque de donnees economiques bruxelloise a pour
objectif de reunir et de centraliser une serie de banques de
donnees existantes, fournies et tenues a jour par leurs auteurs/
proprietaires respectifs. Ce sera en quelque sorte une banque
«centrale» qui, grace a des menus et a des arborescences
etudiees avec les fournisseurs, permettra un acces rapide et
aise aux differentes donnees qui y seront stockees. De cette
maniere, il sera possible de consulter de maniere simple et
conviviale une vaste gamme d'informations aujourd'hui diffi-
cilement accessibles.

Vraag nr. 89 van de heer Clerfayt d.d. 14 april 1992 (Fr.):

Overeeakomsten met betrekkiag tot databanken.

Verschillende overeenkomsten werden met diverse maat-
schappijen of instellingen afgesloten met de bedoeling data-
banken op te zetten over talrijke onderwerpen, hiermee de
bevordering beogend van de economische expansie of van de
buitenlandse handel van het Brusselse Gewest.

Zou de Minister mij voor eike overeenkomst met betrek-
king tot de opstelling van databanken met economische
roeping (economische expansie in de ruimste zin, of buiten-
landse handel) en afgesloten in de jaren 1989, 1990, 1991 en
1992, tussen verschillende instellingen en de Brusselse Hoofd-
stedelijke Executieve, kunnen mededelen:

1. Wat de juiste voorwerpen van de overeenkomsten waren
en waarop de op te richten databanken precies betrekking
hebben ?

2. Met weike partners ?

3. Weike zijn de overeengekomen bedragen in de opstelling
van deze databanken ?

4. Binnen weike termijn werden of zullen deze databanken
opgericht zijn, en onder weike voorwaarden zijn of zullen zij
ter beschikking worden gesteld van de sociaal-economische
actoren van het Gewest ?

Aatwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het
geachte lid mede te delen dat wat de economische sector
betreft, er slechts een enkele overeenkomst bestaat voor de
creatie van een werkelijke databank.

Wel is het zo dat verschillende staten of inventarissen
werden of worden opgemaakt in het kader van specifieke
studies of projecten. Maar deze ondersteunen op documen-
taire wijze de genoemde studies en zijn niet bestemd om voort
te bestaan als een werkelijke gegevensbank.

Er zai evenwel een werkelijke databank voortvloeien uit de
beslissing van de Executieve van 6 februari 1992. De overeen-
komst die er de uitvoering van zai omkaderen is thans in de
afwerkingsfaze.

De verantwoording van dit project leek voor de hand
liggend : er bestaan thans een reeds aanzienlijk aantal data-
banken met diverse gegevens, elk gespecialiseerd in een
bepaalde sector. De toegang tot deze verschillende banken
vergt zowel tijd als moeite, dit vanwege technische en
praktische problemen, die men zich zonder moeite kan
indenken.

De Brusselse economische databank heeft tot doel een
aantal bestaande databanken te verenigen en te centraliseren,
die door hun respectievelrjke auteurs/eigenaars worden gele-
verd en bijgewerkt. Het wordt in zekere zin een « centrale»
gegevensbank, die, dank zij met de leveranciers bestudeerde
menu's en vertakkingen, een snelle en gemakkelijke toegang
zai bieden tot de verschillende opgeslagen gegevens. Op die
manier zai het mogelijk zijn op een snelle, gemakkelijke en
gebruiksvriendelijke wijze een ruim gamma van informatics te
raadplegen, die thans moeilijk te verkrijgen zijn.
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Cette initiative s'adresse en priorite aux PME de notre
Region, mais egalement aux autres entreprises et investisseurs
potentiels bruxellois et beiges, aux autorites publiques, aux
instances economiques, aux organismes scientifiques, etc...

Les principales rubriques et les fournisseurs/serveurs sont,
aujour'hui, les suivants :
— fichier des entreprises bruxelloises;
— emploi et aides (ORBEM);
— locaux et terrains vacants (SDRB),
— tableau de bord socio-economique (a.s.b.l. BRES);
— directives europeennes.

L'extension a d'autres rubriques est egalement prevue
(aides a 1'investissement, services generaux lies a 1'activite
economique, environnement, instances economiques bruxel-
loises, etc...).

Le partenaire charge de la realisation est la societe Philips
Professionnal Systems (etablie a Bruxelles). Les fournisseurs/
serveurs precites sont egalement a considerer comme parte-
naires a cette operation.

L''Executif a approuve une depense de 60,5 millions FB
repartie sur 3 ans. Ce montant couvre la totalite des couts de
ce projet.

Pour faciliter 1'implantation de cet outil dans le milieu des
PME bruxelloises, il est prevu de leur fournir gratuitement
1.500 appareils de consultation, qui seront soit un Minitel,
soit une carte-modem a installer dans un PC existant.

La mise a disposition des premiers appareils de consulta-
tion est attendue d'ici quelques mois. La distribution et
1'ecolage seront assures par Teleport.

Quant aux banques de donnees en cours de constitution
par Bruxelles-Technopole pour les poles agro-alimentaire et
sante, elles s'inscrivent dans le cadre du developpement des
activites et de la strategic de ces deux poles.

Leur realisation s'insere dans les monographies des poles
precites, confiees au Sema Group. Leur cout est a charge du
budget alloue a Technopole.

Enfin, mais toujours dans le cadre de 1'initiative Techno-
pole, il convient de signaler le projet en cours de realisation
par la Chambre de Commerce et d'lndustrie de Bruxelles et
visant a informatiser son fichier de societes candidates a la
sous-traitance. Ce projet, mene par le Centre regional d'lnfor-
mation et de Developpement de Relation Inter-Entreprises
(CRIDRI) (constitue sous 1'egide de la Chambre de Com-
merce) beneficie d'une subvention unique de 4,6 millions FB
en execution de la decision de 1'Executif du 18 juillet 1991.

Dit initiatief richt zich prioritair tot de KMO's van ons
Gewest, maar ook tot de andere potentiele Brusselse of
Belgische bedrijven en investeerders, tot de overheid, de
economische instanties, de wetenschappelijke instellingen,
enz...

De voornaamste rubrieken en leveranciers/servers zijn
thans:
- het bestand van de Brusselse bedrijven;
- tewerkstelling en steun (BGDA);
- vrijstaande lokalen en gronden (GOMB);
- sociaal-economisch instrumentenbord (v.z.w. BRES);
- de Europese richtlijnen.

De uitbreiding tot andere rubrieken is eveneens voorzien
(investeringssteun, algemene diensten in verband met de
economische activiteit, leefmilieu, Brusselse economische in-
stanties, enz...).

De partner die belast is met de verwezenlijking hiervan is
maatschappij Philips Professionnal Systems (gevestigd in
Brussel). De genoemde leveranciers/servers dienen eveneens
als partners in deze actie te worden beschouwd.

De Executieve heeft een uitgave van 60,5 miljoen BF,
verdeeld over 3 jaar, goedgekeurd. Dit bedrag dekt de
totaliteit van de kosten van dit project.

Ten einde de inplanting van dit gereedschap onder de
Brusselse KMO's te vergemakkelijken, wordt voorzien hen
gratis 1.500 raadplegingstoestellen te leveren, die ofwel een
Minitel, ofwel een modemkaart, te installeren in een be-
staande PC, zullen zijn.

De terbeschikkingstelling van de eerste raadplegingstoe-
stellen wordt binnen enkele maanden verwacht. De distributie
en de opieiding zullen door Teleport worden verzorgd.

Wat de databanken betreft, die door Brussel-Technopol
worden aangelegd voor de voedingspool en de gezondheids-
pool, deze passen in het kader van de ontwikkeling van de
activiteiten en de strategic van deze beide polen.

Hun verwezenlijking kadert in de monografieen van de
genoemde polen, toevertrouwd aan Sema Group. De kosten
ter zake zijn ten laste van het aan Technopol toegekend
budget.

Tenslotte, en nog steeds in het kader van het initiatief
Technopol, dient gewezen te worden op het project dat door
de Kamer voor Koophandel en Nijverheid van Brussel op
gang wordt gebracht, bedoeld om zijn bestand van bedrijven
die zich kandidaat stellen voor onderaanneming, te informati-
seren. Dit project, geleid door het Regionaal centrum voor
informatie en ontwikkeling van interbedrijvenbetrekkingen
(...) (opgericht onder de bescherming van de Kamer van
Koophandel) beschikt over een unieke toelage van 4,6 mil-
joen BF in uitvoering van de beslissing van de Executieve van
18 juli 1991.

Question n- 90 de M. Clerfayt du 14 avril 1992 (Fr.) :

Creation de centres d'eatreprises en Region bruxelloise.

Malgre un certain retard par rapport aux Regions voisines,
et:plus encore par rapport a 1'experience de nombreux pays
etrangers, on observe depuis peu la creation et le developpe-
ment de « centres d'entreprises » en Region bruxelloise.

Vraag nr. 90 van de heer Clerfayt d.d. 14 april 1992 (Fr.) :

Oprichdag van bedrijvencentra in bet Hoofdstedelijk
Gewest.

Ondanks een zekere vertraging ten opzichte van de overige
Gewesten, en meer nog ten opzichte van de ervaring in talrijke
vreemde landen, stelt men sinds kort de creatie en de
ontwikkeling vast van « bedrijvencentra » in het Hoofdstede-
lijk Gewest.
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Les centres d'entreprises offrent aux jeunes entrepreneurs
des services qui limitent leurs investissements initiaux, par Ie
partage d'un secretariat, telecopieur, photocopieur, etc... ainsi
que leurs investissements improductifs (les locaux) et leur
temps d'apprentissage, grace a 1'encadrement fourni en
matiere de gestion.

De tels centres ont done un role important a remplir dans
notre Region qui souffre, a la fois d'un manque d'espaces
immediatement disponibles et d'un taux d'echec important
des nouvelles PME, a en juger par 1'evolution des chiffres du
nombre de faillites.

Les premiers centres d'entreprises viennent a peine de voir
Ie jour a Bruxelles. Un recent rapport de la Fondation Roi
Baudouin affirmait (en 1989): « Sans doute peut-on s'interro-
ger sur 1'absence de centres d'entreprises a Bruxelles, mais on
peut aussi croire que la chance des futures autorites regionales
bruxelloises tient au fait que tout reste a faire».

Des lors, Ie Ministre peut-il repondre aux questions sui-
vantes:

1. Quelles sont les mesures particulieres qu'il a prises en
1989,1990 et 1991 pour encourager Ie developpement de tels
centres dans notre Region ?

2. Quels sont les lois et reglements applicables au subven-
tionnement de telles initiatives ? Sont-elles en droit d'esperer
un subside, une participation en capital ou toute autre forme
d'aide de la part de la Region ?

3. Quelles sont les aides particulieres qui peuvent etre
accordees aux batiments-relais de jeunes entreprises ?

4. Quels sont Ie montant et la forme des aides accordees en
1992 a des centres d'entreprises etablis en Region bruxel-
loise ?

5. Quelles sont les raisons de 1'absence de reglementation
propre a 1'agreation et au subventionnement de tels centres
dans notre Region, alors qu'il en existe pour les Regions
wallonne et flamande ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre,
j'ai 1'honneur de lui communiquer les elements suivants :

1. En 1990,1'Executif decidait, sur proposition du Ministre
de 1'Economie, de financer et pre-financer a concurrence de
100 millions, la creation d'un centre d'entreprises a 1'Erasmus
Technology Center.

Cette « premiere» en Region bruxelloise etait remarquable
a plusieurs litres ;

— creation d'une societe anonyme avec des partenaires prives
et publics (SDRB, ULB);

— positionnement de 1'activite dans Ie domaine des hautes
technologies avec une implication forte du monde de la
recherche universitaire (ULB);

— agreation par Ie Fonds Europeen de Developpement Re-
gional (FEDER) pour 35 millions a titre d'experience
pilote, la Region bruxelloise n'etant a ce jour pas reconnue
comme region en sous-developpement economique.

De bedrijvencentra bieden de jonge ondernemers diensten
aan die him oorspronkelijke invesreringen beperken, door
middel van het delen van een secretariaat, een telecopieer-
apparaat, een fotocopieerapparaat, enz..., evenals hun niet-
produktieve investeringen (lokalen) en hun leertijden, dank zij
de geleverde omkadering op het vlak van beheer.

Dergelijke centra vervullen dus een belangrijke rol in ons
Gewest, dat zowel te kampen heeft met een gebrek aan
onmiddellijk beschikbare ruimten en aan een hoog faalcijfer
van de nieuwe KMO's, zoals blijkt uit de evolutie van het
aantal faillissementen.

De eerste bedrijvencentra zijn in Brussel nog zeer nieuw.
Een recent verslag van de Koning Boudewijn Stichting (1989)
stelde het volgende : « Men kan zich vragen stellen omtrent de
afwezigheid van bedrijvencentra in Brussel, maar men kan
ook geloven dat de kans van de toekomstige Brusselse
gewestoverheid veel te maken heeft met het feit dat alles nog
gedaan moet worden».

Kan de Minister mij derhalve antwoord geven op volgende
vragen:

1. Weike zijn de bijzondere maatregelen die hij in 1989,
1990 en 1991 heeft genomen om de ontwikkeling van
dergelijke centra in ons Gewest aan te moedigen ?

2. Weike zijn de wetten en reglementen die van toepassing
zijn op de betoelaging van dergelijke initiatieven? Kunnen
deze initiatieven hopen op een subsidie, op een kapitaalparti-
cipatie of op een andere vorm van steun vanwege het Gewest ?

3. Weike zijn de bijzondere steunmaatregelen die aan de
tijdelijke gebouwen van de jonge bedrijven kunnen worden
toegekend ?

4. Weike zijn het bedrag en de vorm van de in 1992
toegestane steun aan de in het Brusselse Gewest gevestigde
bedrijvencentra ?

5. Weike zijn de redenen voor de afwezigheid van eigen
reglementatie voor de erkenning en de subsidie van dergelijke
centra in ons Gewest, terwiji ze voor de Waalse en Vlaamse
Gewesten bestaan ?

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer hem volgende elementen bekend te maken :

1. In 1990 besloot de Executieve, op voorstel van de
Minister van Economic, de creatie van een bedrijvencentrum
in het Erasmus Technology Center te financieren en te pre-
financieren voor een bedrag van 100 miljoen.

Deze «premiere» in het Brusselse Gewest was in menig
opzicht opmerkelijk :

- creatie van een naamloze vennootschap met prive- en
publieke partners (GOMB, ULB);

- positionering van de activiteit op het gebied van verfijnde
technologie met een sterke implicatie van de sferen van het
universitair onderzoek (ULB);

- aggregatie door het Europees fonds voor regionale ontwik-
keling voor 35 miljoen als test-experiment, aangezien het
Brusselse Gewest tot nog toe niet erkend werd als gebied
van economische onderontwikkeling.
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2. Selon Ie statut adopte par Ie centre d'entreprises (societe
commerciale, a.s.b.l. ou conjonction des deux), celui-ci
pourra beneficier de 1'application des lois d'expansion econo-
mique en tant que societe de services tout comme de
1'ensemble des mesures favorables aux PME et, sous forme
d'a.s.b.L, des dispositifs de soutien communautaires et regio-
naux aux actions de formation et de conseil aux entreprises.

3. Actuellement, il n'existe aucune mesure particuliere
d'aide applicable specifiquement aux batiments-relais de
jeunes entreprises. La loi du 4 aout 1978 permet toutefois
d'intervenir financierement en faveur de leurs invesdssements
(mobiliers et immobiliers) par 1'octroi de primes en capital ou
de subventions-interets.

4. En 1992, 1'Executif a decide d'accorder un subside de
5 millions au centre Idyes a Schaerbeek. Ce montant corres-
pond a 14 % de 1'investissement total de 35,4 millions
effectue par Ie centre et porte tant sur 1'acquisition que sur la
renovation et 1'equipement des locaux mis a disposition des
jeunes entrepreneurs.

Le centre Idyes voit aussi 1'application des lois d'expansion
economiques pour PME en sa faveur: incidence budgetaire
de 1.050.525 F, autorisadon de pratiquer des amortissements
acceleres, exoneration du precompte immobilier.

5. Dans le domaine des comparaisons regionales, il n'est
pas inutile de rappeler que le modele flamand de centre
d'entreprises a Kortrijk a ete cree en 1983, soit six bonnes
annees avant 1'instauration de la Region de Bruxelles-Capi-
tale.

De plus, si la Region wallonne intervient de maniere
specifique pour les centres d'entreprises, en faveur des bati-
ments-relais et dans certaines conditions uniquement, le
rapport de la Fondation Roi Baudouin cite plus haut men-
tionne egalement que «les centres wallons ne sont coordonnes
par aucune instance commune » (p. 16) ce qui semble exclure
leur integration dans une politique coordonnee de redeploie-
ment economique regional.

Cela dit, le Ministre de 1'Economie sera tres prochainement
en mesure de faire des propositions en la matiere qui
respecteront les principes suivants :

— Toute mesure d'appui aux centres d'entreprises s'inte-
grera dans 1'ensemble des actions de soutien aux PME
bruxelloises.

— Sans le moins du monde vouloir exclure ou empecher
toutes les initiatives visant a apporter des services integres aux
PME (les centres d'affaires par exemple), il est evident que le
concours financier du pouvoir regional devra se focaliser sur
les centres d'entreprises dont la vocation est en etroite
synergic avec les principes directeurs de la politique economi-
que enonces dans la declaration de 1'Executif, a savoir :

— le developpement d'activites de haute technologie issues du
transfert de la recherche scientifique et a forte plus-value
ajoutee;

— le maintien d'un secteur secondaire fort dans le respect des
normes d'environnement les plus strictes;

— la revitalisation socio-economique de quartiers ou zones en
crise d'emplois, de logements, d'espaces publics, d'entre-
prises de services et de production aux populations.

2. Volgens het statuut dat door het bedrijvencentrum wordt
gekozen (handelsvennootschap, v.z.w. of combinatie), zai het
kunnen genieten van de toepassing van de expansiewetgeving
als dienstverleningsmaatschappij, en van het geheel van de
maatregelen ten gunste van de KMO's en, wanneer het de
vorm van een v.z.w. aanneemt, van de steunmaatregelen op
communautair en gewestelijk vlak bestemd voor de
opieidingsacties en het advies aan de bedrijven.

3. Er bestaat op dit ogenblik geen enkele bijzondere
steunmaatregel die specifiek van toepassing is op de tijdelijke
gebouwen van de jonge bedrijven. De wet van 4 augustus
1978 biedt evenwel de mogelijkheid financieel tussen te
komen ten gunste van hun investeringen (roerend en onroe-
rend) via de toekenning van kapitaalpremies of rentetoelagen.

4. In 1992 besloot de Executieve een subsidie van
5 miljoen aan het Idyes-centrum in Schaarbeek toe te kennen.
Dit bedrag vertegenwoordigt 14 % van een totale investering
van 35,4 miljoen, uitgevoerd door het centrum, en heeft
betrekking zowel op de aankoop als op de renovatie en de
uitrusting van de lokalen die ter beschikking van de jonge
bedrijven worden gesteld.

Centrum Idyes heeft ook voordeel van de economische
expansiewetgeving voor de KMO's: budgettaire weerslag
van 1.050.525 fr., toestemming om versnelde afschrijvingen
uit te voeren, vrijstelling van de onroerende voorheffing.

5. Op het gebied van de gewestelijke vergelijkingen, is het
niet overbodig erop te wijzen dat het Vlaams model van het
bedrijvencentrum in Kortrijk in 1983 werd opgericht, dat is
ruim zes jaar voor de oprichting van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest.

Bovendien is het zo dat indien het Waalse Gewest op
specifieke wijze tussenkomt voor de bedrijvencentra, ten
gunste van de tijdelijke gebouwen en alleen onder bepaalde
voorwaarden, het hoger vermelde verslag van de Koning
Boudewijn Stichting tevens vermeldt dat «de Waalse centra
door geen enkele gemeenschappelijke instantie gecoordineerd
zijn» (p. 16), wat hun integratie schijnt uit te sluiten uit een
gecoordineerd beleid op het gebied van gewestelijke econo-
mische ontplooiing.

Dit gezegd zijnde, zai de Minister van Economie zeer
binnenkort in de mogelijkheid verkeren voorstellen ter zake te
maken die volgende principes zullen eerbiedigen :

— Eike steunmaatregel aan de bedrijvencentra zai opgeno-
men zijn in het geheel van de steunacties aan de Brusselse
KMO's.

— Zonder welk initiatief dan ook, bestemd om gemte-
greerde diensten aan de KMO's te leveren (aan de bedrijven-
centra bijvoorbeeld) te willen uitsluiten of beletten, spreekt
het vanzelf dat de financiele bijstand van de gewestelijke
overheid afgestemd zai moeten zijn op de bedrijvencentra
waarvan de roeping in nauwe synergie is met de richtlijnen
van het economisch beleid, zoals ze naar voren werden
gebracht in de verklaring van de Executieve, namelijk :

— de ontwikkeling van activiteiten met verfijnde technologie,
afkomstig van de transfer van het wetenschappelijk onder-
zoek en met sterke toegevoegde meerwaarde;

— het behoud van een sterke secundaire sector met eerbiedi-
ging van de strengste leefmilieunormen;

— de sociaal-economische opieving van wijken of gebieden
die een crisis kennen op het gebied van tewerkstelling,
woning, openbare ruimten, dienstverlenings- en produktie-
bedrijven ten behoeve van de bevolking.
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— Le centre d'entreprises devra au moms apporter line
infrastructure modulable, des services communs, des conseils
en management et des formations aux starters. Le soutien
public s'exercera vers les postes oil il est exige un effort
financier specifique de la part des centres d'entreprises et cela
de facon differenciee d'apres le type de centre; a savoir :

- 1'investissement, en particulier 1'infrastructure a mettre a
disposition des starters;

— les pertes de demarrage plus lourdes car liees a la mission
particuliere des centres;

- les frais du personnel intervenant comme expert et conseil-
ler aupres des starters;

— les couts de promotion de 1'activite du centre afin de
rencontrer le probleme du depistage des vocations a
entreprendre.

— Het bedrijvencentrum zai op zijn minst een moduleer-
bare infrastructuur, gemeenschappelijke diensten, advies op
het gebied van management en opieidingen voor de starters
moeten leveren. De openbare steun zai zich richten op de
plaatsen waar een specifieke financiele inspanning vereist is
vanwege de bedrijvencentra en dit op gedifferentieerde wijze,
volgens de soort van het centrum, te weten :
- de investering, en in het bijzonder de infrastructuur, die ter

beschikking van de starters moet worden gesteld;
— de zwaardere startvediezen, die in verband staan met de

bijzondere opdracht van de centra;
— de kosten van het personeel dat tussenkomt als expert of

adviseur bij de starters;
- de kosten inzake promotie van de activiteit van het

centrum, ten einde tegemoet te komen aan het probleem
van de opsporing van de roepingen op het gebied van
ondernemen.

Question n" 91 de M. Drouart du 14 avril 1992 (Fr.):

La representation de la Region a 1'exposition universelle de
Seville.

Notre Region sera representee a 1'exposition universelle de
Seville.

Monsieur le Ministre representera-t-il notre Region a cette
exposition ?

Dans 1'affirmative, aurait-il 1'amabilite de me preciser
durant combien de jours et a quelles dates? Pourrait-il
egalement me preciser le nombre de personnes qui 1'accompa-
gnent ?

Quels seront les frais globaux qu'il en coutera a notre
Region ? A quel poste budgetaire sont-ils inscrits ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre,
je peux dire que c'est suite a une decision prise par 1'Executif
que la Region de BruxeIles-Capitale s'est engagee a participer
a 1'Exposition universelle de Seville.

II m'a semble opportun de profiter de cette Exposition
universelle en tant que lieu propice aux rencontres economi-
ques entre entreprises bruxelloises et espagnoles.

8 journees de contacts economiques seront organisees du
15 au 24 juin, dans le Business Center du Pavilion beige en
collaboration avec 1'Union des entreprises de Bruxelles, la
Chambre de Commerce et d'lndustrie de Bruxelles, 1'Institut
de developpement et la Confederation des Entreprises d'An-
dalousie.

Ces 8 jours permettront aux entreprises beiges et anda-
louses de signer des contrats.

Le 21 juin, jour de la fete bruxelloise a Seville, sera
organisee une activite au cours de laquelle auront lieu un
defile de mode de couturiers bruxellois.

Je me rendrai done durant quelques jours a Seville.
Quelques-uns de mes collaborateurs, ainsi que des collabora-
teurs de 1'UEB iront a Seville toute la periode des journees
bruxelloises pour veiller au bon deroulement des journees
economiques ainsi que pour mettre la main aux derniers
preparatifs de la fete bruxelloise.

Vraag nr. 91 van de heer Drouart d.d. 14 april 1992 (Fr.):

Vertegenwoordigiag van het Gewest op de wereldtentoon-
stelling van Sevilla.

Ons Gewest zai vertegenwoordigd zijn op de wereldten-
toonstelling van Sevilla.

Zai mijnheer de Minister ons Gewest vertegenwoordigen
op deze tentoonstelling ?

Zo ja, zou hij zo vriendelijk willen zijn me te zeggen voor
hoeveel dagen en op weike data ? Zou hij me tevens kunnen
zeggen hoeveel personen hem zullen vergezellen ?

Hoeveel zai dat het Gewest kosten ? Op weike begrotings-
post worden de kosten ingeschreven ?

Autwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het
geachte lid mede te delen dat de Executieve van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest beslist heeft deel te nemen aan de
Wereldtentoonstelling in Sevilla.

Ik heb het nuttig geacht deze gelegenheid te benutten om
synergieeen te verwezenlijken tussen Brusselse ondernemin-
gen en Spaans-Andalousische ondernemingen.

Ik heb daartoe 8 economische contactdagen voorzien in het
Business Center van het Belgisch Paviljoen. Rekening hou-
dend evenwel met mijn visie over exportpromotie, heb ik
samenwerkingsakkoorden gesloten met, ondermeer, het Ver-
bond van Brusselse ondernemingen, dit Verbond samen met
de Kamer van Koophandel van Brussel, met de GOMB, de
GIMB en met de Federatie van Andalousische Ondernemin-
gen.

Gedurende deze 8 dagen zullen de verschillende sectoren
kontakten hebben met bedrijven ter plaatse en zullen ook
ongetwijfeld kontrakten afgesloten worden.

Op 21 juni, dag van het Brusselse feest te Sevilla, wordt een
speciale activiteit georganiseerd. Van deze gelegenheid zai
gebruik gemaakt worden om de Brusselse creativiteit op het
vlak van mode voor te stellen.

Ik ga naar Sevilla gedurende een beperkt aantal dagen.
Enkele van mijn medewerkers, samen met medewerkers van
het VOB, zullen gedurende de ganse periode van de organisa-
tie van de economische dagen aanwezig zijn om het geheel
viot te doen verlopen.
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La presse a laisse entendre que Ie cout d'une telle operation
etait tres eleve. Je me suis efforce de prendre les mesures
necessaires pour limiter les depenses au minimum.

Les depenses a charge du departement de 1'Economie sur Ie
budget 1992 pour 1'organisation des journees economiques
peuvent etre evaluees a 7 millions de FB, y compris les frais de
location, d'installadon, d'hebergement et de deplacement.

Les depenses seront inscrites a la division 11 du budget de
la Region de Bruxelles-Capitale.

Men heeft via de gesproken en geschreven pers kunnen
vernemen dat de prijzen aanzienlijk hoog liggen. Ik heb tijdig
de nodige maatregelen getroffen om de uitgaven in de hand te
houden.

De kosten ten laste van het departement van Economic op
de uitgaven 1992 voor de organisatie van de economische
dagen kunnen geraamd worden op 7 miljoen BF, huurkosten,
inrichtingskosten, verblijf- en verplaatsingskosten inbegre-
pen.

De uitgaven worden aangerekend op de afdeling 11 van de
uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Question n° 92 de M. Galand du 13 avril 1992 (Fr.):

La subvention accordee an Brussels International Trade
Mart.

Dans Ie communique de presse adresse aux redactions
bruxelloises par Ie Cabinet du Ministre-President, on peut lire
qu'une subvention vient d'etre accordee au Brussels Interna-
tional Trade Mart.

Monsieur Ie Ministre aurait-U 1'amabilite de me preciser Ie
montant de cette subvention et a quel poste budgetaire ce
montant est inscrit ?

En outre, peut-il me dire si cette subvention est recurrente
ou occasionnelle ?

Repoase : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de porter
a la connaissance de 1'honorable membre que la Region de
Bruxelles-Capitale a recu de faibles moyens financiers pour
promouvoir Ie commerce exterieur et que Ie nombre des
collaborateurs affectes a ce secteur de la politique economi-
que est egalement tres limite.

On a done opte pour des accords de cooperation avec
1'Union des Entreprises de Bruxelles, la Chambre de Com-
merce et d'lndustrie de Bruxelles et 1'Office beige du com-
merce exterieur, ainsi qu'avec d'autres organisations profes-
sionnelles et interprofessionnelles ou des entreprises.

Dans Ie cas concret evoque ici, il s'agit de la promotion du
commerce exterieur. Plutot que d'envoyer des vendeurs a
1'etranger, on a choisi d'attirer des acheteurs a Bruxelles, ce
qui offre Ie double avantage de faire vendre des produits et de
promouvoir Ie tourisme et 1'hotellerie.

L'intervention de 1,5 millions de FB accordee par la Region
de Bruxelles-Capitale, permet d'ailleurs au Trade Mart d'elar-
gir son rayon d'action. Si la zone d'influence s'etendait, il n'y
a guere, a peine au-dela des frontieres beiges, elle atteint
actuellement des horizons beaucoup plus lointains.

II va done de soi que cette aide, compte tenu des objectifs
poursuivis, pourrait etre recurrente.

La subvention a etc inscrite au budget des depenses 1992 de
la Region de Bruxelles-Capitale, Section 11, Programme
Commerce exterieur.

Vraag nr. 92 van de heer Galand d.d. 13 april 1992 (Fr.):

Subsidie aan de Brussels International Trade Mart.

In haar persmededeling aan de Brusselse redakties meldt
het Cabinet van de Minister-Voorzitter dat een subsidie
toegekend werd aan de Brussels International Trade Mart.

Kan de heer Minister me zeggen hoeveel deze subsidie
bedraagt en op weike begrotingspost ze ingeschreven staat ?

Kan hij me bovendien zeggen of dit een recurrente of een
occasionele uitgave is ?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het
geachte lid mede te delen dat het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest karig werd bedeeld inzake financiele middelen ter
bevordering van de buitenlandse handel, en ook ten aanzien
van de medewerkers in dit deeldomein van het economisch
beleid is het aantal beperkt.

Er werd dan ook geopteerd voor samenwerkingsverbanden
met het Verbond van Ondernemingen te Brussel, de Kamer
van Koophandel en Industrie van Brussel en de Belgische
Dienst voor Buitenlandse Handel, alsmede met andere profes-
sionele en interprofessionele organisaties of bedrijven.

In het concrete geval dat hier wordt aangehaald, wordt de
buitenlandse handel gepromoot. Eerder dan verkopers naar
het buitenland te sturen, wordt gekozen voor het aantrekken
van inkopers naar Brussel met het dubbele voordeel dat niet
alleen produkten worden verkocht maar dat ook het toerisme
en de hotelnijverheid hierbij baat hebben.

De tussenkomst van 1,5 miljoen BF, verleend door het
Brusselse Hoolfdstedelijk Gewest, laat trouwens toe aan de
Trade Mart zijn actieradius uit te breiden. Indien tot voor
kort de invloedsfeer zich nauwelijks uitstrekte tot over de
Belgische grenzen, dan reikt deze thans veel verder.

Het spreekt dus voor zich dat de steunverlening, en
rekening houdend met de nagestreefde objectieven, recurrent
zou kunnen zijn.

De toelage werd ingeschreven op de uitgavenbegroting
1992 van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Afdeling 11,
Programma Buitenlandse Handel.



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 6 juin 1992 (n° 22)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 6 juni 1992 (nr. 22) 2177

Ministre des Travanx publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

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

Le cout des travaux d'infrastructure dans Ie quartier euro-
peen.

Dans la brochure editee par le Ministre et intitulee « Mais
que font-ils comme travaux pour accueillir et integrer 1'Europe
a Bruxelles ?» le lecteur attentifpeut avoir une idee de 1'impor-
tance 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 sent:
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.

Reponse : Suite a sa question du 6 fevrier 1992, j'ai 1'hon-
neur d'informer 1'honorable membre du cout des travaux des
ouvrages suivants :
1. Construction du tunnel Cortenbergh : 2.900 M.
2. Deviation de la riviere souterraine du Maelbeek et cons-

truction du bassin d'orage : 1.250 M.
5. Preparation des acces souterrains au futur parking de 1'im-

meuble du Conseil des Ministres : 200 M.

6. Reamenagement de surface : 600 M.

Etant donne qu'il s'agit de travaux « en cours d'execution »,
il est important de signaler que les chiffres donnes ne represen-
tent que des «montants estimes».

Pour ce qui concerne les points 3 et 4, une reponse doit etre
sollicitee aupres de la Regie des Batiments, laquelle depend du
Ministere national.

Enfin, je tiens a vous rappeler que 1'intervention regionale se
limite a 275 millions dans le cadre de 1'accord de cooperation
signe avec 1'Etat. Cette intervention vise essentiellement a
1'amenagement qualitatif de la voirie et de 1'espace public.

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vemieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

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

De kostprijs van iafrastructuurwerken m de Europawijk.

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 rijtje zetten, degene die via een samenwerkings-
akkoord 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.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op deze
vraag van 6 februari 1992 in te lichten over de kostprijs van de
volgende werken :
1. Bouw van de Kortenbergtunnel: 2,9 miljard frank.
2. Ornleiding van de ondergrondse Maalbeekrivier en bouw

van het stormbekken : 1,25 miljard.
5. Voorbereiding van de ondergrondse ingangen van de toe-

komstige parking van het gebouw van de Ministerraad :
200 miljoen.

6. Heraanleg van de oppervlakte : 600 miljoen.

Aangezien het hier gaat om werken «in uitvoering», moet
erop worden gewezen dat de verstrekte cijfers slechts
«geraamde bedragen» zijn.

Voor wat betreft de punten 3 en 4, moet een antwoord
worden gevraagd aan de Regie der Gebouwen die afhankelijk
is van het narionaal Ministerie.

Graag wijs ik u er bovendien op dat de gewestelijke tussen-
komst zich beperkt tot 275 miljoen in het kader van het
samenwerkingsakkoord gesloten met de Staat. Deze tussen-
komst heeft voornamelijk betrekking op de kwaliteitsvolle
aanleg van het wegennet en van de openbare ruimte.

Question n° 260 de M. Drouart du 17 fevrier 1992 (Fr.) :

Les frais d'entretien des voiries regionales.

Differents travaux d'entretien des voiries regionales ont ete
effectues ces derniers temps. II en va, par exemple, des travaux
de peinture sous les nombreux pylones du ring RO qui traverse
le territoire de la commune d'Anderlecht.

Vraag nr. 260 van de heer Drouart d.d. 17 februari 1992 (Fr.):

Kosten van bet oaderboud van de gewestelijke wegea.

Er werden onlangs een reeks onderhoudswerken uitgevoerd
op gewestelijke wegen. Zo kregen de talrijke pylonen van de
RO-ring op het grondgebied van de gemeente Anderlecht, een
nieuwe verflaag.

273
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Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire quel budget a ete
depense pour 1'entretien des voiries regionales en 1989, 1990
et1991?

Pourrait-il me preciser la nature des travaux ainsi que les
societes qui ont effectue ceux-ci ?

Enfin, concernant les travaux de peinture evoques ci-
dessus, pourrait-il m'indiquer Ie cout de ces derniers ?

Reponse : Suite a sa question du 7 fevrier 1992, j'ai
1'honneur d'informer 1'honorable membre des points sui-
vants :

1. Les travaux de peinture sous les nombreux pylones du
Ring R.O. qui traverse Ie territoire de la commune d'Ander-
lecht, n'ont pas ete executes par 1'Administration de 1'Equipe-
ment et de la Politique des Deplacements chargee entre autres
de la gestion des voiries regionales, mais par Ie concession-
naire de ces pylones, a savoir la societe Electrabel.

2. Le detail des travaux faisant 1'objet du budget depense
pour 1'entretien des voiries regionales en 1989,1990 et 1991,
precisant la nature ainsi que les societes qui ont effectue ceux-
ci, font 1'objet des trois tableaux ci-joints.

Je me permets de signaler a 1'honorable membre que les
credits d'entretien engages en 1989 et 1990 ont pu etre
depenses, conformement aux dispositions budgetaires, dans le
courant des annees 1989, 1990 tandis que les credits d'entre-
tien engages en 1991 peuvent etre depenses en 1991 et dans le
courant de 1'annee 1992. Certains travaux d'entretien engages
en 1991 sont d'ailleurs encore en cours d'execution a ce jour.
Les trois tableaux precites ont des lors ete dresses par annee
d'engagement de la depense.

Kan de Minister me zeggen hoeveel er in 1989, 1990 en
1991 uitgegeven werd voor het onderhoud van de geweste-
lijke wegen ?

Kan hij me zeggen weike werken werden uitgevoerd en
weike firma's er voor instonden ?

Tot slot, kan hij me zeggen hoeveel het verven van de
bovenvermelde pylonen gekost heeft ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
zijn vraag van 7 februari 1992 in kennis te stellen van de
volgende punten:

1. De verfwerken onder de vele pijiers van de RO-Ring, die
het grondgebied van de gemeente Anderlecht doorkruist,
werden niet uitgevoerd door het Bestuur van de Uitrusting en
het Vervoerbeleid, dat onder andere belast is met het beheer
van de gewestwegen, maar door de concessiehouder van deze
pijiers, te weten de maatschappij Electrabel.

2. Op de bijgevoegde drie tabellen vindt u een gedetail-
leerde opgave van de werken die het voorwerp uitmaken van
de begrotingsmiddelen die in 1989, 1990 en 1991 werden
besteed aan het onderhoud van de gewestwegen en van de
ondernemingen die deze hebben uitgevoerd.

Ik ben zo vrij het geachte lid erop te wijzen dat de
onderhoudskredieten, die werden vastgelegd in 1989 en
1990, overeenkomstig de begrotingsbepalingen mochten wor-
den uitgegeven in de loop van de jaren 1989 en 1990, dit
terwiji de onderhoudskredieten vastgelegd in 1991 mochten
worden uitgegeven in 1991 en in de loop van 1992. Bepaalde
onderhoudswerken, die werden vastgelegd in 1991, worden
momenteel trquwens nog uitgevoerd. De drie bovengenoemde
tabellen werden dan ook opgesteld volgens het jaar waarin de
uitgave werd vastgelegd.

Question n° 262 de M. Drouart du 17 fevrier 1992 (Fr.):

L'assaiaissemeat d'une piste de bi-cross dans les quartiers
du Vogelenzang.

II y a peu, j'avais interroge le Ministre Thys concernant le
depot de boue d'origine suspecte sous les ponts du ring dans le
quartier du Vogelenzang a Anderlecht.

A cote de ce sinistre depot se localise une ancienne piste de
bi-cross. Celle-ci avait ete amenagee par la commune d'An-
derlecht pour un club exercant ce sport. A ce jour, ce terrain
est laisse en friche.

Deux problemes se posent actuellement. D'une part, la
piste constituee de differents talus a ete amenagee a partir de
scories d'un incinerateur hollandais. D'autre part, la piste est
occupee par quelques adolescents pratiquant le « moto-cross »
qui, sans se soucier du risque encouru, compte tenu de la
nature de la piste, apportent une nuisance encore supplemen-
raire au quartier.

Monsieur le Ministre pourrait-il repondre aux questions
suivantes ?

1. Est-il informe de cette situation ?
2. Dans 1'affirmative, quelles mesures il compte prendre

pour assainir le site et dans quel delai ?

Vraag nr. 262 van de heer Drouart d.d. 17 februari 1992
(Fr.) :

Saaeriag van een bi-cross piste in de buurt van de Vogelen-
zaag.

Onlangs stelde ik de Minister Thys een vraag over het
storten van verdacht slijk onder de bruggen van de Ring, in de
buurt van de Vogelenzang te Anderlecht.

Naast deze sinistere stortplaats ligt er een oude bi-cross
piste. Deze piste werd door de gemeente Anderlecht aange-
legd voor een club die deze sport beoefende. Vandaag ligt dit
terrein er verlaten bij.

Het probleem is dubbel. Enerzijds werd deze uit verschil-
lende taluds bestaande piste op basis van slakken uit een
Hollandse verbrandingsoven gemaakt. Anderzijds wordt deze
piste gebruikt door een aantal jongeren die er moto-cross
komen op rijden, zonder rekening te houden met de risico's
die ze daarbij lopen gelet op de aard van de piste en voor veel
geluidshinder zorgen in de buurt.

Kan de Minister me een antwoord geven op volgende
vragen :

1. Is hij van deze toestand op de hoogte?
2. Zo ja, weike maatregelen gaat hij nemen om deze plaats

te saneren en binnen weike termijn?
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Repoase ;J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable mem-
bre du Conseil regional que la commune d'Anderlecht a ame-
nage, a son initiative et a ses propres frais, un terrain Ie long du
Ring RO a Anderlecht en piste de bi-cross.

Cet amenagement n'a jamais fait objet d'une autorisation
formelle ou ecrite de 1'Admmistration gestionnaire (jadis 1'Ad-
ministration des Routes du departement national des Travaux
publics, actuellement Ie Ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale).

Mon Administration a invite 1'autorite communale d'Ander-
lecht a evacuer les materiaux ayant servi pour 1'amenagement
de cette piste de bi-cross en dehors du domaine public et prive
de la Region de Bruxelles-Capitale et ce dans les plus brefs
delais et a remettre Ie terrain dans son pristin etat.

Antwootd: Ik heb de eer het geachte lid van de Gewestraad
erover in te lichten dat de gemeente Anderlecht op eigen
initiatief en voor eigen rekening is overgegaan tot de aanleg van
een bi-crossbaan op een terrein langsheen de Ring RO te
Anderlecht.

Deze aanleg heeft nooit het voorwerp uitgemaakt van een
formele of schriftelijke vergunning van de beherende overheid
(destijds het Bestuur der Wegen van het nationaal departement
van Openbare Werken, momenteel het Ministerie van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest).

Mijn administratie heeft de gemeentelijke overheid van
Anderlecht verzocht om het materiaal, dat is gebruikt voor de
aanleg van deze bi-crossbaan, te verwijderen van het openbaar
en prive-domein van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en
dit binnen een zo kort mogelijke termijn, en het terrein in zijn
oorspronkelijke staat te herstellen.

Question n° 263 de M. de Lobkowicz du 6 mars 1992 (Pr.)

Octroi de publicites gratuites par la STIB.

Complementairement a votre reponse a ma question ecrite
n° 252 concernant 1'octroi de publicite par la STIB, je voudrais
vous demander quelle est 1'autorite habilitee a accorder cette
gratuite ?

Pourriez-vous me communiquer la liste des organismes et
associations qui, depuis votre entree en fonction, ont sollicite
cet avantage et a qui il a ete refuse ?

Parmi les beneficiaires figurent «MTUB» et «Food and
Disarmament». Quels sont ces organismes, quels en sont les
buts, les formes juridiques et les principaux responsables ?

Repoase : La publicite gratuite octroyee par la STIB releve
de son autonomie de gestion et de sa responsabilite de mener
une politique commerciale offensive.

Les associations, dans la plupart des cas sans but lucratif, qui
font appel a ce type de parrainage, ont un objet social, philan-
thropique ou culturel evident.

Les supports publicitaires accordes sont en general des
arrondis de plafond (tramways et autobus), pendant trois
mois. U est a preciser que seui 1'espace est concede gratuite-
ment, les frais techniques sont a charge de I'association deman-
deresse.

Pour Ie surplus, vous comprendez que, dans Ie cadre du
contrat de gestion, je ne dispose pas des elements que vous
souhaitez. II ne m'appartient pas d'interroger une societe
disposant de son autonomie commerciale sur les choix statisti-
ques qu'elle realise. Ce sont les organes de gestion de la STIB
qui assurent Ie controle du respect des regles internes afferents
a ce type de strategic.

Vraag nr. 263 van de heer de Lobkowicz d.d. 6 maart 1992
(Fr.) :

Kosteloze reclamermmte aangeboden door de MTVB.

In aanvulling op uw antwoord op mijn schriftelijke vraag
nr. 252 betreffende de toestemming van de MTVB om reclame
aan te brengen, zou ik u willen vragen weike overheid gemach-
tigd is deze reclame gratis toe te kennen.

Kan u mij de lijst van de instellingen en verenigingen bezor-
gen die sedert uw ambtsaanvaarding dit voordeel hebben
gevraagd en aan wie het geweigerd werd ?

Onder de begunstigden vindt men « MTUB » en « Food and
Disarmament». Weike instellingen zijn dat, weike doelstellin-
gen hebben ze, onder weike juridische vorm bestaan ze en wie
zijn de voornaamste verantwoordelijken ?

Antwoord: De kosteloze reklame toegestaan door de MTVB
maakt deel uit van haar beheersautonomie en van haar verant-
woordelijkheid om een offensief handelsbeleid te voeren.

De verenigingen, meestal verenigingen zonder winstoog-
merk, die beroep doen op deze steun, hebben een duidelijk
sociaal, liefdadig of kultureel doel.

De toegestane publicitaire dragers zijn over het algemeen
afgeronde plafondstukken (trams en bussen), voor een duur
van drie maanden. in dit verband dient gepreciseerd dat enkel
de ruimte gratis wordt verstrekt, de technische kosten vallen
ten laste van de vereniging die de reklame aanvraagt.

Voor het overige zai u begrijpen dat ik in het kader van het
beheerscontract niet beschik over de elementen die u wenst te
verkrijgen. Het komt me niet toe om een onderneming, die
beschikt over beheersautonomie, te ondervragen over de statis-
tische keuzen die zij maakt. Het zijn de beheersorganen van de
MTVB die de controle verzekeren over de naleving van de
interne regels die betrekking hebben op dit soort strategic.

Question n° 264 de M. Drouart du 6 mars 1992 (Fr.) :

Le placement de mobilier urbain Ie long des voiries regio-
nales.

Plusieurs types de mobilier urbain (planimetres, abribus,
colonnes Morris,...) sont places Ie long de nos voiries regio-
nales.

Vraag nr. 264 van de heer Drouart d.d. 6 maart 1992 (Fr.):

Het stadsmeubilair langs de gewestelijke wegea.

Verschillende soorten stadsmeubilair (planimeters, over-
dekte bushalten, Morris-kolommen) worden langs onze
gewestelijke wegen geplaatst.
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Differentes autorisations de voirie ont ete accordees par la
Region pour leur placement. Un pouvoir communal peut
egalement, semble-t-il, delivrer cette autorisation de voirie,
accompagnee dans la majorite des cas d'un contrat avec la
societe de mobilier urbain.

Lorsqu'une commune octroie ce type d'autorisation de
placement de mobilier urbain sur une voirie. Monsieur Ie
Ministre peut-il me dire si une demande prealable du pouvoir
communal a la Region doit etre effectuee ?

Dans 1'affirmative, Monsieur Ie Ministre voudrait-il bien
me communiquer la liste des autorisations demandees par les
communes et accordees par la Region pour 1'installation de ce
mobilier urbain ?

Repoase : En effet, plusieurs types de mobilier urbain sont
places Ie long de nos voiries regionales. Presque la totalite des
installations etait deja sur place au moment de la regionalisa-
tion.

Dans Ie passe (et encore aujourd'hui), les autorisations
delivrees sont basees sur la circulaire n° BRA 601 n° 396.605
dont copie ci-jointe.

II en resulte que lorsqu'il s'agit d'occupations permanentes
(ce qui est Ie cas ici), 1'autorisation doit etre demandee a la
fois a la Region et a la commune; a la premiere au titre de
gesrionnaire de la voie publique charge de veiller a 1'integrite
et a la conservation du domaine; a la seconde en tant qu'elle
s'est vu confier les prerogatives de police.

II s'ensuit que la partie demanderesse ne peut etablir
d'installations que lorsqu'il est en possession des deux
autorisations delivrees et par la Region et par la commune.

Actuellement, il est impossible de communiquer une liste
complete des autorisations accordees. Chaque demande a fait
1'objet d'un dossier separe et la Region s'occupe actuellement
d'etablir 1'inventaire des autorisations.

En outre, une clarification des responsabilites du gestion-
naire de voirie est en cours dans Ie cadre de 1'avant-projet
d'ordonnance que j'ai soumis au Conseil d'Etat et que j'espere
deposer devant Ie Conseil a la rentree parlementaire d'octo-
bre.

Het Gewest leverde verschillende vergunningen af voor hun
plaatsing. Het schijnt dat een gemeentelijke overheid eveneens
een dergelijke wegvergunning kan afleveren, in het merendeel
der gevallen gekoppeld aan een overeenkomst met de
maatschappij voor stadsmeubilair.

Kan de Minister mij zeggen of de gemeentelijke overheid bij
het Gewest een aanvraag moet indienen vooraleer een derge-
lijke vergunning voor plaatsing van stadsmeubilair op een
weg af te leveren ?

In bevestigend geval, kan de Minister mij de lijst met door
de gemeenten gevraagde en door het Gewest toegekende
vergunningen voor de installatie van dit stadsmeubilair mede-
delen?

Antwoord: Er zijn inderdaad verschillende soorten van
stadsmeubilair opgesteld langs onze gewestwegen. Bijna alle
mstallaties waren reeds aanwezig op het ogenblik van de
regionalisering.

In het verleden (en ook vandaag nog) zijn de vergunningen
gebaseerd op omzendbrief nr. BRA 601 nr. 396.605, waarvan
een kopie in bijiage.

Hieruit blijkt dat er en aan het Gewest en aan de gemeente
een vergunning moet worden gevraagd indien het gaat om
permanente bezettingen (dit is het geval hier) : aan het Gewest
als beheerder van de openbare weg belast met het verzekeren
van de integriteit en het behoud van het domein, aan de
gemeente omdat aan deze laatste de politieprerogatieven zijn
toevertrouwd.

Dit betekent dat de vragende partij slechts tot opstellingen
mag overgaan indien deze in het bezit is van de beide
vergunningen afgeleverd door het Gewest en de gemeente.

Momenteel is het onmogelijk om een volledige lijst te
verstrekken van de verleende vergunningen. Eike aanvraag
heeft het voorwerp uitgemaakt van een afzonderlijk dossier
en het Gewest werkt aan de opstelling van een inventaris van
de vergunningen.

In het kader van het voorontwerp van ordonnantie worden
de verantwoordelijkheden van de beheerder van de wegen
trouwens toegelicht. Ik heb dit voorontwerp ingediend bij de
Raad van State en hoop het bij het begin van het parlementair
jaar in oktober voor te leggen aan de Raad.

Question n° 265 de M. Vandenbossche du 10 mars 1992
(N.):

Langue utilisee en matiere administrative.

En execution des mesures politiques qui sont prises,
1'Administration de 1'Executif bruxellois entre en contact avec
la population bruxelloise. L'Executif bruxellois lui-meme fait
connaitre a la population bruxelloise la politique qu'il mene.
A cet effet, il utilise des documents administratifs (roles), des
brochures et du courrier.

Le Ministre peut-il me dire :
- quel critere il utilise pour definir la langue des administres

qui habitent la Region de Bruxelles-Capitale ?

- quelle sanction il applique lorsque la langue utilisee en
matiere administrative ne correspond pas a la langue de
1'administre qui habite dans la Region de Bruxelles-
Capitale ?

Vraag nr. 265 van de heer Vandenbossche d.d. 10 maart
1992 (N.):

Taalgebruik in administratieve zaken.

De Administratie van de Brusselse Execurieve treedt in
uitvoering van genomen beleidsmaatregelen in contact met de
Brusselse bevolking. De Brusselse Executieve zeif maakt
melding van haar gevoerde beleid aan de Brusselse bevolking.
Hiertoe worden administratieve documenten gebruikt (inko-
hieringen), brochures en briefwisseling.

Kan de heer Minister mij mededelen :
- welk criterium hij hanteert om de taal van rechtsonder-

horigen, inwonenden van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest te bepalen ?

— weike sanctie hij verbindt aan de niet-overeenstemming
van het taalgebruik in administratieve zaken met de taal
van de rechtsonderhorige, inwonende van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest?
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- quelle mesure il prend pour eviter que de serieux problemes
ne se presentent ?

Reponse ;J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre de
ce qui suit:

— L'information des riverains des chantiers regionaux se
fait par voie de brochures bilingues distributes «toufes
boites ».

— En ce qui concerne Ie respect des langues en matiere
administrative, il s'agit-la des competences du Ministre de la
Fonction publique.

— Pour ce qui me concerne, je veille a ce que les usagers qui
adressent une lettre a mon departement, recoivent la reponse
dans la langue de leur courrier initial.

- weike maatregel hij neemt om ernstige problemen te
voorkomen ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
inlichtingen te verschaffen :

- De informatie van de omwonenden van gewestelijke
werven geschiedt met behulp van tweetalige brochures waar-
van een exemplaar wordt gestopt in eike brievenbus.

— De naleving van het taalgebruik in bestuurszaken valt
onder de bevoeghdeid van de Minister van Openbaar Ambt.

— Wat mij betreft, waak ik erover dat de gebruikers die
naar mijn departement een brief sturen ook een antwoord
ontvangen in de taal van hun oorspronkelijk schrijven.

Question n° 266 de M. Drouart du 25 fevrier 1992 (Fr.):

L'afGchage publicitaire sur des terrains regionaux.

II me revient que la Region donne 1'autorisation a des
societes d'affichage publicitaire de pouvoir apposer des
panneaux d'affichage de type «vingt metres carres».

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me definir sa politique en
cette matiere ?

Combien d'autorisations ont ete octroyees en 1989, 1990
et 1991 ? A queues societes? Quelle fut la recette des
autorisations octroyees ?

En particulier, des panneaux de ce type sont places au coin
de la dreve olympique et de la route de Lennik dans Ie quartier
du Meylemeersch a Anderlecht. Monsieur Ie Ministre estime-
t-il que ces panneaux embellissent Ie paysage et, principale-
ment, son caractere rural qui se profile a 1'horizon ?

Reponse: Comme suite a la question de 1'honorable
Conseiller regional, je 1'informe que la circulaire ref. n° 579-2
du 20 juin 1983, jointe en annexe et etablie par Monsieur Ie
Ministre Olivier stipule que la Region peut delivrer 1'autorisa-
tion de placer des panneaux publicitaires sur certains biens
faisant partie du domaine prive de la Region.

Ci-joint la liste des contrats etablis en 1989, 1990 et 1991.

Vraag nr. 266 van de heer Drouart d.d. 25 februari 1992
(Fr.) :

Reclamepanelen op de gewestelijke terreinen.

Ik verneem dat het Gewest maatschappijen van reclame-
panelen toelaat «twintig vierkante meter » reclamepanelen te
zetten.

Kan de Minister zijn beleid ter zake verklaren ?

Hoeveel toelatingen werden in 1989, 1990 en 1991 gege-
ven ? Aan weike maatschappijen ? Hoeveel brachten de toege-
kende vergunningen op ?

Dergelijke panelen werden geplaatst op de hoek van de
Olympische dreef en van de Lennikse baan, in de buurt van
Meylemeersch te Anderlecht. Meent de Minister dat deze
panelen het landschap verfraaien, en vooral zijn landelijk
karakter dat aan de horizon! daagt ?

Antwoord: Ik licht het geachte lid in antwoord op zijn
vraag erover in dat de bijgevoegde omzendbrief van 20 juni
1983 met kenmerk nr. 579-2, die werd ingevoerd door
Minister Olivier, bepaalt dat het Gewest toestemmingen mag
verlenen voor de plaatsing van reklameborden op bepaalde
goederen die deel uitmaken van het prive-domein van het
Gewest.

Hierna volgt de lijst van de overeenkomsten gesloten in
1989, 1990 en 1991.

Dossier Recettes Dossier Opbrengst

GA18-3226
GA18-3254
GA18-3397
GA18-4031
GA18-4070
GA18-4077
GA18-3185

MORE O'FERRALL
PANO
H.B.P.
MORE O'FERRALL
MORE O'FERRALL
H.B.P.
MORE O'FERRALL

25.000 FB
36.000 FB
12.000 FB
60.000 FB
60.000 FB
36.000 FB
65.000 FB

GA18-3226
GA18-3254
GA18-3397
GA18-4031
GA18-4070
GA18-4077
GA18-3185

MORE O'FERRALL
PANO
H.B.P.
MORE O'FERRALL
MORE O'FERRALL
H.B.P.
MORE O'FERRALL

25.000 BEF
36.000 BEF
12.000 BEF
60.000 BEF
60.000 BEF
36.000 BEF
65.000 BEF

Une reflexion est en cours au niveau de 1'avant-projet
d'ordonnance relative a la gestion de la voirie clarifiant les
roles du gestionnaire. Le document est actuellement soumis a
1'avis du Conseii d'Etat.

In het kader van het voorontwerp van ordonnantie betref-
fende het beheer van het wegennet wordt de rol van de
beheerder toegelicht. Dit dokument is ter advies voorgelegd
aan de Raad van State.
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Question n° 267 de M"" Nagy du 6 mars 1992 (Fr.):

L'mveataire des sites desaffectes a Bruxelles.

Un des principaux problemes pour Ie developpement
economique dans la Region de Bruxelles est Ie manque de
terrains disponibles pour 1'implantation d'activites economi-
ques; que cela soit des entreprises, des bureaux, des batiments
de stockage, etc...

Pour remedier a ce manque d'espace, les acteurs de la
Region, tels que la SDRB, precedent a des achats de terrains
et les amenagent pour constituer une reserve fonciere impor-
tante.

Toute personne attentive, en balade a Bruxelles, peut se
rendre compte de 1'existence de sites apparemment aban-
donnes. Ceux-ci paraissent d'autant plus strategiques qu'ils
s'averent etre des sites desaffectes qui pourraient connaltre
une activite economique utile pour la Region.

Pour cela, Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire s'il
existe un inventaire de ces sites desaffectes dans la Region de
Bruxelles-Capitale ?

Dans 1'affirmative, peut-il m'en communiquer les refe-
rences ou la liste elle-meme et, dans la negative, peut-il me
preciser s'il en est question dans un avenir proche et dans quel
contexte precis ?

Reponse : J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre qu'un projet d'ordonnance sur la revalidation des
sites d'activite economique desaffectes est soumis au Conseil
d'Etat depuis Ie 23 decembre 1991.

Par son avis du 14 fevrier 1992, Ie Conseil d'Etat souhaite
completer son dossier de 1'avis de la Commission des Com-
munautes europeennes.

Cet avis de la Commission a ete sollicite par mon departe-
ment Ie 24 juin 1991; rappel a ete adresse Ie 20 decembre
1991.

A sa demande, j'ai fourni un complement d'information
aux Communautes Ie 21 fevrier 1992. La Commission devrait
statuer fin avril 1992.

Ainsi, Ie Conseil d'Etat sera alors en mesure de transmettre
son avis definitif a la Region. Ensuite, sur ma proposition,
1'Executif transmettra Ie dossier complet au Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Je puis indiquer a 1'honorable membre que ce projet prevoit
1'elaboration d'un inventaire des sites d'activite economique
desaffectes.

Cet inventaire est un prealable indispensable car, seuls, les
sites qui y sont inscrits peuvent beneficier des procedures de
revalidation et, done, des aides prevues par Ie projet d'ordon-
nance.

Pour aider la Region dans la mise au point de cet inventaire,
qui necessite une investigation sur Ie terrain, une convention a
ete conclue en aout 1991 avec Ie CERAA (Centre d'Etude, de
Recherche et d'Action en Architecture).

II est prevu que 1'inventaire des sites sur Ie territoire de la
Region de Bruxelles-Capitale s'acheve fin 1993.

Je ne manquerai pas de vous faire parvenir cet inventaire
des son approbation conforme a 1'ordonnance qui aura alors
ete votee par Ie Conseil.

Vraag nr. 267 van mevrouw Nagy d.d. 6 maart 1992 (Fr.):

Inveatads van afgedankte bednjfsruimten te Bnissel.

Een van de voornaamste problemen voor de ontwikkeling
van het Hoofdstedelijk Gewest is het gebrek aan beschikbare
terreinen voor de vestiging van economische activiteiten zoals
ondernemingen, kantoren, opslagruimten, enz...

Om dit gebrek aan ruimte te verhelpen, kopen de actoren
van het Gewest, zoals de GOMB, terreinen die ze mrichten
om een belangrijke grondreserve te vormen.

Eike persoon die aandachtig in Brussel rondwandelt kan
zich rekenschap geven van het bestaan van blijkbaar verlaten
bedrijfsruimten. Zij lijken des te strategischer daar ze afge-
dankte bedrijfsruimten blijken te zijn, waar voor het Gewest
nuttige economische activiteiten zouden kunnen georgani-
seerd worden.

Zou de heer Minister me kunnen zeggen of er een inventaris
van deze afgedankte bedrijfsruimten in het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest bestaat ?

Zo ja, kan hij mij de referenties ervan geven of de lijst zeif
mededelen en, zo neen, kan hij mij zeggen of dergelijke lijst
binnenkort zai worden opgemaakt en binnen weike nauwkeu-
rig bepaalde context ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat op 23 december 1991 een ontwerp van ordonnantie
betreffende de herwaardering van de afgedankte bedrijfsruim-
ten werd ingediend bij de Raad van State.

Uit het advies van de Raad van State van 14 februari 1992
blijkt dat deze zijn dossier wil aanvullen met het advies van de
Commissie van de Europese Gemeenschap.

Dit advies van de Commissie werd op 24 juni 1991
gevraagd door mijn departement. Op 20 december 1991 werd
een herinnering gestuurd.

Op haar verzoek verstrekte ik op 21 februari 1992
bijkomende informatie. De Commissie zou op het einde van
april 1992 een standpunt moeten innemen,

De Raad van State zai dan in de mogelijkheid verkeren om
zijn derinitief advies over te maken aan het Gewest. Vervol-
gens zai de Executieve op mijn voorstel het volledig dossier
voorleggen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Ik kan het geachte lid erop wijzen dat dit ontwerp de
opstelling voorziet van een inventaris van de afgedankte
bedrijfsruimten.

Deze inventaris is een onontbeerlijke voorwaarde want
enkel de ruimten die erop zullen voorkomen, zullen kunnen
genieten van de procedures van herwaardering en, bijgevolg
van de steun die wordt voorzien door het ontwerp van
ordonnantie.

Om het Gewest te helpen bij de opstelling van deze
inventaris die een onderzoek vereist in het veld, werd in
augustus 1991 een overeenkomst gesloten met het CERAA
(« Centre d'Etude, de Recherche et d'Action en Architecture).

Er werd voorzien dat de inventaris van de ruimten op het
grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zai
voltooid zijn op het einde van 1993.

Ik zai niet nalaten u deze inventaris te laien toekomen
zodra deze zai zijn goedgekeurd overeenkomstig de ordon-
nantie die op dat ogenblik zai zijn gestemd door de Raad.
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Question n° 268 de M. Galand du 16 mars 1992 (Fr.):

Maladies cardio-vasculaires cbez les conducteurs de bus
dans les services urbains.

La litterature medicale de ces dernieres annees traite de plus
en plus frequemment des risques potentiels de maladies
cardio-vasculaires chez les conducteurs de bus dans les
services urbains.

En 1991, Ie n° 20 de l'« International Journal of Epidemio-
logy » a aborde precisement ce sujet et il y est souligne la
necessite d'etudes prospectives longitudinales et 1'importance
d'organiser « des programmes d'mtervention specifiques axes
sur la reduction de divers facteurs de risques pour ce groupe
professionnel».

Le Ministre voudra-t-il bien repondre a la question sui-
vante, a savoir si des etudes de ce type sont realisees a la STIB
et si des mesures de prevention des risques de maladies cardio-
vasculaires chez les conducteurs sont prises et, si oui, les-
quelles ?

Quelles sont, en outre, les instructions donnees aux
conducteurs et les procedures d'intervention prevues en cas de
malaise d'un conducteur a son poste de travail ?

Reponse : La litterature medicale fait, en effet, mention
d'une prevalence des affections cardio-vasculaires chez les
chauffeurs de bus urbains.

Une etude a ce sujet, au niveau de la STIB, n'a pas ete
effectuee a ce jour.

Les mesures actuelles de prevention consistent en un
examen medical annuel, comportant un examen clinique
general complete par un electrocardiogramme a partir de
1'age de 40 ans ou plus precocement en cas de problemes
cardio-vasculaires.

Cet examen annuel permet d'attirer 1'attention des agents
sur les facteurs de risques cardio-vasculaires (tabagisme,
obesite, ethylisme, sedentarite) qu'eventuellement ils presen-
tent et a les orienter, si necessaire, chez leur medecin traitant.

Question n° 269 de M. Andre du 26 mars 1992 (Fr.):

Conventions passees par la STIB.

Monsieur le Ministre pourrait-il me communiquer combien
de conventions ont ete passees en 1990 et 1991 par la STIB
avec des partenaires prives ou publics; le nom de ces
partenaires, la date et 1'objet des conventions ainsi que le
montant de celles-ci ?

Reponse : La STIB, chaque annee, publie dans son rapport
annuel les statistiques relatives aux marches publics passes
dans 1'annee.

Les statistiques pour les annees 1990 et 1991 sont les
suivantes :

Annee 1990 1991

Nombre 845 989

Montant 2.376.306.333 4.973.872.810 ("•)

("') Le marche des 51 tramways s'eleve a lui seui a
3.292.900.000 FB.

Vraag nr. 268 van de heer Galand d.d. 16 maart 1992 (Fr.):

Cardio-vasculaire ziekten bij autobusbestuurders in stads-
diensten.

De geneeskundige literatuur behandelt de laatste jaren hoe
langer hoe meer de potentiele risico's van hart- en vaatziekten
bij de autobusbestuurders in stadsdiensten.

In 1991 heeft de «International Journal of Epidemiology*,
in zijn 20ste nummer precies dit onderwerp behandeld en
benadrukt dat longitudinale onderzoeksstudies nodig zijn en
dat het organiseren van specifieke interventieprogramma's
gericht op de vermindering van verschillende risicofactoren
voor deze beroepsgroep belangrijk zijn.

Kan de Minister mij zeggen of bij de MTVB dergelijke
studies worden verwezenlijkt en of er preventiemaatregelen
voor cardio-vasculaire ziekten bij de bestuurders werden
genomen ? Zo ja, weike ?

Weike richtlijnen werden er bovendien aan de bestuurders
gegeven en in weike interventieprocedures is er voorzien in
geval een bestuurder onwel wordt op zijn werk ?

Antwoord: In de medische literatuur wordt inderdaad
melding gemaakt van een prevalentie van hart- en vaatziekten
bij de bestuurders van stadsbussen.

Tot op heden werd bij de MIVB ter zake nog geen studie
verricht.

De huidige preventiemaatregelen voorzien een jaarlijks
medisch onderzoek dat een algemeen klinisch onderzoek
omvat aangevuld met een elektrocardiogram vanaf de leeftijd
van 40 jaar, of eerder bij cardio-vasculaire problemen.

Dit jaarlijks onderzoek laat toe de agenten te wijzen op de
risicofactoren van hart- en vaatziekten (nicotinevergiftiging,
zwaarlijvigheid, alkoholisme, een sedentair leven) die zij
eventueel vertonen en hen desgevallend door te verwijzen
naar hun behandelend geneesheer.

Vraag nr. 269 van de heer Andre d.d. 26 maart 1992 (Pr.):

Overeenkomsten gesloten door de MIVB.

Kan de heer Minister mij laten weten hoeveel overeenkom-
sten er in 1990 en in 1991 door de MIVB met prive- of
overheidspartners werden gesloten ? Kunt u mij eveneens de
naam van deze partners, de datum en het onderwerp van de
overeenkomsten evenals het bedrag ervan mededelen ?

Antwoord: Elk jaar publiceert de MIVB in zijn jaarverslag
de statistieken betreffende de openbare opdrachten die tijdens
dat jaar werden afgesloten.

De statistieken voor de jaren 1990 en 1991 zijn de
volgende :

Jaar 1990 1991

Aantal 845 989

Bedrag 2.376.306.333 4.973.872.810 (•'•)

(*) Enkel de opdracht van de 51 trams bedraagt reeds
3.292.900.000 BEF.
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Question n° 270 de M"" Nagy du 31 mars 1992 (Fr.) :

La reglemeatatioa pour les rands-points.

La Region et plusieurs communes bruxelloises installent
des ronds-polnts en vue de moderer la vitesse du trafic. Ces
amenagements, generalement de qualite, obeissent neanmoins
a deux regimes de priorite differents : la priorite de droite
dans certains cas. Ie rond-point prioritaire dans d'autres. II me
semble que cette demiere rormule modere mieux !a vitesse des
vehicules, au profit des traversees pietonnes entre autres.

Avez-vous pris en consideration des mesures en vue d'une
uniformisation de ces amenagements, plus particulierement
en vue de ne retenir que Ie rond-point prioritaire ? Avez-vous
recommande cette option aux communes ?

Les automobilistes pourraient de ce fait adapter leur
comportement a ce dispositif a 1'instar de ce qui se fait en
France ou en Angleterre, si je suis bien informee.

Reponse: Suite a sa question du 24 mars 1992, j'ai
1'honneur d'informer 1'honorable membre des principes qui
guident 1'Administration en matiere de reglementation pour
les ronds-points :

— les ronds-points sont prioritaires quand ils sont situes sur
des grands axes, ou Ie volume de trafic est important,
comme 1'axe avenue de Broqueville-avenue Hymans ou
1'avenue de 1'Exposition;

— ailleurs, la priorite de droite reste maintenue, de facon a ne
pas modifier inutilement les habitudes des usagers.

II n'en reste pas moins que cette technique qui s'est
recemment generalisee a Bruxelles merite une evaluation a la
lueur des experiences passees et recentes. La necessite d'uni-
formiser les regles n'a pas encore fait 1'objet de dispositions
precises reprises au Code de la Route.

Le groupe de collaborareurs Region-communes qui exa-
mine ce type de question sera saisi de cette problematique. Je
crois utile que ce debat soil ensuite porte au niveau du Comite
interministeriel Etat-Region charge de ces problematiques. La
securite des usagers necessite en effet un code de lisibilite clair
qui soit coordonne entre les trois Regions.

Question n° 271 de M"" Jacobs du 30 mars 1992 (Fr.) :

Aides octroyees par la Loterie Nationale.

La Loterie Nationale est souvent sollicitee pour aider
financierement une serie d'institutions.

Elle aide, par exemple, la recherche scientifique, des homes
pour personnes handicapees, elle apporte son soutien finan-
cier a des projets ponctuels, etc...

Monsieur le Ministre peut-il me fournir la liste des orga-
nismes, institutions, projets entrant dans le cadre de ses
competences et qui ont beneficie de cette aide en Region
bruxelloise ainsi que les montants octroyes ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer d'honorable membre
de ce que les departements administratifs entrant dans mes
competences n'ont jamais beneficie d'aide de la Loterie
Nationale.

Vraag nr. 270 van mevrouw Nagy d.d. 31 maart 1992 (Pr.) :

De reglementering voor de verkeerspleinen.

Het Gewest en meerdere Brusselse gemeenten leggen roton-
den aan om de verkeerssnelheid in te dijken. Op deze
verkeerspleinen, meestal van goede kwaliteit, gelden echter
twee verschillende voorrangsregels : voorrang van rechts in
sommige gevallen en voorrang voor het verkeer op de rotonde
in andere gevallen. Ik ben van mening dat deze laatste regel de
verkeerssnelheid beter indijkt, ten gunste van onder andere
overstekende voetgangers.

Heeft u maatregelen overwogen om de aanleg van deze
pleinen eenvormig te maken, vooral om het verkeer op de
rotonde voorrang te geven ? Heeft u de gemeenten deze keuze
aanbevolen ?

De automobilisten zouden hun gedrag dan aan deze regel
kunnen aanpassen, zoals dit, indien ik goed ben gemfor-
meerd, het geval is in Frankrijk of Engeland.

Antn'oord: Ingevolge deze vraag van 24 maart 1992, heb
ik de eer het geachte lid in te lichten over de beginselen
waarop de Administratie zich baseert voor wat betreft de
reglementering voor de ronde pleinen :

— de ronde pleinen zijn prioritair indien ze zich bevinden op
de assen met een groot verkeersvolume, zoals de as
Broquevillelaan-Hymanslaan of de Tentoonstellingslaan;

— elders blijft de voorrang van rechts behouden om de
gewoonten van de weggebruikers met onnodig te wijzigen.

Toch verdient deze techniek, die zich de laatste tijd heeft
veralgemeend te Brussel, een evaluatie waard in het licht van
vroegere en recente ervaringen. De noodzaak van een unifor-
mering van deze regels heeft nog niet het voorwerp gevormd
van nauwkeurige bepalingen in het Verkeersreglement.

Deze problematiek zai aanhangig worden gemaakt bij de
groep waarin het Gewest en de gemeenten samenwerken en
die dit soort vragen onderzoekt. Ik meen dat het nuttig is dat
dit debat vervolgens zou worden gevoerd op het vlak van het
interministerieel Comite Staat-Gewest dat belast is met deze
problemen. De veiligheid van de weggebruikers vereist
immers een duidelijk leesbaar reglement dat wordt gecoordi-
neerd door de drie Gewesten.

Vraag nr. 271 van mevrouw Jacobs d.d. 30 maart 1992 (Fr.) :

Steun verleend door de Nationale Loterij.

Een aantal instellingen vragen de Nationale Loterij dikwijis
hen financieel te steunen.

Zij helpt bijvoorbeeld het wetenschappelijk onderzoek,
instellingen voor gehandicapten, en geeft dikwijis financiele
steun aan welomschreven projecten.

Kan de heer Minister me de lijst bezorgen van de organen,
de instellingen en de projecten die onder zijn bevoegdheid
vallen en die in het Hoofdstedelijk Gewest deze steun genieten
en kan hij me de bedragen van deze steun meedelen ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de administradeve departementen, die onder mijn be-
voegdheid vallen, nooit enige steun hebben genoten vanwege
de Nationale Loterij.
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Question n" 273 de M. Maingain du 6 avril 1992 (Fr.):

Reraplacement des reverberes et poteaux d'edairage sur
certaiaes graades arteres de Bruxelles.

Depuis la renovation du boulevard Leopold II, les Bruxel-
lois ont pu decouvrir une nouvelle generation de mobilier
urbain, notamment des reverberes presentant un esthetisme
plus heureux que celui des poteaux de type «pyI6ne d'auto-
route».

Lors de 1'inauguration de ce boulevard, vous aviez annonce
que vous etiez favorable au renouvellement du mobilier
urbain, et plus particulierement des poteaux d'edairage, sur
les grandes arteres de la Region et, en priorite, sur les
boulevards de la premiere «ceinture».

Pourriez-vous me preciser si ces intentions se confirment
dans un plan de realisation et quel echeancier est retenu ?

Je pense aussi a deux exemples concrets: 1'avenue de
Tervueren et Ie boulevard du Souverain.

1. L'avenue de Tervueren reste sans nul doute 1'avenue la
plus prestigieuse de la Region.

En son temps. Ie Fonds des routes avait veille a renouveler,
en une seule operation, 1'ensemble des reverberes places Ie
long de la voirie centrale de 1'avenue. Puis, a la suite de
diverses depravations, les globes des reverberes ont ete
renouveles pour partie.

En consequence, ceux places dans la section allanr du
square Montgomery a la Stele de la Cavalerie, ne sont plus du
meme style que ceux places dans la premiere partie de
1'avenue. Cette atteinte a 1'esthetique de 1'avenue est peu
heureuse.

Dans Ie cadre du renouvellement du mobilier urbain. Ie
Ministere ne peut-il envisager de remedier a cette situation ?

2. Les services competents ont precede recemment au
remplacement de poteaux d'edairage au boulevard du Souve-
rain, dans la section comprise entre 1'avenue de Tervueren et
Val Duchesse.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me faire savoir si ce
remplacement va etre mene sur toute la longueur du boule-
vard du Souverain en vue de veiller a 1'harmonisation ?

Quel a ete Ie cout de la phase deja realisee et quel serait Ie
cout des phases ulterieures ?

Reponse : J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable membre que Ie programme de renouvellement de
1'eclairage public de certaines grandes arteres de la Region au
moyen de reverberes «decoratifs» est prevu comme suit:

— petite ceinture (entre la place du Trone et la rue Belliard) :
septembre 1992;

— chaussee de Wavre (entre Ie carrefour de la Chasse et la rue
General Five): aout 1992;

— chaussee de Vilvorde (entre Ie square de Trooz et Ie pont
Van Praet) : octobre 1992;

— avenue des Casernes et avenue du 2°'° Regiment des
Lanciers : juin 1992;

Vraag nr. 273 van de heer Maingain d.d. 6 april 1992 (Fr.) :

Vervanging van de straatlaatareas en de verlicbtingspalen
in sommige grote straten van Brussel.

Na de vernieuwing van de Leopold II-laan konden de
Brusselaars een nieuwe generatie stadsmeubilair ontdekken,
namelijk straatlantarens, veel esthetischer dan de verlichting
van het soort dat men langs de autosnelweg aantreft.

Tijdens de inwijding van deze laan, zei u dat u voor een
vernieuwing van het stadsmeubilair was, meer bepaald voor
de vernieuwing van de verlichtingspalen langs de grote straten
van het Gewest, met als prioriteit de lanen van de eerste
«ring».

Zou u me kunnen zeggen of er voor deze projecten een
uitvoeringsplan werd opgesteld en een uitvoeringstermijn
bepaald?

Ik denk hierbij aan twee concrete voorbeelden : de Tervu-
renlaan en de Vorstlaan.

1. De Tervurenlaan blijft zonder twijfel de meest presti-
gieuze laan van het Gewest.

In de tij'd heeft het Wegenfonds alle lantarens langs de
centrale as van de laan in een keer vernieuwd. Later werd, als
gevolg van diverse tekorten, slechts een deel van de lantarens
vernieuwd.

Bij'gevolg zijn de lantarens tussen het Montgomeryplein en
de Steen van de Cavalerie van een andere strjl dan deze van
het eerste deel van de laan. Dit komt de esthetiek van de laan
geenszins ten goede.

Zai de Minister, in het kader van de vernieuwing van het
stadsmeubilair, hier wat aan doen ?

2. Onlangs plaatsten de bevoegde diensten verlichtingspa-
len aan de Vorstlaan, tussen de Tervurenlaan en Hertoginne-
dal.

Zou de heer Minister me kunnen zeg
met het oog op de harmonic van
vervangen ?

gen of de verlichting,
ie hele laan, wordt

Hoeveel kost de reeds gerealiseerde fase en hoeveel zullen
de volgende fasen kosten ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid ervan in kennis te
stellen dat het programma voor de vernieuwing van de
openbare verlichting van bepaalde belangrijke verkeersassen
van het Gewest met «decoratieve» lantaars als volgt werd
uitgewerkt:

— kleine ring (tussen het Troonplein en de Belliardstraat) :
September 1992;

— Waversesteenweg (tussen het kruispunt van De Jacht en de
Generaal Fivestraat) : augustus 1992;

— Vilvoordsesteenweg (tussen het de Troozplein en de Van
Praetbrug) : oktober 1992;

— Kazernenlaan en Tweede Lansiers Regimentlaan : juni
1992;

274
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— avenue Brugmann : fin 1992;
— boulevard du Souverain : octobre 1992.

L'avenue de Tervueren ne figure pas actuellement au
programme de renouvellement des installations d'eclairage.

En ce qui concerne Ie boulevard du Souverain, il est prevu
de poursuivre Ie renouvellement de 1'eclairage public entre
Val Duchesse et la rue Tenreuken avant la fin de cette annee.
Le cout des differentes phases s'eleve a :

— troncon Tervueren — Val Duchesse : 15 MF;
— troncon Val Duchesse — rue Tenreuken : 15 MF.

— Brugmannlaan : einde 1992;
— Vorstlaan : oktober 1992.

De Tervurenlaan staat momenteel niet op het programma
van de vernieuwing van de verlichtingsinstallaties.

Voor wat betreft de Vorstlaan is voorzien dat de vernieu-
wing van de openbare verlichting tussen Hertoginnedal en de
Tenreukenstraat wordt verdergezet voor het einde van dit
jaar. De kostprijs van de verschillende fazen bedraagt:

— vak Tervuren — Hertoginnedal: 15 miljoen frank;
— vak Hertoginnedal - Tenreukenstraat: 15 miljoen frank.

Question n° 274 de M. Maingain du 6 avril 1992 (Fr.) :

Renovation de la passereife surplombant I'entree de /'auto-
route All.

Depuis qu'un camion a percute la passerelle qui surplombe
1'entree de 1'autoroute A12, passerelle qui permettait de relier
les quartiers proches du lieu dit « Gros Tilleui» a 1'esplanade
du Heysel, la traversee de 1'autoroute n'est plus autorisee.

Neanmoins, nombre de pietons prennent le risque de
traverser 1'autoroute, s'exposant ainsi a un danger grave.

Depuis peu de temps, des echafaudages ont ete places de
sorte que 1'on peut esperer que les travaux de reconstruction
de la passerelle seront entames tres rapidement.

Monsieur le Ministre pourrait-il me faire savoir quelle est la
programmation de ces travaux, quel en est le cout, quel est le
mode de passation du marche ?

N'estime-t-il pas que dans 1'attente de la fin des travaux,
des panneaux d'avertissement du danger que represente la
traversee de 1'autoroute, devraient etre places pour prevenir
les accidents? Ne conviendrait-il pas egalement d'indiquer
aux personnes desireuses de rejoindre le plateau du Heysel la
meilleure maniere d'y acceder sans prendre le risque de
traverser 1'autoroute ?

Repoase : J'ai 1'honneur de signaler a 1'honorable membre
du Conseil que les travaux de remise en etat de la passerelle
pietonne traversant 1'autoroute A12 au Heysel ont commence
le 20 decembre 1991 par des interventions preparatoires pour
1'enlevement des poutres endommagees de la travee de
I'avenue de Madrid.

En meme temps, une commande de fourniture de nouvelles
poutres prefabriquees en beton precontraint a ete passee. Le
delai de fourniture de ces poutres (y compris le delai
necessaire pour le durcissement du beton) etant de 3 mois, les
travaux de reparation proprement dits ont commence le 23
mars 1992 et dureront probablement jusqu'au debut juillet
1992.

L'estimation du montant de ces travaux, qui sont executes
dans le cadre d'une entreprise de reparations de degats causes
accidentellement aux ouvrages d'art et accessoires de voiries
geres par la Region de Bruxelles-Capitale s'eleve a 10,5 MF.

J'ai demande a mon Administration de mettre en place la
signalisation que vous preconisez a 1'usage des pietons.

Vraag nr. 274 van de heer Maingain d.d. 6 april 1992 (Fr.) :

Heraaaleg van de voetgaogersbrug over de All.

Sedert dat de voetgangersbrug over de A12, die de verbin-
ding vormt tussen de buurt rond de «Drie Linden» en de
Heizel, door een vrachtwagen geramd werd, is ze onbruik-
baar geworden.

Toch nemen talrijke voetgangers het risico om de autosnel-
weg over te steken en lopen ze daarbij een groot gevaar.

Sinds kort staat de brug in de stellingen; men kan dus
hopen dat de herstellingswerken zeer binnenkort zullen
aangevat worden.

Kan de heer Minister me zeggen wanneer deze werken
gepland zijn, wat ze gaan kosten en hoe de opdracht
uitbesteed werd ?

Vindt hij niet dat, in afwachting van het einde van deze
werken en om ongevallen te voorkomen, er borden zouden
moeten geplaatst worden om de voetgangers erop te wijzen
hoe gevaarlijk het is de autosnelweg over te steken ? Het zou
ook goed zijn dat de voetgangers die naar de Heizel willen
gaan een andere weg aanbevolen krijgen om dit gevaar te
vermijden.

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte Raadslid erover in te
lichten dat de werken voor de herstelling van de loopbrug
over autosnelweg A12 aan de Heizel werden aangevat op
20 december 1991 met voorbereidende tussenkomsten voor
de verwijdering van de beschadigde palen van de travee van
de Madridlaan.

Tegelijkertijd werd een bestelling verricht voor de levering
van nieuwe geprefabriceerde palen van voorgespannen beton.
De leveringstermijn van deze palen (met inbegrip van de
termijn die nodig is voor de harding van het beton) bedraagt
3 maanden. De eigenlijke herstelwerken gingen van start op
23 maart 1992 en zullen waarschijniijk duren tot begin juli
1992.

De raming van het bedrag van deze werken, dje zullen
worden uitgevoerd in het kader van een aanneming van her-
stellingen van schade veroorzaakt door ongeval aan kunst-
werken en wegtoebehoren beheerd door het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest, bedraagt 10,5 miljoen frank.

Ik heb aan mijn Administratie gevraagd om over te gaan tot
de aanbreng van de signalisatie die u voorstelt ten behoeve
van de voetgangers.
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Question n° 276 de M. Demannez du 6 avril 1992 (Fr.):

La frequence du nettoyage des acces de metro.

Les entrees de metro presentent des souillures diverses dont
la bienseance m'interdit de vous en donner id la description
precise.

Si un balayage de ces acces semble se pratiquer deux a trois
fois par mois, les saletes tenaces, quant a elles, subsistent
plusieurs semaines, voire meme plusieurs mois avant d'etre
nettoyees, quand elles Ie sont.

Dans Ie cadre des efforts de proprete consentis par notre
Region, M. Ie Ministre pourrait-il nous informer sur la
frequence des nettoyages a 1'eau, murs et sols, des-acces du
metro bruxellois ?

JReponse ; Le nettoyage du metro de Bruxelles est essentiel-
lement sous-traite et regi par le cahier special des charges
n° BAT 780/1990 de la STDB.

Ce document prevoit entre autres que 1'entreprise doit
effectuer un balayage des sols et enlever la salete visuellement
genante, c'est-a-dire principalement les papiers, dechets,
feuilles mortes, dejections... dans toute la zone publique de la
station, ainsi que les abords de ses acces (± 50 m2 par acces).
Les frequences hebdomadaires sont de 1 a 10 prestations en
fonction de la tache et de la categoric de la station.

Des operations de nettoyage approfondi sont soit periodi-
ques (semestriel pour le sol, annuel pour des parois verticales
dont la hauteur est inferieure a 4 m), soit executees a la
demande dans la mesure des possibilites financieres de la
STIB.

Dans le cadre du plan d'entreprise de la societe, un plan
d'action pour augmenter la proprete des stations souterraines
a ete retenu. Ainsi des «grands nettoyages de stations» sont
actuellement en cours dans les stations de la grande ceinture
et de 1'axe Est-Ouest.

La mise en place prochaine d'une nouvelle organisation
dans 1'exploitation des stations devrait contribuer a ameliorer
le controle de 1'etat de proprete.

Vraag nr. 276 van de heer Demannez d.d. 6 april 1992 (Fr.):

De frekwentle van de poetsbeurten in de metro-ingangen.

De metro-ingangen vertonen verschillende soorten vuil
waarvan de welvoeglijkheid mij de nauwkeurige beschrijving
verbiedt.

Al worden deze toegangen twee tot driemaal per maand
geveegd, toch blijft het hardnekkige vuil soms verschillende
weken, zeifs verschillende maanden liggen voor het wordt
opgekuist, als dit al gebeurt.

In het kader van de inspanningen voor reinheid die ons
Gewest zich getroost, zouden wij van de heer Minister willen
vernemen hoe dikwijis de Brusselse metro-ingangen, muren
en gronden met water worden gekuist.

Antwoord: De schoonmaak van de Brusselse metro ge-
schiedt voornamelijk via onderaanneming en wordt geregeld
door het bijzonder bestek nr. BAT 780/1990 van de MIVB.

Dit dokument bepaalt onder andere dat de onderneming de
vioeren dient te vegen en al het zichtbaar hinderlijk vuil moet
verwijderen, te weten het papier, afval, bladeren, uitwerpse-
len,... in de hele openbare zone van het station evenals in de
nabijheid van de ingangen ervan (± 50 m2 per ingang). De
wekelijkse frequenties schommelen tussen 1 en 10 in functie
van de taak en de kategorie van het station.

Er worden periodieke schoonmaakoperaties uitgevoerd
(semestrieel voor de vioeren, jaarlijks voor de vertikale
wanden waarvan de hoogte kleiner is dan 4 m). Deze ope-
raties worden eveneens uitgevoerd op verzoek, al naargelang
de financiele mogelijkheden van de MIVB.

In het kader van het bedrijfsplan van de maatschappij werd
een aktieplan weerhouden om de netheid van de onder-
grondse stations te verbeteren. Zo zijn er momenteel «grote
schoonmaakwerken » aan de gang in de stations van de grote
ring en van de as Cost-West.

De nieuwe organisatie van de exploitatie van de stations,
die binnenkort zai worden ingevoerd, zai moeten bijdragen
tot een verbeterde controle van de netheid.

Question n° 277 de M. Galand du 6 avril 1992 (Fr.):

L'abonaemeiit a la revue «Transport public internatio-
nal».

Pouvez-vous me preciser quels sont les « principaux acteurs
politiques, economiques et sociaux bruxellois» qui vont
beneficier d'un abonnement a cette revue? Quel est le
montant global consacre a ces, abonnements et sur quel
budget ?

Le Ministre pourrait-il egalement proposer a 1'UITP de
publier sa revue sur papier recycle ?

Repoase: En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, je le prie de bien vouloir prendre connaissance des
elements ci-apres :

L'Union internationale des Transports publics public la
revue susmentionnee.

Un abonnement annuel coute 2.000 F hors TVA.

Vraag nr. 277 van de heer Galand d.d. 6 april 1992 (Fr.):

Het abonnement op het tijdschrift «Transport public
international».

Kunt u mij mededelen weike de «voornaamste Brusselse
politieke, economische en sociale actoren» zijn die een
abonnement op dit tijdschrift zullen ontvangen? Welk glo-
baal bedrag wordt aan deze abonnementen besteed en uit
weike begroting ?

Zou de Minister eveneens aan de IVOV kunnen voorstellen
zijn tijdschrift op kringlooppapier uit te geven ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
zijn vraag in kennis te stellen van de hiernavolgende inlichtin-
gen :

De «Union internationale des Transports publics» publi-
ceert voornoemd tijdschrift.

Een jaarabonnement kost 2.000 fr., BTW niet-inbegrepen.
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Une commande groupee permet d'obtenir une remise de
50 % sur chaque abonnement.

250 abonnements ont ete souscrits par la Region aupres de
1'UITP, au prix de 1.000 P pour un total de 250.000 F HTVA.

Sont abonnes par la Region :

— les conseillers regionaux;
— les colleges des bourgmestre et echevins;
— les commissaires en chef des 19 communes;
— Ie directeur general et les direcreurs de 1'AED,
— les membres de la Commission artistique des Infrastruc-

tures de deplacement;
— les membres du Comite d'Accompagnement du groupe

IRIS comprenant les membres de la Commission consulta-
tive pour 1'Etude et 1'Amelioration des Transports publics,
les representants des associations d'automobilistes et les
representants de la Chambre de Commerce.

II s'agit des principaux acteurs polidques, economiques et
sociaux bruxellois concernes au premier chef par les pro-
blemes de la mobilite. Certains fonctionnaires de 1'AED sont
egalement abonnes. II taut constater que cet abonnement fait
partie integrante de la politique de formation des agents.

La suggestion d'imprimer la revue sur du papier recycle a
ete transmise a 1'UITP.

Een gezamenlijke bestelling laat toe een korting van 50 %
te verkrijgen op elk abonnement.

Het Gewest heeft bij de «UITP» ingetekend op 250
abonnementen, tegen een prijs van 1.000 fr., of voor een
totaal van 250.000 fr., BTW niet inbegrepen.

Werden door het Gewest geabonneerd :

— de Gewestraadsleden;
— de colleges van burgemeester en schepenen,
— de hoofdkommissarissen van de 19 gemeenten;
- de directeur-generaal en de directeurs van het BUV;
- de leden van de Artistieke Commissie van de Verkeers-

infrastructuur;
- de leden van het Begeleidingscomite van de groep IRIS, dat

de leden omvat van de Adviescommissie voor de Studie en
de Verbetering van het Openbaar Vervoer, de vertegen-
woordigers van de verenigingen van autobestuurders en de
vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel.

Het handelt zich om de belangrijkste Brusselse politieke,
economische en sociale krachten die de belangrijkste betrok-
kenen zijn in de mobiliteitsproblemen. Ook bepaalde ambte-
naren van het BUV zijn geabonneerd. Er dient vastgesteld dat
dit abonnement een wezenlijk onderdeel vormt van het beleid
voor de opieiding van de agenten.

Het voorstel om het tijdschrift te drukken op recyclage-
papier werd overgemaakt aan de «UITP».

Question n° 278 de M. de Lobkowicz du 7 avril 1992 (Fr.) :

Abonaemeats gratuits a. la. revue «Transport public inter-
national».

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale pretend avoir
fait de 1'amelioration de la mobilite a Bruxelles une de ses
priorites et estime que cette amelioration doit passer par une
revalorisation des transports en commun.

Depuis plusieurs annees, 1'Union internationale des Trans-
ports publics alimente Ie debat sur la mobilite en publiant la
revue «Transport public international». Cette revue donne
des informations sur les experiences d'amelioration de trans-
ports en commun realisees partout en Europe.

En consequence, vous avez pris la decision d'abonner a
cette revue les principaux acteurs politiques, economiques et
sociaux bruxellois.

Je serais tres interesse de connattre les listes des nouveaux
abonnes ce qui permettra a tous de savoir qui sont consideres
par 1'Executif comme etant les «principaux acteurs politi-
ques, economiques et sociaux bruxellois ?»

Par ailleurs, ne serait-ce pas abuser de 1'esprit de collabora-
tion et de transparence de 1'honorable Ministre que de lui
demander Ie cout pour Ie contribuable de 1'ensemble de ces
abonnements ?

Reponse : J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
qu'il trouvera les renseignements demandes dans ma reponse
a-la question n° 277 de Monsieur Ie Conseiller regional Paul
Galand.

Vraag nr. 278 van de heer de Lobkowicz d.d. 7 april 1992
(Fr.) :

Gratis abonnemeat op het tijdschrift «Transport public
internationals.

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve beweert dat het
verbeteren van de mobiliteit in Brussel een van haar prioritei-
ten is en dat deze verbetering via de herwaardering van het
openbaar vervoer moet worden verwezenlijkt.

Door de publikatie van het tijdschrift "Transport public
internationals voedt de Internationale Vereniging voor het
Openbaar Vervoer reeds een aantal jaren het debat over de
mobiliteit. Dit tijdschrift informeert over de overal in Europa
gehouden experimenten ter verbetering van het openbaar
vervoer.

Bijgevolg heeft u besloten de «voornaamste politieke,
economische en sociale Brusselse actoren » op dit tijdschrift te
abonneren.

Graag ontving ik de lijsten met de nieuwe abonnees, zodat
ik weet wie de Executieve als «de voornaamste politieke,
economische en sociale Brusselse actoren » beschouwt.

Zou ik de geest van samenwerking en openbaarheid geweld
aandoen indien ik de geachte Minister zou vragen me mee te
delen hoeveel al deze abonnementen de belastingbetaler
kosten ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat hij de gevraagde inlichtingen zai terugvinden in mijn
antwoord op vraag nr. 277 van het Raadslid Paul Galand.
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Question n° 280 de M. Drouart du 10 avril 1992 (Fr.):

Representation de la Region a. 1'exposition universeUe de
Seville.

Notre Region sera representee a 1'exposition universelle de
Seville.

Monsieur Ie Ministte representera-t-il notre Region a cette
exposition ?

Dans 1'affirmarive, aurait-il 1'amabilite de me preciser
durant combien de jours et a quelles dates? Pourrait-il
egalement me preciser Ie nombre de personnes qui 1'accompa-
gnent?

Quels seront les frais globaux qu'il en coutera a notre
Region ? A quel poste budgetaire sont-ils inscrits ?

Reponse : J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre de
ce que je ne representerai pas la Region de Bruxelles-Capitale
a 1'exposition universelle de Seville, je n'ai en effet aucune
competence en matiere de relations internationales.

Vraag nr. 280 van de heer Drouart d.d. 10 april 1992 (Fr.) :

Vertegeawoordiging van het Gewest op de wereldtentoon-
stelling van Sevilla.

Ons Gewest zai op de wereldtentoonstelling van Sevilla
worden vertegenwoordigd.

Zai mijnheer de Minister ons Gewest op deze tentoonstel-
ling vertegenwoordigen ?

Zo ja, zou hij mij kunnen preciseren gedurende hoeveel
dagen een op weike data ? Zou hij me tevens kunnen zeggen
hoeveel personen hem zullen vergezellen ?

Wat zai dit, globaal gezien, ons Gewest kosten ? Op weike
begrotingspost worden de kosten ingeschreven ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat ik het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest niet zai vertegen-
woordigen op de wereldtentoonstelling van Sevilla. Ik oefen
immers geen enkele bevoegdheid uit op het vlak van de
internationale betrekkingen.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Question n° 69 de M°" Nagy du 27 fevrier 1992 (Fr.):

La situation du personnel de 1'Agence regionale pour la
proprete.

L'arrete de 1'Executifdu 21 novembre 1991 fixant Ie cadre
organique de 1'Agence regionale pour la proprete est entre en
vigueur Ie 1" janvier 1992.

L'honorable Secretaire d'Etat peut-il me dire :

1. Par rapport a la situation de fonctionnement des
services de 1'Executif charges de la proprete (ancienne Agglo-
meration de Bruxelles) quelle est la difference entre Ie nombre
d'agents starutaires et non statutaires en service au 31 decem-
bre 1991 et Ie cadre organique adopte pour les grades du
niveau 1, en detaillant les emplois?

2. Le nombre de postes occupes par des membres du
personnel transferes de 1'Agglomeration ?

3. Le mode de recrutement pour les emplois qui resteraient
vacants ?

Reponse : En reponse a sa question du 21 fevrier 1992, j'ai
1'honneur de porter a la connaissance de 1'honorable membre
du Conseil, les informations suivantes relatives aux grades de
niveau 1 :

1. Agents en fonction au service de la proprete publique au
31 decembre 1991 :

a) personnel statutaire
chef de division
conseiller adjoint
ingenieur civil
secretaire d'administ.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 69 van mevrouw Nagy d.d. 27 februari 1992 (Fr.) :

De personeelstoestand van bet Gewestelifk Agentschap
voor de Netbeid.

Het besluit van de Executieve van 21 november 1991,
houdende de vaststelling van het organiek kader van het
Gewestelijk Agentschap voor de Netheid, trad op 1 januari
1992 in werking.

Kan de geachte Staatssecretaris me zeggen :

1. Welk verschil er is, in vergelijking met de werking van
de diensten van de Executieve belast met de netheid (vroegere
Brusselse Agglomeratie), tussen het aantal vaste en niet-vaste
ambtenaren die op 31 december 1991 in dienst waren en het
organiek kader dat voor de graden van niveau 1 werd
goedgekeurd, met in detail de verschillende jobs ?

2. Het aantal arbeidsplaatsen dat door van de Agglomera-
tie overgeheveld personeel wordt ingenomen ?

3. Hoe de aanwerving voor de overblijvende jobs gebeurt?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag d.d. 21 februari
1992 heb ik de eer het geachte Raadslid volgende inlichtingen
betreffende de graden van niveau 1 mede te delen :

1. Personeel in dienst bij de openbare reiniging op
31 december 1991 :

a) statutair personeel
afdelingschef
adjunct-adviseur
burgerlijk ing.
bestuurssecret.
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b) personnel contractuel
ingenieur civil 1
ingenieur industriel 5
secretaire d'adminisr. 3

c) personnel mis a disposition par la STIB
ingenieur technicien 2

2. L'ensemble des postes actuellement occupes est consume
de personnel de 1'Agglomeration mis a disposition de
« Bruxelles-Proprete ».

3. Cadre organique de 1'Agence (arrete de 1'Executif du
21 novembre 1991).

Fonctionnaire dirigeant
Fonction. dir. adjoint
Inspecteur general
Ingenieur directeur
Ing. dir. de prop. pub.
Directeur
Ingenieur
Ing.de prop.pub.
Attache

Les emplois des 2 fonctionnaires dirigeants seront pourvus
par 1'Executif conformement a 1'ordonnance du 19 juillet
1991 portant creation de 1'ARP.

Les autres emplois seront pourvus en fonction des neces-
sites dans Ie respect de la reglementation applicable.

b) contractueel personeel
burgerlijk ing. 1
industrieel ing. 5
bestuurssecret. 3

c) personeel ter beschikking gesteld door de MTVB
technisch ing. 2

2. Alle thans beklede betrekkingen werden toegekend aan
personeelsleden van de Agglomeratie die ter beschikking van
« Net Brussel» werden gesteld.

3. Personeelsformatie van het Agentschap (besluit van de
Executieve van 21 november 1991).

Leidinggevend ambtenaar
Adjunct-leidingg. ambt.
Inspecteur-generaal
Ingenieur-directeur
Ing.-Directeur van openbare reiniging
Directeur
Ingenieur
Ing. van openb. reinig.
Attache

Overeenkomsrig de ordonnantie van 19 juli 1991 hou-
dende oprichting van het GAN zai de Executieve in de
betrekkingen van beide leidinggevende ambtenaren voorzien.

De andere betrekkingen zullen naargelang de behoeften
met in achtneming van de toepasselijke reglementering wor-
den toegekend.

Question n° 73 de M. Vandenbossche du 6 avril 1992 (N.)

Action de seasibilisatioa «Bruxelles en couleurs».

Le 27 mars 1992, a un carrefour de la commune d'Ander-
lecht, j'ai ete interpelle par une jeune dame muriie d'un sac en
plastique qui m'a demande si je pouvais y j'eter du papier ou
des cendres. La question m'a ete exclusivement adressee en
francais. Alors que j'avais repondu en neerlandais, elle m'a
ensuite remis un autocollant « Bruxelles propre » et j'ai du lui
demander de me donner un autocollant en neerlandais.

Le Secretaire d'Etat competent peut-il me dire :

— quelles personnes ont ete contactees pour mener cette
action ?

— pourquoi on a designe des personnes ne connaissant pas le
neerlandais pour mener cette action ?

— pourquoi on donnait exclusivement des autocollants en
francais et pourquoi les autocollants en neerlandais ne
pouvaient erre obtenus que sur demande ?

— ce que cette action a coute ?
— combien d'autocollants en neerlandais ont ete realises, et

combien en francais ?
— quels etaient les criteres de selection des collaborateurs a

cette action?
— pourquoi cette action doit aller de pair, une fois de plus,

avec une discrimination larvee a 1'egard de la Communaute
flamande ?

Vraag nr. 73 van de heer Vandenbossche d.d. 6 april 1992
(N.):

Seasibilisatie-a.ctie « Bruxelles en coulews».

Op 27 maart 1992 werd ik aan een kruispunt in de
gemeente Anderlecht aangesproken door een jonge dame
weike met een plasticzak vroeg of ik enige asbak of papier
kon wegwerpen. Dit gebeurde uitsluitend in het Frans. Mijn
Nederlandstalig antwoord gaf aanleiding tot overhandiging
van een sticker «Bruxelles propre», waarbij ik haar heb
moeten verzoeken mij een sticker in het Nederlands te
overhandigen.

Kan de bevoegde Staatssecretaris mij mededelen :

— weike mensen werden aangesproken om deze actie te
voeren ?

— waarom Nederlandsonkundigen werden aangeduid om
deze actie uit te voeren ?

— waarom uitsluitend Franstalige stickers werden overhan-
digd en de Nederlandstalige stickers slechts bij verzoek
werden afgegeven ?

— wat deze actie heeft gekost ?
— hoeveel Nederlandstalige stickers er werden aangemaakt

en hoeveel Franstalige stickers ?
— weike criteria van selectie van medewerkers aan deze actie

werden gehanteerd?
— waarom in deze actie opnieuw een sluipende discriminatie

voor de Vlaamse Gemeenschap moet worden ingebouwd ?
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Repoase : Dans Ie courant de la semaine du 23 au 27 mars
1992, des etudiants de 1'ISALT/ECSEDI, etablissement d'en-
seignement superieur de type court de la Communaute
francaise de Belgique, ont organise une action de sensibilisa-
tion du public aux gestes quotidiens de proprete, qu'ils ont
intitulee «Bruxelles en couleurs».

Ce sont les etudiants de cet etablissement, en accord avec sa
direction, qui se sont charges de la conception, de 1'organisa-
tion et de la realisation de cette action, dans Ie cadre des
stages prevus dans leur cursus scolaire.

L'Agence regionale «Bruxelles-Proprete» s'est en 1'occu-
rence limitee a fournir, a la demande de 1'etablissement, du
materiel de promotion tel que des autocollants et des sacs-
poubelles, et cela dans les deux langues nationales pour une
valeur estimee a 1.500 P.

En tant que Secretaire d'Etat a la proprete publique il me
parait que 1'initiative de ces jeunes est louable, meme si
certains ont pu etre quelque peu maladroits.

Je reste ouvert a toute initiative analogue emanant de 1'une
ou de 1'autre des Communautes.

Antwoord: In de loop van de week van 23 tot 27 maart
1992 hebben studenten van het ISALT/ECSEDI, instelling van
het hoger onderwijs van korte type van de Franse
Gemeenschap van Belgie, een sensibilisatie-actie voor propere
gedragingen georganiseerd. Ze hebben deze operatie
« Bruxelles en couleurs » genoemd.

De studenten van deze instelling hebben met de toestem-
ming van de directie van deze instelling hun actie ontworpen,
georganiseerd en doorgevoerd in het kader van de in hun
schoolprogramma voorziene stages.

Het Gewestelijk Agentschap «Net Brussel» heeft zich
beperkt tot de levering op verzoek van de instelling van het
promotiematerieel zoals stickers en vuilniszakken, in beide
landstalen, voor een bedrag geraamd op 1.500 fr.

Als Staatssecretaris belast met openbare reiniging lij'kt mij
het mitiarief van deze jongeren loofwaardig, zeifs indien
sommigen onder hen onhandig zijn geweest.

Ik sta ter beschikking om elk gelijksoortig initiatief van de
ene of de andere Gemeenschap te steunen.

Question n° 75 de M. Drouart du 10 avril 1992 (Fr.):

Representation de la Region a {'exposition umverselle de
Seville.

Notre Region sera representee a 1'exposition umverselle de
Seville.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat representera-t-il notre Region
a cette exposition ?

Dans 1'affirmative, aurait-il 1'amabilite de me preciser
diirant combien de jours et a quelles dates? Pourrair-il
egalement me preciser Ie nombre de personnes qui 1'accompa-
gnent ?

Quels seront les frais globaux qu'il en coutera a notre
Region ? A quel poste budgetaire sont-ils inscrits ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre,
j'ai 1'honneur de lui signaler que je ne serai pas present a
1'exposition universelle de Seville.

Vraag nr. 75 van de heer Drouart d.d. 10 april 1992 (Fr.):

Vertegenwoordiging van het Gewest op de wereldtentoon-
stelling van Sevilla.

Ons Gewest zai vertegenwoordigd zijn op de wereldten-
toonstelling van Sevilla.

Zai mijnheer de Staatssecretaris ons Gewest vertegenwoor-
digen op deze tentoonstelling ?

Zo ja, zou hij zo vriendelijk willen zijn me te zeggen voor
hoeveel dagen en op weike data ? Zou hij me tevens kunnen
zeggen hoeveel personen hem zullen vergezellen ?

Hoeveel zai dat het Gewest kosten ? Op weike begrotings-
post worden de kosten ingeschreven ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
heb ik de eer hem mede te delen dat ik op de wereldtentoon-
stelling van Sevilla niet aanwezig zai zijn.

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

et des Relations exterieures

Question n° 75 de M. Drouart du 14 avril 1992 (Fr.) :

Representation de la. Region a 1'exposition universelle de
Seville.

Notre Region sera representee a 1'exposition universelle de
Seville.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat representera-t-il notre Region
a cette exposition ?

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Finanden, Begroting,

Openbaar Ambt
en Exteme Betrekkingen

Vraag nr. 75 van de heer Drouart d.d. 14 april 1992 (Fr.) :

Vertegenwoordiging van het Gewest op de wereldtentoon-
stellmg van Sevilla.

Ons Gewest zai vertegenwoordigd zijn op de wereldten-
toonstelling van Sevilla.

Zai mijnheer de Staatssecretaris ons Gewest vertegenwoor-
digen op deze tentoonstelling ?
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Dans 1'affirmative, aurait-il 1'amabilite de me preciser
durant combien de jours et a quelles dates? Pourrait-il
egalement me preciser Ie nombre de personnes qui 1'accompa-
gnent ?

Quels seront les frais globaux qu'il en coutera a notre
Region ? A quel poste budgetaire sont-ils inscrits ?

Repoase : J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que je ne serai pas present a 1'exposition universelle
de Seville.

Zo ja, zou hij zo vriendelijk willen zijn me te zeggen voor
hoeveel dagen en op weike data ? Zou hij me tevens kunnen
zeggen hoeveel personen hem zullen vergezellen ?

Hoeveel zai dat het Gewest kosten ? Op weike begrotings-
post worden de kosten ingeschreven ?

Antwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid mee te delen
dat ik niet aanwezig zai zijn op de Wereldtentoonstelling te
Sevilla.

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

et de la Politique de 1'Eau

A. Quesdon posee a M. Gosuin

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

Les dockets hospitallers (suite).

Dans sa reponse a ma question (n° 132) du 20 novembre
1990 concernant les reglements en matiere d'incineration des
dechets hospitaliers ainsi que leur controle, Ie Secretaire
d'Etat precise que cette matiere sera traitee ulterieurement.

II omet cependant de repondre a la deuxieme partie de ma
question, et des lors, je la lui repose :

— Ou vont les dechets (dechets solides et poussieres
retenues par les filtres) des 14 incinerateurs situes dans la
Region ?

Par ailleurs, 1'honorable Secretaire d'Etat peut-il me preci-
ser pour chacune de ces 14 installations d'incineration :

1. A queile date les autorisations d'exploiter ont-elles ete
delivrees ?

2. Quelles sont les exigences contenues dans les autorisa-
tions (cfr. par exemple 1'incineration de certains produits
chlores, pyrolyse, etc) ?

3. A qui appartiennent les installations : CPAS, univer-
sites, etc. ou firmes privees ?

Repoase: J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable membre que depuis la regionalisation, c'est-a-dire
depuis la prise en charge de remises des avis pour les
ecablissements classes par 1'Admmistration des Ressources
naturelles et de 1'Environnement du Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale, aucune nouvelle demande d'octroi de
permis d'exploiter n'a ete introduite.

De plus, plus aucune notification concernant les fermetures
d'etablissements existants n'a ete communiquee.

Malgre sa demande, 1'Administration des Ressources natu-
relles et de 1'Environnement n'a pas ete en mesure de
retrouver les informations requises parmi les 25.000 autorisa-
tions d'exploiter qu'elle detenait.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefinilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

A. Vraag gesteld aan de heer Gosuin

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

Ziekenhuisafval (vervolg).

In zijn antwoord op mijn vraag (nr. 132) van 20 november
1990 betreffende de reglementen inzake de verbranding van
ziekenhuisafval en haar controle, meldt de Staatssecretaris dat
dit onderwerp later wordt behandeld.

Hij laat evenwel na op het tweede gedeelte van mijn vraag
te antwoorden, daarom stel ik deze vraag opnieuw :

— Wat gebeurt er met het vast afval en het stof uit de
filters van de ziekenhuisovens ?

Kan de achtbare Staatssecretaris me bovendien voor elk
van de 14 verbrandingsovens mededelen :

1. Op weike datum de exploitatievergunningen werden
afgeleverd ?

2. Weike verplichtingen deze vergunningen inhouden (cfr.
de verbranding van sommige chloorhoudende produkten,
pyrolyse, enz.) ?

3. Wie de eigenaar is van de installatie : OCMW, universi-
teit, enz. of prive-firma's ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat er
sedert de gewestvorming - met andere woorden sedert de
Administratie voor Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu
van het Ministerie van her Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
belast is met het uitbrengen van een advies over de ingedeelde
inrichtingen — geen enkele nieuwe aanvraag werd ingediend
om een exploitatievergunning te verkrijgen.

Bovendien werd geen enkele betekening betreffende de
sluiting van bestaande inrichtingen meegedeeld.

Ondanks mijn verzoek kan de Administratie voor Natuur-
lijke Hulpbronnen en Leefmilieu niet de nodige inlichtingen
terugvinden. in de 25.000 exploitatievergunningen die ze
bezit,
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L'ensemble des dossiers a ete recemment transfere a
1'Institut bruxellois pour la Gestion de 1'Environnement. Des
que 1'inventaire complet aura ete dresse, 1'information sera
disponible. Je ne manquerai pas de la communiquer.

Les informations, actuellement disponibles, ont ete requises
dans Ie projet de plan de prevention et de gestion des dechets,
en page 26, public a 1'occasion de 1'enquete publique, relative
a ce plan, qui a eu lieu durant Ie mois de decembre 1991 et
janvier 1992.

Ces informations renseignent les hopitaux qui disposent
d'un incinerateur ainsi que la date de raise en service.

Je ne doute pas que vous disposez de ce document.

Le chapitre du projet de plan relatif aux dechets hospita-
llers precise 1'orientation politique dans laquelle 1'Executif
compte s'engager.

J'espere ainsi avoir repondu a 1'honorable membre.

Onlangs werden alle dossiers overgemaakt aan het Brus-
selse Instituut voor Milieubeheer. Zodra de volledige inventa-
ris opgemaakt is zai de informatie beschikbaar zijn. Ik zai niet
nalaten u deze inlichtingen mee te delen.

De informatie waarover men momenteel beschikt werd
opgenomen op bladzijde 26 van het planontwerp betreffende
de preventie en het beheer van afvalstoffen, dat werd gepubli-
ceerd ter gelegenheid van het openbaar onderzoek, betref-
fende dit plan, dat in december 1991 en januari 1992
plaatshad.

In deze informatie worden de ziekenhuizen opgenomen die
over een verbrandingsinstallatie beschikken alsook de datum
van de inwerkingstelling ervan.

Ik twijfel er niet aan dat u dit document bezit.

Het hoofdstuk van het planontwerp betreffende het zieken-
huisafval verduidelijkt het beleid dat de Executieve wenst te
voeren.

Ik hoop aldus op de vraag van het geachte lid te hebben
geantwoord.

B. Questions posees a M. van Eyil

Question n0 224 de M. Vandenbossche du 10 mars 1992
(N.):

Langue utilises en matiere administrative.

En execution des mesures politiques qui sont prises,
1'Administration de 1'Executif bruxellois entre en contact avec
la population bruxelloise. L'Executif bruxellois lui-meme fait
connattre a la population bruxelloise la politique qu'il mene.
A cet effet, il utilise des documents administratifs (roles), des
brochures et dn courrier.

Le Secretaire d'Etat peut-il me dire :

— quel critere il utilise pour definir la langue des administres
qui habitent la Region de Bruxelles-Capitale ?

— quelle sanction il applique lorsque la langue utilisee en
matiere administrative ne correspond pas a la langue de
1'administre qui habite dans la Region de Bruxelles-
Capitale ?

- quelle mesure il prend pour eviter que de serieux problemes
ne se presentent ?

Repoase : Je me permets de rappeler a 1'honorable membre
que 1'emploi des langues en matiere administrative est regle,
comme chacun sait, de maniere tres stricte par les lois sur
1'emploi des langues en matiere administrative, coordonnees
le 18 juillet 1966.

En ce qui concerne les services de 1'Executif regional
bruxellois, le siege de la matiere reside dans le chapitre VI de
la loi du 16 juin 1989 portant diverses reformes institution-
nelles.

Ces dispositions soumettent les services administratifs de
1'Executif au regime applicable aux administrations centrales
de 1'Etat et consacrent par la le principe du bilinguisme des
services et non pas des agents.

B. Vragen gesteld aan de heer van Eyil

Vraag nr. 224 van de heer Vandenbossche d.d. 10 maart 1992
(N.):

Taalgebruik in administratieve taken.

De Administratie van de Brusselse Executieve treedt in
uitvoering van genomen beleidsmaatregelen in contact met de
Brusselse bevolking. De Brusselse Executieve zeif maakt
melding van haar gevoerde beleid aan de Brusselse bevolking.
Hiertoe worden administratieve documenten gebruikt (inko-
hieringen), brochures en briefwisseling.

Kan de heer Staatssecretaris mij mededelen :

— welk criterium hij hanteert om de taal van rechtsonderhori-
gen, inwonenden van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
te bepalen?

— weike sanctie hij verbind aan de niet-overeenstemming van
het taalgebruik in administratieve zaken met de taal van de
rechtsonderhorige, inwonende van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest ?

— weike maatregel hij neemt om ernstige problemen te
voorkomen ?

Antwoord: Ik ben zo vrij het geachte lid eraan te herinne-
ren dat het taalgebruik in administratieve zaken, zoals
iedereen weet, zeer strikt geregeld wordt door de wetten op
het taalgebruik in administratieve zaken, gecoordineerd op
18 juli 1966.

Wat de diensten van de Brusselse Gewestelijke Executieve
betreft, ligt het brandpunt van de materie in hoofdstuk VI van
de wet van 16 juni 1989, houdende verschillende institutio-
nele hervormingen.

Die bepalingen onderwerpen de administratieve diensten
van de Executieve aan het stelsel dat van toepassing is op de
centrale administraties van de Staat en bekrachtigen aldus het
tweetalig karakter van de diensten en niet van de ambtenaren.

275
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Je peux assurer a 1'honorable membre que les services qui
ressortissent a mes competences respectent strictement les
dispositions legates en cette matiere et s'adressent des lors aux
particuliers dans la langue qu'ils utilisent conformement aux
articles 40 et 41 desdifes lois coordonnees.

Les sanctions a prendre en cas de non application de ces
dispositions sont prevues par la loi elle-meme.

La situation presente ne commande pas de prendre des
mesures particulieres a cet egard.

Ik kan het geachte lid verzekeren dat de diensten die tot
mijn bevoegdheden behoren de wettelijke bepalingen inzake,
strikt naleven en de particulieren, overeenkomstig de artike-
len 40 en 41 van de gecoordineerde wetten, aanspreken in de
taal die zij gebruiken.

De te nemen sancdes in geval van niet-toepassing van deze
bepaling zijn door de wet zeif voorzien.

De huidige toestand vergt geen bijzondere maatregelen in
dit opzicht.

Question n° 225 de M. Drouart du I" avril 1992 (Fr.) :

Le classemeat de la. zone rurale de Neerpede, a Anderlecbt.

En 1987, une demande de classement de la zone rurale de
Neerpede, situee a Anderlecht, a ete introduite a la Commis-
sion royale des Monuments et des Sites. II semble, qu'a ce
jour, aucune autorisation d'une enquete prealable au classe-
ment n'ait ete delivree.

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il me confirmer cette
situation ?

Dans 1'affirmative, comment peut-il m'expliquer le fait que
cette autorisation n'ait pas encore ete delivree pres de cinq ans
apres le depot de la demande de classement ?

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il me faire savoir s'il
existe une reelle volonte de 1'Executif de sauvegarder des sites
ruraux semi-naturels aussi importants que le hameau rural de
Neerpede?

Reponse: Un rapport prealable a une eventuelle proposi-
tion de classement a emettre, a 1'epoque, par les deux sections
de la Commission royale des Monuments et des Sites,
remonte en fait au mois d'aout 1981.

Le college d'Anderlecht demande officiellement, en janvier
1982, au Ministre de 1'Education nationale de ne pas entamer
d'ouverture d'enquete prealable au classement.

Le 25 mars 1982, le conseil communal d'Anderlecht adopte
par ailleurs le « Plan de structure de Paysage » pour Neerpede.

Deux etudes prealables au classement eventuel conduites
separement par les sections autonomes francaise et neerlan-
daise de la Commission royale des Monuments et des Sites
debouchent sur des conclusions opposees.

Ces conclusions opposees sont maintenues, meme apres
qu'un accord — tout provisoire — ait ete elabore le 13 octobre
1987. Une des deux sections de la Commission de 1'epoque a
en effet confirme par la suite son desaccord sur le perimetre,
trop large a son sens, du site propose au classement.

II n'a done pas ete possible aux Ministres de 1'epoque
d'adopter un arrete approuvant 1'ouverture d'enquete preala-
ble au classement eventuel.

*' Depuis, ni la Commission ni la commune n'ont emis une
proposition de classement, formalite legale substantielle sans
laquelle 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale ne peut
agir.

Vraag nr. 225 van de heer Drouart d.d. 1 april 1992 (Fr.) :

De bescberming van bet landelijk gebied Neerpede in
Auderlecht.

In 1987 werd bij de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen een aanvraag ingediend tot bescher-
ming van het landelijk gebied Neerpede, in Anderlecht. Het
schijnt dat er tot op heden geen enkele toestemming tot het
organiseren van een openbaar onderzoek werd gegeven.

Kan de heer Staatssecretaris me dit bevestigen ?

Zo ja, hoe verklaart hij me dan het feit dat deze toestem-
ming nog niet werd gegeven, vijf jaar na de indiening van de
aanvraag tot bescherming ?

Kan de heer Staatssecretaris me zeggen of de Executieve
werkelijk bereid is belangrijke semi-natuurlijke landelijke
gebieden zoals het gehucht Neerpede te beschermen ?

Antwoord: Een voorafgaand verslag aan een eventueel
voorstel tot rangschikking dat in het verleden door de twee
secties van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen uitgebracht werd, dateert van augustus 1981.

In januari 1982 vraagt het college van Anderlecht officieel
aan de Minister van Nationale Opvoeding om het vooraf-
gaand onderzoek tot rangschikking niet in te stellen.

Op 25 maart 1982 neemt de gemeenteraad van Anderlecht
het «Plan voor de structuur van het Landschap» van
Neerpede aan.

Twee voorafgaande onderzoeken tot de eventuele rang-
schikking die afzonderlijk geleid werden door de franstalige
en nederlandstalige autonome secties van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen komen uit
op tegenovergestelde conclusies.

Nadat een heel vporlopig akkoord op 13 oktober 1987
uitgewerkt werd, werden deze tegenovergestelde conclusies
gehandhaafd. Een van de twee secties van de toenmalige
Commissie heeft later haar onenigheid bevestigd omtrent de
naar haar mening te brede omtrek van het tot rangschikking
voorgestelde landschap.

De toenmalige Minister werd dus niet in staat gesfeld om
een besluit houdende de instelling van een voorafgaand
onderzoek tot rangschikking aan te nemen.

Sindsdien hebben noch de gemeente, noch de Commissie
een voorstel tot rangschikking uitgebracht, wat een wettelijke
substantiele formaliteit is zonder deweike de Executieve van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest niet kan ageren.
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La yolonte de sauvegarder les sites semi-naturels est
naturellement presente dans Ie chef du Secretaire d'Etat. Je
tiens, neanmoins, a preciser que Ie classement n'est en rien la
solution automatique a tout probleme : il existe un eventail de
mesures qui permettent de proteger un bien, surtout en
matiere d'espaces naturels ou semi-naturels : la legislation sur
1'amenagement du territoire ou sur la conservation de la
nature, par exemple, et qui doivent elles aussi etre envisagees.

De wil om semi-natuurlijke landschappen te vrijwaren is bij
de Staatssecretaris aanwezig. Toch wens ik echter te onder-
strepen dat de rangschikking in geen geval de automatische
opiossing is voor elk probleem: er bestaan een aantal
bepalingen die in staat stellen een goed te beschermen, vooral
voor semi-natuurlijke gebieden; de wetgeving over de ruimte-
Ujke ordening of over het natuurbehoud, moet bijvoorbeeld
eveneens overwogen moeten worden.

Question n° 226 de M. Drouart du 10 avril 1992 (Fr.):

La Collegiale Saints-Pierre-et-Guidon.

Le 18 decembre 1991, une pierre mouluree de 16 kilos s'est
detachee de la tour de la Collegiale Saints-Pierre-et-Guidon
localisee sur le territoire de la commune d'Anderlecht. Cette
pierre, apres une chute de vingt metres, a traverse la toiture
provisoire de 1'entree de cette eglise.

Cette situation n'est pas neuve. Depuis plusieurs annees, de
nombreux morceaux de parements, moulures et sculptures en
pierre se detachent de la facade et, en particulier, de la tour de
cet edifice remarquable,

Independamment du danger cree par une telle situation, se
pose la question de la preservation de ce monument. La
degradation de celui-ci est liee a son age mais est accentuee
par la pollution des pluies acides qui attaquent les roches
calcaires qui le composent.

Monsieur le Secretaire d'Etat est-il informe de la situation
catastrophique dans laquelle la Collegiale Saints-Pierre-et-
Guidon se trouve ?

Des contacts ont-ils ete pris avec la commune afin de
trouver au plus vite une solution a cette situation ?

Quelles mesures le Secretaire d'Etat compte-t-il prendre
pour restaurer ce magnifique edifice religieux ? Compte tenu
de 1'erat grave et dangereux dans lequel il se trouve, sa
renovation est-elle une priorite pour 1'Executif?

JReponse : L'etat de la Collegiale Saints-Pierre-et-Guidon a
Anderlecht est en effet preoccupant. J'ai d'ailleurs eu 1'occa-
sion de le constater par moi-meme au cours d'une visite
approfondie.

Le Conseiller regional n'ignore pas que c'est au proprietaire
qu'il revient d'introduire un dossier pour la restauration de
1'edifice et que la Region doit approuver les travaux et decider
de leur subsidiation.

Des le mois de septembre 1989, mon predecesseur signalait
a 1'administration communale d'Anderlecht le fait qu'une
attention route particuliere de la Region serait portee a ce
dossier. En 1990, 1'attention du college sur 1'indispensable
restauration de 1'edifice etait rappelee.

J'ai rappele tout cela moi-meme au college en mars 1992, et
indique par ailleurs que je souhaitais organiser une reunion
sur place ou toutes les parties concernees pourraient confron-
ter leurs arguments et objections. Cette reunion sera organisee
incessament.

II est evident que .la Region assumera ses devoirs et
interviendra financierement par le biais de subsides aux
travaux de restauration.

Vraag nr. 226 van de beer Drouart d.d. 10 april 1992 (Fr.):

De collegiate S.S. Pieter en Guido.

Op 18 december 1991 viel er een 16 kg wegend stuk van
het lijstwerk van de toren van de Collegiale S.S. Pieter en
Guido, die op het grondgebied van de gemeente Anderlecht
gelegen is. Na een val van 20 m ging deze steun dwars door
het voorlopig dak van de ingang van deze kerk.

Dit is niet de eerste keer : sinds enkele jaren komen er
regelmatig stukken lijstwerk of parament, of stukken van
beeldhouwwerken los van de voorgevel en in het bijzonder
van de toren van dit merkwaardig gebouw.

Onafgezien van het gevaar van een dergelijke situatie, stel
ik de vraag van de bescherming van dit monument. De slechte
staat waarin het zich bevindt is uiteraard te wijten aan de
ouderdom van dit gebouw maar het wordt steeds erger door
de zure regen die de kalksteen van het gebouw aantast.

Is de heer Staatssecretaris op de hoogte van de catastrofale
toestand waarin de Collegiale S.S. Pieter en Guido zich
bevindt ?

Werden er nog contacten gelegd met de gemeente om zo
snel mogelijk een opiossing te vinden voor deze situatie ?

Weike maatregelen zai de Staatssecretaris nemen om dit
prachtig religious gebouw te restaureren ? Rekening gehouden
met de erge staat waarin het zich bevindt en het gevaar dat het
voorstelt, weike prioriteit zai de Executieve aan zijn vernieu-
wing geven ?

Aatwoord: De toestand van de Collegiale Sint-Pieter en
Guido te Anderlecht is inderdaad zorgwekkend; dat heb ik
overigens zeif kunnen vaststellen tijdens een «diepgaand»
bezoek.

Het Raadslid weet waarschijniijk wel dat de eigenaar een
dossier moet indienen voor de restauratie van het gebouw en
dat het Gewest deze werken moet goedkeuren en een beslis-
sing moet nemen in verband met de subsidiering ervan.

Reeds in September 1989 had mijn voorganger aan het
gemeentebestuur van Anderlecht te kennen gegeven dat het
Gewest bijzondere aandacht zou schenken aan dit dossier. In
1990 werd de aandacht van het college weerom gevestigd op
de onontbeerlijke restauratie van het gebouw.

Dat heb ik in maart 1992 eveneens gedaan en ik heb toen
ook te kennen gegeven dat ik een vergadering ter plekke wens
te organiseren waar alle betrokken partijen hun argumenten
en bezwaren kunnen uiten. Deze vergadering wordt weldra
georganiseerd.

Het spreekt vanzelf dat het Gewest. zijn plichten zai
nakomen en financieel zai tussenkomen door middel van
subsidie van de restaurariewerken.
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Question n° 227 de M. Drouart du 10 avril 1992 (Fr.):

Representation de la Region a I'exposition uiiiverselle de
Seville.

Notre Region sera representee a I'exposition universelle de
Seville.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat representera-t-il notre Region
a cette exposition ?

Dans 1'affirmative, aurait-il 1'amabilite de me preciser
durant combien de jours et a quelles dates? Pourrait-il
egalement me preciser Ie nombre de personnes qui 1'accompa-
gnent ?

Quels seront les frais globaux qu'il en coutera a notre
Region ? A quel poste budgetaire sont-ils inscrits ?

Reponse : En reponse a la question susmentionnee, je porte
a la connaissance de 1'honorable membre que je ne represen-
terai pas la Region a I'exposition universelle de Seville.

Vraag nr. 227 van de heer Drouart d.d. 10 april 1992 (Fr.) :

Vertegenwoordiging van hot Gewest op de wereldtentoon-
steuing van Sevula.

Ons Gewest zai vertegenwoordigd zijn op de wereldten-
toonstelling van Sevilla.

Zai mijnheer de Staatssecretaris ons Gewest vertegenwoor-
digen op deze tentoonstelling?

Zo ja, zou hij zo vriendelijk willen zijn me te zeggen voor
hoeveel dagen en op weike data ? Zou hij me tevens kunnen
zeggen hoeveel personen hem zullen vergezellen ?

Hoeveel zai dat het Gewest kosten ? Op weike begrotings-
post worden de kosten ingeschreven ?

Antwoord: Ik deel het geachte lid mede dat ik het Gewest
niet zai vertegenwoordigen op de wereldtentoonstelling van
Sevilla.

Question n° 228 de M. Duponcelle du 24 avril 1992 (Fr.):

Procedure de cfassement de la Maison des Arts de Scbaer-
beek.

J'ai lu avec plaisir dans Ie dernier communique de 1'Executif
que vous aviez propose a 1'Executif d'approuver 1'ouverture
d'une enquete prealable de classement pour certaines parties
du Chateau Eenens, appele aujourd'hui «Maison des Arts de
Schaerbeek».

Je ne doute pas un instant du bien fonde de cette enquete,
connaissant bien Ie batiment et Ie jardin qui 1'entoure. Ce qui
m'inquiete c'est que des avant 1'enquete de classement on
limite celle-ci a une partie seulement du batiment, soit les
facades. Ie jardin et trois pieces interieures.

Cette superbe maison recele bien des tresors qui me
paraissent ecartes de 1'enquete, je ne citerai a titre d'exemple
que la cage d'escalier, les stucs de 1'entree de service, les
anciennes ecuries, les cuisines caves...

Pourrai-je, des lors, avoir 1'avis de la Commission qui a
motive la decision de 1'Executif?

Et principalement les raisons qui ont prevalu pour limiter
1'enquete prealable a certaines parties seulement du batiment.

Le Secretaire d'Etat n'a-t-il pas demande a la Commission
un avis sur 1'ensemble de la Maison ?

Reponse: L'arrete d'ouverture d'enquete prealable au
classement de la Maison des Arts sise chaussee de Haecht,
147 a Schaerbeek porte en effet, au titre de monument, sur les
facades, toitures, salle a manger, salon vert et salon rouge et,
au titre de site, sur le jardin de ce batiment.

L'arrete reprend les elements retenus par une proposition
de la Commission royale des Monuments et des Sites,
reposant elle-meme sur un rapport du Sint-Lukasarchief,
organisme faisant autorite au plan scientifique.

Vraag nr. 228 van de heer Duponcelle d.d. 24 april 1992
(Fr.) :

Procedure voor de beschermiag van het «Huis der Kim-
sten» in Schaarbeek.

Het verheugt me in de jongste mededeling van de Execu-
tieve te lezen dat u de Executieve heeft voorgesteld in te
stemmen met een openbaar onderzoek, voorafgaand aan de
bescherming van een aantal delen van het Kasteel «Eenens-
Terlinden», wat nu «Het Huis der Kunsten» heet.

Ik twijfel geen ogenblik aan de gegrondheid van dergelijk
onderzoek. Ik ken het gebouw en de omringende tuin immers
heel goed. Wat me echter verontrust, is het feit dat men, nog
voor het onderzoek start, dit tot slechts een gedeelte van het
gebouw beperkt, namelijk de gevels, de tuin en drie plaatsen
binnen.

Dit prachtig huis herbergt schatten waar in het onderzoek
geen aandacht aan wordt geschonken ; het trappenhuis, het
stucwerk van de dienstingang, de voormalige stallen, de
kelderkeukens, enz.

Zou u me dan ook het advies van de Commissie die de
beslissing van de Executieve heeft gemotiveerd, kunnen
meedelen ?

Waarom werd het voorafgaand onderzoek beperkt tot
slechts enkele delen van het gebouw ?

Heeft de Staatssecretaris de Commissie niet om advies voor
het hele Huis verzocht ?

Antwoord : Het besluit van het voorafgaand onderzoek tot
rangschikking van het «Huis der Kunsten», gelegen Haacht-
sesteenweg 147 te Schaarbeek houdt inderdaad verband met,
als monument: de gevels, de bedakingen, de eetkamer, het
groen salon en het rood salon, en als landschap : de tuin van
dit gebouw.

Het besluit neemt de elementen over die door een voorstel
van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen aangehaald werden. Ditzelfde voorstel berust op
een verslag van het Sint-Lukasarchief, gezaghebbende instel-
ling op wetenschappelijk gebied.
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J'attire cependant votre attention sur Ie fait que Ie classe-
ment des jardins comme site protege, a ce titre, les batiments
qu'il comprend.

Je me permets en outre de vous rappeler qu'aux termes de
la loi du 7 aout 1931, seuls la Commission royale des
Monuments et des Sites et Ie college des bourgmestre et
echevins de la commune concernee peuvent proposer Ie
classement et qu'il n'est pas possible a 1'Executif, a moins de
contrevenir de maniere substantielle a la procedure, d'aller
au-dela de cette proposition.

Ik vestig echter uw aandacht op het feit dat de rangschik-
king als landschap van de tuinen, eveneens de gebouwen die
erin staan beschermd.

Ik ben zo vrij u er aan te herinneren dat, volgens de wet van
7 augustus 1931, slechts de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen en het college van burgemees-
ter en schepenen van de betrokken gemeente de procedure tot
rangschikking kunnen instellen en dat de Executieve, tenzij zij
een substantiele overtreding begaat tegen de procedure, niet
verder kan gaan dan dit voorstel.
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Datum Vraag nr.
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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

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

13.11.1990 224 Nagy

19.12.1990 241 Clerfayt

1. 2.1991 262 Comelissen

14. 3.1991 291 Nagy

27. 3.1991 297 de Lobkowicz

28. 3.1991 300 Payfa

23. 4.1991 310 de Lobkowicz

27. 6.1991 335 de Lobkowicz

5. 8.1991 350 Duponcelle

6. 8.1991 352 de Lobkowicz

30. 8.1991 354 de Lobkowicz

30. 8.1991 356 de Lobkowicz

30. 8.1991 360 de Lobkowicz

12. 9.1991 369 de Lobkowicz

L'information diffusee aupres des Conseillers regionaux a
1'issue des reunions hebdomadaires de 1'Execurif.

De voorlichting van de Raadsleden na de wekelijkse vergade-
ringen van de Executieve.

Traduction simultanee des debats lors des conseils commu-
naux.

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.
Renovation du tissu urbain. — Subventions accordees par

1'Executif.
Vernieuwing van het stadsweefsel — Subsidies van de Execu-

tieve.
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 ardeling 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?
Jubile Roi Baudouin.
Jubileum Koning Boudewijn.
Emploi des langues dans les services de 1'ORBEM.
Taalgebruik bij de BGDA.
Lettre de 1'Administration des Ressources naturelles et de

1'Environnement.
Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en

Leefmilieu.
Taxation communale.
Gemeentebelasting.

Permis de travail accordes par Ie Ministere de la Region de
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.

Chiffre du chomage a Bruxelles.
Werkloosheidscijfer te Brussel.
Missions d'etudes.
Onderzoeksopdrachten.
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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

12. 9.1991 372 Roelants du Vivier

2.10.1991 380 deLobkowicz

8.10.1991 388 de Lobkowicz

15.10.1991 392 Debry

21.10.1991 396 Cornelissen

11.12.1991 418 Vandenbossche

8. 1.1992 426 Cauwelier

21. 2.1992 431 Cauwelier

2. 3.1992 437 deLobkowicz

6. 3.1992 441 deLobkowicz

6. 3.1992 443 deLobkowicz

26. 3.1992 446 Drouart

23. 3.1992 447 Andre

26. 3.1992 448 Andre

26. 3.1992 449 Vandenbossche

31. 3.1992 450 Vandenbossche

31. 3.1992 451 Vandenbossche

Portes de ville. 2147
Stadspoorten.

Hommage rendu par Ie Theatre-Poeme. 2124
Huldebetoon door het Theatre-Poeme.

Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles. 2141
Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St-Gillis.

Le remboursement des avances recuperables en matiere de 2141
renovation urbaine.

De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten inzake
stadsvernieuwing.

La retrocession de la voirie aux acquereurs de terrains dans le 2124
lotissement Drabs-Gielis, avenue de la Basilique.

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

Primes a la renovation et a 1'assainissement. 2142
Renovatie- en saneringspremies.

Plan directeur pour Neerpede (Anderlecht). 2124
Richtplan voor Neerpede (Anderlecht).

Publicite illegale sur le toit d'un bloc de logements sociaux 2124
(Foyer laekenois).

Illegale reklame op het dak van sociale woningen-blok
(Lakense Haard).

Subventionnement des travaux publics communaux (hors 2124
trottoirs).

Subsidiering van de gemeentelijke openbare werken (behalve
de voetpaden).

Restauration des votes a circulation pietonne. - Honoraires 2124
des auteurs de projets.

Herstelling van de voetpaden. - Honoraria van de project-
ontwikkelaars.

Mise a la disposition gratuite par la Region de radars de 2124
controle des vitesses.

Gratis snelheidsradars voor de gemeenten ter beschikking
gesteld door het Gewest.

L'octroi des permis de travail. 2147
De toekenning van werkvergunningen.

Conventions passees par PORBEM, la SRJBB et le CIRB. 2149
Overeenkomsten gesloten door de BGDA, de GIMB en het

CIBG.

Conventions passees par la SDRB. 2150
Overeenkomsten gesloten door de GOMB.

Organisation des cours de langues par les communes. 2152
Organisatie van taalcursussen door de gemeenten.

Demande d'agrement du systeme de tele-assistance Nood- 2153
hulptelefoon.

Aanvraag tot erkenning van het telehulpsysteem Noodhulp-
telefoon.

Infrastructure sportive communale. 2125
Gemeentelijke sportinfrastructuur.
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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

1. 4.1992 452 Drouart

1. 4.1992 453 Drouart

3. 4.1992 454 Lemesre

3. 4.1992 455 Vandenbossche

3. 4.1992 456 Willame

3. 4.1992 457 de Marcken de Merken

6. 4.1992 458 Drouart

7. 4.1992 459 Drouart

10. 4.1992 460 Clerfayt

10. 4.1992 461 Drouart

13. 4.1992 462 Duponcelle

13. 4.1992 463 Drouart

13. 4.1992 464 Drouart

13. 4.1992 465 Jacobs

3. 4.1992 466 Drouart

24. 4.1992 467 Nagy

24. 4.1992 468 Nagy

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met vooriopig antwoord

** Vraag met antwoord

Les projets visant a 1'integration et a la cohabitation des 21
differentes communautes locales.

De projecten ter bevordering van de integratie en de samen-
leving van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.

Les projets visant a 1'integration et a la cohabitation des 21
differentes communautes locales.

De projecten ter bevordering van de integratie en de samen-
leving van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.

La securite dans Ie bois de la Cambre et sur Ie plateau du 21
Heysel.

De veiligheid in het Ter Kamerenbos en op de Heizel.
Langue des documents rediges par la « Mission locales. 2]
Taal van de documenten opgesteld door «Mission locale*.
La reaffectation de 1'ancien cinema « Varietes ». 2;
De nieuwe bestemming van de voormalige Varietes-bioscoop.
Le Bureau de liaison Bruxelles-Europe. 1'.
Het Verbindingsbureau Brussei-Europa.
Subsides octroyes aux communes en matiere d'infrastructure 1'.

sportive.
Subsidies voor sportinfrastructuur aan de gemeenten.
La demolition eventuelle d'un batiment acquis par la SDRB. T.
De mogelijke afbraak van een gebouw gekocht door de

GOMB.
Objets a caractere publicitaire ou promotionnel portant 2'.

1'embleme de la Region de Bruxelles.
Publiciteits- en promotie-artikelen met het embleem van het

Brussels Gewest.
Representation de la Region a 1'exposition universelle de 2'

Seville.
Vertegenwoordiging van het Gewest op de wereldtentoonstel-

ling van Sevilla.
Les subsides aux communes pour acquerir des biens a 2.

1'abandon.
Subsidies verleend aan de gemeenten om leegstaande

gebouwen aan te kopen.

L'achat du cinema Varietes. 2
De aankoop van de bioscoop Varietes.

Membres du personnel communal occupes par la proprete 2
publique.

Gemeentelijk personeel voor de openbare netheid.

Les couleurs des facades et le respect des traditions urbanis- 2
tiques.

De kleuren van de gevels en het respect voor de stedebouw-
kundige tradities.

L'aide de notre Region a la Communaute francaise. 2
Bijstand van ons Gewest aan de Franse Gemeenschap.

Le bilan des dispositifs d'insertion socio-professionnelle. 2
De balans van de maatregelen voor socio-professionele inte-

gratie.
La designation d'un expert dans le perimetre de Bruxelles- 2

Midi.
De aanstelling van een expert voor de buurt van Brussel-Zuid.
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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

24. 4.1992 469 Nagy

24. 4.1992 470 Nagy

30. 4.1992 471 de Lobkowicz

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

*"'' Vraag met antwoord

La situation urbanistique du boulevard de Waterloo. 2126
De stedebouwkundige situatie van de Waterloolaan.
Plan de developpement de la zone portuaire par Tractebel. 2127
Ontwikkelingsplan voor de kanaalzone door Tractebel.
Somme de 500 millions destinee aux «agents de police 2163

ilotiers».
Som van 500 miljoen bestemd voor de «wijkagenten».

Ministre des Finances, du Budget, de la Foncdon publique et des Relations exterieures
Minister belast met Finanden, Begroring, Openbaar Ambt en Externe Betrekldngen

3. 3.1992 124 de Lobkowicz

6. 3.1992 126 de Marcken de Merken

30. 3.1992 129 Jacobs

3. 4.1992 130 Vandenbossche

3. 4.1992 131 Andre

3. 4.1992 132 de Marcken de Merken

30. 4.1992 133 Drouart

24. 4.1992 134 Nagy

Contestations liees a la perception de la taxe PSU.
Betwistingen bij de inning van de belasting voor de stads-

reinheid en -veiligheid.
Evolution des droits d'enregistrement dans la Region de

Bruxelles-Capitale.
Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest.
Aides octroyees par la Loterie Nationale.
Steun verleend door de Nationale Loterij.
Revision de la taxe PSU.
Herziening van de belasting op de stadsreinheid en -vei-

ligheid.
Les comptes des exercices 1989 a 1991 de la Region

bruxelloise.
De rekeningen van de begrotingsjaren 1989 tot 1991 van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Le Bureau de liaison Bruxelles-Europe.
Het Verbindingsbureau Brussel-Europa.
La representation de la Region a 1'exposition universelle de

Seville.
Vertegenwoordiging van het Gewest op de wereldtentoonstel-

ling van Sevilla.
Le personnel de la Regie d'agglomeration.
Het personeel van de Agglomeratieregie.

2164

2127

2165

2127

2166

2167

2168

2128

Ministre du Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau
Minister belast met Huisvesring, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid

3. 1.1992 120 de Marcken de Merken »

15. 1.1992 122 Cools

Convention entre 1'IBGE et le Centre urbain. — Avis en 2128
matiere de dechets.

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

La collaboration communes/IBGE en matiere d'etablisse- • 2128
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

15. 1.1992 123 Drouart

29. 1.1992 124 Roelants du Vivier *

11. 2.1992 125 Draps *

11. 2.1992 126 Adriaens "•

17. 2.1992 127 Drouart -

17. 2.1992 128 Drouart

18. 2.1992 129 Huytebroeck

18. 2.1992 130 Huytebroeck *

18. 2.1992 131 Cauwelier *

21. 2.1992 132 Jacobs "•

4. 3.1992 133 Drouart *

5. 3.1992 134 de Lobkowicz !t

5. 3.1992 135 de Lobkowicz *

5. 3.1992 136 de Lobkowicz »

6. 3.1992 137 Nagy

6. 3.1992 138 de Marcken de Merken *

10. 3.1992 139 Vandenbossche

13. 3.1992 140 Adriaens *

"' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

""> Vraag met antwoord

Les rejets de 1'incinerateur du «Westland Shopping Center». 2]
De uitstoot van de verbrandingsoven van het «'Westland

Shopping Center".

Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvel- 21
les constructions.

Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

Remise en service du pont rustique du pare de Woluwe. 21
Terug indienststelling van de rustieke brug van het

Woluwepark.

Le recyclage des huiles et graisses animales et vegetales 21
usagees.

Het recycleren van gebruikte olien en dierlijke en plantaar-
dige vetten.

Les depots de boues suspectes sur le terrain rue du Chant 21
d'Oiseaux.

Storten van verdacht slijk op het terrein in de Vogelenzang.

L'assainissement d'une piste de bi-cross dans les quartiers du 21
Vogelenzang.

Sanering van een bi-cross piste in de buurt van de Vogelen-
zang.

Cabines de peinture a Koekelberg. T\
Verfspuitcabines in Koekelberg.

Le collecteur de boue a Asse. 2]
De slijkcollector te Asse.

Systeme d'attribution de logements sociaux. 2'
Het toewijzingssysteem van sociale woningen.

Qualite du logement apres la loi du 20 fevrier 1991. 2'.
Kwaliteit van de huisvesting na de wet van 20 februari 1991.

L'organisation des commodo et incommodo. T.
De organisatie van de commodo en incommodo-onder-

zoeken.

Achat de coupes... par le Cabinet en 1990 et en 1991. 2:
Aankoop van bekers... door het Kabinet in 1990 en in 1991.

Cabinet ministeriel. - Composition. 2:
Ministerieel Kabinet. - Samenstelling.

Designation d'architectes par la Region de Bruxelles- 2'
Capitale.

Aanwijzing van architecten door het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

Les avis et autorisations en mariere d'etablissements classes. 2.
De adviezen en de vergunningen inzake geklasseerde inrich-

tingen.

L'evolution des droits d'enregistrement dans la Region de 2
Bruxelles-Capitale.

Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Langue utilisee en matiere administrative. 2
Taalgebruik in administratieve zaken.

L'usine chimique de 1'UCB situee a Drogenbos. 2
Het chemisch bedrijf UCB in Drogenbos.
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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

23. 3.1992 141 Drouart

23. 3.1992 142 Adriaens

26. 3.1992 143 Andre

30. 3.1992 144 Jacobs

10. 4.1992 145 Drouart

14. 4.1992 146 Drouart

13. 4.1992 147 Adriaens

24. 4.1992 148 Nagy

27. 4.1992 151 de Lobkowicz

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

* * Vraag met antwoord

L'origine des dechets utilises pour la construction d'une piste 2131
de ski (suite a la question 159).

De oorsprong van de afvalstoffen die gebruikt worden voor
de aanleg van een skipiste (vervolg van vraag nr. 159).

La construction d'une centrale thermique aux limites de la 2131
Region de Bruxelles.

De bouw van een thermische centrale aan de grenzen van het
Hoofdstedelijk Gewest.

Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB. 2131
Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GOMB.
Aides octroyees par la Loterie Nationale. 2168
Steun verleend door de Nationale Loterij.
Representation de la Region a 1'exposition universelle de 2131

Seville.
Vertegenwoordiging van het Gewest op de wereldtentoonstel-

ling van Sevilla.
L'extension du laboratoire s.a. STEROP. 2132
Uitbreiding van het laboratorium STEROP n.v.
La creation d'une cellule «technologies propres» et d'un 2132

guichet « entreprises-environnement».
Oprichting van een eel «schone technologieen » en opening

van een «ondeniemingen-leefmilieu»-loket.
La contamination par les dioxines et furanes (suite). 2133
De besmetting door dioxines en furanen (vervolg).
Lettre-de 1'Admmistration des Ressources naturelles et de 2133

1'Environnement.
Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en

Leefmilieu.

21.12.1990

30. 3.1992

14. 4.1992

14. 4.1992

14. 4.1992

13. 4.1992

30. 4.1992

40 de Lobkowicz

86 Vandenbossche

89 Clerfayt

90 Clerfayt

91 Drouart

92 Galand

93 Jacobs

Ministre de 1'Economie
Minister belast met Economic

» Subside a 1'a.s.b.l. CERA/CGTO.
Toelage voor de v.z.w. CERA/CGTO.

* * Mise en place d'un centre d'entreprises a Schaerbeek.
Oprichting van een bedrijvencentrum te Schaarbeek.

* * Conventions concernant des banques de donnees.
Overeenkomsten met betrekking tot databanken.

** Creation de centres d'entreprises en Region bruxelloise.
Oprichting van bedrijvencentra in het Hoofdstedelijk Gewest.

"'* La representation de la Region a 1'exposition universelle de
Seville.

Vertegenwoordiging van het Gewest op de wereldtentoonstel-
ling van Sevilla.

** La subvention accordee au Brussels International Trade
Mart.

Subsidie aan de Brussels International Trade Mart.
projet « Brussels on line».
t project "Brussels on line;

Le
Het project

2133

2169

2171

2172

2175

2176

2133
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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

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

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

11. 2.1992 259 Nagy

17. 2.1992 260 Drouart

17. 2.1992 262 Drouart

6. 3.1992 263 de Lobkowicz

6. 3.1992 264 Drouart

10. 3.1992 265 Vandenbossche

25. 2.1992 266 Drouart

6. 3.1992 267 Nagy

16. 3.1992 268 Galand

26. 3.1992 269 Andre

31. 3.1992 270 Nagy

30. 3.1992 271 Jacobs

6. 4.1992 272 Maingain

6. 4.1992 273 Maingain

6. 4.1992 274 Maingain

6. 6.1992 275 Maingain

6. 4.1992 276 Demannez

Le cout des travaux d'infrastructure dans Ie quartier euro-
peen.

De kostprijs van infrastructuurwerken in de Europawijk.

Les frais d'entretien des voiries regionales.
Kosten van het onderhoud van de gewestelijke wegen.

L'assainissement d'une piste de bi-cross dans les quartiers du
Vogelenzang.

Sanering van een bi-cross piste in de buurt van de Vogelen-
zang.

Octroi de publicites gratuites par la STIB.
Kosteloze reclameruimre aangeboden door de MTVB.

Le placement de mobilier urbain le long des voiries regio-
nales.

Het stadsmeubilair langs de gewestelijke wegen.

Langue utilisee en matiere administrative.
Taalgebruik in administratieve zaken.

L'affichage publicitaire sur des terrains regionaux.
Reclamepanelen op de gewestelijke terreinen.

L'invenfaire des sites desaffectes a Bruxelles.
Inventaris van afgedankte bedrijfsruimten te Brussel.

Maladies cardio-vasculaires chez les conducteurs de bus dans
les services urbains.

Cardio-vasculaire ziekten bij autobusbestuurders in stads-
diensten.

Conventions passees par la STIB.
Overeenkomsten gesloten door de MIVB.

La reglementation pour les ronds-points.
De reglementering voor de verkeerspleinen.

Aides octroyees par la Loterie Nationale.
Steun verleend door de Nationale Loterij.

Information aux usagers de la voirie lors de travaux de la
STIB.

Informatie aan de weggebruikers bij werken door de MIVB.

Remplacement des reverberes et poteaux d'eclairage sur
certaines grandes arteres de Bruxelles.

Vervanging van de straatlantarens en de verlichtingspalen in
sommige grote straten van Brussel.

Renovation de la passerelle surplombant 1'entree de
1'autoroute A12.

Heraanleg van de voetgangersbrug over de A12.

Amenagement du boulevard du Souverain.
Aanleg van de Vorsdaan.

La frequence du nettoyage des acces de metro.
De frekwentie van de poetsbeurten in de metro-ingangen.
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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

6. 4.1992 277 Galand

7. 4.1992 278 de Lobkowicz

13. 4.1992 279 Adriaens

10. 4.1992 280 Drouart

10. 4.1992 281 Adriaens

24. 4.1992 282 Maingain

"' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
" Vraag met antwoord

L'abonnement a la revue «Transport public international». 21
Het abonnement op bet tijdschrift «Transport public inter-

national».
Abonnements gratuits a la reyue « Transport public interna- 21

donal».
Gratis abonnement op het tijdschrift «Transport public

international».
Le renouvellement des panneaux de signalisation avenue de 21

Tervueren.
Het vernieuwen van de verkeersborden op de Tervurenlaan.
Representation de la Region a 1'exposition universelle de 21

Seville.
Vertegenwoordiging van het Gewest op de wereldtentoonstel-

ling van Sevilla.

Le phasage des feux tricolores sur les voiries regionales. 21
Het faseren van de driekleurige verkeerslichten op de gewest-

wegen.
Amenagement des carrefours Lloyd George, Porte de Namur 21

et Place Poelaert.
Aanleg van de kruispunten Lloyd George, Naamsepoort en

Poelaertplein.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President
Staatssecretaris toegevoegd aan de Mimster-Voorzitter

7. 2.1992 67 Guillaume

27. 2.1992 69 Nagy

16. 3.1992 71 Drouart

6. 4.1992 73 Vandenbossche

10. 4.1992 74 Clerfayt

14. 4.1992 75 Drouart

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

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

La situation du personnel de 1'Agence regionale pour la
proprete.

De personeelstoestand van het Gewestelijk Agentschap voor
de Netheid.

L'absence de bulles a verre sur le territoire d'une commune de
notre Region.

Het ontbreken van glascontainers op het grondgebied van een
gemeente van het Gewest.

Action de sensibilisation «Bruxelles en couleurs».
Sensibilisatie-actie «Bruxelles en couleurs».
Criteres de subventionnement dans le cadre de la recherche

scientifique non economique.
Subsidiecriteria in het kader van het niet-economisch weten-

schappelijk onderzoek.
Representation de la Region a 1'exposition universelle de

Seville.
Vertegenwoordiging van het Gewest op de wereldtentoonstel-

ling van Sevilla.
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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 anrwoord
o Vraag met voorlopig anrwoord

** Vraag met anrwoord

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

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Financial,
Begroring, Openbaar Ambt en Exteme Betrelddngen

17. 6.1991 52 Cauwelier

31.10.1991 65 deLobkowicz

13.11.1991 68 DeBerlangeer

14. 4.1992 75 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'incendie.
Regularisatie van de situatie van het niet-statutaire personeel

van de brandweer.
** Representation de la Region a 1'exposition universelle de

Seville.
Vertegenwoordiging van het Gewest op de wereldtentoonstel-

ling van Sevilla.

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 aan de Minister belast met Huisvesring,
Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid

26. 3.1990

25. 6.1990

27. 9.1990

30.11.1990

4. 3.1991

18. 3.1991

61 de Lobkowicz

85 Garcia

117 Cornelissen

133 de Lobkowicz

156 Cornelissen

158 Cauwelier

Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.
Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen.
Autorisations accordees et controles effectues par I'DBGE.
Vergunningen afgegeven en controles uitgevoerd door het

BIM.
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.



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 6 juin 1992 (n° 22)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 6 juni 1992 (nr. 22) 2207

Date Question n°

Datum Vraag nr.
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

27. 6.1991 184 Draps

21. 6.1991 193 Nagy

3. 9.1991 201 de Lobkowicz

16. 9.1991 202 Galand

8.10.1991 209 Cools

16.10.1991 210 de Lobkowicz

25.10.1991 213 Huygens

31.10.1991 215 de Lobkowicz

19.11.1991 218 Cauwelier

27. 2.1992 222 Nagy

2. 3.1992 223 Nagy

10. 3.1992 224 Vandenbossche

1. 4.1992 225 Drouart

10. 4.1992 226 Drouart

10. 4.1992 227 Drouart

24. 4.1992 228 Duponcelle

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

"•* Vraag met antwoord

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incom- 2138
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-adrninistratie.

Les dechets hospitallers (suite). 2192
Ziekenhuisafval (vervolg).

Organigramme de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de 2138
1'Envu-onnement.

Organogram van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Le depistage des cas de saturnisme infantile. 2138
Het opsporen van chronische loodvergiftiging bij kinderen.

Le programme triennal d'investissement du logement social. 2139
Driejaarlijks investeringsprogramma voor de sociale huisves-

ting.

Vente de logements sociaux sans 1'application de criteres 2139
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. 2139
Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren.

Communication de renseignements contenus aux registres de 2139
population des 19 communes au Cabinet.

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

Installation de panneaux anti-bruit le long des autoroutes 2139
regionales en fonction du nombre de decibels.

Plaatsing van geluidsschermen langs gewestelijke autosnelwe-
gen in functie van het aantal decibels.

L'etat d'avancement des dossiers de classement. 2139
Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel.

La sauvegarde des ceuvres de 1'architecte J. B. Dewin. 2139
Bescherming van de werken van architect J. B. Dewin.

Langue utilisee en matiere administrative. 2193
Taalgebruik in administratieve zaken.

Le classement de la zone rurale de Neerpede, a Anderlecht. 2194
De bescherming van het landelijk gebied Neerpede in Ander-

lecht.

La Collegiale Saints-Pierre-et-Guidon. 2195
De Collegiale S.S. Pieter en Guido.

Representation de la Region a 1'exposition universelle de 2196
Seville.

Vertegenwoordiging van het Gewest op de wereldtentoonstel-
ling van Sevilla.

Procedure de classement de la Maison des Arts de Schaer- 2196
beek.

Procedure voor de bescherming van het « Huis der Kunsten »
in Schaarbeek.
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Date Question n°

Datum Vraag nr.
Auteur

Objet Page

Voorwerp Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

*"' Question avec reponse

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

* * Vraag met antwoord

Questions retirees par leur auteur
Vragen ingetrokken door him auteur

Question n" 343 de M. De Berlangeer au Ministre-President Picque
Vraag nrt. 343 van de heer De Berlangeer aan Minister-Voorzitter Picque

Question n° 442 de M. de Lobkowicz au Ministre-President Picque
Vraag nr. 442 van de heer de Lobkowicz aan Minister-Voorzitter Picque

Question n° 180 de M. De Berlangeer au Secretaire d'Etat Gosuin
Vraag nr. 180 van de heer De Berlangeer aan Staatssecretaris Gosuin


