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

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordemng,
de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling
Vraag nr. 300 van mevrouw Payfa d.d. 28 maart 1991 (Fr.) :

Cartes de pointage en neerlandais pour francophones.

Nederlandstalige stempelkaartea voor Fraastaligea.

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

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

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

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

Jubue Roi Baudouia.

-

Jubileum Koaing Boudewija.

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

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

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

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

Missions d'etudes.

Oaderzoeksopdracbten.

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

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

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

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

Hommage rendu par Ie Tbeatre-Poeme.

Huldebetoon door het Tbeatre-Poeme.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1724.
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Question n° 437 de M. de Lobkowicz du 2 mars 1992 (Fr.) :

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

Subventioaaement des travaux publics commuaaux (hois
trottoirs).

Substdiering van de gemeeatelijke opeabare werken
(bebalve de voetpadea).

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

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

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

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

Restauratioa des voies a circulation pietonne. — Honoraires des auteurs de projets.

HersteUing van de voetpaden. — Honoraria van de projectontwikkelaars.

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

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

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

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

Le Bureau de liaison Bruxelles-Europe.

Het Verbindingsbureau Brussel-Europa.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 22, p. 2125.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, biz. 2125.

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

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

Le bilan des dispositifs d'inserdon socio-professiooaelle.

De balans van de maatregelen voor socio-professionele
integratie.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 22, p. 2126.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, biz. 2126.

Question n° 473 de M. de Lobkowicz du 30 avril 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 473 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 april 1992
(Pr.):

Jnformatisation des communes. — Brussels Urbis.

Informatisering van de gemeenten. — Brussels Urbis.

Un systeme Brussels Urbis a ete mis au point dans le cadre
global de 1'informatisation generate des communes bruxelloises avec le soutien de la Region de Bruxelles-Capitale. Ce
systeme a pour but d'informatiser toute la cartographic de la
Region.

Ben systeem Brussels Urbis werd geplaatst in het kader van
de algemene informatisering van de Brusselse gemeenten met
de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit systeem
heeft tot doel de volledige cartografie van het Gewest te
informatiseren.

Je crois savoir que, dans un premier temps, un systeme
relativement sommaire se limitant a encoder les differentes
arteres de la capitale est sur le point d'etre termine.

. Ik meen te weten dat eerst een tamelijk beknopt systeem,
dat zich beperkt tot het incoderen van de verschillende grote
assen van de hoofdstad, bijna beeindigd is.

Dans une deuxieme phase, le systeme cartographique serait
porte a un point de precision tel que chaque immeuble y
apparaltrait.

In een tweede stadium zou het cartografisch systeem op een
zodanig nauwkeurige wijze worden aangevuld dat elk
gebouw erop zou staan.

Mes informations sont-elles exactes ?

Is mijn informatie correct ?

Quelles sont les communes pour lesquelles la premiere
phase est terminee ?

Voor weike gemeenten is de eerste fase beeindigd ?

Quel est le calendrier pour la poursuite du processus ?

Wat is het tijdschema voor de voortzetting van dit werk ?

Quel est le but recherche pour toute 1'operation et a
combien peut etre evalue son cout pour le contribuabte ?

Wat is het gezochte doel voor gans de operatic en hoeveel
zai de belastingplichtige daarvoor moeten betalen ?
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Question n° 475 de M. Vandenbussche du 6 mai 1992 (N.) :

Vraag nr. 475 van de heer Vandenbussche d.d. 6 mei 1992
(N.):

Comite de cooperation Etat-Regioa de Bruxelles-Capitale.

Samen werkiagscommissie Staat-BrusseIs Hoofdstedelijk
Gewest.

11 est question dans la loi spedale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises (art. 42 a 46) d'un
comite de cooperation qui delibere «des initiatives que
peuvent prendre en commun 1'Etat et la Region de BruxellesCapitale en vue de favoriser et de promouvoir Ie role
international et la fonction de capitale de Bruxelles». Ce
comite de cooperation comprend un nombre egal de Ministres et de membres de 1'Executif, dans Ie respect de la parite
linguistique au sein de chaque delegation.

In de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking
tot de Brusselse instellingen (artikelen 42 tot en met 46) is er
sprake van een samenwerkingscommissie die beraadslaagt
over «initiatieven die de Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest samen kunnen nemen tot uitbouw en bevordering van
de internationale rol in de hoofdstedelijke functie van Brussels. Deze samenwerkingscommissie bestaat uit een gelijk
aantal Ministers en leden van de Executieve, met inachtneming van de taalpariteit binnen iedere afvaardiging.

Le Ministre-President peut-il me fourriir les renseignements
suivants concernant ce comite de cooperation:
1. Qui represente 1'Executif au sein de ce comite ?
2. Quand et a quel propos ce comite s'est-il deja reuni ?

4. Comment le Conseil est-il informe des activites de ce
comite ?

Mag ik van de Minister-Voorzitter volgende inlichtingen
vernemen betreffende deze samenwerkingscommissie:
1. Wie vertegenwoordigt de Executieve in deze commissie ?
2. Wanneer en waarover is deze commissie reeds bijeengekomen ?
3. Weike resultaten werden door de commissie reeds
genomen? ,
4. Hoe wordt de Raad in kennis gesteld van de werkzaamheden van de commissie ?

Question n" 476 de M. Cauwelier du 21 mai 1992 (N.) :

Vraag nr. 476 van de heer Cauwelier d.d. 21 mei 1992 (N.) :

3. Quelles decisions ont-elles deja ete prises par ce comite ?

Etudes et rechercbes conGees a des orgaaismes exteriews.

Studie- en onderzoeksopdracbten door exterue organisaties.

Le 15 octobre 1991, j'ai recu de la part du MinistrePresident, une reponse tres detaillee (voir Questions et Reponses n° 16, p. 1685) a ma question ecrite n" 27 du 14 decembre
1989. Dans ce dossier-reponse (ref. IV/EG/eh/4089/60926)
j'ai notamment recu la liste des contrats de commande
d'etudes et de recherches condus en 1989 et 1990. "

Op 15 oktober 1991 mocht ik van de heer MinisterVoorzitter een zeer uitvoerig antwoord ontvangen (zie Vragen
en Antwoorden nr. 16, biz. 1685) op mijn schriftelijke vraag
n° 27 van 14 december 1989. In dat antwoord-dossier (ref.
IV/EG/eh/4089/60926) kreeg ik onder meer een overzicht van
de kontrakten inzake studie- en onderzoeksopdrachten afgesloten in 1989 en 1990.

Je souhaiterais recevoir une actualisation de ces donnees.

Ik zou het op prijs stellen mocht ik'thans een actualisering
van deze gegevens kunnen krijgen.

A litre d'information, je situe ci-apres la question initiale,
mais dans son contexte actuel.

Ter informatie situeer ik hierbij de oorspronkelijke vraag,
weliswaar geactualiseerd.

Quels sont les contrats de commandes d'etudes et de
recherches que vous avez condus dans le courant de 1991 et
1992 et a quels centres universitaires et/ou organisations
privees ont-elles ete confiees ?

Weike kontrakten inzake studie- en onderzoeksopdrachten
hebt u afgesloten met weike private organisaties en/of universitaire centra in de loop van 1991 en 1992 ?

—
—
—
—
—

A nouveau, je souhaiterais obtenir pour chaque contrat:
la denomination exacte du contractant;
1'intitule de la commande;
la duree da contrat;
le prix stipule par contrat, ventile par annee; la langue dans laquelle le rapport doit etre redige.

Question n° 477 de M. Cauwelier du 15 mai 1992 (N.):
Les publications du Cabinet.
Les Ministres et Secretaires d'Etat bruxellois ont pris la
bonne habitude de fournir regulierement des informations
concernant leur politique. Cette pratique s'inscrit dans une
tendance a la «transparence de l'administration».

-

Net als vorige keer vernam ik hierbij graag per kontrakt:
de juiste benaming van de kontraktant(en);
de titel van de opdracht;
de looptijd van het kontrakt;
de bedongen kontraktprijs, uitgesplitst per jaar;
de taal waarin het studieverslag moet gesteld zijn.

Vraag nr. 477 van de heer Cauwelier d.d. 15 mei 1992 (N.) :
De publikaties van het Kabinet.
Het behoort tot de zinvolle geplogenheden van de Brusselse
Ministers en Staatssecretarissen dat zij geregeld informatie
verstrekken over hun beleid. Dit kadert in een tendens tot
« openbaarheid van bestuur».
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D'une part, nos dirigeants font appel pour ce faire a la
presse et aux medias (conferences) et bulletins de presse,
interviews, insertions payantes dans des journaux, etc.), et
d'autre part, ils prennent eux-memes 1'initiative d'editer leurs
propres publications de Cabinet.

Enerzijds doen onze beleidslieden hiervoor beroep op de
pers en de media (perskonferenties en -berichten, interviews,
betaalde inlassingen, enz.), anderzijds nemen zijzelf het initiatief door het uitgeven van eigen Kabinetspublikaties.

C'est a propos de ce deuxieme type d'informations que je
voudrais poser des questions.

Het is deze tweede soort van informatie die ik thans wens te
bevragen.

Je souhaiterais obtenir la liste des publications editees par Ie
Cabinet en 1989, en 1990, en 1991, et dans la mesure du
possible, de ce qui a deja ete public en 1992.

Graag ontving ik een lijst met de publikaties die door het
Kabinet werden uitgegeven in de loop van respektievelijk
1989,1990,1991, en in de mate van het reeds mogelijke, van
1992.

Pour des raisons de clarte, j'aimerais que cette liste de titres
soit divisee en quatre categories :
1. les publications en neerlandais;
2. les publications en francais;
3. les publications bilingues (neerl. + francais);
4. les publications multilingues (neerl. + francais + ...).

Klaarheidshalve zag ik deze titel-lijst liefst opgedeeld worden in vier kategorieen:
1. Nederlandstalige publikaties;
2. Franstalige;
3. tweetalige (Ned. + Frans);
4. meertalige (Ned. + Frans + ...).

En outre, j'aimerais connaTtre pour chaque titre:
— Ie nombre de pages (et pour les cas exceptionnels: Ie
format);
- Ie tirage (Ie cas echeant, egalement pour les reimpressions
et les reeditions);
- Ie cout global et le(s) poste(s) du budget ou celui-ci a ete
inscrit;
— Ie cas echeant, Ie prix de vente «a des tiers».

Bovendien vernam ik graag per titel:
— het aantal bladzijden (in uitzonderlijke gevallen: het formaat);
— de opiage (desgevallend ook van de herdrukken of geactualiseerde latere edities);
— de globale kostprijs en de begrotingspost(en) waarop die
werd ingeschreven;
— de eventuele verkoopprijs «aan derden».

U me semble utile de marquer d'un sigle les publications qui
sont toujours disponibles et celles qui sont epuisees.

Het lijkt mij nuttig dat via een siglum zou aangeduid
worden weike publikaties thans nog voorradig zijn en weike
reeds uitgeput,

En outre, il me semble souhaitable de mentionner 1'adresse
et les modalites de commande pour les publications encore
disponibles.

Bovendien lijkt het mij wenselijk dat voor de thans nog
voorradige publikaties het besteladres en de bestellingsmodaliteiten zouden vermeld worden.

Je suis convaincu qu'une telle liste de publications sera utile
non seulement aux membres du Conseil dans 1'exercice de
leur mission de controle, mats aussi a la population bruxelloise. Car, renseignements pris, j'ai pu constater a plusieurs
reprises que ni les membres du Conseil, ni Ie public bruxellois
ne sont au courant de 1'existence de certaines publications de
Cabinet, qui les concernent pourtant.

Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke publikatielijst niet
enkel nuttig is voor de Raadsleden om hun kontrolerende
taak te kunnen uitoefenen, maar tevens zeer dienstig kan zijn
voor de Brusselse bevolking. Want uit enige navraag heb ik
reeds herhaaldelijk kunnen vaststellen dat noch de Raadsleden noch het Brusselse publiek op de hoogte zijn van het
bestaan van bepaalde Kabinetspublikaties, die hen nochtans
aanbelangen.

Je vous remercie pour les efforts probablement importants
qu'exigera une reponse complete a ma question, qui me paratt
neanmoins tres judicieuse.

Met dank voor de vermoedelijk zware inspanning die een
volledig antwoord u zai vergen, maar die mij niettemin zeer
zinvol lijkt.

Question n0 478 de M"" Nagy du 22 mai 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 478 van mevrouw Nagy d.d. 22 mei 1992 (Fr.):

Hotel a 1'angle des rues Leopold et de I'Ecuyer. — Permis de
batir.

Hotel op de hoek van de Leopold- en de Scbildknaapstraat.
— Bouwverguiiaiagea.

La Ville de Bruxelles a delivre les 24 decembre et 14 fevrier
dernier deux permis de batir relatifs a la construction d'un
hotel a 1'angle des rues Leopold et de I'Ecuyer. L'espace en
question concerne des immeubles neo-classiques dont la
Commission des Monuments et Sites avait reclame la protection.

Brussel-Stad heeft op 24 december en op 14 februari
jongstleden twee vergunningen afgegeven voor de bouw van
een hotel op de hoek van de Leopold- en de Schildknaapstraat. Op deze plaats staan neoklassieke gebouwen waarvoor
de Commissie voor Monumenten en Landschappen om
bescherming had verzocht.

Les permis delivres violent sur de nombreux points la
circulaire relative aux etablissements hoteliers (circulaire
ministerielle 3 du 17 juillet 1991), notamment en ne repondant pas aux criteres de la grille urbanistique repris au point 3
de celle-ci:

De afgegeven vergunningen zijn op meerdere punten in
strijd met de omzendbrief over de hotels (ministeriele
omzendbrief nr. 3 van 17 juli 1991), onder andere omdat ze
geen rekening houden met de in punt 3 ervan opgenomen
criteria inzake het stedebouwkundig weefsel:
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1. Le projet hotelier fait disparaitre des immeubles de
logements occupes alors qu'il ne prevoit aucune compensation dans le perimetre immediat.
2. Le projet h6telier contrevient aux dispositions de la
drculaire en ce qu'il fragilise 1'habitabilite d'un site parfaitement adapte au logement.
3. Le projet hotelier en prevoyant un immeuble a 7
niveaux (au lieu de 3) ne rencontre pas la disposition de la
circulaire qui garantit la protection de noyaux urbains du
point de vue de leur morphologic et de leur architecture.

1. Door het hotelprojectverdwijnen bewoonde gebouwen,
terwiji er in de onmiddellijke omgeving geen enkele compensatie is gepland.
2. Het hotelproject is in strijd met de bepalingen uit de
omzendbrief wat het verbreken van de bewoonbaarheid van
een perfect aan huisvesting aangepaste omgeving betreft.
3. Het hotelproject voorziet in 7 verdiepingen (in plaats
van 3) en is dus in strijd met de bepaling uit de omzendbrief
die waarborgt dat stadskernen om hun morfologie en architectuur worden beschermd.

D'autre part, le second permis de batir a ete delivre le 14 fevrier 1992 sans prendre 1'avis du fonctionnaire delegue et en
ne tenant pas compte des conditions qui avaient ete fixees par
celui-ci dans la premiere demande,

Anderzijds werd op 14 februari 1992 een tweede bouwvergunning afgegeven, zonder het advies van de afgevaardigd
ambtenaar in te winnen en zonder rekening te houden met de
voorwaarden die deze ambtenaar naar aanleiding van de
eerste aanvraag had geformuleerd.

Or, «quand le fonctionnaire delegue assortit son avis
favorable de conditions, il est interdit au college des bourgmestre et echevins de delivrer le permis a des conditions moins
strictes» (Cass., 6.10.1966, Pas., 1967,1, p. 147).

Echter, «wanneer de afgevaardigd ambtenaar aan zijn
gunstig advies bepaalde voorwaarden koppelt, dan kan het
college van burgemeester en schepenen aan de vergunning
niet minder strenge voorwaarden koppelen» (Cass.
6.10.1966, Pas., 1967,1, p. 147).

Le Ministre-President peut-il m'indiquer:
1) Pourquoi la Region, chargee de faire respecter la
circulaire ministerielle, n'a-t-elle pas rempli son role ?
2) Pourquoi la Region, chargee de la tutelle sur les
communes, n'a-t-elle pas annule le second permis de batir ?
3) Quelles mesures compte-t-il prendre pour que le permis
ne soit pas mis en execution ?

Kan de Minister me meedelen:
1) Waarom het Gewest, dat de ministeriele omzendb.rief
moet doen naleven, zijn taak niet heeft vervuld ?
2) 'waarom het Gewest, dat toezicht houdt op de gemeenten, de tweede bouwvergunning niet nietig heeft verklaard ?
3) Weike maatregelen de Minister gaat treffen opdat de
bouwvergunning niet wordt uitgevoerd ?

Question n° 479 de M-° Huytebroeck du 22 mai 1992 (Pr.):

Vraag nr. 479 van mevrouw Huytebroeck d.d. 22 mei 1992
(Fr.) :

Theatre royal de la Moanaie. — Problemes financiers.

De Kooiaklijke Muntschouwburg. - Fiaandele problemen.

Lors d'une recente interpellation (5 mai 1992) du depute
Henri Simons adressee au Ministre de la Politique scientifique
et des Matieres biculturelles. Monsieur Dehousse, concernant
la politique menee en faveur du TRM, de la cinematheque et
des musees nationaux, certaines reponses ont ete rapportees
concernant directement les responsables de notre Region.

Recent (5 mei 1992) interpelleerde volksvertegenwoordiger
Henri Simons de Minister voor Wetenschapsbeleid en Biculturele zaken, de heer Dehousse, over het beleid inzake de
KMS, de cinematheek en de nationale musea. Sommige antwoorden werden niet gegeven, omdat de vragen rechtstreeks
aan de gewestelijke verantwoordelijken moeten worden gesteld.
, •
•

Monsieur Dehousse a effectivement rencontre recemment
une delegation du Conseil d'administration de la Monnaie
conduite par Monsieur Leysen qui mettait effectivement en
exergue les enormes problemes financiers auxquels cette
institution doit faire face. Problemes dus en partie a la gestion
de M. Mortier ainsi qu'a la defaillance financiere de la ville de
Bruxelles.

Onlangs had Minister Dehousse een ontmoeting met een
door de heer Leysen geleide afvaardiging van de raad van
bestuur van de Munt. Deze delegatie sprak over de enorme
financiele problemen waarmee deze instelling te kampen
heeft. Deze problemen zijn deels te wijten aan het beheer van
de heer Mortier, deels aan het financieel in gebreke blijven
van de Stad Brussel,

Les bonnes intentions du nouveau directeur, Bernard
Foccroulle, pour relever la Monnaie du gouffre financier, sont
indeniables mais des membres de la delegation semblent
egalement s'interroger tres serieusement sur le role que
pourrait jouer la Region de Bruxelles-Capitale dans ce
domaine.

Er kan niet worden ontkend dat de nieuwe directeur, de
heer Bernard Foccroulle, enorme inspanningen doet om de
Munt uit het financiele slop te halen, maar de leden van de
afvaardiging blijken zich eveneens ernstige vragen te stellen
over de rol die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter zake
zou kunnen spelen.

Monsieur Dehousse pense egalement que 1'Etat central ne
peut faire face seui a la crise budgetaire du TRM et qu'une
solution doit etre trouvee si on veut que cette institution
puisse survivre, se developper et continuer a faire le renom
culturel de notre Region.

De heer Dehousse is eveneens van mening dat de centrale
Staat niet alleen deze budgettaire crisis van de KMS het hoofd
kan bieden en dat er een opiossing moet worden gevonden
indien men wil dat deze instelling kan overleven, zich kan
ontwikkelen en de culturele uitstraling van ons Gewest
voortzetten.
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II serait effectivement dramatique pour Bruxelles et son
image qu'un lieu. culturel de qualite comme Ie TRM se voie
oblige de termer ses portes.

Het zou inderdaad voor Brussel en voor zijn imago een
drama betekenen indien een kwalitatief hoogstaande culturele
instelling als de KMS verplicht zou worden zijn deuren te
sluiten.

Monsieur Ie Ministre-President, puis-je savoir si vous avez
deja eu certains contacts, avec Ie Ministre Dehousse concernant ce dossier du si vous avez eu des contacts avec Monsieur
Foccroulle?

Kan de Minister-Voorzitter me zeggen of hij met Minister
Dehousse reeds contacten heeft gehad betreffende dit dossier
en of hij ook met de heer Poccroulle contacten heeft gehad ?

Si ceux-ci ont eu lieu, avez-vous envisage la possibility
d'une aide de notre Region au TRM ? Laquelle ?

Zo ja, bestaat er dan een mogelijkheid om de KMS
regionale steun toe te zeggen ? Zo ja, Weike ?

Question n° 480 de M. Demannez du 27 mai 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 480 van de heer Demannez d.d. 27 mei 1992 (Fr.) :

Maitres nageurs dans fes piscines communales. — Titres et
competences.

Badmeesters in gemeentelijke zwembaden. — Titels en
bevoegdheden.

Les piscines communales disposent actuellement dans leur
cadre de mattres nageurs dont la mission est suffisamment
connue.

De gemeentelijke zwembaden beschikken voor het ogenblik
in hun formatie over badmeesters waarvan de opdracht
voldoende is gekend.

Ce qui 1'est moins, c'est la determination du nombre de
maltres nageurs qui doivent obligatoirement etre presents,
ainsi que les brevets, titres ou qualites indispensables.

Minder gekend is de bepaling van het aantal badmeesters
die verplicht aanwezig moeten zijn evenals de brevetten, titels
of noodzakelijke kwaliteiten waarover ze moeten beschikken.

Compte tenu de 1'evidente responsabilite du pouvoir communal en cette matiere et etant donne qu'il convient de
repondre a des normes generalisees, M. Ie Ministre voudrait-il
bien nous faire connattre Ie position des Services de la Tutelle.

Gezien het gemeentebestuur ter zake duidelijk verantwoordelljk is en dat de algemene, normen moeten nageleefd
worden, vragen wij de heer Minister ons het standpunt van de
Dienst Toezicht, te laten kennen.

Question n° 481 de M. Drouart du 27 mai 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 481 van de heer Drouart d.d. 27 mei 1992 (Fr.):

La renovation urbaine par des societes mixtes.

Stadsrenovatie door gemengde bedrijven.

Pour mener a bien une serie de projets individualises de
renovation urbaine, la SDRB s'est associee a un certain
nombre de societes privees.
,.

Om een reeks gei'ndividualiseerde projecten van Stadsrenovatie goed te laten verlopen is de GOMB een verbintenis
aangegaan met een zeker aantal prive-maatschappijen.

Monsieur Ie Ministre-President aurait-il 1'amabilite de me
fournir la liste de ces societes ?

Zou de heer Minister-Voorzitter zo vriendelijk willen zijn
mij de lijst van deze maatschappijen te bezorgen ?

Pour chacune de celles-ci, il me plairait de connaitre Ie
projet auquel elle est associee et Ie montant de sa participation
financiere.

Voor elk onder hen zou ik graag het project kennen waar
de GOMB bij betrokken is en het bedrag van haar financiele
deelname.

Enfin, Monsieur Ie Ministre-President aurait-il 1'amabilite
de m'expliquer 1'interet economique qu'ont ces societes
privees a s'associer a ce type de projet ? .

Zou de heer Minister-Voorzitter tenslotte zo vriendelijk
willen zijn mij te verklaren welk economisch belang deze
prive-maatschappijen hebben bij een dergelijke associatie ?

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

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt
en ExterneBetrekkingen

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

Vraag nr. 126 van de heer de Marcken de Merken d.d.
6maartl992(Fr.):

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

Evolutie van de registratierecbten in bet Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, p. 2052.
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.Ro/e du Comite des Regions.
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Vraag nr. 137 van de heer De Berlangeer d.d. 15 mei 1992
(N.):
Rol van her Komitee van de regio's.

Le 30 avril dernier s'est ouverte, dans la ville allemande de
Braunschweig, la Conference des regions d'Europe. A 1'ordre
du jour de cette reunion figurait 1'evaluation, en fonction de la
position des regions, du nouveau Traite d'Union europeenne.

Op donderdag 30 april laatstleden werd de Konferentie van
de Europese regio's in het Duitse Braunschweig geopend. Op
de agenda stond de toetsing van het nieuw Europees Unieverdrag aan de positie van de regio's.

Nous avons appris par la presse que MM. Luc Van den
Brande, president de 1'Executif flamand, Joseph Maraite,
president de la Communaute germanophone et Jos Chabert,
au nom de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale,
representaient ensemble les regions de notre pays.

Via de pers vernamen we dat de heren Luc Van den Brande,
voorzitter van de Vlaamse regering, Joseph Maraite, voorzitter van de Duitstalige Gemeenschap en Jos Chabert namens
de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve samen de in ons land
aanwezige regio's verfegenwoordigden.

La Volksunie estime que ce nouveau traite constitue un
debut de progres en faveur des regions. Selon la VU, le Comite
des Regions doit etre organise le plus vite possible et devenir
un Senat'des Regions. L'inscription du'principe desubsidiarite, selon lequel les decisions doivent etre prises au niveau le
plus proche de la population, est un pas de plus en. direction
d'une Europe federale.

De Volksunie meent dat met het nieuwe verdrag een aanzet
tot vooruitgang geboekt werd ten gunste van de regio's. Het
Komitee van de regio's moet volgens de" VU zo spoedig
mogelijk worden opgericht en evolueren tot een Senaat van de
regio's. De inschrijving van het subsidiariteitsbeginsel, volgens hetwelk de beslissingen moeten genomen worden op het
niveau dat het dichtst bij de bevolking staat, is een stap
dichter naar een federaal Europa.

Les memes journaux nous ont informes du point de vue
exprime par M. J. Chabert.

In diezelfde pers lazen we eveneens het standpunt dat door
de heer J. Chabert werd vertolkt.

Au nom de 1'Executif de Bruxelles-Capitale, vous avez mis
en garde centre 1'abus eventuel du principe de subsidiarite.
Vous craignez que ce principe ne gene le transfert de
competences vers le niveau europeen.

In naam van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
waarschuwde u voor het mogelijke misbruik van het subsidiariteitsbeginsel. U vreest dat het de overdracht van bevoegdheden naar het Europees niveau zou verhinderen.

Vous etes egalement oppose a la creation d'un Senat des
Regions, vous contentant du role consultatif du Comite des
Regions.

U verzette zich eveneens tegen de oprichting van een Senaat
van de regio's en u bent tevreden met de adviserende rol van
het Komitee van de regio's.

Sur quoi le Ministre se base-t-il pour exprimer cette crainte
au nom de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale ?

Waar baseert de heer Minister zich op om deze vrees in
naam van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve te uiten ?

En tant que membre du Conseil de la Region de BruxellesCapitale, je tiens a protester fermement centre le point de vue
que vous avez defendu a Braunschweig, soi-disant au horn de
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

Als lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, moet ik mij
met Idem verzetten tegen het standpunt dat u in
Braunschweig, zogenaamd in naam van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, heeft ingenomen.

Je souhaiterais que le Ministre me fasse savoir quand le
point de vue qu'il a expose a fait 1'objet de discussions
preparatoires au sein du Conseil de la Region de BruxellesCapitale et/ou de 1'Executif, pour etre ensuite adopte et
devenir la position a defendre ?

Graag had ik van de heer Minister vernomen wanneer in de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad en/of Hoofdstedelijke Executieve het door u vertolkte standpunt werd voorbereid en als te
verdedigen standpunt werd aangenomen ?

Quelles regles president a la composition de la delegation
des regions ?

Weike regels worden gehanteerd om een afvaardiging van
de regio's samen te stellen ?

Question n° 138 de M. Cauwelier du 15 mai 1992 (N.):

Vraag nr. 138 van de heer Cauwelier d.d. 15 mei 1992 (N.) :

Les publications du Cabinet.

De publikaties van het Kabinet.

Les Ministres et Secretaires d'Etat bruxellois ont pris la
bonne habitude de fournir regulierement des informations
concernant leur politique. Cette pratique s'inscrit dans une
tendance a la «transparence de 1'administration ».

Het behoort tot de zinvolle geplogenheden van de Brusselse
Ministers en Staatssecretarissen dat zij geregeld informatie
verstrekken over hun beleid. Dit kadert in een tendens tot
« openbaarheid van bestuur».

D'une part, nos dirigeants font appel pour ce faire a la
presse et aux medias (conferences) et .bulletins de presse,
interviews, insertions payantes dans des journaux, etc.), et
d'autre part, Us prennent eux-memes 1'initiative d'editer leurs
propres publications de Cabinet.

Enerzijds doen onze beleidslieden hiervoor beroep op de
pers en de media (perskonferenties en -berichten, interviews,
betaalde inlassingen, enz.), anderzijds nemen zijzelf het initiatief door het uitgeven van eigen Kabinetspublikaties,
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C'est a propos de ce deuxieme type d'informations que je
voudrais poser des questions.

Het is deze tweede soort van informatie die ik thans wens te
bevragen.

Je souhaiterais obtenir la liste des publications editees par Ie
Cabinet en 1989, en 1990, en 1991, et dans la mesure du
possible, de ce qui a deja etc public en 1992.

Graag ontving ik een lijst met de publikaties die door het
Kabinet werden uitgegeven in de loop van respektievelijk
1989,1990,1991, en in de mate van het reeds mogelijke, van
1992.

Pour des raisons de clarte, j'aimerais que cette liste de litres
soit divisee en quatre categories:
1. les publications en neerlandais;
2. les publications en francais;
3. les publications bilingues (need. + francais);
4. les publications multilingues (neerl. + francais + ...).

Klaarheidshalve zag ik deze titel-lijst liefst opgedeeld wor"
den in vier kategorieen:
1. Nederlandstalige publikaties;
2. Franstalige;
3. tweetalige (Ned. + Frans);
4. meertalige (Ned. + Frans + .,.).

En outre, j'aimerais connaTtre pour chaque titre:
— Ie nombre de pages (et pour les cas exceptionnels: Ie
format);
— Ie tirage (Ie cas echeant, egalement pour les reimpressions
et les renditions);
— Ie cout global et le(s) poste(s) du budget ou celui-ci a ete
inscrit;
— Ie cas echeant, Ie prix de vente «a des tiers».

Bovendien vernaiii ik graagper titel:
— het aantal bladzijden (in uitzonderlijke gevallen: het formaat);
— de opiage (desgevallend ook van de herdrukken of geactualiseerde latere edities);
— de globale kostprijs en de begrotingspost(en) waarop die
werd ingeschreven;
— de eventuele verkoopprijs «aan derden».

II me semble utile de marquer d'un sigle les publications qui
sont toujours disponibles et celles qui sont epuisees.

Het lijkt mij nuttig dat via een siglum zou aangeduid
worden weike publikaties thans nog voorradig zijn en weike
reeds ukgeput.

En outre, il me semble souhaitable de mentionner 1'adresse
et les modalites de commande pour les publications encore
disponibles.

Bovendien lijkt het mij wenselijk dat voor de thans nog
voorradige publikaties het besteladres en de bestellingsmodaliteiten zouden vermeld worden.

Je suis convaincu qu'une telle liste de publications sera utile
non seulement aux membres du Conseil dans 1'exercice de
leur mission de controle, mais aussi a la population bruxelloise. Car, renseignements pris, j'ai pu constater a plusieurs
reprises que ni les membres du Conseil, ni Ie public bruxellois
ne sont au courant de 1'existence de certaines publications de
Cabinet, qui les concernent pourtant.

Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke publikatielijst niet
enkel nuttig is voor de Raadsleden om hun kontrolerende
taak te kunnen uitoefenen, maar tevens zeer dienstig kan zijn
voor de Brusselse bevolking. Want uit enige navraag heb ik
reeds herhaaldelijk kunnen vaststellen dat noch de Raadsleden noch het Brusselse publiek op de hoogte zijn van het
bestaan van bepaalde Kabinetspublikaties, die hen nochtans
aanbelangen.

Je vous remercie pour les efforts probablement importants
qu'exigera une reponse complete a ma question, qui me paratt
neanmoins tres judicieuse.

Met dank voor de vermoedelijk zware inspanning die een
volledig antwoord u zai vergen, maar die mij niettemin zeer
zinvol lijkt.

Question n° 142 de M°" Nagy du 4 juin 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 142 van mevrouw Nagy d.d. 4 juni 1992 (Fr.) :

L'extensioa du bsitimeat CCN.

De uitbreidmg van het Commuaicatiecentmia Noord.

L'examen de la recente decision de 1'Executif concernant
1'extension du batiment du Centre de communications nord
appelle quelques commentaires.

De recente beslissing van de Executieve betreffende de
uitbreiding van het gebouw waarin het Communicatiecen"
trum Noord is ondergebracht, doet enkele bedenkingen
ontstaan.

Le premier concerne Ie prix exorbitant de 1'operation. En
effet, selon les informations en ma possession, il s'agit de
4 etages representant 35.000m2 de surfaces neuves, pour un
montant de 2.920 millions.

De eerste heeft betrekking op de buitensporige kostprijs
van de operatie. Vblgens mijn gegevens zouden 2 deze 4 verdiepingen met een oppervlakte van 35.000m inderdaad
2.920 miljoen fr. kosten.

Le prix au m2 est done de 83.428 F, ce qui est superieur aux
prix pratiques sur le marche pour des bureaux de luxe. Ce
cout disproportionne est lie a la necessite de faire de nouvelles
fondations et cela en contradiction avec les premieres declarations de 1'Executif.

De prijs per vierkante meter bedraagt dus 83.428 fr., wat
meer is dan de op de markt gangbare prijzen voor luxekantoren. Deze astronomische prijs is te wijten aan het feit dat er
nieuwe funderingen moeten worden aangebracht, in tegenstelling met wat de Executieve eerder had verklaard.
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L'honorable Ministre peut-il:
1. conf inner ces informations;
2. si oui,peut-il me dire ce qui a justifie Ie mainden d'un tel
investissement a un prix de revient superieur a la moyenne
du marche;
3. me dire si les entrepreneurs ont deja ete designes et, si oui,
me preciser lesquels ?

Kan de geachte Minister me:
1. zeggen of die gegevens juist zijn;
2. zo ja, me zeggen waarom men dergelijke investering heeft
doorgezet, ondanks het feit dat de prijs hogeir ligt dan de
gemiddelde marktprijs;
3. me zeggen of de ondernemers reeds werden aangewezen,
en zo ja, over wie het gaat ?

II est par ailleurs question de travaux «augmentant la
securite du batiment CCN tout entier ainsi que de ses abords »
(La Derniere Heure, 14.05.1992).

Er wordt trouwens gewag gemaakt van werken die de
veiligheid van het gebouw en van de omgeving zouden
verhogen (La Derniere Heure, 14.05.1992).

Le Ministre peut-il me dire de quels travaux il s'agit, quel
en est le perimetre exact et si la charge en est partagee par le
gouvernement ? Si oui, pour quel montant ?

Kan de Minister me zeggen over weike werken het gaat,
binnen weike omtrek ze worden uitgevoerd, of de regering
deelt in de kosten en zo ja, voor welk bedrag ?

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

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

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

Convention entre 1'EBGE et le Centre urbain. — Avis en
matiere de dockets.

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

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

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

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

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

La collaboration communes/IBGE en matiere d'etablissements classes.

De samenwerking gemeenten/BIM inzake gerangschikte
inrichtingen.

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

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

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

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

Promotion de I'utilisation de I'energie sotaire dans les
nouveUes constructions.

Aanmoediging van bet gebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

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

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

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

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

Le recyclage des billies et graisses animates et •vegetates
usagees.

Het recycleren van gebmikte olien en dierlijke en plantaardige vetten.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 20, biz. 1973.
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Question n° 127 de M. Drouart du 17 fevrier 1992 (Fr.) :

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

Les dep6ts de boues suspectes sur Ie terrain rue du Chant
d'Oiseaux.

Storten van verdacht slijk op hot terrein in de Vogelemang.

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

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

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

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

L'assaiaissement d'une piste de bi-cross dans les quarters
du Vogelenzang.

Sanering van een bi-cross piste in de buurt van de Vogelenzang.

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

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

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

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

Cabines de peiatvre a Koekelberg.

Verfspuitcabines in Koekelberg.

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

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

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

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

Le collecteur de bow a Asse.

De slijkcollector te Asse.

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

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

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

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

Systems d'attribiitioa de logements sociaux.

Het toewijzingssysteem van sociale woningen.

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

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

Question n° 133 de M. Drouart du 4 mars 1992 (Fr.):
L'organisation des commodo et iacommodo.

Vraag nr. 133 van de heer Drouart d.d. 4 maart 1992 (Fr.):
De organisatie van de commodo en mcommodo-onderzoeken.

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

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

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

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

Achat de coupes... par le Cabinet en 1990 et en 1991.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2057.
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Vraag nr. 135 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 maart 1992
(Fr.) :

Cabinet ministeriel. — Composition.

Ministerieel Kabinet. — Samenstelling.

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

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

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

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

L'evolutioa des droits d'earegistremeat dans la Region de
Bruxelles-Capitale.

Evolutie van de registraderecbten in bet Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

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

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

L'usine chimique de 1'UCB situee a Drogenbos.

Het cbemisch bedrijf VCS in Drogenbos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La construction d'une centrale tbermique aux limites de la
Region de Bruxelles.

De bouw van een tbermische centrale aan de grenzen van
bet Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Question n° 143 de M. Andre du 26 mars 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 143 van de heer Andre d.d. 26 maart 1992 (Fr.) ;

Conventions passees par I'SSGE et la SLRB.

Overeenkomsten gesloten door bet BIM en de GOMB.

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

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

Question n° 146 de M. Drouart du 14 avril 1992 (Fr.) :

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

L'exteasion du laboratoire, s.a. STEROP.

Uitbreiding van bet laboratorium STEROP n.v.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 22, p. 2132.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, p. 2132.
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Question n° 147 de M. Adriaens du 13 avril 1992 (Fr.) :

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

La creation d'ime cellule «technologies propres» et d'un
guichet «entreprises-eavironnemeat».

Oprichting van eea eel « schone tecbnologieen » en opening
van eea « ondememingea-leefmilieu »-Ioket.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 22, p. 2132.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, biz. 2132.

Question n° 149 de M. Paternoster du 6 mai 1992 (Fr.):
«Telephone vert» d'educatioa a 1'eavironnement.

Vraag nr. 149 van de heer Paternoster d.d. 6 mei 1992 (Fr.):
« Groene telefoon » voor milieu-opvoeding.

Dans sa declaration de politique generate, 1'Executif, soudeux en matiere de prevention et d'education a 1'environnement, proposait la creation d'un service regional de type
«telephone vert».

In haar algemene beleidsverklaring stelde de Executieve
voor, bezorgd om preventie en milieu-opvoeding, een gewestelijke « groene telefoon » in het leven te roepen.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me faire savoir pourquoi
ce service n'a pas encore ere installe ?

Zou de heer Minister me kunnen zeggen waarom hier nog
niets is van terechtgekomen ?

Question n° 150 de M. Adriaens du 7 mai 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 150 van de heer Adriaens d.d. 7 mei 1992 (Fr.):

L'ordoanaace relative a la conservation de la. faune sauvage
et a la chasse.

De ordoanantie betreffende bet behoud van de wilde fauna
en betreffende de jacbt.

1'ordonnance relative a la conservation de la faune sauvage
et a la chasse en region bruxelloise, adoptee par notre Conseil,
prevoit en son article 2 que «Toutes les especes de mammiferes, oiseaux, batraciens et reptiles vivant a 1'etat sauvage (...)
sont protegees. Cette protection implique 1'interdiction (...)
d'endommager ou de detruire intentionnellement (...) leurs
habitats (...).
.

De ordonnantie betreffende het behoud van de wilde fauna
en betreffende de jacht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
door onze Raad aangenomen, bepaalt in haar artikel 2;
«Worden beschermd: alle soorten zoogdieren, vogels, kikvorsachtigen en reptielen die in het wild leven (...). Door deze
bescherming is het verboden (...) hun habitat (...) opzettelijk
te beschadigen of te vernietigen (...)».

Des groupements de protection de la nature s'appuient sur
ce texte de la legislation de notre Region pour contester
certaines decisions qui impliquent la destruction volontaire de
sites semi-naturels qui comportent des habitats d'animaux
sauvages.

Natuurverenigingen steunen op dit artikel van onze gewestelijke wetgeving om sommige beslissingen aan te vechten
waarbij opzettelijk semi-natuurlijke gebieden die heel wat
wilde dieren herbergen, worden vernietigd.

L'Executif partage-t-il cette facon de voir ou, s'il la
conteste, sur quels arguments juridiques se base-t-il pour aller
a 1'encontre d'un texte pourtant parfaitement clair ?

Deelt de Executieve dit standpunt? Zoniet, op weike
juridische bases steunt zij zich om te handelen in strijd met
een klaar en duidelijke tekst ?

Plus precieusement encore, quelle est 1'attitude de 1'Executif
quant a la remise en cause du PPA qui permet 1'urbanisation
d'une grande partie du site semi-naturel du Val d'Or au prix
de la destruction d'habitats d'animaux sauvages et en particulier, dans ce cas-si, de mares abritant des batraciens ?

Hoe staat de Executieve tegenover het in vraag stellen van
het BPA waardoor een groot deel van het semi-natuurlijke
gebied Gouddal wordt verstedelijkt, wat inhoudt dat de
habitats van wilde soorten, in het bijzonder van poelen die
kikvorsachtigen herbergen, worden vernietigd ?

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

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

Lettre de 1'Administratioa des Ressources natwelles et de
I'Eavironaemeat.

Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en
Leefmilieu,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 22, p. 2133.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, biz. 2133.

Question n° 153 de M. de Lobkowicz du 22 mai 1992 (Fr.):

Vraag nr. 153 van de heer de Lobkowicz d.d. 22 mei 1992
(Fr.) :

Evolution du aiveau des nappes.

J'ai deja eu 1'occasion d'interroger votre predecesseur sur
Revolution des nappes aquiferes qui alimentent Bruxelles en
eau.

Evolutie van het peil van bet grondwater.

Ik stelde uw voorganger reeds een aantal vragen over de
evolutie van het peil van het grondwater waaruit Brussel zijn
water moet putten.
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Suite a plusieurs hivers sans neige, j'ai manifesto quelques
inquietudes mais j'ai ete immediatement rassure par Ie
Ministre.

Na verschillende winters zonder sneeuw heb ik een zekere
bezorgdheid geuit, maar werd onmiddellijk door de Minister
gerustgesteld.

Depuis, un nouvel hiver, pratiquement sans neige, vient de
se terminer.

Opnieuw hebben we een praktisch sneeuwioze winter
achter de rug.

Quelle en est la consequence au niveau de 1'importance de
la nappe aquifere ?
Quelles sont les perspectives a moyen et a long terme ?

Welk gevolg heeft dit voor het grondwater ?
Weike zijn de vooruitzichten op middellange en lange
termijn ?

Des mesures particulieres doivent-elles etre prises pour faire
face aux besoins en eau de la Region ?

Moeten er bijzondere maatregelen worden getroffen om
aan de waternoden van het Gewest te voldoen ?

Question n" 154 de M. Guillaume du 22 mai 1992 (Fr.):

Vraag nr. 154 van de heer Guillaume d.d. 22 mei 1992 (Fr.):

Salon de 1'envizoanement et de la protection animate.

Salon van bet leefmilieu en de diereubescherming.

Le 2° salon de 1'environnement et de la protection animale
(« Green fair») s'est tenu a Bruxelles au pare des expositions
du Heysel du 15 au 20 mai 1992.

Van 15 tot 20 mei 1992 had in Brussel, en meer bepaald in
het Tentoonstellingspark van de Heizel, het tweede salon van
het leefmilieu en de dierenbescherming plaats (« Green Fair»).

Pourriez-vous me dire dans quelle mesure le Ministere de
1'Environnement de la Region bruxelloise etait implique dans
cette organisation ?

Zou u me kunnen zeggen in weike mate de Minister voor
het Leefmilieu van het Brussels Gewest aan die organisatie
deelnam ?

Si oui, qui a selectionne les participants, sur base de quels
criteres, et quelle etait 1'etendue du subside financier eventuel
attribue a une telle manifestation ?

Zo ja, wie selecteerde dan de deelnemers, op basis van
weike criteria en hoeveel subsidies werden er eventueel aan
deze manifestatie verleend ?

Ministre de rEconomie

Minister belast met Economic

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

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

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

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1139.

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

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

Question n° 284 de M. Drouart du 7 juin 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 284 van de heer Drouart d.d. 7 juni 1992 (Fr.) :

Le placement de mobilier uibaia le long des voiries
regioaales (suite).

Plaatsing van stadsmeubilair langs de gewestwegen (vervolg).

Dans la reponse que m'a adressee le Ministre concernant le
placement de mobilier urbain le long de voiries regionales
(question n° 264) ce dernier me precise que: «lorsqu'il s'agit
d'occupations permanentes, 1'autorisation doit etre demandee
a la fois a la Region et a la fois a la commune.

In het antwoord dat de Minister mij gegeven heeft over de
plaatsing van stadsmeubilair langs de gewestwegen (vraag
nr. 264) verklaart hij: «bij permanente bezetting moet de
toelating zowel aan het Gewest als aan de gemeente worden
gevraagd».
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Dans les trois situations suivantes :

- placement
hauteur du
- placement
hauteur du
- placement
hauteur du

d'une colone Morris chaussee de Mons a
square Albert I" et de la rue du Collecteur;
d'une colonne Morris chaussee de Mons a
square Albert I" et de la rue Van Lint;
d'une colonne Morris chaussee de Mons a
square Albert I" et du boulevard A. JBriand,

Kan de heer Minister mij zeggen of er, in de drie volgende
situaties, op plaatsen die naar mijn mening gewestelijk zijn, er
toelating werd gevraagd voor:
— de plaatsing van een Morriskolom op de Bergensesteenweg
ter hoogte van de Albert I-square en de Hoofdrioolstraat;
— de plaatsing van een Morriskolom op de Bergensesteenweg
ter hoogte van de Albert I-square en de Van Lintstraat;
— de plaatsing van een Morriskolom op de Bergensesteenweg
ter hoogte van de Albert I-square en de A. Briandlaan.

sur des sites qui m'apparaissent comme etant regionaux,
Monsieur Ie Ministre peut-il me preciser si une demande
d'autorisation a ete effectuee ?
Dans 1'affirmative, 1'autorisation a-t-elle ete accordee ?

Question n° 285 de M. Galand du 13 juin 1992 (Fr.) :
La securite des travailleurs de la STTB et des usagers.

In bevestigend geval, werd de toelating toegekend ?

Vraag nr. 285 van de heer Galand d.d. 13 juni 1992 (Fr.) :
De veiligbeid van het MIVK-personeel en -gebruikers.

Le Ministre avait de facon assez exhaustive repondu a une
question sur ce sujet pour 1'annee 1990. Vu 1'interet de
pouvoir comparer les chiffres d'annee en annee, je demande
done au Ministre de bien vouloir me communiquer, concernant le personnel de la STIB:

De Minister heeft tamelijk uitgebreid geantwoord op een
vraag over dit onderwerp voor het jaar 1990. Gezien het
vergelijken van de cijfers van jaar tot jaar veel belang heeft,
vraag ik aan de Minister om mij voor het MIVB-personeel te
willen mededelen:

1. le nombre d'accidents de travail dont ont ete victimes les
travailleurs de la STIB en 1991 sur les lieux de travail et la
repartition de ces accidents d'apres les postes de travail;

3. les mesures complementaires de prevention de ces accidents, prises en 1991.

1. het aantal arbeidsongevallen waarvan de werknemers van
de MIVB het slachtoffer waren in 1991 op de arbeidsplaatsen en de verdeling van deze ongevallen per werkplaats;
2. hoe ernstig deze arbeidsongevallen in 1991 waren, hoe
frequent ze gebeurden en hoe de vergelijking ligt met het
jaar1990;
3. de in 1991 genomen aanvullende maatregelen ter voorkoming van deze ongevallen.

Concernant les usagers, je Voudrais obtenir du Ministre le
nombre d'accidents repertories et le nombre digressions dont
ils auraient ete victimes en 1991 dans les stations du reseau de
la STIB ou durant les trajets ainsi que la ventilation de ces
chiffres entre les lieux de ces accidents et agressions et la
comparaison avec les chiffres de 1990.

Graag zou ik van de Minister willen vernemen hoeveel
ongevallen en gewelddaden werden geregistreerd in 1991
waarvan de gebruikers het slachtoffer waren in de metrostations van de MIVB of op de trajecten, evenals de spreiding
van deze cijfers volgens de plaatsen van de ongevallen en de
agressies en de vergelijking met de cijfers van 1990.

Y a-t-il des donnees comparatives au point de vue securite
des travailleurs et des usagers entre des reseaux de transport
public equivalents en Europe et permettent-elles de situer le
niveau de la STIB a ces points de vue ?

Zijn er vergelijkende gegevens over de veiligheid van de
werknemers en de gebruikers tussen gelijkaardige openbare
vervoersnetten in Europa en kan het niveau van de MIVB
worden aangegeven ?

Question n° 287 de M. Cauwelier du 15 mai 1992 (N.):

Vraag nr. 287 van de heer Cauwelier d.d. 15 mei 1992 (N.):

2. les taux de gravite et de frequence de ces accidents de
travail en 1991 et la comparaison avec 1'annee 1990;

Les publications du Cabinet.
Les Ministres et Secretaires d'Etat bruxellois ont pris la
bonne habitude de fournir regulierement des informations
concernant leur politique. Cette pratique s'inscrit dans une
tendance a la «transparence de l'administration».
D'une part, nos dirigeants font appel pour ce faire a la
presse et aux medias (conferences) et bulletins de presse,
interviews, insertions payantes dans des journaux, etc.), et
d'autre part, ils prennent eux-memes 1'initiative d'editer leurs
propres publications de Cabinet.
C'est a propos de ce deuxieme type d'informations que je
voudrais poser des questions.

De publikaties van het Kabiaet.
Hef behoort tot de zinvolle geplogenheden van de Brusselse
Ministers en Staatssecretarissen dat zij geregeld informatie
verstrekken over hun beleid. Dit kadert in een tendens tot
« openbaarheid van bestuur»;
Enerzijds doen onze beleidslieden hiervoor beroep op de

pers en de media (perskonferenties en -berichten, interviews,
betaalde inlassingen, enz.), anderzijds nemen zijzelf het initiatief door het uitgeven van eigen Kabinetspublikaties.
Het is deze tweede soort van informatie die ik thans wens te
bevragen.
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Je souhaiterais obtenir la liste des publications editees par Ie
Cabinet en 1989, en 1990, en 1991, et dans la mesure du
possible, de ce qui a deja etc public en 1992.

Graag ontving ik een lijst met de publikaties die door het
Kabinet werden uitgegeven in de loop van respektievelijk
1989,1990,1991, en in de mate van het reeds mogelijke, van
1992.

Pour des raisons de clarte, j'aimerais que cette liste de litres
soit divisee en quatre categories:
1. les publications en neerlandais;
2. les publications en francais;
3. les publications bilingues (neerl. + francais);
4. les publications multilingues (neerl. + francais + ...).

Klaarheidshalve zag ik deze titel-lijst liefst opgedeeld worden in vier kategorieen:
1. Nederlandstalige publikaties;
2. Franstalige;
3. tweetalige (Ned. + Frans);
4. meertalige (Ned. + Frans + ...).

En outre, j'aimerais connalcre pour chaque litre:
— Ie nombre de pages (et pour les cas exceptionnels: Ie
format);
— Ie tirage (Ie cas echeant, egalement pour les reimpressions
et les reeditions);
— Ie cout global et le(s) poste(s) du budget ou celui-ci a etc
inscrit;
— Ie cas echeant. Ie prix de vente «a des tiers ».

Bovendien vernam ik graag per titel:
— het aantal bladzijden (in uitzonderlijke gevallen: het formaat);
— de opiage (desgevallend ook van de herdrukken of geactualiseerde latere edities);
— de globale kostprijs en de begrotingspost(en) waarop die
werd ingeschreven;
— de eventuele verkoopprijs « aan derden ».

11 me semble utile de marquer d'un sigle les publications qui
sont toujours disponibles et celles qui sont epuisees.

Het Ujkt mij nuttig dat via een siglum zou aangeduid
worden weike publikaties thans nog voorradig zip en weike
reeds uitgeput.

En outre, il me semble souhaitable de menrionner 1'adresse
et les modalites de commande pour les publications encore
disponibles.

Bovendien lijkt het mij wenselijk dat voor de thans nog
voorradige publikaties het besteladres en de bestellingsmodaliteiten zouden vermeld worden.

Je suis convaincu qu'une telle liste de publications sera utile
non seulement aux membres du Conseil dans 1'exercice de
leur mission de controle, mais aussi a la population bruxelloise. Car, renseignements pris, j'ai pu constater a plusieurs
reprises que ni les membres du Conseil, ni Ie public bruxellois
ne sont au courant de 1'existence de certaines publications de
Cabinet, qui les concernent pourtant.

,Ik ben eryan overtuigd dat dergelijke publikatielijst niet
enkel nuttig is voor de Raadsleden om hun kontrolerende
taak te kunnen uitoefenen, maar tevens zeer dienstig kan zijn
voor de Brusselse bevolking. Want uit enige navraag heb ik
reeds herhaaldelijk kunnen vaststellen dat noch de Raadsleden noch het Brusselse publiek op de hoogte zijn van het
bestaan van bepaalde Kabinetspublikaties, die hen noch tans
aanbelangen.

Je vous remercie pour les efforts probablement importants
qu'exigera une reponse complete a ma question, qui me parait
neanmoins tres judicieuse.

Met dank voor de vermoedelijk zware inspanning die een
volledig antwoord u zai vergen, maar die mi] niettemin zeer
zinvol lijkt.

Question n° 288 de M. Paternoster du 15 mai 1992 (Fr,) :

Vraag nr. 288 van de heer Paternoster d.d. 15 mei 1992 (Fr.) :

Itiaeraires de tramways dans le sud de la Region.

Tramwegen in het widen van het Gewest.

Dans sa declaration de politique generals, 1'Executif a
souligne entre autres:

In zijn beleidsverklaring heeft de Executieve onder meer
benadrukt:

« Le plan de secteur a demontre globalement son efficacite.
II doit etre conserve et ses dispositions mieux respectees. En
matiere de deplacements, la priorite sera accordee aux
transports publics.»
.

« Het gewestplan heeft globaal zijn doeltreffendheid bewezen. Het moet worden behouden en zijn bepalingen moeten
beter worden nageleefd. Inzake vervoer, zai voorrang worden
verleend aan het bpenbaar vervoer.»

Le plan de secteur de 1'agglomeration bruxelloise, approuve
par arrete royal du 28 novembre 1979, prevoit des itineraires
principaux de surface destines essentiellement aux tramways.

Het gewestplan van de Brusselse agglomerade, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28-november 1979, voorziet
in bovengrondse hoofdwegen hoofdzakelijk bestemd voor
trams.

A ma connaissance, seule la ligne 91 par la rue de Stalle a
etc realisee en 12 ans!

Naar mijn weten werd op 12 jaar tijd enkel lijn 91 in de
Stallestraat verwezenlijkt.

Monsieur le Ministre, existe-t-il un programme a court ou a
moyen terme qui doit voir se realiser ces itineraires, principalement dans le sud de notre Region, peu developpe en matiere
de transports publics et permettant les correspondances avec
le futur reseau « RER » ?

Mijnheer de Minister, bestaat er een programma op korte
of middellange termijn om deze wegen aan te leggen, vooral
in het zuiden van ons Gewest, waar het openbaar vervoer
weinig ontwikkeld is en waardoor er aansluiting met het
toekomstige « RER-net» zou mogelijk zijn ?
279
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Question n° 289 de M. Paternoster du 15 mai 1992 (Fr.):
Revision de la zone de validite de I'abonnement MTB.

Vraag nr. 289 van de heer Paternoster d.d. 15 mei 1992 (Fr.) :
Herzieoing van de geldigheidszone van bet MTB-abonnement.

A diverses reprises, je vous ai interroge sur la revision de la
zone de validite de 1'abonnement MTB.

Herhaalde malen heb ik u ondervraagd over de herziening
van het gebied waarin het MTB-abonnement geldig is.

Un exemple que nous connaissons tous est celui de la gare
de Linkebeek, son incorporation dans la zone aurait certainement une influence favorable dans la frequentation des
transports en commun etant donne qu'elle se situe a proximite d'un grand ensemble de logements sociaux ou existent
des clients potentiels.

Het station van Linkebeek is een voorbeeld dat wij alien
kennen. Het opnemen ervan in dit gebied zou zeker het
gebruik van het openbaar vervoer gunstig beihvloeden gelet
op de nabijheid van sociale woningen met potentiele klanten.

A chaque fois, vous m'avez repondu que vous alliez
entreprendre des negociations avec la SNCB.

U hebt mij telkens geantwoord dat u ging onderhandelen
met de NMBS.

A quel stade sont ces negociations ?

Question n° 291 de M. de Lobkowicz du 27 mai 1992 (Fr.) :

Hoe ver staan deze onderhandelingen ?

Vraag nr. 291 van de heer de Lobkowicz d.d. 27 mei 1992
(Fr.) :

Traasfert de la chaussee de la Hulpe a la Region de
Bruxelles-Capitale.

Hoofdstedelijk Gewest.

II me revient que nos services contestent Ie transfert de la
chaussee de la Hulpe de la commune d'Uccle a la Region de
Bruxelles-Capitale.

Ik verneem dat uw diensten de overheveling van de
Terhulpsesteenweg van de gemeente Ukkel naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betwisten.

Pouvez-vous me confirmer eventuellement cette information?

Overbevelen van de Terhulpsesteenweg aaar het Brussels

Kunt u mij deze informatie bevestigen ?

Je crois me souvenir que Ie transfert est Ie resultat d'un
arrete royal paru au Monitew beige il y a environ 6 mois.

Ik meen mij te herinneren dat deze overheveling voortvloeit
uit een koninklijk besluit dat ongeveer 6 maanden geleden
verscheen in het Belgisch Staotsblad.

Est-ce que cette eventuelle contestation de vos services est
partagee par 1'Execudf?

Wordt deze eventuele betwisting van uw diensten door de
Executieve gesteund ?

Un recours quelconque est-il ou sera-t-il introduit centre
1'arrete royal ?

Welk beroep is of zai er tegen dit koninklijk besluit worden
ingediend ?

Devant quelle autorite et sur quels motifs ?

Voor weike overheid en op weike gronden ?

Est-ce que cette eventuelle contestation est liee au tres
mauvais etat de la chaussee ?

Is deze eventuele betwisting gebonden aan de zeer slechte
staat van de steenweg ?

Question n° 292 de M. de Lobkowicz du 27 mai 1992 (Fr.;

Vraag nr. 292 van de heer de Lobkowicz d.d. 27 mei 1992
(Fr.) :

Pose de poteaux rue de Stalle. — Permis de batii.

Plaatsing van paaltjes in de Stallestraat. — Bouwvergunning.

Vos services ont deja a deux reprises fait poser des poteaux
en plastique blanc surmontes de catadioptres, rue de Stalle, au
carrefour forme avec la rue Rittweger et avenue Princesse
Paola.

Reeds tweemaal lieten uw diensten witte plastic en van
reflectoren voorziene paaltjes plaatsen in de Stallestraat, aan
het kruispunt Rittwegerstraat/Prinses Paolalaan.

Ces poteaux ont chaque fois tenu environ 24 heures avant
d'etre emportes par des automobilistes peu scrupuleux.

Deze paaltjes hebben telkens zowat 24 uur standgehouden
alvorens door weinig scrupuleuze automobilisten te worden
omvergereden.

A combien estimez-vous Ie cout de ces deux premieres
operations inutiles ?

Op hoeveel raamt u de kostprijs van deze eerste twee
nutteloze operaties ?
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Depuis, vous avez fait poser de nouveaux poteaux, en metal
lourd, solidement implantes dans Ie sol, appeles plus communement «potelets».

Intussen liet u nieuwe paaltjes aanbrengen, in zwaar
metaal, stevig in de grond gestopt.

Nul doute que la pose de tels poteaux necessite 1'obtention
d'un permis de batir ad hoc.

Niemand twijfelt eraan dat voor het plaatsen van zulke
paaltjes een bouwvergunning ad hoc nodig is.

Pouvez-vous, dans ces conditions, repondre a 1'une des
deux questions suivantes et ce a votre meilleure convenance:

Kunt u ter zake, zoals het u past, op een van de twee
volgende vragen een antwoord geven:

1. Quelle est la date et quelles sont les references de votre
permis de batir ?

1. Weike datum en weike referenties staan op uw bouwvergunning vermeld ?

2. Quand vos services procederont-ils a 1'enlevement de
cette troisieme serie de poteaux installes sans les autorisations
urbanistiques necessaires ?

2. Wanneer gaan uw diensten over tot het wegnemen van
deze zonder de nodige stedebouwkundige vergunningen
geplaatste derde reeks paaltjes ?

Question n° 293 de M. Galand du 27 mai 1992 (Fr.):

Vraag nr. 293 van de heer Galand d.d. 27 mei 1992 (Fr.):

Les plantations d'arbres Ie long des voiries regionales.

Het planten van bomen langs de gewestwegen.

La saison de plantation debute fin octobre et se termine fin
mars. Les donnees statistiques du nombre d'arbres plantes en
Region bruxelloise sont-elles tenues par saison de plantation,
par annee calendrier ou les deux a la fois ?

Het plantseizoen begint in oktober en eindigt einde maart.
'Worden de statistische gegevens over het aantal bomen dat in
het Brussels Gewest wordt geplant, per plantseizoen, per
kalenderjaar of per beide samen bijgehouden ?

Dans la revue Info travaux «Mais que font-ils pour les
arbres de nos avenues ?», il est indique, page 7, que «70 %
des arbres plantes ont remplace des arbres accidentes (surtout
par les voitures)».

In de informatiefolder « Maar wat doen ze voor de bomen
op onze lanen ?» staat op bladzijde 7 dat 70 % van de
geplante bomen, (vooral door auto's) beschadigde bomen
hebben vervangen.

Le Ministre peut-il me communiquer la repartition plus
precise des causes d'accidents aux arbres qui necessitent leur
remplacement et les lieux ou ces accidents se sont deroules le
plus frequemment ? Des mesures de protection des nouvelles
plantations et des arbres en place a ces endroits ont-elles ete
prises ?

Kan de Minister me meer gegevens verschaffen over de
ongevallen waarbij de bomen moesten worden vervangen en
over de plaatsen waar deze ongevallen het meest gebeuren ?
Werden er maatregelen getroffen om de nieuwe aanplantingen en bomen op die plaatsen beter te beschermen ?

En cas d'accident ayant entratne des soins ou le remplacement d'un arbre, le responsable de 1'accident est-il prie
d'intervenir dans les couts de ceux-ci ? Y a-t-il a ce sujet des
affaires qui suivent actuellement une procedure judiciaire ?

Moet de verantwoordelijke, bij een ongeval waarbij een
boom diende te worden verzorgd of vervangen, bijdragen in
de kosten? Lopen er ter zake momenteel een aantal rechtszaken ?

Question n° 294 de M. de Lobkowicz du 2 juin 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 294 van de heer de Lobkowicz d.d. 2 juni 1992
(Fr.):

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

Gratis snelneidsradars voor de gemeenten ter bescbikking
gesteld door het Gewest.

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a evoque le
19 decembre 19911'instauration d'une limitation de vitesse a
50 km/h en region bruxelloise.

In haar mededeling van 19 december 1991 sprak de
Executieve over de invoering van een snelheidsbeperking van
50 km/u in het Brussels Gewest.

« Considerant que le controle des vitesses pratiquees par les
automobilistes constitue un des moyens de faire respecter la
vitesse reglementarie en agglomeration, vous avez estime
devoir mettre gratuitement a la disposition des communes qui
en font la demande, un radar de controle des vitesses. Le
Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale restant proprietaire de 1'appareil, vous demandez qu'un rapport a propos de
1'utilisation du radar soit etabli annuellement par les communes.

Daar de controle van de snelheid van de automobilisten een
middel is om de reglementaire snelheid in acht te doen nemen,
heeft u gemeend de gemeenten die hierom verzoeken gratis
een snelheidsradar ter beschikking te moeten stellen. Daar het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eigenaar
van deze toestellen blijft, heeft u de gemeenten gevraagd
jaarlijks een verslag over het gebruik ervan op te stellen.

Poumez-vous me faire part du cout de cette operation et de
son imputation budgetaire ?

Zou u me kunnen zeggen hoeveel deze operatic kost en in
hoeveel hiervoor op de begroting is voorzien ?
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Quelle est la firme qui fournira les radars et comment
a-t-elle ete selectionnee ?

Welk bedrijf de radars zai leveren en hoe dit werd gekozen ?

Comment rencontrez-vous Ie probleme des communes deja
proprietaires de plusieurs radars de ce type ?

Wat zai u doen met de gemeenten die reeds zeif zulke radar
hebben gekocht ?

Quelles sont les reponses des communes recues a ce jour et
quelle en a ete la nature ?»

Weike antwoorden u tot op heden van de gemeenten heeft
ontvangen en hoe deze luidden ?

Question n° 295 de M. Simonet du 4 juin 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 295 van de heer Simonet d.d. 4 juni 1992 (Fr.) :

Conge politique du bowgmestre de Jette.

Politick verlof van de burgemeester van Jette.

L'hebdomadaire 1'Instant a, durant Ie mois de mars 1992,
suivi pendant deux journees entieres 1'intrepide Ministre
regional des Communications qui n'a pas hesite a delaisser
chauffeur et voiture de fonction pour emprunter les transports en commun de la capitale.

In maart volgde het weekblad « L'Instant» gedurende twee
volledige dagen de onverschrokken gewestelijke Minister
voor Verkeerswezen die niet aarzelde chauffeur en wagen
thuis te laten en het hoofdstedelijk openbaar vervoer te
nemen.

C'est ainsi que nous apprenons que Ie Ministre entame
chacune de ses journees par une presence matinale de 2 heures
30 au sein de 1'adminisCration communale de Jette.

Aldus leren we dat de Minister eike morgen twee en een
half uur op het gemeentehuis van Jette doorbrengt.

Le Ministre peut-il m'indiquer a quoi correspond cette
presence au sein de 1'administration jettoise ?

Kan de Minister me het doel van zijn aanwezigheid aldaar
meedelen ?

Faut-il en deduire que le Ministre ignorerait la disposition
de la nouvelle loi communale qui impose a tout bourgmestre
membre d'un gouvernement ou d'un Executif de se mettre en
conge et traiterait-il toujours quotidiennement les dossiers
communaux de Jette ?

Moeten we daaruit afleiden dat de Minister niet op de
hoogte is van de bepaling uit de nieuwe gemeentewet die stelt
dat eike burgemeester die lid is van een regering of van een
Executieve verplicht is met politick verlof te gaan ? Moeten
we daar ook uit afleiden dat hi]' nog dagelijks de gemeentedossiers van Jette behandeld ?

Je remercie le Ministre des apaisements qu'il pourra me
fournit- quant au fait qu'il ne meconnait pas une obligation
legale.

Ik dank de Minister voor de geruststellingen dat hij de
wetsbepaling wel degelijk kent.

Question n° 296 de M°" Nagy du 4 juin 1992 (Fr.):

Vraag nr. 296 van mevrouw Nagy d.d. 4 juni 1992 (Pr.):

Extension du bailment du Centre de communications nord.

De uitbreiding van het Communicatiecentrum Noord.

L'examen de la recente decision de 1'Executif concernant
1'extension du batiment du Centre de communictions nord
appelle quelques commentaires.

De recente beslissing van de Executieve betreffende de
uitbreiding van het gebouw waarin het Communicatiecentrum Noord is ondergebracht, doet enkele bedenkingen
ontstaan.

Le premier..concerne le prix exorbitant de 1'operation. En
effet, selon les informations en2 ma possession, il s'agit de
4 etages representant 35.000 m de surfaces neuves, pour un
montant de 2.920 millions.

De eerste heeft betrekking op de buitensporige kostprijs
van de operatie. Volgens mijn gegevens zouden 2 deze 4 verdiepingen met een oppervlakte van 35.000 m inderdaad
2.920 miljoen kosten.

Le prix au m2 est done de 83.428 F, ce qui est superieur aux
prix pratiques sur le marche pour des bureaux de luxe. Ce
cout disproportionne est lie a la necessite de faire de nouvelles
fondations et cela en contradiction avec les premieres declarations de 1'Executif.

De prijs per vierkante meter bedraagt dus 83.428 fr., wat
meer is dan de op de markt gangbare prijzen voor luxekantoren. Deze astronomische prijs is te wijten aan het feit dat er
nieuwe funderingen moeten worden aangebracht, in tegenstelling met wat de Executieve eerder had verklaard.

L'honorable Ministre peut-il :

1. confirmer ces informations;
2. si oui, peut-il me dire ce qui a justifie le maintien d'un tel
investissement a un prix de revient superieur a la moyenne
du marche;
3. me dire si les entrepreneurs ont deja ete designes et, si oui,
me preciser lesquels ?

Kan de geachte Minister me :

1. zeggen of die gegevens juist zijn;
2. zo ja, me zeggen waarom men dergelijke mvestering heeft
doorgezet, ondanks het feit dat de prijs hoger ligt dan de
gemiddelde marktprijs;
3. me zeggen of de ondernemers reeds werden aangewezen,
en zo ja, over wie het gaat?
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II est par ailleurs question de travaux «augmentant la
securite du batiment CCN tout entier ainsi que de ses abords »
(La Derniere Heure, 14 mai 1992).

Er wordt trouwens gewag gemaakt van werken die de
veiligheid van het gebouw en van de omgeving zouden
verhogen (La Derniere Heure, 14 mei 1992).

Le Ministre peut-il me dire de quels travaux il s'agit, quel
en est le perimetre exact et si la charge en est partagee par le
gouvernement ? Si oui, pour quel montant ?

Kan de Minister me zeggen over weike werken het gaat,
binnen weike omtrek ze worden uitgevoerd, of de regering
deelt in de kosten en zo ja, voor welk bedrag ?

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

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

Modele de reglement destine a dissuader le depot clandestiii
oil {'abandon de salissures sur la voie publique.

Model van reglemeat om bet sluikstorten of het op de
opeabare weg achterlaten van vuilais tegea te gaan.

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

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

Question n° 76 de M. Cauwelier du 15 mai 1992 (N.):
Les publications du Cabinet.

Vraag nr. 76 van de heer Cauwelier d.d. 15 mei 1992 (N.):
De publikaties van bet Kabinet.

Les Ministres et Secretaires d'Etat bruxellois ont pris la
bonne habitude de fournir regulierement des informations
concernant leur politique. Cette pratique s'inscrit dans une
tendance a la «transparence de l'administration».

Het behoort tot de zinvolle geplogenheden van de Brusselse
Ministers en Staatssecretarissen dat zij geregeld informatie
verstrekken over hun beleid. Dit kadert in een tendens tot
« openbaarheid van bestuur ».

D'une part, nos dirigeants font appel pour ce faire a la
presse et aux medias (conferences) et bulletins de presse,
interviews, insertions payantes dans des journaux, etc.), et
d'autre part, ils prennent eux-memes I'initiative d'editer leurs
propres publications de Cabinet.

Enerzijds doen onze beleidslieden hiervoor beroep op de
pers en de media (perskonferenties en -berichten, interviews,
betaalde inlassingen, enz.), anderzijds nemen zrjzelf het initiatief door het uitgeven van eigen Kabinetspublikaties.

C'est a propos de ce deuxieme type d'mformations que je
voudrais poser des questions.

Het is deze tweede soort van informatie die ik thans wens te
bevragen.

Je souhaiterais obtenir la liste des publications editees par le
Cabinet en 1989, en 1990, en 1991, et dans la mesure du
possible, de ce qui a deja etc public en 1992.

Graag ontving ik een lijst met de publikaties die door het
Kabinet werden uitgegeven in de loop van respektievelijk
1989,1990,1991, en in de mate van het reeds mogelijke, van
1992.

Pour des raisons de clarte, j'aimerais que cette liste de titres
soit divisee en quatre categories:
1. les publications en neerlandais;
2. les publications en francais;
3. les publications bilingues (neerl. + francais);
4. les publications multilingues (neerl, + francais + ...).

Klaarheidshalve zag ik deze titel-lijst liefst opgedeeld worden in vier kategorieen:
1. Nederlandstalige publikaties;
2. Franstalige;
3. tweetalige (Ned. + Frans);
4. meertalige (Ned. + Frans +...).

En outre, j'aimerais connattre Row chaque titre:
le nombre de pages (et pour les cas exceptionnels: le
format);
le tirage (le cas echeant, egalement pour les reimpressions
et les reeditions);
le cout global et le(s) poste(s) du budget ou celui-ci a ete
inscrit;
le cas echeant, le prix de vente « a des tiers ».

Bovendien vernam ik graag per titel:
- het aantal bladzijden (in uitzonderlijke gevallen; het formaat);
- de opiage (desgevallend ook van de herdrukken of geactualiseerde latere edities);
- de globale kostprijs en de begrotingspost(en) waarop die
werd ingeschreven;
- de eventuele verkoopprijs «aan derden».

—
—
—
—
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II me semble utile de marquer d'un sigle les publications qui
sont toujours disponibles et celles qui sont epuisees.

Het lijkt mij nuttig dat via een siglum zou aangeduid
worden weike publikaties thans nog voorradig zijn en weike
reeds uitgeput.

En outre, il me semble souhaitable de mentionner 1'adresse
et les modalites de commande pour les publications encore
disponibles.

Bovendien lijkt het mij wenselijk dat voor de thans nog
voorradige publikaties het besteladres en de bestellingsmodaliteiten zouden vermeld worden.

Je suis convaincu qu'une telle liste de publications sera utile
non seulement aux membres du Conseil dans 1'exercice de
leur mission de controle, mais aussi a la population bruxelloise. Car, renseignements pris, j'ai pu constater a plusieurs
reprises que ni les membres du Conseil, ni Ie public bruxellois
ne sont au courant de 1'existence de certaines publications de
Cabinet, qui les concernent pourtant.

Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke publikatielijst niet
enkel nuttig is voor de Raadsleden om hun kontrolerende
taak te kunnen uitoefenen, maar tevens zeer dienstig kan zijn
voor de Brusselse bevolking. Want uit enige navraag heb ik
reeds herhaaldelijk kunnen vaststellen dat noch de Raadsleden noch het Brusselse publiek op de hoogte zijn van het
bestaan van bepaalde Kabinetspublikaties, die hen nochtans
aanbelangen.

Je vous remercie pour les efforts probablement importants
qu'exigera une reponse complete a ma question, qui me paratt
neanmoins tres judicieuse.

Met dank voor de vermoedelijk zware inspanning die een
volledig antwoord u zai vergen, maar die mij niettemin zeer
zinvol lijkt.

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

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

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

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

Reglemeatation de 1'aide medicale urgente (service 100).

De reglemeateriag van de dringende medische hulp (dieast
100).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 1,4, p. 1480.

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

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

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

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

Contract met de ULB in het kader van het Europese Jovieprogramma.

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

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

Question n° 77 de M. Paternoster du 22 juin 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 77 van de heer Paternoster d.d. 22 juni 1991
(Fr.) :

Dividendes verses aux communes par les societes de gaz et
d'electridte!

Uitkering van dividenden door de gas- en elektriciteitsmaatscbappijen aan de gemeenten.

Les intercommunales de distribution d'energie (gaz et
electricite) developpent des politiques de prix dans la Region
de Bruxelles-Capitale que nous ne comprenons pas toujours.
Les dividendes qu'elles ristournent annuellement aux communes sont fonction de cette politique et influencent 1'equilibre des budgets communaux.

De intercommunale energiedistributiemaatschappijen (gas
en
—i elektriciteit) voeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
een prijzenbeleid dat wij niet altijd begrijpen. De dividenden
die ze jaarlijks aan de gemeenten uitkeren hangen van dit
beleid af en beinvloeden de gemeentelijke begrotingen.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat pourrait-il nous faire connattre les montants des dividendes par secteur (gaz et electricite)
qui ont ete verses aux differences communes de notre Region ?
Peut-on egalement connaitre sommairement comment sont
calcules ces dividendes ?

Kan de heer Staatssecretaris ons mededelen weike bedragen
aan dividenden per sector (gas en elektriciteit) aan de
verschillende gemeenten van ons Gewest werden gestort?
Kunt u ons ook beknopt mededelen hoe deze dividenden
worden berekend ?
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Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Questions posees a M. Gosuin

Vragen gesteld aan de heer Gosuin

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

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

Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.

Verbouding schade Zooienwoud/Andere bossen.

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

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

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

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

Automations accordees et controles effectues par t'lBGE.

Vergunningen afgeleverd en controles uitgevoerd door bet
BIM.

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

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

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

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

L'octroi d'un subside au « Vlaams Komitee voor Brussel »
dans Ie cadre de Particle 33.60 du budget pour 1989.

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

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

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

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

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

Ordonnance des referes du 2 novembre 1990. — Delivrance
d'un permis de chasse gta.tu.it.

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

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

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

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

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

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

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

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

Achterstal in de behandeling van de dossiers commodoincommodo bij gebrek aan voldoende personeel voor de
LeefmUieu-administratie.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1520.
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Question n° 201 de M. de Lobkowicz du 3 septembre 1991
(Fr.) :

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

Organigramme de 1'Iastitut bruxellois pour 1st Gestioa de
I'Eavironnement.

Organogram van bet Brussels Instituut voor Milieubeheer.

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

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

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

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

Le depistage des cas de satvraisme infantile.

Het opsporen van chronische loodvergiftiging bij kinderen.

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

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

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

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

Le programme triennal d'investissement du logement
social.

Driejaarlijks investeringsprogramma voor de sociale buisvesting.

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

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

Question n° 210 de M. de Lobkowicz du 16 octobre 1991
• (E^--

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

Vente de logements sociaux sans 1'application de criteres
quelconques quant au choix des acheteurs.

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

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

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

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

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

Plaiates au sujet de la Grme Cebelor a Ganshoren.

Klacbten over de tirma Cebelor in Ganshoren.

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

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

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

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

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

Mededeling van gegevens uit bet bevolkingsregister van de
19 gemeenten aan bet Kabinet.

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

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

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

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

Installation de panneaux anti-bruit le long des autoroutes
regionales en foncdon du sombre de decibels.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 1901.
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Question posee a M. van Eyil
Question n° 230 de M. Paternoster du 22 juin 1992 (Fr.):
Brasserie Wielemaas. — Demaade de classement.
Une demande de classement par la Commission royale des
Monuments et Sites de la salle des cuves de brassage de
1'andenne brasserie Wielemans a Forest, concue par 1'architecte Adrien Blomme en 1930, aurait ete introduite.
A quel stade est ce dossier ?
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Vraag gesteld aan de heer van Eyil
Vraag nr. 230 van de heer Paternoster d.d. 22 juni 1992
•(Fr.):
Brouwerij Wielemans. — Vraag tot bescherming.
Een vraag tot bescherming van de zaal met gistingskuipen
van de vroegere brouweri] Wielemans te Vorst, ontworpen
door de architekt Adrien Blomme in 1930, zou door de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
zijh ingediend.
Hoever is dit dossier reeds gevorderd ?

280
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II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie
11. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd
(Fr.) : Question posee en francais ~ (N.) : Question posee en neerlandais
(Fr.) : Vraag gesfeld in 't Frans — (N.) : Vraag gesteld in '; Ncderiands

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

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

Quesdon n° 241 de M. Clerfayt du 19 decembre 1990 (Pr.):

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

Traducdon simultanee des debats lors des coaseils commuaaux.

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden,

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

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

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

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

Renovation du Ussu wham. — Subventions accordees par
1'Executif.

Vemieuwing van het stadsweefsel. — Subsidies van de
Executieve.

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

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

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

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

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

Organogram van de afdeling informatica in de verscbillende gemeenten.

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

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

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

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

Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles.
La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 18, p. 1829.

Veroieuwing alleenstaande gebouwen in St.-Gil!is.
De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 18, biz. 1829.
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Question n° 392 de M. Debry du 15 octobre 1991 (Fr.):

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

Le rembowsement des avaaces recuperables en matiere de
renovation urbaiae.

De terugbetaling van de recupereerbare voorschottea
iazake stadsvemieuwing.

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

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

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

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

Primes a la renovation et a 1'assainissemeat.

Renovatie- en saneringspremies.

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

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

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

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

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

Gratis snelheidsradars voor de gemeenten ter beschikking
gesteld door het Gewest.

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a evoque le
19 decembre 19911'instauration d'une limitation de vitesse a
50 km/h en region bruxelloise.

In haar mededeling van 19 december 1991 sprak de
Executieve over de invoering van een snelheidsbeperking van
50 km/u in het Brussels Gewest.

Considerant que le controle des vitesses pratiquees par les
automobilistes constitue un des moyens de faire respecter la
vitesse reglementaire en agglomeration, vous avez estime
devoir mettre gratuitement a la disposition des communes qui
en font la demande, un radar de controle des vitesses. Le
Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale restant proprietaire de 1'appareil, vous demandez qu'un rapport a propos de
1'utilisation du radar soit etabli annuellement par les communes.

Daar de controle van de snelheid van de automobilisten een
middel is om de reglementaire snelheid in acht te doen nemen,
heeft u gemeend de gemeenten die hierom verzoeken gratis
een snelheidsradar ter beschikking te moeten stellen. Daar het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eigenaar
van deze toestellen blijft, heeft u de gemeenten gevraagd
jaarlijks een verslag over het gebruik ervan op te stellen.

Pourriez-vous me faire part du cout de cette operation et de
son imputation budgetaire ?

Zou u me kunnen zeggen hoeveel deze operatie kost en in
hoeveel hiervoor op de begroting is voorzien ?

Quelle est la firme qui fournira les radars et comment a-telle ete selectionnee ?

Welk bedrijf de radars zai leveren en hoe het werd
gekozen ?

Comment rencontrez-vous le probleme des communes deja
proprietaire de plusieurs radars de ce type ?

Wat zai u doen met de gemeenten die reeds zeif zulke radar
hebbengekocht?

Quelles sont les reponses des communes recues a ce jour et
quelle en a ete la nature ?

"weike anrwoorden u tot op heden van de gemeenten heeft
ontvangen en hoe deze luidden ?

Reponse: J'ai transmis la question au Ministre Thys, la
matiere qui y est abordee faisant partie de ses attributions.

Antwoord: Ik heb de vraag aan Minister Thys doorgezonden, aangezien het voorwerp tot zijn bevoegdheden behoort.

Question n° 452 de M. Drouart du 1° avril 1992 (Pr.):

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

Les projets visaat a /'integration et a la cohabitation des
differentes communautes locales.

De projectea ter bevorderiag van de integratie en de
samenteving van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans le
Bulletin n° 22, p. 2142.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 22, biz. 2142.
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Question n° 453 de M. Drouart du 1" avril 1992 (Fr.):

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

Les projets visaat a 1'integration et a la cohabitation des
differeates communautes locales.

De projectea ter bevordering van de iategratie en de
samealeving van de verschilleade plaatselijke gemeenscbappea.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 22, p. 2142.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 22, biz. 2142.
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III. Questions posees par les Conseillers
et reponses donnees par les Ministres
III. Vragen van de Raadsleden
en antwoorden van de Ministers
(Fr.) : Question posee en francais — (N.) : Question posee en neerlandais
(Fr.) : Vraag gesteld in 't Frans — (N.) : Vraag gesteld in 't Nederlands

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,
des Pouvoirs locaux et de 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.) :

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

L'iaformation dif fusee aupres des Conseillers regionaux a
I'issue des reunions hebdomadaires de 1'Executif.

De voorlicbting van de Raadsleden na de wekelijkse
vergaderiagen van de Executieve.

Nous recevons, a votre initiative, une copie du communique de presse-adresse par 1'Executif aux redactions bruxelloises a I'issue de chacune deses reunions. Ce communique
fait la synthese des principales decisions prises ou, du moins,
de celles qui sont susceptibles d'interesser Ie plus large public.

Na eike van haar wekelijkse vergaderingen, ontvangen wij
op uw initiatief:een copie van de persmededeling van de
Executieve aan de Brusselse redacties. Dit communique geeft
een samenvatting van de belangrijkste beslissingen of tenminste van deze weike het grote publiek mogelijk aanbelangen.

Sa fonction en fait un document trop succinct pour etre
directement exploitable par les membres du Conseil. A defaut
de disposer d'informations plus detaillees, nous sommes
regulierement contraints de demander des precisions a propos
de certains dossiers par voie de questions parlementaires. De
plus, ce communique ne permet pas au Conseil d'etre tenu
informe des decisions de 1'Executif en matiere de gestion
journaliere des matieres qui sont de sa competence, ou de
celles qui relevent de sa gestion interne.

Dit document is echter re beknopt om onmiddellijk door de
Raadsleden gebruikt re worden. Bij gebrek aan gedetailleerde
voorlichting zijn we regelmatig verplicht over sommige dossiers via parlementaire vragen verduidelijkingen te vragen.
Bovendien geeft dit document het Raadslid geen gegevens
over de beslissingen van de Executieve inzake het dagelijks
beheer van de materies die onder haar bevoegdheid vallen of
van diegene inzake intern beheer.

Cette situation me paratt regrettable dans la mesure ou
elle ne facilite guere la mission du Conseil qui, en tant
qu'emanation de la population bruxelloise, doit pouvoir
exercer un controle actif et vigilant sur les actes de 1'Executif
qui est responsable devant lui. Elle nuit par ailleurs a la
transparence de 1'information telle qu'elle est pronee par
1'ensemble de 1'Executif.

Ik betreur dit omdat het de opdracht van de Raad niet
vergemakkelijkt. Als vertegenwoordiger van de Brusselse
bevolking, moet hij een actieve en waakzame controle kunnen
uitoefenen op de handelingen van de Executieve, die hem
verantwoording verschuldigd is. Deze toestand druist in tegen
de openbaarheid van de voorlichting, zoals de Executieve
deze verdedigt.

Pensez-vous pouvoir remedier a cet etat de choses et veiller
a ce que, desormais, Ie proces-verbal integral des decisions de
1'Executif a I'issue de ses reunions hebdomadaires soit
transmis aux membres du Conseil regional ?

Denkt u eraan deze toestand te. verbeteren en erover te
waken dat de leden van de Hoofdstedelijke Raad voortaan,
na afloop van haar wekelijkse vergadering, de volledige
notulen van de beslissingen van de Executieve ontvangen ?

Etre tenus au courant des decisions de 1'Executif pour tous
les points a 1'ordre du jour de chaque reunion, meme sans les
documents internes y afferents, nous mettrait a meme de faire
Ie tri nous-memes au lieu de devoir nous contenter des
informations diffusees, apres selection, a la presse. Cela nous
mettrait egalement en mesure de demander des precisions par
la voie parlementaire.
.
-

Wanneer we op de hoogte worden gehouden van de
beslissingen van de Executieve wat alle punten op de agenda
van eike vergadering betreft, zeifs zonder de interne desbetreffende documenten, zouden we zeif een schifting kunnen
maken en ons niet moeten tevreden stellen met de, na
schifting, aan de pers verspreide gegevens. Dit zou ons ook in
staat stellen langs parlementaire weg verduidelijkingen te
vragen.

Reponse: La reponse a ete communiquee directement au
membre.

Antwoord: Het antwoord werd rechtstreeks aan het lid
bezorgd.
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Question n° 350 de M. Duponcelle du 5 aout 1991 (Fr.):
Emploi des laagues dans les services de 1'ORBEM.

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

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

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
(Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling).

Je voudrais savoir d'ou vient ce terme? Ce qu'il designe
exactement? En d'autres termes, ce qu'il veut dire en francais ?

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

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

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

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

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 MTVB, welk standpunt de
Executieve inneemt inzake het taalgebruik bij hoofdstedelijke
organen.

Repoase: J'ai Phonneur de transmettre a 1'honorable
membre les elements de reponse suivants:

Antwoord: Ik heb het genoegen de volgende gegevens aan
het geachte lid mede te delen;

Le mot « outplacement» est un terme anglais qui definit un
ensemble d'actions et de moyens mis a la disposition d'un
travailleur licencie.

Het woord « outplacement» is een Engelse term waarmee
een geheel van acties en middelen wordt aangeduid die ter
beschikking worden gesteld van een ontslagen werknemer.

Vous trouverez la description et les conditions de cette
nouvelle activite de 1'ORBEM dans Parrete de 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1992 (Moniteur
beige du 30 aout 1991).relatif a 1'Oufplacement.

. U vindt de beschrijving en de voorwaarden van deze nieuwe
activiteit van de BGDA in het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve van 4 juli 1992 (Belgisch Staatsblad van 30 augustus 1991) betreffende outplacement.

La convention collective n° 51 a ete conclue le 10 janvier
1992 au sein du Conseil national du Travail. L'arrete royal du
10 avril 1992 (Moniteur beige du 1" juin 1992) Pa rendue
obligatoire.

Op 10 januari 1992 werd de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 51 gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Het
koninklijk besluit van 10 april 1992 [Belgisch Staatsblad van
1 juni 1992) maakte deze overeenkomst noodzakelijk.

Le terme «Outplacement* a ete retenu pour la simple
raison qu'il n'y a pas d'equivalent en francais ou en neerlandais faisant 1'unanimite et compris sans ambiguite, comme tel
est le cas lorsqu'on utilise ce mot.

De term « Outplacement» werd gekozen om de eenvoudige
reden dat er geen Franse of Nederlandse term voorhanden is
waarover eensgezindheid bestaat en die met dezelfde eenduidigheid kan worden gebruikt.

Enfin, en ce qui concerne 1'attitude de 1'Executif vis-a-vis de
1'utilisation des langues par les organismes regionaux, 1'Executif veille a Papplicarion des lois coordonnees le 18 juin 1966
sur 1'emploi des langues en matiere administrative. ,

Tenslotte is het zo dat de Executieve er, op het vlak van het
taalgebruik door de gewestelijke instellingen, op toeziet dat
de wetten op het gebruik van talen in bestuurzaken gecoordineerd op 18 juni 1966, worden nageleefd.

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

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

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

Richtplan voor Neerpede (Anderlecht).

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

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 17 juillet 1992 (n° 23)
Vragen en Annvoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 17 juli 1992 (nr. 23)

2239

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

Diezelfde dag hebt u mij tijdens de Raadsvergadering
geantwoord dat u aan de gemeente Anderlecht hebt gevraagd
een richtplan op te stellen « waarbij rekening wordt gehouden
met het landelijke karakter van Neerpede». En u voegde
eraan toe : « Dit richtplan zou kunnen leiden tot een wijziging
vanhetBPAvanl974».

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

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

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

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

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

2. Kunnen de plaatselijke bevolking en de milieuverenigingen inzage krijgen in dit richtplan ?

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

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

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

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

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

Antwoord: In antwoord op de vraag gesteld door het
geachte lid kan ik het volgende mededelen.

1. Suite a ma demande, la commune m'a transmis un
projet de schema directeur des infrastructures sportives de la
zone de Neerpede.

1. De gemeente heeft me een ontwerp-richtschema voor de
sportinfrastruktuur in het Neerpede-gebied overgemaakt.

2. Je vous rappelle que les affectations de la zone sont
encadrees d'une part par les prescriptions du plan de secteur,
et d'autre part par celles du plan particulier d'amenagement
«zone rurale» approuve par arrete royal en 1974. II convient
egalement de preciser qu'un schema directeur n'est pas un
document a caractere reglementaire. Des lors, il ne peut etre
impose a la commune de proceder a la consultation du public
telle que mentionnee dans la loi organique de 1962.

2. Ik herinner er aan dat de bestemmingen in dit gebied
enerzijds bepaald werden door het gewestplan en anderzijds
door het BPA «landbouwzone» goedgekeurd bij koninklijk
besluit in 1974. Het past erop te wijzen dat een richtschema
geen reglementaire waarde heeft. Men kan dus aan de
gemeente niet opieggen dat ze openbare raadplegingen moet
houden in de zin van hetgeen de organieke wet van 1962
voorziet.

Neanmoins, les autorites communales pourraient soumettre, d'initiative, ce document a toute forme de mesures
particulieres de publicite.

De gemeentelijke overheden zouden echter dit dokument,
op eigen initiatief, aan de speciale regelen van openbaarmaking kunnen onderwerpen.

A ce propos, il m'a ete confirme de la part de la commune
que le schema directeur des infrastructures sportives sera
presente en sections reunies du conseil communal en septembre prochain.

Vanwege de gemeente kreeg ik bevestiging dat het
richtschema voor de sportinfrastruktuur in September aan de
verenigde secties van de gemeenteraad wordt voorgelegd.

3. I/evaluation des incidences evoquee dans la question de
1'honorable membre ne constitue pas encore, aujourd'hui, une
procedure reglementaire. En effet, 1'ordonnance relative aux
evaluations des incidences en milieu urbain n'est pas encore
en vigueur. Des lors, une eventuelle evaluation des incidences
de ce schema directeur releve de 1'initiative communale.

3. Voor milieu-effekt-rapportering is er op heden nog geen
reglementaire procedure. De ordonnantie betreffende de
effectenbeoordeling in het stedelijk milieu kan nog niet
worden toegepast. Hier ook hangt alles af van een gemeentelijk initiatief.

4. A ce stade, le schema directeur ne donne pas lieu a une
modification du PPA de 1974.

4. m dit stadium geeft het richtschema geen aanleiding tot
wijziging van het BPA uit 1974.

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

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

Publicite illegale sur le toit d'un bloc de logemeats sociaux
(Foyer laekenois).

Illegale reklame op bet dak van sociale woningea-blok
(Lakense Haaid).

Les personnes circulant le soir sur le ring nord ne manquent
pas de remarquer la .gigantesque enseigne publicitaire lumineuse de Toyota installee sur le toit du bloc 5 de la Cite
modele a Laeken.

Wie 's avonds op de noordelijke ring rijdt, merkt onvermijdelijk de verlichte reuzereklame voor Toyota die is aangebracht op het dak van blok 5 van de Modelwijk te Laken.
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Ce complexe de logements fait parrie du patrimoine du
Foyer laekenois, une societe de logements sodaux. .

Dit woningencomplex maakt deel uit van het patrimonium
van de Lakense Haard, een maatschappij voor sociale woningen.

Renseignements pris, il s'avere qu'il s'agit d'une enseigne
publicitaire geante d'environ 3,5 metres de haut fixee sur Ie
toit par des tendeurs.

Bij navraag blijkt dat het gaat om een reuze-reklame van
zowat 3,5 meter hoog, met spankabels op het dak bevesrigd.

La loi prevoit en principe que, pour des constructions de ce
type, il y a lieu de demander et d'obtenir un permis de batir.

Normalerwijze is wettelijk voorzien dat voor dergelijke
constructies een bouwvergunning moet aangevraagd en bekomen worden.

Toutefois, on me dit que dans ce cas-ci aucun permis de
batir n'a ete delivre.

Men zegt mij evenwel dat in dit geval geen bouwvergunning afgeleverd werd.

Tout laisse a penser que Ie Foyer laekenois fait de la
publicity pour Toyota...

Alles lijkt erop te wijzen dat de Lakense Haard reklame
maakt voor Toyota...

Le Ministre peut-il me dire ;

Kan de heer Minister mij zeggen :

— si la Region consent a ce qu'un complexe de logements
appartenant a une societe de logements sociaux soit ainsi
. «enjolive» pour de la publicite commerciale;
- si la Region peut intervenir lorsque des cas de constructions
illegales de cet ordre se presentent ?

— of het Gewest ermee akkoord gaat dat een woningencomplex van een sociale woningmaatschappij op dergelifke
wijze voor kommerciele reklame « opgesmukt» wordt;
- of het Gewest in dergelijke gevallen van illegaal bouwwerk
kan tussenbeide komen ?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre,
je puis signaler les elements d'informations suivants.

Antwoord: In antwoord op de vraag gesteld door het
geachte lid kan ik het volgende mededelen.

II apparatt qu'aucun permis de batir h'a ete sollicite ni
accorde par la Ville de Bruxelles pour etablir la publicite
lumineuse « Toyota » visee par votre question.

Er werd geen bouwvergunning aangevraagd voor het
plaatsen van de «Toyota» lichtreklame en de Stad Brussel
heeft dus ook geen vergunning afgeleverd.

II est clair que le Reglement de Batisse de 1'Aggtomeration
impose un permis de batir pour ce type de dispositif.

De bouwverordening van de Brusselse Agglomeratie legt
nochtans een bouwvergunning op voor dit soort «bouwwerk».

Des lors, je charge mon Administration d'inviter la Ville de
Bruxelles a dresser un proces-verbal d'infraction en vertu des
dispositions legales en la matiere.

Ik heb dan ook mijn diensten belast met het vragen aan de
Stad Brussel dat er, in uitvoering van de wettelijke bepalingen,
een proces-verbaal van inbreuk zou worden opgesteld.

Question n° 451 de M. Vandenbossche du 31 mars 1992

Vraag nr. 451 van de heer Vandenbossche d.d. 31 maart

(N.):

1992 (N.):

Infrastructure sportive commuaale.

Gemeentelijke sportiafrastructuur.

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.

Uit de Vragen en Antwoorden van de Brusselse Hoofdstedelijke 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 basisallocarie 16.2.1.63.00 van de begroting 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 avait fait part par lettre
recommandee ?

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

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre qu'une reponse definitive a son
courrier recommande lui a ete transmise le 15 mai 1992.

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer hem mede te delen dat een definitief antwoord
op zijn aangetekende brief opgestuurd werd op 15 mei 1992.

Je lui en communique toutefois les elements principaux.

Hierna volgen de voornaamste elementen van dit antwoord.

Pour rappel, 1'Executif decidait le 14 novembre 1991 d'une
procedure visant a accorder des subsides aux installations
sportives communales en les termes suivants: «Le service de
la Tutelle verifiera 1'engagement des communes a permettre
1'acces des installations a tous, sans distinction linguistique».

Ter herinnering: op 14 november 1991 besliste de Executieve een procedure in te stellen voor de betoelaging van de
gemeentelijke sportinfrastructuren. Dit gebeurde onder meer
onder volgende termen: « De Dienst Toezicht zai de verbintenis van de gemeenten nagaan om de installaties door iedereen
te laten gebruiken, zonder onderscheid van taalgebruik».
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La procedure est done la suivante:

•

De. procedure ziet er dus als volgt uit:

— pour avoir acces a la subsidiation, il faut un engagement
des communes a ouvrir ces infrastructures a tous, sans
distinction linguistique,
— en cas d'infraction, constatee par k service de la Tutelle, il y
aura perte du droit a la subsidiation.

— om een toelage te kunnen ontvangen, dienen de gemeenten
zich te verbinden de infrastructuren toegankelijk te stellen
voor iedereen, zonder onderscheid van taalrol;
— in geval van overtreding vastgesteld door de Dienst Toezicht vervalt het recht op de toelage.

De cette procedure, on peut deduire que pour voir leur
demande d'acces aboutir, les clubs doivent:

Volgens deze procedure kan men dus stellen dat om een
gunstig gevolg te krijgen op hun aanvraag de clubs als volgt
dienen te werk te gaan:

1. Introduire leur demande aupres de la commune proprietaire ou, Ie cas echeant, aupres de 1'a.s.b.l. a qui la commune
a confie la gestion de son infrastructure.

1. De aanvraag van de club moet ingediend worden bij de
gemeente die eigenaar is van de infrastructuur of, in voorkomend geval, bij de v.z.w. aan wie de gemeente het beheer
van haar infrastructuur heeft toevertrouwd.

2. Si cette demande est sanctionnee par un refus, dans Ie cas ou
ce refus emane de 1'a.s.b.l. gestionnaire, saisir la premiere
instance de recours qui est bien entendu la commune qui
s'est engagee a dormer 1'acces de 1'infrastructure a tous.
C'est done vers elle que Ie club doit en premier lieu entreprendre cette demarche.

2. Indien er een ongunstig gevolg gegeven wordt aan deze
aanvraag door de v.z.w. die de infrastructuur beheert, dan
dient de club natuurlijk in eerste instantie in berdep te gaan
bij de gemeente die er zich toe verbonden heeft de infrastructuur toegankelijk te stellen voor iedereen.

En deuxieme lieu, et dans les autres cas, 1'instance du
recours est Ie service de la Tutelle que 1'Executif a charge de
veiller a 1'accessibilite a tous.

Pas daarna - en in alle andere gevallen — moet in beroep
gegaan worden bij de dienst Toezicht die door de Executieve ermee belast werd erop toe te zien dat de sportinfrastrucruren toegankelijk zijn voor iedereen, zonder
onderscheid van taalrol.

3. Les services de la Tutelle du dossier feront rapport a
1'Executif qui decidera.

3. Na onderzoek van het dossier zai de dienst Toezicht verslag
uitbrengen bij de Executieve die op haar beurt een beslissing
zai treffen.

Vous conviendrez avec moi que cette procedure est en tout
point conforme aux decisions de 1'Executif et est de nature a
garantir a tous Ie droit d'utiliser les infrastructures sportives
communales.

U zai het met mij eens zijn dat deze procedure volledig
conform de beslissingen van de Executieve is, en van aard is om
het gebruik van de sportinstallaties door iedereen zonder
onderscheid te waarborgen.

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

Vraag nr. 455 van de heer Vandenbossche d.d. 3 april 1992
(N.):

Laague des documents rediges par la « Mission locales.

Taal van de documentea opgesteld door «Missioa Iocale».

Dans la commune de Forest, on a charge la « Mission locale »
d'executer la politique communale relative aux projets d'integration. Le questionnaire redige par la «Mission locale » 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. Il y a la une discrimination evidente.

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

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

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

Reponse: En reponse a votre question ecrite n°455, j'ai
1'honneur de vous soumettre les elements de reponses suivants :

Antwoord: In antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 455
heb ik de eer u het volgende mede te delen:

En vue de preparer les decisions de 1'Executif destinees a
subventionner les communes concernees, j'ai adresse une circulaire bilingue le 11 juillet 1991. La circulaire a ete editee par
le Moniteur beige le 15 aout 1991.

Met het oog op de voorbereiding van de beslissingen van de
Executieve in verband met de betoelaging van de betrokken
gemeenten heb ik op 11 juli 1991 een tweetalige omzendbrief
opgestuurd die in het Belgisch Staatsblad van 15 augustus
1991 werd bekendgemaakt.
- -
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U revient a chaque commune concernee de preparer les
dossiers en concertation avec les associations, il va de soi que
les documents lies a cette initiative doivent etre transmis dans
la langue utilisee par 1'association concernee.

Eike gemeente bereidt de dossiers voor in overleg met
verenigingen. De documenten die met dit initiatief verband
houden, moeten uiteraard overgemaakt worden in de taal van
de betrokken vereniging.

Je vous preciserai en outre qu'au cours des reunions
communales de concertation preparatoire, chaque association
est invitee a s'exprimer dans sa langue.

Verder kan ik u nog zeggen dat eike vereniging uitgenodigd
wordt om zich tijdens de voorbereidende gemeentelijke
overlegvergaderingen in haar eigen taal uit te drukken.

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

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

Les subsides aux communes pour acquerir des biens a
1'abaadoa.

Subsidies verleead aan de gemeenten om leegstaande
gebouwen aan te kopeii.

I/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.

Volgens begroringsaidkel 02.01.6322 van afdeling 16,
kunnen de gemeenten die een leegstaand gebouw wensen te
kopen, een gewestelijke subsidie krij'gen overeenkomstig het
besluit van de Executieve van 19 j'uli 1990.

Lors de la discussion budgetaire, vous avez explique en
commission, Ie mecanisme de ce subside et donne Ie nombre
de dossiers acceptes en 1991.

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

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

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

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

Weike goedgekeurde dossiers werden nog niet geconcretiseerd ?

Reponse: Faisant suite a votre courrier du 10 avril dernier
(question ecrite n° 462) portant references QE 029 EXP., je
vous prie de trouver ci-dessous la liste arretee au 1° avril 1992
des immeubles abandonnes pour lesquels les communes ont
deja beneficie de promesses de subsides en vue de leur
acquisition ou de leur expropriation:

Antwoord: In antwoord op uw schrijven van 10 april U.
(schriftelijke vraag nr. 462 met kenmerk QE 029 EXP.) laat
ik u als bijiage de lijst geworden zoals afgesloten op 1 april
1992 van verlaten gebouwen waarvoor de gemeenten reeds
subsidietoezeggingen hebben gekregen met het oog op het
aankopen of onteigenen ervan:

^-lUiiuiimics

Montants
subsidies

Dates decision
de 1'Executif

Gesubsidieerd
bedrag

Beslissingsdatum van
de Executieve

Aurcsscs

nuic»

^-reuicciiic

Auderghem

rue H.-F. Moreels 4
chaussee de Wavre 1326
chaussee de Watermael 48

1.800.000
1.900.000
1.850.000

12.12.1991 H.-F. Moreelsstraat 4
12.12.1991 Waversesteenweg 1326
12.12.1991 Watermaalsesteenweg 48

Oudergem

Bruxelles
Ville

rue des Capucins 37-39
rue des Capucins 41-43
rue des Capucins 45
rue du Pre aux Oies 17-19-21
rue des Bouchers 63-65
rue des Chartreux 23
boulevard du Midi 126
rue de 1'Abattoir 8

1.700.000
1.000.000
200.000
342.000
4.300.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000

12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991

Kapucijnenstraat 37-39
Kapucijnenstraat 41-43
kapucijnenstraat 45
Ganzenweidestraat 17-19-21
Beenhouwersstraat 63-65
Kartuizersstraat 23
Zuidlaan 126
Slachthuisstraat 8

Brussel
stad

Etterbeek

rue General Leman 24
rue Froissart 47
rue Froissart 49-51
rue Froissart 53

1.600.000
2.000.000
1.700.000
2.000.000

12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991

Generaal Lemanstraat 24
Froissartstraat 47
Froissartstraat 49-51
Froissartstraat 53

Etterbeek

Evere

rue Stuckens 2

2.890.000

06.02.1992 Edw. Stuckensstraat 2

Evere

Saint-Gilles

rue de Montenegro 57
chaussee d'Alsemberg 30
rue Vanderschrick 58-60

600.000
2.950.000
2.100.000

12.12.1991 Montenegrostraat 57
12.12.1991 Alsembergsesteenweg 30
12.12.1991 Vanderschrickstraat 58-60

Sint-Gillis

avenue du Roi I

1.615.000

06.02.1992 Koningslaan 1
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Communes

Saint-Josse

Adresses

Montants
subsidies

Dates decision
de 1'Executif

Gesubsidieerd
bedrae
"

^^S5datum van
de Executieve

Adres

rue Saint-Josse 55
rue Verbist 15
rue des Moissons 16
rue Potagere 8
rue Scailquin 52

600.000
1.000.000
3.200.000
350.000
500.000

12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991

Sint-Jooststraat 55
Verbiststraat 15
Oogststraat 16
Warmoesstraat 8
Scailquinstraat 52

rue de 1'Ascension 1
rue Gillon 23
rue du Moulin 26
rue de la Prairie 22

900.000
1.000.000
1.800.000
1.600.000

12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991
12.12.1991

Bergopstraat 1
Gillonstraat 23
Molenstraat 26
Weidestraat 22
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Gemeente

Sint-Jbost

Les communes n'ont, a ce jour, encore acquis aucun bien
abandonne dans Ie cadre de 1'arrete de 1'Executif dont
references en rubrique: la circulaire ministerielle d'application n" 2 parue au Moniteur beige du 19 septembre 1991
prevoit en effet une procedure avec differents delais.

Tot op heden hebben de gemeenten nog geen enkel verlaten
gebouw gekocht in het kader van het besluit van de Executieve waarvan sprake: de toepasselijke ministeriele omzendbrief nr. 2 die in het Belgisch Staatsblad van 19 September
1991 is verschenen, voorziet in een procedure met verschillende termijrien.

En particulier, un delai de 6 mois est accorde au proprietaire mis en demeure d'executer des travaux d'assainissement
pour les entamer et un delai de 18 mois pour les achever.

Er wordt namelijk een termijn van 6 maanden aan de in
gebreke gestelde eigenaar toegekend om binnen deze termijn
de saneringswerken aan te vangen en een termijn van 18
maanden om de werken te voltooien.

Ce n'est done qu'apres constat de non-execution des
travaux prescrits que les communes procederont aux acquisitions.

Er kan pas na vaststelling van de niet-uitvoering van de
voorgeschreven werken, door de gemeenten tot opkoping
worden overgegaan.

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

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

La situation urbanistique du boulevard de Waterloo.

De stedebouwkuadige situatie van de Waterloolaan.

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

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 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.

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 Gewestplan dat die zone bestemd heeft voor collectieve voorzieningen.

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

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

Le conseil d'administration de 1'ULB semble vouloir profiter de 1'incertitude qui pese encore sur le respect des affectations 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.

De raad van beheer van de ULB lijkt de onzekerheid, die
nog heerst in verband met het respecteren van de bestemmingen 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.

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

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

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

Kan hij de bestemming door het Gewestplan bevestigen, te
weten, zone voor collectieve voorzieningen ?

2244

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 17 juillet 1992 (n° 23)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 17 juli 1992 (nr. 23)

Repoase: En reponse a la question de 1'honorable membre
je puis signaler les elements ci-apres.

Antwoord: In antwoord op de vraag gesteld door het
geachte lid kan ik het volgende mededelen.

La zone concernee par les eventuels projets auxquels il est
fait reference est affectee par Ie plan de secteur aux equipements collectifs. Je ne suis saisi a ce jour d'aucune demande
nouvelle relative a une eventuelle operation immobiliere visee
dans la question de 1'honorable membre.

Het gebied dat betrokken is bij de eventuele projekten waar
naar verwezen wordt heeft op het Gewestplan een bestemming als gebied voor collectieve uitrusting. Op heden is mij
geen nieuwe aanvraag bekend betreffende de immobilienoperatie waarnaar het geachte lid in haar vraag verwijst.

Question n° 470 de M°" Nagy du 24 avril 1992 (Fr.) :

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

Plan de developpement de la zone portuaire par Tractebel.

Ontwikkelingsplaa voor de kaaaalzone door 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.

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

De waterweg in Brussel en de daaraan verbonden activiteiten brengen de tewerkstelling en de milieubescherming in
evenwicht.

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 developpement.

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

L'honorable Ministre peut-il me dire :

Kan de eerbiedwaardige Minister me zeggen :

1. Sur base de quels criteres et en foncdon de quelles
considerations, la Societe Tractebel a-t-elle ete choisie ?

1. Volgens weike criteria en in functie van weike overwegingen voor de Maatschappij Tractebel werd gekozen ?

2. Quelle est la duree de cette mission et ses differentes
phases ?

2. Hoe lang duurt deze opdracht en weike zijn de verschillende fasen ?

3. Quel est Ie cout pour la Region ?

3. Wat is de kostprijs voor het Gewest?

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

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

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

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

— Quel est 1'emplacement prevu pour Ie centre de transport combine du TRW ?

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

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

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

— Quelle est la solution prevue pour la gare TIR ?

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

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

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

Jieponse.'Tout d'abord, j'informe 1'honorable membre que
Tractebel est une entreprise au sein de laquelle se retrouvent
toutes les disciplines qui concernent la problematique de la
zone Canal.

Autwoord: Eerst wil ik er het geachte lid op wijzen dat
Tractebel een onderneming is die beschikt over de know-how
in alle disciplines die betrekking hebben op de problematiek
van het Kanaalgebied.

Une equipe pluridisciplinaire a ainsi pu etre constituee,
comprenant des ingenieurs, architectes, urbanistes, juristes,
economistes, gestionnaires de projets, etc.

Er werd een pluridisciplinaire ploeg samengesteld uit
ingenieurs, architekten, urbanisten, juristen, economisten,
projectbeheerders, enz.

La duree de cette premiere mission se termine Ie 31
decembre 1992. Elle pourra etre prolongee si la Region Ie
desire. Un premier rapport sur les actions a court terme sera
remis en juin 1992 par Tractebel.

Deze eerste opdracht eindigt op 31 december 1992. Indien
het Gewest dat wenst kan ze verlengd worden. In juni 1992
zai Tractebel een eerste verslag betreffende de acties op korte
termijn overmaken.
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La remuneration de Tractebel pour 1'execution de cette
mission se fera sur base du temps reellement consacre a son
execution.

Tractebel wordt voor de uitvoering van deze opdracht
vergoed op basis van de werkelijk bestede tijd.

Le budget plafond pour 1'annee 1992 (periode du
01.04.1992 au 31.12.1992) est fixe a 18.750.000 FB (TVA
non comprise), a imputer sur le budget des trois Ministres
concernes, c'est-a-dire J.-L. Thys, R. Grijp et C. Picque.

De bovengrens van de begroting 1992 (voor de periode
01.04.1992 tot 31.12.1992) werd op 18.750.000 BF vastgesteld (B'l'W niet inbegrepen) en te boeken op de begrotingen
van de drie betrokken Ministers, de heren Thys, Grijp, en
Picque.

D'autre part, en ce qui concerne la cessation d'activites de
Carcoke, et le depart de certains depots petroliers, leur future
affectation n'est pas encore connue avec precision. L'etude
Canal partie Nord propose de le reserver a la production
industrielle. En tout cas, sans vouloir s'avancer sur le choix a
faire lors de 1'arbitrage au niveau du futur plan regional de
developpement, il serait logique d'y voir une affectation liee a
la voie d'eau.

De toekomstige bestemming van de gronden die vrijkomen
door het beeindigen van de aktiviteiten van Carcoke en door
het vertrek van bepaalde petroleumopslagplaatsen is nog niet
in detail gekend. De studie Kanaal-Noordelijk gedeelte stelt
voor dit gebied voor te behouden voor industriele produktie.
Het zou in elk geval logisch zijn dat de nieuwe bestemming
verband houdt met de waterweg, dit zonder vooruit te willen
lopen op de keuzen die zullen gemaakt worden in het raam
van het toekomstige gewestelijk ontwikkelingsplan.

Par ailleurs, toute extension du centre de transport TRW
devrait se faire sur les terrains contigus a 1'emplacement
actuel, a Tours et Taxis. Des negociations sont en cours avec
la SNCB, proprietaire des terrains'en question.

Eike uitbreiding van het TRW vervoercentrum zou anderzijds wel moeten gebeuren op de terreinen van Turn en Taxis
die palen aan de huidige vestiging. Er zijn onderhandelingen
aan de gang met de NMBS, de eigenaar van de gronden.

Quant a la problematique de 1'extension de la gare TIR
celle-ci est la meme que pour TRW. Le pole transport est
maintenu a Tours et Taxis, en accord avec le schema
directeur.

De problematiek van de uitbreiding van het TIR-station is
identiek aan deze van het TRW. De vervoerspool wordt
behouden op Turn et Taxis, zoals voorzien door het
richtschema.

Pour terminer, j'informe 1'honorable membre que le bassin
du Batelage a Anderlecht voit sa vocation actuelle confirmee
par le schema directeur, c'est-a-dire:
rive gauche : mixite habitat/activites;
rive droite : zone industrielle.

Tenslotte deel ik nog aan het geachte lid mede dat de
huidige bestemming van de omgeving van de Batelagekom te
Anderlecht bevestigd wordt door het richtschema :
linker oever : gemengd huisvesting en aktiviteiten;
rechter oever: industrieel.

Un amenagement arbore des rives est egalement prevu,
dans la mesure ou les exploitations existantes le permettent.

Op beide oevers worden er eveneens boomaanplantingen
voorzien, voor zover de bestaande ondernemingen dit toelaten.

Question n° 472 de M. Paternoster du 30 avril 1992 (Fr.);

Vraag nr. 472 van de heer Paternoster d.d. 30 april 1992
(Fr.) :

Le vote du budget 1992 de WatermaeI-Boitsfort.

De goedkeuring van de begroting 1992 van WatermaalBosvoorde.

Au cours de notre Commission pleniere du 13 mars dernier,
je vous interrogeais oralement. Monsieur le Ministre-President, concernant 1'application de 1'article 241 de la nouvelle
loi communale.

Tijdens de plenaire commissievergadering van 13 maart
jongstleden heb ik u, mijnheer de minister, mondeling ondervraagd over de toepassing van artikel 241 van de nieuwe
gemeentewet.

Vous me repondiez que tous les budgets communaux pour
1992, sauf celui de 'WatermaeI-Boitsfort, avaient ere votes
avant la fin du mois de fevrier. Le retard etait du aux
discussions relatives a son plan de redressement.

U hebt mij geantwoord dat alle gemeentelijke begrotingen
voor 1992 gestemd werden voor het einde van de maand
februari, behalve de begroting van Watermaal-Bosvoorde.
Deze achterstand was te wijten aan besprekingen betreffende
het herstelplan.

J'ai ete informe de ce que le conseil communal de WatermaeI-Boitsfort vient de voter 1/12° provisoire pour le mois
d'avril.

Ik werd ervan op de hoogte gebracht dat de gemeenteraad
van Watermaal-Bosvoorde een voorlopig twaalfde voor de
maand april heeft goedgekeurd.

Ou en sont les discussions relatives au plan de redressement ?

Hoe ver staat het met de besprekingen betreffende het
herstelplan?

Y a-t-il des difficultes pour son elaboration, et lesquelles ?
Reponse: Le college des bourgmestre et echevins de la
commune de WatermaeI-Boitsfort a arrete un projet de plan
de redressement financier en sa seance du 9 avril 1992.

Zijn er moeilijkheden voor zijn uitwerking, en deweike ?
Antwoord: Het college van burgemeester en schepenen van
de gemeente Watermaal-Bosvoorde heeft op 9 april 1992 het
ontwerpplan voor financieel herstel goedgekeurd.
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Ce document a ete transmis au service de la tutelle en date
du 16 avril 1992.

Op 16 april 1992 werd dat ontwerp overgemaakt aan de
Dienst Administratief Toezicht.

D'autre part. Ie conseil communal a arrete son projet de
budget en date du 30 avril 1992.

De gemeenteraad heeft op 30 april 1992 de ontwerpbegroting goedgekeurd.

Ces deux documents feront 1'objet d'un examen conjoint
par mes services des la reception du projet de budget.

Deze twee dokumenten zullen door mijn diensten samen
worden onderzocht van zodra we de ontwerp begroting zullen
ontvangen.

Question n° 474 de M. de Lobkowicz du 6 mai 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 474 van de heer de Lobkowicz d.d. 6 mei 1992
(Fr.) :

Le pin's de la Region de Bruxelles-Capitale.

De pins van bet Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Complementairement a votre reponse a ma question ecrite
n° 419 concernant le pin's de la Region de Bruxelles-Capitale,
je vous demandais par ma question ecrite n° 440 si cette
operation de public relations a ete coordonnee par une firme
specialisee; si oui laquelle, comment a-t-elle ete designee et
quel a ete le montant de ses honoraires ?

In aanvulling op uw antwoord op mijn schriftelijke vraag
nr. 419 omtrent de pins van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, vroeg ik u in mijn schriftelijke vraag nr. 440 of deze
public relationsoperatie werd gecoordineerd door een gespecialiseerde firma; zo ja weike, hoe deze werd aangewezen en
hoeveel honoraria werden betaald ?

Vous me repondiez tres aimablement, ce pourquoi je tiens a
vous remercier, que 1'operation de promotion de 1'image de
Bruxelles, a 1'aide d'epinglettes, a ete coordonnee par un
membre de votre cabinet et non par une firme specialisee.
Toutefois, compte tenu du succes de 1'operation, il n'a pas ete
possible a vos services d'assurer le suivi des expeditions.

Ik dank u voor uw vriendelijk antwoord waarin u me
meedeelde dat de speldjesactie ter bevordering van het
Brussels imago werd gecoordineerd door een lid van uw
kabinet en niet door een gespecialiseerde firma. Gelet op het
succes van de operatic, konden uw diensten alle verzendingen
onmogelijk nog langer alleen bijhouden.

Pour la manutention des pin's, des cartons, des enveloppes,
des cachets, pour le depouillement du courrier et 1'ecriture de
9.620 adresses, ainsi que pour assurer les transports a la
poste, il a ete fait appel a une collaboration exterieure dont le
cout a ete de 313.200 F.

Voor het vervaardigen van de pins, de prentkaarten, de
omslagen, de stempels, voor het sorteren van de briefwisseling
en het schrijven van 9.620 adressen en voor het vervoer naar
het postkantoor werd een beroep gedaan op externe medewerking, waarvoor 313.200 BF werd betaald.

Pourriez-vous me preciser encore la nature de ce contrat ?

Zou u me meer details over de aard van deze overeenkomst
kunnen meedelen ?

S'il n'a pas ete fait appel a une firme specialisee, pourquoi
est-ce qu'au dos de 1'epinglette figure la mention «Strat &:
Corn, tel.: 02/675.25.25 »?

Indien geen gespecialiseerde firma werd ingeschakeld,
waarom lees ik dan op de achterzijde van het speldje « Strat &
Corn, tel.: 02/675.25.25 »>

Est-ce que vous etes bien persuade que cette omnipresente
societe Strat & Corn dans les contrats de la Region de
Bruxelles-Capitale n'est pas mtervenue dans cette affaire ?

Bent u er absoluut van overtuigd dat deze in de contracten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alomvertegenwoordigde firma niet in deze zaak is betrokken ?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ciapres la reponse complementaire a ses questions 419 et 440.

Antwoord; Ik kan de achtbare lid volgend bijkomend
antwoord op de vragen 419 en 440 verstrekken.

1. Pour ce qui concerne 1'expedition des pin's et le travail
en amont, ce travail a fait 1'objet d'un bon de commande.

1. De verzending van de pins en al het werk dat eraan
voorafging, heeft het voorwerp uitgemaakt van een bestelbon.

2. La firme Strat & Corn a ete chargee de trouver sur le
marche international le meilleur produit pour le meilleur prix.
I/indication du nom de la firme est justifiee par la creation de
la face du pin's.

2. De firma Strat & Corn werd ermee belast op de
internationale markt het beste produkt tegen de goedkoopste
prijs te vinden. De firma zorgde voor het ontwerp van de
afbeelding. Dit rechtvaardigt de vermelding van de naam van
de firma.

J'espere que cette reponse fpurnit les elements complementaires souhaites,

Ik hoop dat dit antwoord de nodige bijkomende inlichtingen beyat.
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Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique
et des Relations exterieures
Question n° 134 de M"" Nagy du 24 avril 1992 (Fr.) :
Le personnel de la Regie d'agglomeration.
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Minister belast met Pinancien, Begroting,
Openbaar Ambt
en Exteme Betrekkingen
Vraag nr. 134 van mevrouw Nagy d.d. 24 april 1992 (Fr.):
Hot personeel van de Agglomeratieregie.

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

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

La cellule du personnel qui lui est affectee, est composee de
quatre personnes dont le receveur, 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.

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

Ce personnel n'est pas compose entierement de statutaires.

Dit personeel bestaat niet volledig uit statutairen.

Le Ministre peut-il me dire :

Kan de Minister me meedelen :

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
20 fevrier 1990 ?
3. Quel est le statut actuel de cette cellule et quand sera-t-elle
transferee a la Region ?

1. Weike voorstellen hij inzake de reorganisatie van deze
dienst heeft gedaan ?
2. Waarom dit personeel het eenheidsstatuut voor de Staatsambtenaren, bepaald in de wet van 20 februari 1990, niet
geniet ?
3. "Welk statuut deze af deling op dit ogenblik heeft en
wanneer zij naar het Gewest wordt overgeheveld ?

Reponse: 1. Le service en question sera integre au sein du
Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

Antwoord: 1. De betrokken dienst zai geihtegreerd worden
in het Miriisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. Tant que le personnel concerne n'est pas integre au sein
du Ministere, la loi du 20 fevrier 1990 ne lui est pas
applicable. Des son integration au sein du Ministere, la loi du
20 fevrier 1990 peut lui etre appliquee par ordonnance.

2. Zolang bedoeld personeel niet gemtegreerd werd in het
Ministerie is de wet van 20 februari 1990 op hen niet
toepasselijk. Van zodra het gemtegreerd is in het ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan bij ordonnantie
de wet van 20 februari 1990 op hen toegepast worden.

3. Les membres du personnel de la cellule de la Regie en
liquidation sont mis provisoirement a la disposition du
Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale. -L'arrete de
1'Executif devant regler leur transfert definitif vers le Ministere, est actuellement a 1'examen au Conseil d'Etat.

3. De personeelsleden van de eel van de Regie in vereffening zijn voorlopig ter beschikking gesteld van het Ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het besluit van de
Executieve dat hun definitieve overheveling naar het Ministerie moet regelen is thans in onderzoek bij de Raad van State.

Question n° 135 de M°" Nagy du 6 mai 1992 (Fr.):

Vraag nr. 135 van mevrouw Nagy d.d.. 25 april 1992 (Fr.) ;

L'engagement de 3 contractuels au Ministere de la Region.

De aanwerying van 3 contractuelen op het Ministerie van
het Gewest.

Le 13 avril 1992 un arrete de 1'Executif autorisait 1'engagement par le Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale de 3
membres du personnel contractuel. II s'agit de 2 ingenieurs
civils et d'un geographe. L'urgence etait invoquee et des lors
1'arrete n'a pas ete soumis au Conseil d'Etat.

Op 13 april 1992 liet een besluit van de Executieve toe dat
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3
contractuelen aanwierf. Het gaat over 2 burgerlijk ingenieurs
en een aardrijkskundige. De dringende noodzakelijkheid
werd ingeroepen en bijgevolg werd het besluit niet voorgelegd
aan de Raad van State.

L'honorable Ministre peut-il me dire:

Kan de achtbare Minister mij zeggen:

1. Ce qui justifie cette urgence ?

1. Waarom dit zo dringend noodzakelijk was?

2. A quels services seront affectes ces trois emplois ?

2. Bij weike diensten deze drie betrekkingen werden ingedeeld?

3. Sont-ils deja occupes ?

3. Of ze reeds zijn bezet?

4. Comment leur recrutement a-t-il ete organise ?

4. Hoe de aanwerving werd georganiseerd ?

5. Aucune reaffectation de personnel STIB, Agglomeration
ou autre n'etait-elle possible ?

5. Was er geen andere herbestemming van MTVB-, Agglomeratie- of ander personeel mogelijk ?
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Reponse: En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, je peux lui communiquer que:

Antwoord: In antwpord op de door het geachte lid gestelde
vraag, kan ik hem mededelen dat:

1. L'AED est composee de divers services operationnels
charges d'une mission essentiellement technique. II est indispensable pour son bon fonctionnement qu'elle puisse disposer
d'ingenieurs en nombre suffisant. Or, il se fait que dernierement cette administration a ere amputee d'un grand nombre
de ses ingenieurs (5 provisoirement et 2 definitivemebt). Elle a
en effet perdu 7 ingenieurs civils sur les 28 dont elle dispose
normalement, soit un quart de 1'effectif.

1. Het BUV bestaat uit diverse operationele diensten weike
belast zijn met een in essentie technische opdracht. Het is voor
de goede werking ervan onontbeerlijk dat het kan beschikken
over voldoende ingenieurs. Het is center zo dat dit bestuur een
aanzienlijk aantal ingenieurs heeft verloren (5 voorlopig — 2
definitief). Het gaat hier namelijk om 7 burgerlijk ingenieurs
op 28, waarover het normaal beschikt, dat wil zeggen een
kwart van de normale bezetting.

En ce qui concerne les cinq premiers emplois inoccupes
provisoirement, des contrats de remplacement doivent etre
conclus afin de pourvoir a 1'occupation desdits emplois.

Omtrent de eerste 5 voorlopig niet beldede betrekkingen
dienen er vervangingsovereenkomsten te worden gesloten om
in die betrekkingen te voorzien.

Parallelement aux cinq emplois dont question ci-dessus,
deux emplois d'ingenieurs restent inoccupes. Il y a lieu de
signaler que la procedure aupres du SPR s'avere longue et
malaisee, particulierement en ce qui concerne Ie recrutement
d'ingenieurs.

Naast de 5 bovenvermelde blijven er 2 betrekkingen van
ingenieur niet bezet. Er dient aangestipt dat de procedure bij
het VWS geruime tijd in beslag neemt en, wat het aanwerven
van burgerlijke ingenieurs betreft, bijzonder moeizaam verloopt.

C'est pourquoi il a ete propose de proceder a 1'engagement
de deux ingenieurs supplementaires en vue de repondre aux
besoins exceptionnels et temporaires que connait actuellement 1'AED. Cette procedure est d'ailleurs prevue a 1'article 8,
§ 2, a, de I'arrete royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au
recrutement dans certains services publics, modifie par la loi
du 20 feVrier 1990, article 8, § 2, b, et de Particle 2, 1° de
1'arrete royal fixant les principes generaux.

Om die reden is er voorgesteld 2 bijkomende ingenieurs in
dienst te nemen om te beanfwoorden aan de uitzonderlijke en
tijdelijke behoeften van het BUV, In die procedure is trouwens
voorzien door artikel 8, § 2, a, van het koninklijk besluit
nr. 56 van 16 juli 1982 betreffende de werving yan sommige
overheidsdiensten, gewijzigd door de wet van 20 februan
1990, artikel 8, § 2, b, en door artikel 2,1° van het koninklijk
besluit tot bepaling van de algemene principes.

Elle a necessite toutefois 1'adoption d'un arrete de 1'Executif, autorisant Ie Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale
a engager Ie personnel supplementaire en vue de repondre aux
necessites explicitees ci-dessus (art. I", dem. al. de la loi du
20 fevrier 1990).

Zij heeft evenwel een besluit van de Executieve gevergd
waardoor het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest wordt gemachtigd bijkomend personeel in dienst te
nemen om te voldoen aan te boven geschetste behoeften
(art. 1, laatste lid van de wet van 20 februari 1990).

La meme procedure a ete envisagee en ce qui concerne
1'engagement en personnel supplementaire pour Ie service Al
de 1'AED, d'un geographe qui remplirait des fonctions
directement liees a la politique des deplacements. Le SPR ne
dispose pas non plus de reserve de recrutement de licencie en
geographic.

Dezelfde procedure wordt gevolgd voor de indienstneming
van bijkomend personeel voor de dienst Al van het BUV,
namelijk een geograaf wiens functie rechtstreeks verband zou
houden met het vervoerbeleid. Het VWS beschikt niet over
een wervingsreserve van licenciaat aardrijkskunde.

2. Les trois fonctions sont prevues au service de 1'Administration, de 1'Equipement et des Deplacements.

2. De drie betrekkingen zijn voorzien binnen het Bestuur
van Uitrusting en Vervoer.

3. Un ingenieur est deja en service.

3. Een ingenieur is reeds in dienst.

4. U a ete fait appel a 1'ORBEM qui dispose d'un « Service
psychologique » specialise dans la selection du personnel. Une
preselection a deja ete operee par 1'ORBEM.

4. Er is een beroep gedaan op de BGDA die over een
«Psychologische Dienst» beschikt die gespecialiseerd is in
personeelsselectie. Er is reeds een preselectie gemaakt door de
BGDA.

5. Ni 1'Agglomeration ni la STIB peuvent mettre de tels
fonctionnaires a la disposition.

5. Noch de Agglomeratie noch de MTVB kan zulkdanige
ambtenaren ter beschikking stellen.

II n'existe pas d'autres possibilites.

Question n° 139 de M. Paternoster du 22 mai 1992 (Fr.) ;
Nouveaux taux de TVA. — Effets sur le budget regional.

Er bestaan thans geen andere mogelijkheden.

Vraag nr. 139 van de beer Paternoster d.d. 22 met 1992 (Fr.);
Nieuwe BTW-tarieven. — Gevolgea voor de gewestelijke
begroting.

Depuis le 1" avril 1992 sont entres en vigueur des nouveaux
taux de TVA.

Sedert 1 april 1992 zijn nieuwe BTW-tarieven van kracht
geworden.

Quelle influence auront ces nouvelles dispositions sur le
budget regional de 1992 ?

Weike invloed zullen deze nieuwe bepalingen hebben op de
gewestbegroting van 1992 ?
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Reponse : En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, je peux lui communiquer que les recettes, figurant
au budget des Voies et Moyens, ne sont pas influencees par la
modification des taux de TVA.

Antwoord: In antwoord op het door het geachte lid
gestelde vraag, kan ik hem mededelen dat de in de middelenbegroting van het Gewest voorkomende ontvangsten niet
worden beinvloed door de wijziging van de BTW-tarieven.

En ce qui concerne les depenses/pour autant qu'il s'agisse
de depenses soumises a la TVA, la modification des taux de la
TVA a comme resultat que, dans certains cas, elle entrame
une augmentation et dans d'autres cas une baisse.

Wat de uitgaven betreft is het inderdaad zo, dat voor zover
het aan de B'lW onderworpen uitgaven betreft dit in sommige
gevallen een verhoging en in andere gevallen een verlaging
met zich brengt.

Cette modification des taux de TVA ne necessite pas un
ajustement du budget.

De wijziging van de BTW-tarieven vereist echter geen
aanpassing van de begroting.

Question n° 140 de M. de Lobkowicz du 18 mai 1992 (Fr.):

Vraag nr. 140 van de heer de Lobkowicz d.d. 18 mei 1992
(Fr.) :

Lettre de 1'Admiaistration des Ressources natarelfes et de
I'Environnemeat.

. Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en
Leefmilieu.

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.

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

Comment se fait-il que des membres de votre administration utilisent la franchise postale pour exprimer ses revendications sur lesquelles je ne porte pas de jugement ici ? Est-ce de
pratique courante ?

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 ?

Est-ce que d'eventuelles sanctions ont etc 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 ?

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.

Reponse: Me referant a la question precitee, j'ai 1'honneur
de vous informer que des mesures d'ordre interieur ont ete
prises afin de rappeler aux agents du Ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale les dispositions reglementaires qui doivent etre respectees lors de 1'utilisation des enveloppes de
1'Administration a retribution differee.

Antwoord : Als antwoord op voornoemde vraag heb ik de
eer u mede te delen dat ordemaatregelen werden getroffen om
de personeelsleden van het Ministerie van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest er aan te herinneren dat de reglementaire bepalingen bij het gebruik van de briefomslagen van de
Administratie met uitgestelde vergoeding moeten worden
nageleefd.

Question n° 141 de M°" Nagy du 4 juin 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 141 van mevrouw Nagy d.d. 4 juni 1992 (Fr.) :

L'octroi d'lia jour de conge regional.

Toekenning van een gewestefijke verlofdag.

Les fonctionnaires des autres Regions et des Communautes
beneficient d'un jour de conge regional.

De ambtenaren van de andere Gewesten en van de
Gemeenschappen genieten een gewestelijke verlofdag.

L'honorable Ministre peut-il me dire si les fonctionnaires
de la Region beneficient egalement de cet avantage ?

Kan de achtbare Minister mij zeggen of de ambtenaren van
het Gewest dit voordeel eveneens genieten ?

Puisqu'aucun accord n'est intervenu quant a la date
commemorative de la Region, a quelle date est fixe ce jour de
conge regional ?

Op weike datum is deze gewestelijke verlofdag vastgesteld,
gezien er geen akkoord werd bereikt over de herdenkingsdatum van het Gewest?

Qu'en est-il pour Ie personnel de 1'ancienne Agglomeration
etdelaSTIB?

Wat gebeurt er met het personeel van de vroegere Agglomeratie en van de MTVB ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les fonctionnaires de la Region de Bruxelles-Capitale
beneficient d'un jour de conge regional supplementaire dont
ils peuvent disposer librement.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
de ambtenaren van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
eveneens recht hebben op een dag supplementair gewestelijk
verlof waarover zij vrij kunnen beschikken.

Les instructions necessaires ont ete donnees a cet effet.

De nodige instructies werden ter zake gegeven.
282

2250

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 17 juillet 1992 (n° 23)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 17 juli 1992 (nr. 23)

Question n° 146 de M"° Nagy du 16 juin 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 146 van mevrouw Nagy d.d. 16 juni 1992 (Fr.):

L'Agence regionale pour la proprete. — L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif.

aangevoerd in de besluiten van de Executieve.

Gewestelijk Agentscbap voor Netbeid. — De dringendheid

L'Executif prend de plus en plus 1'habitude d'invoquer
1'urgence dans ses arretes. En faisant de la sorte, 1'Executif
evite de soumettre ces arretes a 1'avis du Conseil d'Etat. Or, la
possibilite d'invoquer 1'urgence doit a. notre sens garder son
caractere exceptionnel et non pas devenir la regle.

Meer en meer heeft de Executieve de gewoonte in haar
besluiten «dringende noodzakelijkheid» aan te voeren. Aldus
vermijdt zij deze besluiten aan de Raad van State ter advies te
moeten voorleggen. De mogelijke «dringende noodzakelijkheid» moet volgens ons een uitzondering blijven en niet
algemene regel worden.

L'Agence Proprete a ete creee par une ordonnance du
19 juillet 1990, c'est-a-dire 19 mois avant la parution des
arretes au Moniteur.

Het Agentschap voor Netheid werd opgericht m een
ordonnantie van 19 juli 1990, dat wil zeggen 19 maand voor
de bekendmaking van de besluiten in het Staatsblad.

L'honorable Ministre peut-il me dire pour quelle raison
1'urgence a ete evoquee par les arretes suivants :

Kan de geachte Minister me zeggen waarom in de volgende
besluiten « dringende noodzakelijkheid » wordt aangevoerd :

- du 13 fevrier 1992 fixant Ie statut du fonctionnaire
dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de 1'Agence
regionale pour la Proprete;
- du 13 fevrier 1992 fixant Ie statut administratif et pecuniaire du personnel de 1'Agence regionale pour la Proprete;

- het besluit van 13 februari 1992 tot vaststelling van het
statuut van leidend ambtenaar en adjunct-leidend ambtenaar van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
- het besluit van 13 februari 1992 tot vaststelling van het
administratief en geldelijk statuut van het personeel van het
Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
- het besluit van 13 februari 1992 tot vaststelling van de
weddeschalen van de bijzondere graden van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid ?

- du 13 fevrier 1992 fixant les echelles de traitement des
grades particuliers de 1'Agence regionale pour la Proprete ?
Repoase : En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, j'ai 1'honneur de lui communiquer que 1'urgence
invoquee par les trois arretes concernes etait tout a fait
justifiee. Nous sommes egalement d'avis que 1'urgence doit
garder un caractere exceptionnel, mais les circonstances
actuelles nous obligent plus souvent a user d'une procedure
d'urgence.

Antwoord: In antwoord op de door het geachte lid
gestelde vraag heb ik de eer haar mede te delen dat de
hoogdringendheid die werd ingeroepen voor de drie betrokken besluiten zeker gerechtvaardigd was. Wij zijn zonder
twijfel van mening dat de hoogdringendheid slechts in
uitzonderlijke gevallen moet ingeroepen worden maar de
huidige omstandigheden verplichten ons vaker gebruik te
maken van deze procedure.

En effet, 1'ordonnance du 19 juillet 1990 portant creation
de 1'Agence regionale pour la Proprete est entree en vigueur Ie
31 decembre 1991. Le cadre organique de 1'Agence est entre
en vigueur le 1" janvier 1992 par un arrete de 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 1991. II etait
par consequent imperatif que les trois arretes d'execution
soient pris dans les plus brefs delais.

Inderdaad, de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende
oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid trad
in working op 31 december 1991. Het organiek kader van het
Agentschap is in werking getreden op 1 januari 1992 door het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van
21 november 1991 en het was bijgevolg dringend noodzakelijk om deze drie uitvoeringsbesluiten binnen de kortste tijden
te nemen.

Dans la note a 1'Executif il est clairement fait mention de la
necessite de pourvoir, dans les meilleurs delais, a 1'encadrement du personnel mis a disposition de 1'Agence « BruxellesProprete» et la publication urgente au Moniteur beige des
trois projets d'arretes vises.

In de nota aan de Executieve wordt duidelijk gewag
gemaakt van de noodzaak om in de begeleiding te voorzien
van het personeel dat aan het Agentschap « Net Brussel» ter
beschikking werd gesteld en om de dringende bekendmaking
van de drie bedoelde besluiten in het Belgisch Staatsblad aan
te vragen.

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

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

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

Les rejets de 1'incinerateur da «Westlaad Shopping Center*.

De uitstoot van de verbrandingsoven van bet «West!aad
Shopping Center»

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

Het handelscentrum «Westland Shopping Center », gelegen
op het grondgebied van de gemeente Anderlecht, heeft zijn
eigen verbrandingsoven. Deze wordt gebruikt voor de verbranding van de afvalstoffen die uit deze economische
activiteit voortvloeien.
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Monsieur Ie Ministre pourrait-il repondre aux questions
suivantes :

Zou de heer Minister de volgende vragen kunnen beantwoorden:

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

1. Werd er voor deze verbrandingsoven een exploitatievergunning uitgereikt?

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

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

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

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

Repoase : J'ai 1'honneur de preciser a 1'honnorable membre
ce qui suit:

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen wat
volgt:

1. Les exploitants de 1'incinerateur dont question possedent une autorisation d'exploitation delivree par la Deputation permanente Ie 16 mars 1973 (n° 13111/38357/41230).
Dans Ie cadre de cette autorisation, plusieurs conditions sont
prevues afin de ne pas perturbe.r la tranquillite du voisinage,
et d'assurer une securite suffisante des installations.

1. De exploitanten van de verbrandingsoven waarvan
sprake, zijn in het bezit van een exploitatievergunning die
door de bestendige deputatie werd afgegeven op 16 maart
1973 (nr. 13111/38357/41230). In het kader van deze
vergunning zijn verschillende voorwaarden voorzien ten einde
de rust van de omwonenden niet te verstoren en een
voldoende veiligheid van de inrichtingen te waarborgen.

2. L'Administration me signale qu'aucune plainte des
riverains n'a ete enregistree aupres de leurs services depuis
plus de 2 ans. Des lors, aucune analyse recente n'a ete
effectuee.

2. De Administratie heeft me meegedeeld dat er in een
tijdsspanne van meer dan 2 jaar nog geen enkele klacht van de
omwonenden werd geregistreerd. Bijgevolg werd geen enkele
recente analyse uitgevoerd.

3. Dans Ie cadre de 1'application de 1'arrete d'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale relatif aux installations existantes d'incineration de dechets menagers (paru au Moniteur
Ie 15/08/1991), un inventaire des incinerateurs de d6chets
menagers sera realise afin d'adapter les permis d'exploiter
delivres anterieurement aux nouvelles normes et conditions
de fonctionnement prevues.

3. In het kader van de toepassing van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betreffende de bestaande huisvuilverbrandingsinstallaties (verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 15/08/1991), zai een inventaris van de
huisvuilverbrandingsovens worden opgemaakt ten einde de
eerder verieende exploitatievergunningen aan te passen aan
de nieuwe voorziene werkingsnormen en -voorwaarden.

Pour rappel, cet arrete sera d'application Ie 1" decembre
1995, mais Ie travail d'adaptation des permis sera effectue
prochainement afin de prevenir les exploitants de ce type
d'mstallation, des futures contraintes auxquelles Us devront
faire face.

Ter herinnermg dient te worden vermeld dat dit besluit op
1 december 1995 van toepassing wordt. De aanpassingswerkzaamheden voor de vergunningen zullen weldra worden
aangevat om zodoende de exploitanten van dit type inrichting op de hoogte te brengen van de toekomstige verplichtingen waaraan zij zullen moeten voldoen.

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

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

Remise en service du pont rustique du pare de Woluwe.

Het opnieuw ia dienst stellea van de rustieke brug van bet
Woluwepark.

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

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

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

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

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

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

Repoase : J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honnorable membre que Ie Service du Plan Vert, apres avoir
constate Ie mauvais ete du pont, a fait appel Ie 12 mars 1991 a
1'aide de 1'Administration de 1'Equipement et de la Politique
des Deplacements pour conseiller Ie service sur Ie danger que
representait ce pont et etablir un devis pour les travaux de
reparation ou remplacement a effectuer.

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de
Dienst Groen Plan, na de slechte staat te hebben vastgesteld
van de brug, op 12 maart 1991 de hulp heeft ingeroepen van
het Bestuur van de Uitrusting en van het Vervoerbeleid ten
einde de dienst in te lichten over het gevaar dat deze brug
inhoudt en een bestek op te maken van de herstellings- en
vervangingswerkzaamheden die eraan dienen te worden uitgevoerd.
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Le Service Al, comptant les ingenieurs issus du Bureau des
Fonts, a conclu a 1'extreme instabilite de 1'ouvrage et a
present le 24 avril 1991 la fermeture immediate en raison des
dangers encourus par les usagers automobilistes.

De Dienst Al, die ingenieurs uit het Bruggenbureau omvat,
kwam tot het besluit dat de toestand van de brug uiterst
onstabiel was en beval op 24 april 1991 de onmiddellijke
sluiting van de brug omwille van het gevaar voor de
automobilisten.

Le Service du Plan Vert a des lors ferine le pont le 26 avril
1991.

Bijgevolg sloot de Dienst Groen Plan de brug op 26 april
1991.

Le 4 fevrier 1992 un rappel a ete envoye a 1'AED mais n'a
pas recu a ce jour de reponse.

Op 4 februari 1992 werd aan het BUY een rappelbrief
gestuurd waaraan, tot op heden, geen gevolg werd gegeven.

Question n° 132 de M°" Jacobs du 21 fevrier 1992 (Fr.) :

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

Qualite du logemeat apres la loi du 20 fevrier 1991.

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

La loi du 20 fevrier 1991 modifiant et completant les
dispositions du Code civil relatives aux baux a loyer stipule en
son titre 1°, article 2, a propos de 1'etat du bien loue, que
celui-ci doit «repondre aux exigences elementaires de securite, de salubrite et d'habitabilite» et que «cette condition
s'apprecie par reference a 1'etat du bien au moment de 1'entree
en jouissance du preneur».

De wet van 20 februari 1991 houdende wijziging en
vervollediging van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek
betreffende de huurovereenkomsten bepaalt in titel I, artikel 2
in verband met de staat van het gehuurde goed, dat deze
« moet beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid» en dat «of deze
voorwaarde is vervuld wordt beoordeeld aan de hand van de
staat van het goed op het ogenblik dat de huurder in het genot
ervan treedt».

Monsieur le Ministre peut-il me faire savoir si, un an apres
1'entree en vigueur de cette loi (le 28 fevrier 1991), on peut
observer une incidence de celle-ci sur la qualite de 1'habitat
mis en location en Region bruxelloise ?

Kan de heer Minister me zeggen of men, een jaar na de
inwerkingtreding van deze wet (28 februari 1991), kan
vaststellen dat deze wet een invloed heeft op de kwaliteit van
de in het Hoofdstedelijk Gewest te huur aangeboden huisvesting ?

Par ailleurs, quel est le service competent pour exercer le
controle sur la qualite de cet habitat ?

Weike dienst is trouwens bevoegd de kwaliteit van deze
huisvesting te controleren ?

Reponse : II n'est pas possible actuellement d'apprecier,
meme grossierement, 1'incidence sur la qualite de 1'habitat
bruxellois des lois des 20 fevrier et 1" mars 1991 modifiant et
completant les dispositions du Code Civil relatives aux baux a
loyer compte tenu de 1'absence de precision des «exigences
elementaires de securite, de salubrite et d'habilite». Non
seulement, les travaux preparatoires n'ont livre aucune definition (Rommel Guy et Vankerckhove Jos, « Lois des 20 fevrier
et 1" mars 1991 completant et modifiant les dispositions du
Code Civil relatives aux baux a loyer», J.T., 1991, p. 326,
n° 19) mais il a ete exclu de se referer aux reglementations
administratives en vigueur pour interpreter ces notions
(Jadoul Pierre, «La loi du 20 fevrier 1991 modifiant et
completant les dispositions du Code Civil relatives aux baux a
loyer », Journal des Proces, 19 avril 1991, n° 193, p. 13, n° 7).

Aatwoord: Het is momenteel nog niet mogelijk om de
weerslag van de wetten van 20 februari en 1 maart 1991
houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, op de kwaliteit van de
Brusselse woningen, zeifs ruw geschat, te beoordelen, gelet op
het ontbreken aan een duidelijke omschrijving van «de
elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid ». Niet alleen hebben de voorbereidende werkzaamheden niet geleid tot een bepaling (Rommel Guy en Vankerckhove Jos, «Lois des 20 fevrier et 1" mars 1991 completant et
modifiant les dispositions du Code Civil relatives aux baux a
loyer, J.T., 1991, p. 326, nr. 19) maar het was uitgesloten zich
te beroepen op de van kracht zijnde administratieve reglementeringen om deze begrippen te interpreteren (Jadoul Pierre,
«La loi du 20 fevrier 1991 modifiant et completant les
disositions du Code Civil relatives aux baux a loyer », Journal
des Proces, 19 april 1991, nr. 193, p. 13, nr. 7).

De plus, la recente modification legislative a consacre le
recours au bail a renovation, ce qui permet la mise sur le
marche locatif des biens en mauvais etat.

De recente wijziging van de wet heeft bovendien het sluiten
van een huurovereenkomst bekrachtigd waarbij renovatiewerken ten laste van de huurder worden gelegd. Hierdoor
kunnen huizen in slechte staat te huur worden aangeboden.

Enfin, il parait difficile d'organiser un service administratif
qui controle la qualite de 1'habitat. En effet, si ce n'est a
1'occasion de 1'instruction de demande de primes, de permis
de batir ou d'autres autorisations, le principe de protection de
la vie privee interdit 1'acces au domicile a defaut de consentement de 1'occupant et fait done obstacle a toute entreprise de
controle systematique.

Het lijkt tenslotte moeiliJk om een administratieve dienst te
organiseren die toezicht houdt op de kwaliteit van de huizen.
Het principe van de bescherming van de privacy verbiedt de
toegang tot de woning zonder de instemming van de bewoner,
behalve ter gelegenheid van het onderzoek betreffende een
premieaanvraag, een bouwaanvraag of andere vergunningen.
Hierdoor is een systematische controle onmogelijk.
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Question a° 136 de M. de Lobkowicz du 5 mars 1992 (Pr.) :

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

Designation d'architectes par la Region de BruxellesCapitale.

Aanwijzing van architecten door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

J'ai eu 1'occasion d'interroger 1'honorable Ministre-President sur la designation d'avocats par la Region de BruxellesCapitale, suite a quoi il a eu 1'amabilite de bien vouloir me
repondre, de maniere tres complete, par Ie biais du bulletin
des Questions et Reponses.

Ik kreeg de mogelijkheid de geachte Minister-Voorzitter te
ondervragen over de aanwijzing van advokaten door het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Hij was zo vriendelijk me,
erg volledig, te antwoorden in het bulletin van Vragen en
Antwoorden.

Ce genre de questions est important car la plupart du temps
Ie choix des fournisseurs de la Region se fait apres des
procedures tres precises et fort reglementees d'appels d'offres
publics,... ce qui n'est plus Ie cas en ce qui concerne Ie choix
du titulaire d'une profession liberale.

Dit soort vragen is belangrijk want meestal gebeurt de
keuze van de leveranciers van het Gewest op basis van erg
precieze en streng gereglementeerde procedures wat publieke
offertes betreft, betgeen niet langer het geval is inzake de
keuze van de uitoefenaar van een vrij beroep.

Dans cet ordre d'idees, je souhaiterais a present connaltre Ie
nom des architectes, ou associations d'architectes, designes
par la Region de Bruxelles-Capitale depuis 1'installation du
nouvel Executif jusqu'a ce jour, et pour chaque architecte Ie
nombre de dossiers qui lui a ete confie.

In deze optiek zou ik graag de naam kennen van de
architecten, of architectenverenigingen, die door het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest werden aangewezen sedert het aantreden van de nieuwe Executieve, en voor eike architect het
aantal dossiers dat hem werd toevertrouwd.

Reponse : Contrairement a ce qu'affirme Phonorable membre. Ie choix du titulaire d'une profession liberale n'echappe
pas necessairement aux procedures des marches publics (qui
ne se limitent d'ailleurs pas a 1'appel d'offre general mais
concernent egalement 1'adjudication publique ou restreinte,
appel d'offres restreint, marche de gre a gre).

Antwoord: In tegenstelling tot wat het geachte lid beweert,
valt de keuze van een persoon, die een vrij beroep uitoefent,
niet noodzakelijk buiten de procedures van de overheidsopdrachten (die zich overigens niet beperken tot de algemene
offerteaanvraag, maar tevens de openbare en beperkte aanbesteding, de beperkte offerteaanvraag, de onderhandse
opdracht betreft).

Ainsi en ce qui concerne les architectes, si une concurrence
sur les prix est exclue, d'autres criteres peuvent etre pris en
consideration pour la mise en concurrence tels la qualite
technique ou esthetique, Ie choix des materiaux preconises,
1'experience professionnelle, la qualite et Ie cout des variantes
ou suggestions.

"Wat betreft de architecten, indien een mededinging betreffende de prijs uitgesloten is, kunnen andere criteria in acht
worden genomen voor de mededinging, zoals de technische of
esthetische waarde, de keuze van de aanbevolen materialen,
de beroepservaring, de kwaliteit en de kostprijs van de
varianten of voorstellen.

Des architectes peuvent done entrer en concurrence par Ie
biais d'un appel d'offres-concours. Si d'aventure, en vertu de
1'article 17, § 2, 5°, de la loi sur les marches publics, un
marche de gre a gre se justifie, je vous rappelle que cela
n'exclut pas une mise en concurrence; elle sera simplement
informelle.

Er kan dus een mededinging zijn tussen de architecten via
een offerteaanvraag in de vorm van een wedstrijd. Indien, bij
toeval, een onderhandse opdracht wordt gerechtvaardigd,
krachtens artikel 17, § 2, 5" van de wet betreffende de
overheidsopdrachten, herinner ik u eraan dat dit de mededinging niet uitsluit; deze zai slechts informeel zijn.

En definitive, les architectes ne connaissent pas Ie regime de
designation et mise sous abonnement reserve par la Region
aux avocats.

Tenslotte vallen de architecten niet onder het stelsel van de
aanwijziging en de abonnementsovereenkomst, dat het
Gewest voorbehoudt aan de advocaten.

C'est pourquoi Ie travail de recherche au sein des services
pour identifier les architectes ou associations d'architectes est
plus long et ardu que celui mene pour la determination des
avocats. Aussi, un complement de reponse vous sera communique dans Ie mois de la publication de la presence.

Daarom is het onderzoekswerk binnen de diensten, om de
architecten of de architectenverenigingen te identificeren,
langer en moeilijker dan de aanwijzing van de advocaten. Een
bijkomend antwoord zai u worden verstrekt binnen de maand
na de bekendmaking van dit antwoord.

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

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

classes.

De adriezen en de verguaaiagen iazake geklasseerde iarichtiagen.

La problemadque de controle des etablissements classes est
geree a Bruxelles d'une facon pour Ie moins peu rationnelle.
Alors qu'il existait au service de 1'Administration regionale
une cellule chargee de ce controle, formee d'agents starutaires
ayant les competences de police, 1'Executif a decide fin 1991,
de transferor cette competence a 1'IBGE.

De geklasseerde inrichtingen worden in Brussel op een
weinig rationele manier gecontroleerd. Binnen het gewestelijk
bestuur bestond er een eel die met deze controle was belast en
die bestond uit ambtenaren met politiebevoegdheid. Bind
1991 besliste de Executieve deze bevoegdheid aan het BIM
over te dragen.

Les avis et autorisations en matiere d'etablissemeats
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Au sein de cette institution, la methode de travail est
corume: «passation de convention pour une assistance
technique (10 millions inscrits au deuxieme ajustement budgetaire 1991), creation d'une cellule de 5 ingenieurs et
creation de liens avec des consultants exterieurs (rapport
d'activites 1992 de 1'IBGE)».

De werkmethode van deze instelling is bekend : sluiten van
een overeenkomst voor technische bijstand (10 miljoen op de
2de aanpassing van de begroting voor 1991), oprichten van
een eel van 5 ingenieurs en tot stand brengen van banden met
externe adviseurs (acriviteitenverslag van het BIM voor
1992).

L'institut est d'ailleurs connu dans les milieux de consultance et d'etude comme une veritable source intarissable.
Pour rappel. Ie budget pour etude de 1'IBGE pour 1991 a ete
de 113,5 millions en plus des 232,3 millions des frais de
fonctionnement de 1'institut lui-meme.

In advies- en studiekringen staat het instituut trouwens
bekend als een werkelijk nooit opdrogende bron. Ter herinnering: de begroting 1991 van het BIM voor studies bedroeg
113,5 miljoen, bovenop de 232,3 miljoen voor de werkingskosten van het instituut zeif.

L'honorable Ministre peut-il me dire :

Kan de geachte Minister me meedelen :

2. Si des transferts de personnel sont prevus dans 1'annee
vers 1'IBGE ? Si oui, lesquels ?

1. Welk statuut de ingenieurs verantwoordelijk voor de
adviezen en de vergunningen inzake geklasseerde inrichtingen
zullen genieten ?
2. Of er tijdens het jaar in overhevelingen van personeel
naar het BIM is voorzien ? Zo ja, weike ?

3. Si des modifications du cadre organique de 1'IBGE sont
en preparation ? Si oui, lesquelles ?

3. Of er gewerkt wordt aan wijzigingen van het organiek
kader van het BIM ? Zo ja, weike ?

Repoase: La question de 1'honorable Parlementaire me
donne 1'occasion de souligner la qualite du travail erfectue par
1'IBGE dans Ie secteur des etablissements classes.

Aatwoord: De vraag van het geachte lid biedt mij de
mogelijkheid om de kwaliteit van het werk, uitgevoerd door
het BIM in de sektor van de ingedeelde inrichtingen, te
onderstrepen.

En effet, j'estime que ce service est fondamental dans la
Region bruxelloise et a ete bien trop longtemps neglige.

Ik meen inderdaad dat deze dienst fundamenteel is in het
Brussels Gewest en dat deze te lang werd verwaarloosd.

Parmi les realisations dans ce domaine, citons entre autres:

Onder de realisaties in dit domein, kan men onder meer
vermelden:

— la reorganisation complete du service: les dossiers sont
traites nettement plus rapidement qu'auparavant tout en
ameliorant la qualite des avis rendus. Par ailleurs 1'informatisation du service continue et permettra d'en ameliorer
encore refficience;

— de volledige reorganisatie van de dienst: de dossiers
worden opmerkelijk vlugger behandeld dan voordien, en
bovendien is de kwaliteit van de uitgebrachte adviezen
verbeterd. De automatisering van de dienst wordt overigens voortgezet en hierdoor zai de doeltreffendheid nog
worden verhoogd;
— een grondig onderzoek van de normen en de exploitatievoorwaarden, die door de vergunning worden opgelegd;
— de volledige herziening van het wettelijke kader dat de
exploitatie- en lozingsvergunningen regelt in de ontwerpen
van ordonnantie betreffende de milieuvergunning en de
effectenstudie.

1. Quel sera Ie statut des ingenieurs responsables des avis
et autorisations en matiere d'etablissements classes ?

— une reflexion en profondeur par rapport aux normes et aux
conditions d'exploitation imposees au travers des permis;
— la refonte complete du cadre legal regissant les autorisations d'exploitation et les permis de rejets au travers des
projets d'ordonnance relatifs au permis environnement et
aux etudes d'incidence.
Je suis convaincu qu'a travers ces realisations, Ie secteur des
etablissements classes est en passe de devenir 1'une des parties
de 1'Administration la mieux geree, ce qui correspond a mon
souhait depuis Ie debut de mon mandat.

Ik ben ervan overtuigd dat dank zij deze realisaties, de
sektor van de ingedeelde inrichtingen een van de best
beheerde afdelingen van de Administratie zai worden, wat
beantwoordt aan het doel dat ik vooropstelde bij het begin
van mijn mandaat.

Quant aux conventions passees par 1'IBGE et qui ne
concernent d'ailleurs pas uniquement Ie service des etablissements classes, je ne connais pas la conception d'une Administration de 1'environnement de 1'honorable Parlementaire,
mais pour ma part, j'estime qu'il est tout a fait interessant et
utile de faire appel a des specialistes exterieurs en matiere
d'environnement, etant donne la variete et la complexite des
sujets abordes.

Wat betreft de overeenkomsten die door het BIM worden
gesloten en die overigens niet alleen betrekking hebben op de
dienst van de ingedeelde inrichtingen, ben ik niet op de hoogte
van de opvatting van het geachte Raadslid betreffende een
milieuadministratie, maar ik acht het zeer belangrijk en
noodzakelijk dat er een beroep wordt gedaan op externe
deskundigen inzake leefmilieu omwille van de verscheidenheid en het ingewikkeld karakter van de onderwerpen.

Je pense que cette approche est nettement plus rentable et
efficace que d'entretenir une armee de fonctionnaires chacun
specialise dans un domaine particulier,

Ik meen dat deze werkwijze meer rendabel en doeltreffend
is dan het feit over een groot aantal ambtenaren te beschikken
die elk in een bepaald domein gespecialiseerd zijn.

Enfin, je souhaiterais preciser a 1'honorable Parlementaire,
par rapport aux questions precises qu'elle souleve, ce qui
suit:

Tenslotte, wat betreft haar precieze vragen, wens ik het
geachte lid mee te delen wat volgt:
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• les 5 ingenieurs et licencies engages ont une position
contractuelle vis-a-vis de 1'Institut. Ils assument leurs
fonctions sous la responsabilite de leur chef de division (un
conseiller) et des fonctionnaires dirigeants;
• Ie transfer! de quelques agents de 1'Arne vers 1'IBGE est
prevu a court terme, en attendant Ie regroupement complet
des services;
• une extension de cadre est actuellement en discussion au
sein de 1'Executif.

— de 5 aangeworven ingenieurs en licentiaten hebben een
contract met het Instituut. Ze oefenen hun ambt uit onder
de verantwoordelijkheid van hun afdelingschef (een adviseur) en van de leidende ambtenaren;
— op korte termijn is de overheveling van enkele beambten
van de ANHL naar het BIM voorzien, in afwachting van de
volledige hergroepering van de diensten;
— momenteel wordt een uitbreiding van de personeelsformatie besproken binnen de Executieve.

J'espere avoir ainsi repondu a 1'honorable Parlementaire.

Ik hoop aldus op de vragen van het geachte lid te hebben
geantwoord.

Question n° 139 de M. Vandenbossche du 10 mars 1992

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

(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
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 :

Taalgebruik in admioistratieve zaken.
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 (inkohieringen), brochures en briefwisseling.
Kan de heer Minister mij mededelen :

— 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 BruxellesCapitale ?
— quelle mesure il prend pour eviter que de serieux problemes
ne se presentent ?

- welk criterium hi] hanteert om de taal van rechtsonderhorigen, inwonenden van het Brussels 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 ?
- weike maatregel hij neemt om ernstige problemen te
voorkomen ?

Reponse : L'echange de documents avec la population est
regle par les lois coordonnees sur 1'emploi des langues en
matiere administrative. Les communications au public sont
done realisees en francais et en neerlandais. La communication avec un particulier se realise dans la langue que celui-ci
utilise.

Antwoord: De briefwisseling met de bevolking wordt
geregeld door de gecoordineerde wetten op het gebruik van de
talen in bestuurszaken. De mededelingen aan het publiek
gebeuren bijgevolg in het Frans en in het Nederlands. De
contacten met een prive-persoon gebeuren in de taal die hij
gebruikt.

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

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

Representation de la Region a. /'exposition universelle de
K.epr<
Seville.

Vertegenwoordiging van het Gewest op de wereldtentoonstefling van Sevilla.

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

Ons Gewest zai vertegenwoordigd zijn op de wereldtentoonstelling van Sevilla.

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

Zai mijnheer de Minister ons Gewest vertegenwoordigen
op deze tentoonstelling ?

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'accompagnent ?

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 ?

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

Hoeveel zai dat het Gewest kosten ? Op weike begrotingspost worden de kosten ingeschreven ?

jReponse; J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre que je n'effectuerai pas le deplacement a 1'exposition
universelle de Seville. Aucun membre de mon cabinet ne s'y
rendra aux fins de m'y representer.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat ik
niet naar de wereldtentoonstelling van Sevilla zai gaan. Geen
enkel lid van mijn kabinet zai hierop aanwezig zijn om mij te
vertegenwoordigen.

— quel critere il utilise pour definir la langue des administres
qui habitent la Region de Bruxelles-Capitale ?
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Question n° 148 de M"" Nagy du 24 avril 1992 (Fr.):
La contamination par les dioxines et furanes (suite).

Vraag nr. 148 van mevrouw Nagy d.d. 24 april 1992 (Fr.):
De besmetting door dioxines en furanen (vervolg).

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 1'incinerateur et des
etudes realisees par Ie Ministre de la Sante publique, 1'honorable Ministre m'annoncait Ie depot d'un rapport final.

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.

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

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

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

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

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

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

Reponse : Comme je 1'ai deja mentionne dans ma reponse
precedence, cette etude sur la contamination du lait de ferme
par les dioxines et les furanes est menee par les Ministeres
nationaux competents et porte sur toute la Belgique.

Antwoord: Zoals ik reeds in mijn vorig antwoord heb
megedeeld, wordt de studie over de besmetting door dioxines
en furanen van melk afkomstig van boerderijen uitgevoerd
door de bevoegde nationale Mmisteries en heeft zij betrekking
op heel Belgie.

Les premiers resultats doivent encore faire 1'obj'et d'une
interpretation par les experts avant, Ie cas echeant, d'en tirer
des enseignements.

Alvorens uit deze studie lering te trekken, dienen de eerste
resultaten nog door de deskundigen te worden geihterpreteerd.

Je ne suis des lors pas en mesure, a 1'heure actuelle, de
fournir les resultats de ces etudes a 1'honorable membre et ce
d'autant moins, que la Region bruxelloise n'en est pas Ie
commanditaire.

Voor het ogenblik kan ik de resultaten van deze studies nog
niet aan het geachte lid meedelen, te meer omdat het Hoofdstedelijk Gewest niet de opdrachtgever is.

Question n° 152 de M. Cauwelier du 15 mai 1992 (N.) :

Vraag nr. 152 van de heer Cauwelier d.d. 15 met 1992 (N.):

Les publications du Cabinet.

De publikaties van het Kabinet.

Les Ministres et Secretaires d'Etat bruxellois ont pris la
bonne habitude de fournir regulierement des informations
concernant leur politique. Cette pratique s'inscrit dans une
tendance a la «transparence de l'administration».

Het behoort tot de zinvolle geplogenheden van de Brusselse
Ministers en Staatssecretarissen dat zij geregeld informatie
verstrekken over hun beleid. Dit kadert in een tendens tot
« openbaarheid van bestuur».

D'une part, nos dirigeants font appel pour ce faire a la
presse et aux medias (conferences) et bulletins de presse,
interviews, insertions payantes dans des journaux, etc.), et
d'autre part, ils prennent eux-memes 1'initiative d'editer leurs
propres publications de Cabinet.

Enerzijds doen onze beleidslieden hiervoor beroep op de
pers en de media (perskonferenties en -berichten, interviews,
betaalde inlassingen, enz.), anderzijds nemen zijzelf het initiatief door het uitgeven van eigen Kabinetspublikaties.

C'est a propos de ce deuxieme type d'informations que je
voudrais poser des questions.

Het is deze tweede soort van informatie die ik thans wens te
bevragen.

Je souhaiterais obtenir la liste des publications editees par Ie
Cabinet en 1989, en 1990, en 1991, et dans la mesure du
possible, de ce qui a deja ete public en 1992.

Graag ontving ik een lijst met de publikaties die door het
Kabinet werden uitgegeven in de loop van respektievelijk
1989,1990,1991, en in de mate van het reeds mogelijke, van
1992.

Pour des raisons de clarte, j'aimerais que cette liste de litres
soit divisee en quatre categories:
1. les publications en neerlandais;
2. les publications en francais;
3. les publications bilingues (neerl, + francais);
4. les publications multilingues (neerl. + francais + ...).

Klaarheidshalve zag ik deze titel-lijst liefst opgedeeld worden in vier kategorieen:
1. Nederlandstalige publikaties;
2. Franstalige;
3. tweetalige (Ned. + Frans);
4. meertalige (Ned. + Frans + ...).
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En outre, j'aimerais connaitre pour chaque titre:
— Ie nombre de pages (et pour les cas exceptionnels: Ie
format);
— Ie tirage (Ie cas echeant, egalement pour les reimpressions
et les renditions);
- Ie cout global et le(s) poste(s) du budget oil celui-ci a ete
inscrit;
- Ie cas echeant, Ie prix de vente «a des tiers».

Bovendien vernam ik graag per titel:
— het aantal bladzijden (in uitzonderlijke gevallen: het for-maat);
— de opiage (desgevallend ook van de herdrukken of geactualiseerde latere edities);
- de globale kostprijs en de begrotingspost(en) waarop die
werd ingeschreven;
- de evenruele verkoopprijs « aan derden ».

U me semble utile de marquer d'un sigle les publications qui
sont toujours disponibles et celles qui sont epuisees.

Het lijkt mij nuttig dat via een siglum zou aangeduid
worden weike publikaties thans nog voorradig zijn en weike
reeds uitgeput.

En outre, il me semble souhaitable de mentionner 1'adresse
et les modalites de commande pour les publications encore
disponibles.

Bovendien lijkt het mij wenselijk dat voor de thans nog
voorradige publikaties het besteladres en de bestellingsmodaliteiten zouden vermeld worden.

Je suis convaincu qu'une telle liste de publications sera utile
non seulement aux membres du Conseil dans 1'exercice de
leur mission de controle, mais aussi a la population bruxelloise. Car, renseignements pris, j'ai pu constater a plusieurs
reprises que ni les membres du Conseil, ni Ie public bruxellois
ne sont au courant de 1'existence de certaines publications de
Cabinet, qui les concernent pourtant.

Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke publikatielijst niet
enkel nuttig is voor de Raadsleden om hun kontrolerende
taak te kunnen uitoefenen, maar tevens zeer djenstig kan zijn
voor de Brusselse bevolking. Want uit enige navraag heb ik
reeds herhaaldelijk kunnen vaststellen dat noch de Raadsleden noch het Brusselse publiek op de hoogte zijn van het
bestaan van bepaalde Kabinetspublikaties, die hen nochtans
aanbelangen.

Je vous remercie pour les efforts probablement importants
qu'exigera une reponse complete a ma question, qui me paratt
neanmoins tres judicieuse.

Met dank voor de vermoedelijk zware inspanning die een
volledig antwoord u zai vergen, maar die mij niettemin zeer
zinvol lijkt.

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre ce qui suit:

Aatwoord: Ik heb het geachte lid het volgende mede te
delen :

Dans Ie cadre de ma competence pour les Relations
exterieures de la Region de Bruxelles-Capitale, j'ai edite une
brochure en trois langues avec les caracteristiques suivantes:

In het kader van mijn bevoegdheid voor de Externe
Betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb ik
een brochure in drie talen uitgegeven met volgende kenmerken:
-

1. Titre et tirage :
Jeunes au Coeur de 1'Europe
Jongeren op de Drempel van Europa
Being young in the heart of Europe

1. Titel en opiage :
Jeunes au Coeur de 1'Europe
Jongeren op de Drempel van Europa
Being young in the heart of Europe

(45.000 ex)
(35.000 ex)
(20.000 ex)

2. La brochure compte 16 pages dans les trois langues.

(45.000 ex)
(35.000 ex)

(20.000 ex)

2. De brochure telt in alle talen 16 pagina's.

3. Le cout global du projet et de la production s'eleve a
1.112.000 F a charge de la Section I, Division 20, programme
01 — Allocation de base 12.01 du budget approuve de la
Region de Bruxelles-Capitale pour 1'annee 1991.

3. De globale kostprijs voor ontwerp en produktie
bedraagt 1.112.000 fr. en is ten laste van de Sectie I Afdeling
20 programma 01 — Basisallocatie 12.01 van de goedgekeurde begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
1991.

4. Cette brochure qui vise a stimuler les rencontres entre
jeunes de tous les groupes de la population a Bruxelles peut
etre obtenue gratuitement aupres des services du « Cultured
Jongerenpaspoort» (Waterkrachtstraat 36, 1040 Brussel) et
Carte Jeunes (avenue Jean Volders 10, 1060 Bruxelles).

4. Deze brochure die de ontmoeting tussen Jongeren uit
alle bevolkingsgroepen te Brussel wil stimuleren kan gratis
besteld worden via de diensten van het Cultured Jongerenpaspoort (Waterkrachtstraat 36, 1040 Brussel) en Carte
Jeunes (avenue Jean Volders 10, 1060 Brussel).

Ministre de 1'Economie

Minister belast met Economic

Question n0 93 de M°» Jacobs du 30 avril 1992 (Fr.):
Banque de doonees ecoaomiques bnixeUoises.
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.);
Brusselse economische databank.
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.
283
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Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire :

Kan de heer Minister me zeggen :

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

— Weike soort gegevens aan de ondernemingen zullen
gegeven worden en via weike instellingen ?

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

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

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

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

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre qu'il convient d'abord de
rectifier I'appellation de ce projet.

Aatwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het
geachte lid te laten weten dat in de eerste plaats een correctie
dient te worden aangebracht aan de benaming van dit project.

En effet, le titre « Brussels on Line » constitue une appellation deja utilisee et propriete d'un magazine qui est, il faut le
souligner, totalement etranger a ce projet.

De titel «Brussels on Line» vertegenwoordigt een reeds
gebruikte benaming en is het eigendom van een tijdschrift dat
absoluut niets te maken heeft met dit project.

L'appellation provisoire est «Banque de donnees economiques bruxelloises».

De voorlopige benaming is «Brusselse economische databank*.

En ce qui concerne les types de donnees, 1'Executif a retenu
actuellement les categories generiques suivantes:

Wat de soort van de gegevens betreft, heeft de Executieve
thans volgende algemene categorieen aanvaard:

- Instances economiques bruxelloises publiques et privees
(fournisseurs: Administration, Executif et autre(s) a preciser)
— Aides a 1'investissement et aides economiques diverses
(fournisseurs: Administration regionale et Technopole)
- Aides europeennes
(fournisseurs: Euro-line, Technopole et autre(s) a preciser)

— Brusselse economische instanties zowel publiek als prive
(leveranciers: Administratie, Executieve en - te preciseren overige)
— Steun bij investering en allerlei economische steun
(leveranciers: gewestelijke Administratie en Technopool)
— Europese steun
(leveranciers: Euro-line, Technopool en - te preciseren overige)
— Brusselse bedrijven
(leverancier: Brusselse Kamer van Koophandel en Nijverheid)
— Brussels sociaal economisch instrumentenbord
(leverancier: v.z.w. BRES)
— Steun aan de burgers
(leverancier: Gewest en gemeenten)
— Leegstaande lokalen en gronden voor bedrijven
(leverancier: GOMB)
— Diensten te Brussel (bestemd voor Brusselse en buitenlandse zakenlieden)
(leverancier: TIB - Brusselse Dienst voor Toerisme)
— Toerisme en cultuur (ook voor Brusselse en buitenlandse
zakenlieden)
(leverancier: de reeds genoemde TIB)
— Tewerkstelling (aanbod en vraag) en sociale hulp
(leverancier: BGDA)
— Milieu
(leverancier: BIM)
— Brussel en Europa (vademecum, belangrijkste richtlijnen,

— Les entreprises bruxelloises
(fournisseurs: Chambre de Commerce et d'lndustrie de
Bruxelles)
— Tableau de bord socio-economique bruxellois
(fournisseur: a.s.b.l. BRES)
- Aides aux citoyens
(fournisseur: Region et communes)
— Locaux et terrains vacants pour entreprises
(fournisseur: SDRB)
- Services a Bruxelles (destines aux hommes d'affaires
bruxellois et etrangers)
(fournisseurs: TIB - Office du Tourisme de Bruxelles)
- Tourisme et culture (egalement pour hommes d'affaires
bruxellois et etrangers)
(fournisseur: TIB precite)
- Emploi (offres et demandes) et aides sociales
(fournisseur: ORBEM)
— Environnement
(fournisseur: IBGE)
— Bruxelles et 1'Europe (vademecum, principales directives,
etc...)
(fournisseur: Euro-Info Centres et d'autres a preciser)

(leverancier: Euro-Info Center en - te preciseren - overige)

Ces categories formeront done, en principe, la base de
depart, telle que prevue dans le projet approuve par 1'Executif.

Deze categorieen zullen dus in principe de vertrekbasis
vormen, zoals voorzien in het door de Executieve goedgekeurde project.

A propos des criteres retenus pour pouvoir beneficier soit
d'un minitel soit d'une carte-modem a inserer dans un PC
existant, il n'existe aucun critere negatif qui viserait a exclure
d'office telle categoric ou tel type de PME.

Wat de criteria betreft om van een minitel te kunnen
genieten, ofwel van een modemkaart, in te brengen in een
bestaande PC, bestaat er geen enkel negatief criterium dat een
bepaalde categorie of een bepaald soort KMO zou uitsluiten.

Lorsque le projet sera pret a etre concretement lance, les
entreprises et specialement les PME bruxelloises en seront
informees.

Wanneer het project startklaar zai zijn, zullen de bedrijven,
en meer bepaald de Brusselse KMO's, worden gei'nformeerd.
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II convient toutefois d'apporter id trois precisions:
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Drie preciseringen zijn hierbij evenwel nodig:

Primo, les entreprises qui recevront un des 1.500 appareils
fournis gratuitement par la Region devront 1'utiliser. Autrement dit, s'il est constate et admis qu'un appareil n'est pas ou
pas suffisamment utilise apres une certaine periode, il sera
prevu que cet appareil pourra etre repris pour etre mis a la
disposition d'une autre societe.

In de eerste plaats zullen de bedrijven die een van de 1.500
gratis door het Gewest ter beschikking gestelde apparaten
ontvangen, het ook moeten gebruiken. Met andere woorden,
indien na een bepaalde periode wordt vastgesteld en aangenomen dat een apparaat niet of onvoldoende wordt gebruikt,
wordt voorzien dat het teruggenomen kan worden om het ter
beschikking te stellen van een ander bedrijf.

Secundo, si la demande excede les 1.500 appareils prevus
dans Ie budget du projet, il sera possible a toute entreprise de
se procurer, mais alors a ses frais comme cela est deja possible
aujourd'hui, 1'appareillage.

In de tweede plaats, indien de aanvraag hoger is dan de
1.500 apparaten, voorzien in het budget van het project, zai
het elk bedrijf mogelijk zijn op eigen kosten, zoals dat nu
reeds mogelijk is, het toestel aan te schaffen.

Tertio, en cooperation avec les differents interlocuteurs
economiques et sociaux habituels et avec Bruxelles Technopole, il sera neanmoins veille, lors de la distribution des
appareils, a s'adresser en premier lieu aux PME bruxelloises.

In de derde plaats, zai in samenwerking met de gebruikelijke verschillende economische en sociale gesprekspartners en
met Brussel Technopool erop worden gelet, bij de distributie
van de apparaten, dat in de eerste plaats aan de Brusselse
KMO's wordt gedacht.

Enfin, en ce qui concerne la troisieme partie de la question,
Ie reponse est negative. II peut etre precise que toute entreprise
candidate peut neanmoins d'ores et deja se manifester en
adressant une lettre au Cabinet du Ministre de 1'Economie ou
a Techcopole.

"Wat het derde deel van de vraag betreft, is het antwoord
negatief. Er kan evenwel worden gepreciseerd dat elk bedrijf
dat zich kandidaat stelt zich nu reeds bekend kan maken door
een schrijven te richten aan het Kabinet van de Minister van
Economic of aan de Technopool.

L'honorable membre pourra aussi trouver d'autres elements d'informations dans la reponse fournie a la question
ecrite N° 89 posee par Monsieur Clerfayt au sujet des banques
de donnees.

Het geachte lid zai ook andere informatie-elementen kunnen vinden in het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 89,
gesteld door de heer Clerfayt in verband met de databanken.

Question n° 94 de M. Cauwelier du 15 mai 1992 (N.):

Vraag nr. 94 van de heer Cauwelier d.d. 15 mei 1992 (N.) :

Les publications du Cabinet.

De publikaties van het Kabinet.

Les Ministres et Secretaires d'Etat bruxellois ont pris la
bonne habitude de fournir regulierement des informations
concernant leur politique. Cette pratique s'inscrit dans une
tendance a la «transparence de l'administration».

Het behoort tot de zinvolle geplogenheden van de Brusselse
Ministers en Staatssecretarissen dat zij geregeld informatie
verstrekken over hun beleid. Dit kadert in een tendens tot
« openbaarheid van bestuur ».

D'une part, nos dirigeants font appel pour ce faire a la
presse et aux medias (conferences) et bulletins de presse,
interviews, insertions payantes dans des journaux, etc.), et
d'autre part, ils prennent eux-memes 1'initiative d'editer leurs
propres publications de Cabinet.

Enerzijds doen onze beleidslieden hiervoor beroep op de
pers en de media (perskonferenties en -berichten, interviews,
betaalde inlassingen, enz.), anderzijds nemen zijzelf het initiatief door het uitgeven van eigen Kabinetspublikaties.

C'est a propos de ce deuxieme type d'informations que j'e
voudrais poser des questions.

Het is deze tweede soort van informatie die ik thans wens te
bevragen.

Je souhaiterais obtenir la liste des publications editees par Ie
Cabinet en 1989, en 1990, en 1991, et dans la mesure du
possible, de ce qui a deja ete pub lie en 1992.

Graag ontving ik een lijst met de publikaties die door het
Kabinet werden uitgegeven in de loop van respektievelijk
1989, 1990,1991, en in de mate van het reeds mogelijke, van
1992.

Pour des raisons de clarte, j'aimerais que cette liste de titres
soit divisee en quatre categories:
1. les publications en neerlandais;
2. les publications en francais;
3. les publications bilingues (neerl. + francais);
4. les publications multilingues (need. + francais + ...).

Klaarheidshalve zag ik deze titel-lijst liefst opgedeeld worden in vier kategorieen:
1. Nederlandstalige publikaties;
2. Franstalige;
3. tweetalige (Ned. + Frans);
4. meertalige (Ned. + Frans + ...).

En outre, j'aimerais connattre pour chaque titre:
— Ie nombre de pages (et pour les cas exceptionnels: Ie
format);
— Ie tirage (Ie cas echeant, egalement pour les reimpressions
et les renditions);

Bovendien vernam ik graag per titel:
— het aantal bladzijden (in uitzonderlijke gevallen: het formaat);
— de opiage (desgevallend ook van de herdrukken of geactualiseerde latere edities);
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— Ie cout global et le(s) poste(s) du budget ou celui-ci a ete
inscrit;
— Ie cas echeant, Ie prix de vente « a des tiers ».

— de globale kostprijs en de begrotingspost(en) waarop die
werd ingeschreven;
— de eventuele verkoopprijs «aan derden».

II me semble utile de marquer d'un sigle les publications qui
sont toujours disponibles et celles qui sont epuisees.

Het lijkt mij nuttig dat via een siglum zou aangeduid
worden weike publikaties thans nog voorradig zijn en weike
reeds uitgeput.

En outre, il me semble souhaitable de mentionner 1'adresse
et les modalites de commande pour les publications encore
disponibles.

Bovendien lijkt het mij wenselijk dat voor de thans nog
voorradige publikaties het besteladres en de bestellingsmodaliteiten zouden vermeld worden.

Je suis convaincu qu'une telle liste de publications sera utile
non seulement aux membres du Gonseil dans 1'exercice de
leur mission de controle, mais aussi a la population bruxelloise. Car, renseignements pris, j'ai pu constater a plusieurs
reprises que ni les membres du Conseil, ni Ie public bruxellois
ne sont au courant de 1'existence de certaines publications de
Cabinet, qui les concernent pourtant.

Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke publikatielijst niet
enkel nuttig is voor de Raadsleden om hun kontrolerende
taak te kunnen uitoefenen, maar tevens zeer dienstig kan zijn
voor de Brusselse bevolking. Want uit enige navraag heb ik
reeds herhaaldelijk kunnen vaststellen dat noch de Raadsleden noch het Brusselse publiek op de hoogte zijn van het
bestaan van bepaalde Kabinetspublikaties, die hen nochtans
aanbelangen.

Je vous remercie pour les efforts probablement importants
qu'exigera une reponse complete a ma question, qui me paratt
neanmoins tres judicieuse.

Met dank voor de vermoedelijk zware inspanning die een
volledig antwoord u zai vergen, maar die mij niettemin zeer
zinvol lijkt.

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre que je n'ai realise jusqu'ici
aucune publication du Cabinet. Neanmoins, deux publications ont ete realisees auxquelles Ie Cabinet a prete ou prete
encore une certaine collaboration. L'une s'intitule Brubizz,
1'autre Aides aux PME.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het
geachte lid mee te delen dat ik tot dusver geen enkele
kabinetspublikatie heb verzorgd. Niettemin werden twee
publikaties verzorgd waaraan het Kabinet een bepaalde
medewerking verleend heeft of nog verleent. De ene luistert
naar de titel Brubizz, de andere naar de titel Steunmaatregelen
aan de KMO's.

En ce qui concerne Brubizz, je renvoie a la reponse que j'ai
deja fournie aussi bien a propos du contenu, de la langue et du
cout qu'en ce qui concerne la diffusion.

Wat Brubizz betreft, verwijs ik naar het antwoord dat ik reeds
eerder verstrekt heb zowel wat betreft inhoud, taal en
kostprijs alsmede met betrekking tot de verspreiding ervan.

La brochure Aides aux PME a etc fournie par la Societe
Nationale de Credit a 1'Industrie (SNCI) et realisee en
collaboration avec Ie Cabinet.

De brochure Steunmaatregelen aan de KMO's werd verzorgd
door de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN) en opgemaakt in samenwerking met het
Kabinet.

L'edition originale n'a entrame aucune depense pour la
Region car la brochure a ete payee par la SNCI.

De originele opiage heeft voor het Gewest geen uitgave met
zich gebracht aangezien zij door de NMKN werd betaald.

II s'agissait de 10.000 exemplaires (6.500 F / 3.500 NL). Cette
brochure a pour but de vulgariser dans Ie grand public les
directives d'application de la loi du 4 aout 1978 de reorientation economique.

Het ging om 10.000 exemplaren (6.500 F / 3.500 NL). Die
brochure heeft tot doel op vulgariserende wijze aan een groot
publiek informatie te verstrekken over de toepassingsrichtlijnen voor de wet van 4 augustus 1978 tot economische
herorientering.

La brochure a eu un tel succes qu'U a fallu proceder a un
retirage (10.000 exemplaires dont 3.000 NL / 7.000 F). Le
cout de cette deuxieme edition s'eleve a 159.000 F (TVA
comprise) (poste budgetaire: allocation de base
11,5.1.12.04). La brochure peut etre obtenue gratuitement a
1'Administration ou au Cabinet.

De brochure heeft een zodanige weerslag gehad dat tot het
drukken van een tweede opiage werd overgegaan, (10.000
exemplaren waarvan 3.000 NL / 7.000 F). De kost van deze
tweede uitgave bedraagt 159.000 F (BTW inbegrepen) (budgettaire post: basisallocatie 11.5.1.12.04). De brochure kan
kosteloos worden bekomen bij de Administratie of bij het
Kabinet.

Question n° 95 de M. Drouart du 16 jum 1992 (Fr.):

Vraag nr. 95 van de heer Drouart d.d. 16 jimi 1992 (Fr.):

Invitations a des membres de la. presse a I'occasioa de
voyages a 1'etranger.

Het uitnodigen van jownalisten op de reizen naar bet
buitenland.

II est arrive a plusieurs reprises que des membres de
1'Executif ou un Secretaire d'Etat en voyage en mission a
1'etranger se fassent accompagner de membres de la presse
afin de couvrir 1'evenement. II en sera ainsi du voyage a Seville
organise dans le cadre de 1'exposition universelle.

Meermaals hebben leden van de Executieve of een Staatssecretaris die in het buitenland een missie ondernamen zich
laten vergezellen van journalisten die hierover verslag moesten uitbrengen. Dit zai ook het geval zijn tijdens de in het
kader van de wereldtentoonstelling georganiseerde reis naar
Sevilla.
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Monsieur Ie Ministre peut-il m'informer si, depuis son
installation, il a effectue des voyages a 1'etranger pour lesquels
il a convie des membres de la presse ?

Kan de Minister me zeggen of hij, sedert zijn aantreden,
reizen naar het buitenland heeft ondernomen waarbij hij
journalisten heeft uitgenodigd?

Dans 1'affirmative, peut-il me fournir Ie caractere de la
mission, Ie nombre de journalistes convies ainsi que les
organes de presse qui etaient representes (nom du journal ou
de la chame de radio ou television) ?

Zo ja, kan hij me zeggen welk het doel van die reizen was,
hoeveel journalisten werden uitgenodigd en voor wie deze
werkten (naam van het dagblad of van het radio- of televisiestation) ?

Suivant quels criteres les organes de presse ont-ils ete
selectionnes ?

Weike criteria worden gehanteerd om die pers te kiezen ?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre que j'entreprends, nonobstant
mes competences en Commerce exterieur, tres peu de voyages
a 1'etranger. Trop peu, si vous me Ie demandez.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het
geachte lid mede te delen dat ik, ondanks mijn bevoegdheid
Buitenlandse Handel, zeer weinig reizen naar het buitenland
onderneem. Te weinig indien u er mij zou naar vragen.

Dans les voyages que j'ai entrepris jusqu'a present aucun
journaliste n'a fait partie de la delegation.

In de tot dusver ondernomen reizen heeft geen enkel journalist deel uitgemaakt van de delegatie.

Quant a Seville, il y aura certainement des journalistes. Us
font partie de la delegation de la Region.

Te Sevilla zullen wel journalisten aanwezig zijn. Zij maken
deel uit van de vertegenwoordiging van het Gewest.

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

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

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

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

Information aux usagers de la voirie lozs de travaux de la
STEB.

Informatie aan de weggebruikers bij werken door de
MIVB.

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 perturbations pour la circulation.

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

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 Ie fait accompli.

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.

Monsieur Ie 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 ?

Kan de heer Minister me zeggen weike maatregelen overwogen werden of worden door zijn diensten of door de MIVB
om een einde te stellen aan dergelijke praktijken ?

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

Indien de MTVB tijdig informatie zou verlenen, bijvoorbeeld via de pers, dan zouden de problemen naar aanleiding
van dergelijke werken kunnen vermeden worden.

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

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

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que sa question precitee concerne des travaux realises par la
STIB (en parficulier ceux de la rue Royale) et ne vise pas ceux
entrepris par 1'Administration de 1'Equipement et de la
Politique des Deplacements.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat zijn voornoemde vraag betrekking heeft op de werken
uitgevoerd door de MIVB (in het bijzonder deze in de
Koningsstraat) en niet op deze ondernomen door het Bestuur
van de Uitrusting en het Vervoerbeleid.

Je partage Ie point de vue de 1'honorable membre et
considere que la STIB a un devoir d'information en la matiere.

Ik deel de mening van het geachte lid en meen dat de MTVB
ter zake de nodige informatie dient te verschaffen.
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Sur les voiries regionales, et pour les travaux importants en
voirie communale, mon Administration veille a ce que les
informations necessaires soient diffusees par Ie biais des
dispositions suivantes adoptees suivant les circonstances:

Op de gewestwegen en voor wat betreft de belangrijke
werkzaamheden op de gemeentewegen waakt mijn administratie erover dat de noodzakelijke informatie wordt verspreid
door middel van de volgende maatregelen waarvoor wordt
gekozen al naargelang het geval:

1. signalisation sur site;

1. aanduiding ter plaatse;

2. communiques de presse, info-travaux, etc...

2. persberichten, info-werven, enz...

Cette politique est manifestement appreciee.

Dit beleid wordt duidelijk gewaardeerd.

Pour les travaux de moindre importance, 1'information est
diffusee par 1'entrepreneur designe par la STIB conformement
au cahier des charges.

Voor werken van kleinere omvang wordt de informatie
verspreid door de aannemer aangeduid door de MTVB
overeenkomstig het bestek.

La STIB est consciente des possibilites de lacunes de ce
precede et veille actuellement a les combler. Tant il est vrai
que cette information des riverains et des usagers de la voirie
est importante pour 1'image de marque de la societe.

De MTVE is zich bewust van de mogelijkheden van leemten
van dit precede en waakt er momenteel over dat deze worden
opgevuld. Het is immers juist dat deze informatie van de
omwonenden en de weggebruikers belangrijk is voor het
imago van de maatschappij.

Les conditions d'exploitation et les conditions climatiques
sont variables, il n'est parfois pas possible de prevenir
longtemps a 1'avance du moment exact du debut des travaux.
Mais la STIB s'engage a apporter les ameliorations necessaires.

De exploitatievoorwaarden en de weersomstandigheden
ziJn evenwel veranderlijk en het is soms onmogeliJk om lang
vooraf het juiste ogenblik van het begin van de werken te
bepalen. Maar de MTVB vebindt zich ertoe om de nodige
verbeteringen door te voeren.

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

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

Ameaagemeat du boulevard du Souveraia.

Aanleg van de Vorstlaan.

La partie du boulevard du Souverain, situee a hauteur des
etangs Mellaerts, connalt 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, Ie tournant.

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.

Monsieur Ie 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 Ie cout ?

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 ?

Repoase: A sa question ecrite, j'ai 1'honneur de transmettre
a 1'honorable membre les informations suivantes:

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
zijn schriftelijke vraag de volgende informatie te verschaffen:

Un amenagement definitif de cette section du boulevard du
Souverain est en effet envisage etant donne que 1'amenagement provisoire a donne satisfaction.

Er is inderdaad een definitieve aanleg van dit vak van de
Vorstlaan voorzien. De voorlopige aanleg schenkt immers
voldoening.

Un plan des amenagements definitifs a ete dresse et une
demande de permis de batir a ete introduite en date du
17 decembre 1991. Ce plan a ete soumis a 1'avis de la
Commission de Concertation Ie 31 mars 1992, a la maison
communale d'Auderghem.

Er werd een definitief plan van aanleg opgesteld. Op
17 december 1991 werd een bouwaanvraag ingediend. Op
31 maart 1992 werd dit plan ter advies voorgelegd aan de
overlegcommissie, op het gemeentehuis van Oudergem.

A 1'heure actuelle, nous sommes en attente du permis de
batir qui doit etre delivre par 1'AUAT, Administration de
1'Urbanisme et de 1'Amenagement du Territoire.

We wachten momenteel op de bouwvergunning die moet
worden afgeleverd door het BSRO, het Bestuur voor Stedebouw en Ruimtelijke Ordening.

Des que je serai en possession de ce permis de batir, mes
services pourront dresser les plans d'execution definitifs et
, faire 1'estimation du cout des travaux, avant execution.

Zodra ik in het bezit zai zijn van deze bouwvergunning,
zullen mijn diensten de plannen kunnen opstellen voor de
definitieve uitvoering en een raming kunnen maken van de
kostprijs van de werken, VOOJ de uitvoering ervan.
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Question n° 279 de M. Adriaens du 13 avril 1992 (Fr.) :

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

Le reaouvelkmeat des panneaux de signalisation avenue de
Tervuerea.

Het vernieuwen van de verkeersborden op de Tervwealaaa.

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-m8mes montes sur des
poteaux dores sur tranche.

Onlangs werden de oude verkeersborden langs de Tervurenlaan, 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.

Je souhaite demander a monsieur le Ministre :
— Combien a coute cette luxueuse operation de renovation de la signalisation routiere ?
— Quelle en fut la motivation?

Ik zou de heer Minister willen vragen :
— Hoeveel deze luxe-operatie, te weten het vernieuwen
van de verkeersborden, heeft gekost ?
— En om weike redenen zij werd doorgevoerd ?

jReponse; J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que, recemment, dans le cadre d'un marche de fourniture et
mise en oeuvre de panneaux de signalisation urbains, les
panneaux le long de 1'avenue de Tervueren ont ete remplaces.
En effet, 1'avenue de Tervueren figurait dans les itineraires
prioritaires a traiter pendant 1'execution du marche en
question. Le cout de 1'ensemble de ce remplacement s'eleve a
8.206.607 F, la signalisation verticale anterieure datant deja
del977.

Antwoord; Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de verkeersborden langs de Tervurenlaan onlangs werden
vervangen in het kader van een aanneming voor de levering en
de plaatsing van stedelijke verkeersborden. De Tervurenlaan
maakte deel uit van de reiswegen die een prioritaire behandeling moesten krijgen bij de uitvoering van de. aanneming
waarvan sprake. De kostprijs van de hele vervanging bedraagt
8.206.607 fr. De vorige vertikale bewegwijzering dateerde
van 1977.

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

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

Le pbasage des feux tricolores sur les voiries regionales.

Het faseren van de driekleurige verkeerslichten op de
gewestwegen.

Certains carrefours situes sur les voiries regionales presentent 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.

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.

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

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

— 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).

— 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 bijvoorbeeld
onmogelijk het kruispunt van de Troonstraat over te steken in
de richting van de Kunst-Wet/Naamse Poort in de tijdsspanne
die verloopt tussen het einde van de groene fase en het vertrek
van de wagens komende uit de Hertogstraat).

— 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 ?

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

— 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 ?

— Op andere gewestwegen (de Lambermontlaan bijvoorbeeld), 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 om op een veilige manier die hele brede
verkeerswegen over te steken ?

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

— Wordt een globale studie van het gewestelijke wegennet
in overweging genomen zodat het faseren van de verkeerslichten niet uitsluitend gericht is op de automobilisten en de
mensen die goed ter been zijn ?
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Repoase: J'ai 1'honneur de porter a la connaissance ;de
1'honorable membre que:

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat:

1. Depuis la regionalisation du Ministere des Travaux
publics, il est tenu compte de la vitesse des cyclistes pour
etablir Ie phasage des feux des nouvelles installations. La
grille des feux du carrefour du Trone a ete mise en place avant
la regionalisation et il est exact que cette grille ne presence
qu'une duree de 5 sec. entre Ie debut de la phase « orange » et
celui de la phase «verte», ce qui semble un peu court. Je
charge mon administration de proceder a une modification de
cette grille.

1. Er sedert de regionalisering van het Ministerie van
Openbare Werken rekening wordt gehouden met de snelheid
van de fietsers bij de bepaling van de fazen van de verkeerslichten van de nieuwe installaties. Het werkingsrooster van de
verkeerslichten op het kruispunt van de Troonstraat werd
voor de regionalisering geplaatst. Het is juist dat dit rooster
slechts een duur van 5 sekonden voorziet tussen het begin van
de « oranje » - faze en deze van de « groene » — faze. Dit lijkt
wat kort. Ik geef mijn administratie de opdracht om over te
gaan tot een wijziging van dat rooster.

2. Le responsable 2-roues de 1'administration regionale a
constate qu'a certains endroits la grille des feux est effectivement trop courte pour proteger les usagers cyclistes. Des
travaux de reamenagement sont envisages afin d'ameliorer
leur securite dans certains carrefours. Ces travaux seront
realises au fur et a mesure des besoins et en tenant compte des
limites budgetaires.

2. De verantwoordelijke voor de tweewielers van de
gewestelijke administratie heeft vastgesteld dat het werkingsrooster van de verkeerslichten op bepaalde plaatsen inderdaad te kort is om de fietsers te beschermen. Er worden
herinrichtingswerken overwogen om hun veiligheid te verbeteren op bepaalde kruispunten. Deze werken zullen worden
uitgevoerd naarmate de noden en rekening houdend met de
beperkingen van de begrotingsmiddelen.

3. La loi impose des temps de degagement bases sur une
vitesse «pietons» de 1,5 m/sec. La Region de BruxellesCapitale se base depuis la regionalisation sur une vitesse de
1,2 m/sec., ce qui est beaucoup plus favorable pour ces
usagers. II va de soi que, depuis la regionalisation, toutes les
grilles de carrefours n'ont pas encore pu etre modifiees.
L'administration a ete avisee de certaines plaintes recues a ce
sujet au mois d'octobre, entre autres pour les carrefours situes
au boulevard Lambermont, boulevard Groeninckx de May,
boulevard de la Woluwe et avenue des Nerviens; ces carrefours feront egalement partie d'un programme d'adaptation.

3. De wet ontruimingstijden opiegt gebaseerd op een
«voetgangerssnelheid » van 1,5 m/sek. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest baseert zich sedert de regionalisering op een
snelheid van 1,2 m/sek. Deze snelheid is heel wat gunstiger
voor deze weggebruikers. Het spreekt vanzelf dat de werkingsroosters van alle kruispunten sedert de regionalisering
nog niet konden worden gewijzigd. De administratie werd
ingelicht over bepaalde klachten die ter zake werden ontvangen, met name voor de kruispunten op de Lambermontlaan,
de Groeninckx de Maylaan, de Woluwelaan en de Nervierslaan. Deze kruispunten zullen eveneens deel uitmaken van een
aanpassingsprogramma.

4. Lors d'adaptation, renouvellement ou modification de
carrefours, il est toujours tenu compte des pietons et cyclistes
pour la conception de la nouvelle grille des feux sur base des
principes sous objet.

4. Bij de aanpassing, vernieuwing of wijziging van kruispunten steeds rekening wordt gehouden met de voetgangers
en de fietsers voor het ontwerp van het nieuwe werkingsrooster van de verkeerslichten op basis van de bovengenoemde
beginselen,

Une etude globale de la gestion des feux est en cours dans le
cadre du programma europeen Drive, Outre les deux elements que vous mentionnez, le systeme etudie vise en outre a
accorder des priorites aux transports publics et aux vehicules
d'urgence. Ce systeme veillera egalement a prevenir les
phenomenes de congestion en ville.

Er wordt momenteel een globale studie uitgevoerd van het
beheer van de verkeerslichten in het kader van het Europees
programma Drive. Behalve de elementen die u aanhaalt, wil
het onderzochte systeem bovendien voorrang verlenen aan
het openbaar vervoer en aan de voertuigen van de nooddiensten, Dit systeem zai er ook over waken dat de opstoppingen
in de stad worden voorkomen.

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

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

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

Aaaleg van de kmispuaten Lloyd George, Naamsepoort en
Poelaertpleia.

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

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

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.

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.

Le choix d'un tel amenagement peut surprendre.

Deze keuze is merkwaardig.
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En effet, les amenagements des tlots 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 tlots directionnels en Region de Bruxelles.

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.

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

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 ?

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

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

Repoase: A sa question ecrite, j'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre les informations suivantes. •

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
zijn vraag de volgende informatie te verschaffen.

Au croisement de 1'avenue Louise et de 1'avenue Lloyd
George, existe actuellement un rond-point reconvert de paves
de pierre naturelle. II n'est pas prevu que ce rond-point soit
reamenage.

Op de kruising van de Louizalaan en de Lloyd Georgelaan
bevindt zich momenteel een rond plein bedekt met natuursteen. Weinu, er is niet voorzien dat dit rond plein wordt
heraangelegd.

Au carrefour de 1'entree du bois (croisement de 1'avenue
Louise et des avenues de Flore et de Diane), un not provisoii-e
a ete realise en bordures basses de securite, en beton.

Op het kruispunt aan de ingang van het bos (kruising van de
Louizalaan en de Flora- en de Dianalaan) werd een voorlopig
eiland aangelegd met lage veiligheidsranden van beton.

II a ete question de remplacer ces bordures en beton par des
bordures en caoutchouc recycle; ce projet a ete abandonne
pour les raisons suivantes:
— il ne s'agit pas d'une voirie regionale;
— les qualites esthetiques des amenagements en caoutchouc
recycle ne correspondent ni aux souhaits de la Ville, ni
aux miens;
— Ie non-reamenagement de ce carrefour n'aurait pas d'impact majeur sur I'amenagement Louise-Legrand.

— Er was sprake van een vervanging van deze betontanden
door randen van gerecycleerd rubber. Dit projekt werd echter
opgegeven omwille van de volgende redenen:
— het handelt zich niet om een gewestweg;
— de esthetische kwaliteiten van de aanlegwerken van gerecycleerd rubber beanrwoorden noch aan de wensen van de
stad noch aan de mijne;
— het niet-heraanleggen van dit kruispunt zou geen invloed
hebben voor de aanleg Louiza-Legrand.

Les couts des reamenagements en caoutchouc recycle de la
Place Poelaert et de la Porte de Namur s'elevent respectivement a 3,4 MF et a 1,2 MF (hors TVA).

De kosten van de heraanlegwerken met gerecycleerd rubber
op het Poelaertplein en aan de Naamse Poort bedragen respektievelijk 3,4 en 1,2 miljoen frank (BTW met-inbegrepen).

En ce qui concerne la Place Poelaert, aucune modification
n'est prevue pour 1'instant. En effet, un plan particulier
d'amenagement est en cours d'elaboration pour Ie quartier
Place Poelaert — rue aux Laines.
-

Voor wat betreft het Poelaertplein is momenteel geen
enkele wijziging voorzien. Er wordt immers een bijzonder
plan van aanleg opgesteld voor de wijk Poelaertplein-Wolstraat.
.
. .

Enfin, un dossier de permis de batir est en cours de
preparation pour I'amenagement definitif du rond-point de la
Porte de Namur. Le projet conserve Ie trace qui a ete soumis a
essai et prevoit la pose de bordures en pierre bleue sur le
pourtour du rond-point et de paves en pierre naturelle a
1'interieur.

Ook wordt een dossier voorbereid met het oog op het
bekomen van een bouwvergunning voor de definitieve aanleg
van het rond plein van de Naamse Poort. Het onrwerp
behoudt het trace dat werd onderworpen aan een proef en
voorziet de aanbreng van randen van hardsteen rond het rond
plein en van natuurstenen op het plein.

Question n° 283 de M. de Lo.bkowicz du 6 mai 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 283 van de heer de Lobkowicz d.d. 6 mei 1992
(Fr.):

Site sureleve dans la rue de Stalls.

.

Verboogde berm in de Stallestraat.

La rue de Stalle a ete completement reamenagee par vos
services. Les trams et bus y circulent sur un site sureleve.

De Stallestraat werd volledig heringericht door uw diensten. Trams en bussen rijden er op een verhoogde berm.

Toutefois, ce site sureleve n'est pas protege par une ligne
blanche d'interdiction de depassement avec pour consequence
que de nombreux conducteurs empruritent le couloir reserve
aux transports en commun pour depasser les voitures bloquees dans les couloirs exterieurs par les embouteillages
provoques par le reamenagement.

Nochtans is deze verhoogde berm niet beschermd door een
witte lijn om inhalen te verbieden met als gevolg dat vele
bestuurders de aan het openbaar vervoer voorbehouden gang
gebruiken om wagens in te halen die in de door de herinrichting veroorzaakte opstoppingen geblokkeerd zitten.
284
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Comment comprendre 1'absence de cette ligne blanche
continue ?

Waarom is er geen doorlopende witte lijn?

Est-ce parce qu'elle est inutile, Ie site sureleve valant en luimeme interdiction de depassement; ou est-ce que vos services
estimaient que les depassements devaient etre autorises; ou
est-ce, enfin, tout simplement parce que la mise en place de
cette ligne blanche est souhaitee mais non encore realisee ?

Is het omdat ze overbodig is aangezien de verhoogde berm
op zichzelf een verbod tot inhalen inhoudt? Of dachten uw
diensten dat inhalen toegelaten moest worden? Of is het
gewoon omdat het aanbrengen van deze witte lijn gewenst
maar nog niet verwezenlijkt is ?

D'autre part, pourriez-vous me dire, independamment de la
reponse a la question qui precede, a quels endroits Ie
franchissement du site sureleve est autorise en vue de rejoindre une rue situee a gauche par rapport au sens de la
circulation ?

Kunt u mij bovendien, naast het antwoord op de voorafgaande vraag, mededelen op weike plaatsen men de verhoogde berm mag oversteken om een straat links ten opzichte
van de rijrichting in te rijden ?

A quelle distance de 1'intersection entre la rue de Stalle et
cette rue situee a gauche du sens de la circulation, un
conducteur est-il autorise a emprunter Ie site sureleve ?

Op weike afstand van het kruispunt van de Stallestraat en
de straat links van de rijrichting mag een bestuurder de
verhoogde berm gebruiken ?

Repoase: J'ai 1'honneur de signaler a 1'honorable membre
qu'en ce qui concerne la circulation sur la voie publique de la
rue de Stalle, les principes suivants du Code de la Route sont
d'application:

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid erop te wijzen dat
voor wat betreft het verkeer op de openbare weg van de
Stallestraat de volgende beginselen van het Verkeersreglement
van toepassing zijn:

— quand la voie publique comporte deux ou trois chaussees
nettement separees, notamment par une difference de
niveau, les conducteurs ne peuvent emprunter la chaussee
de gauche par rapport au sens de leur marche (art. 9.2.
A.R. 1/12/1975), la chaussee etant la partie de la voie
publique amenagee pour la circulation des vehicules
(automobiles) en general et etant delimitee par une
bordure ou autre element lineaire (par exemple: marquage bord de la chaussee);

— wanneer de openbare weg twee of drie rijbanen omvat die
duidelijk van elkaar gescheiden zijn, inzonderheid door
een verschil in niveau, mogen de bestuurders de ten
opzichte van hun rijrichting links gelegen rijbaan niet
volgen (art. 9.2. K.B. 1/12/1975). De rijbaan is immers het
gedeelte van de openbare weg ingericht voor het voertuigenverkeer (auto's) in het algemeen en afgebakend door
een rand of een ander lineair element (bijvoorbeeld:
markering rand van de rijbaan);

— toute circulation est interdite sur les voies ferrees etablies
en dehors de la chaussee (art. 20.1. A.R. 1/12/1975). Tel
est Ie cas a la rue de Stalle vu la bordure en saillie
marquant une separation claire et nette entre la chaussee
et Ie site reserve aux tramways.

— elk verkeer op de buiten de rijbaan aangelegde sporen is
verboden (art. 20.1. K.B. 1/12/1975). Dat is het geval in
de Stallestraat. De uitspringende rand geeft een duidelijke
scheiding aan tussen de rijbaan en de bedding voorbehouden aan de trams.

Cette double interdiction de circuler sur Ie site reserve aux
tramways dans la rue de Stalle a ete mise en exergue par Ie
marquage du bord reel des chaussees en tracant une ligne
continue de couleur blanche sur la bordure separant Ie site
tramway et la chaussee (art. 75.1.1° A.R. 1/12/1975). Ce
marquage a ete execute en septembre 1991 lors de la mise en
service de la ligne de tramway 91 a la rue de Stalle.

Dit dubbel rijverbod op de bedding, die is voorbehouden
aan de trams in de Stallestraat, werd onderstreept door de
markering van de echte rand van de rijbanen door het
aanbrengen van een doorlopende witte lijn op de rand die de
trambedding scheidt van de rijbaan (art. 75.1.1° K.B. 1/12/
1975). Deze markering werd uitgevoerd in September 1991
bij de indienststelling van tramlijn 91 in de Stallestraat.

Le marquage de la bordure etant ambigu et mal percu par
les conducteurs, j'ai donne 1'ordre a mon Administration de
tracer une ligne blanche continue indiquant le bord fictif de la
chaussee sur 1'asphalte a cote du filet d'eau adjacent au site
propre pour tramway (art. 75.2. A.R. 1/12/1975).

Aangezien de rand voor dubbelzinnigheid zorgde en door
de bestuurders verkeerd werd begrepen, heb ik mijn Administratie de opdracht gegeven om een doorlopende witte lijn aan
te brengen die de fiktieve rand aangeeft van de rijbaan op het
asfalt naast de goot die grenst aan de eigen bedding voor de
tram (art. 75.2. K.B. 1/12/1975).

Le franchissement du site propre sureleve est autorise aux
vehicules aux endroits suivants indiques par un marquage en
damier avec interruption du marquage du bord de la chaussee:

Het overschrijden van de verhoogde eigen bedding door de
voertuigen is toegestaan op de volgende plaatsen die zijn
aangeduid met een dambordmarkering met onderbreking van
de randmarkering van de rijbaan:

—
—
—
—

—
—
—
—

a hauteur
a hauteur
a hauteur
a hauteur

de
de
de
de

la rue E. Michiels;
1'immeuble n" 105;
la rue du Roetaert;
1'immeuble n° 9a.

ter hoogte van de E. Michielsstraat;
ter hoogte van het gebouw op nr. 105;
ter hoogte van de Roetaertstraat;
ter hoogte van het gebouw op nr. 9a.

Cette situation fera 1'objet d'un reexamen avant fin d'annee.

Deze situatie zai voor het einde van het jaar het voorwerp
uitmaken van een nieuw onderzoek.

II n'est pas autorise aux conducteurs d'emprunter le site
sureleve pour atteindre une rue transversale situee a gauche
du sens de la circulation du conducteur.

De bestuurders mogen de verhoogde bedding niet gebruiken om een dwarsstraat te bereiken die zich links van de
rijrichting van de bestuurder bevindt.
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J'informe I'honorable membre que 1'Admmistration regionale et Ie Ministre national des communications examinent en
commun les dispositions specifiques aux sites «trams» franchissables a inserer au Code de la Route.

Ik licht het geachte lid erover in dat de gewestelijke
Administratie en de nationale Minister van Verkeerswezen
samen de bepalingen onderzoeken die eigen zijn aan de
overschrijdbare trambeddingen en die moeten worden opgenomen in het Verkeersreglement.

Question n° 286 de M. de Lobkowicz du 15 mai 1992 (Fr.):

Vraag nr. 286 van de heer de Lobkowicz d.d. 15 mei 1992
(Fr.) :

Site propre pour les trams, avenue Brugmann.

Eigen bedding voor de trams op de Brugmannlaan.

II me revient que Ie site propre, amorce rue de Stalle, sera
prolonge - dans cette phase actuellement a 1'etude - jusqu'a la
place Vanderkindere. II ne sera franchissable qu'en cas de
danger ou absolue necessite : bordures verticales un peu plus
hautes (bord biseaute), rails renouveles (moins de bruit) et
nouveau revetement.

Ik herinner mij dat de eigen bedding die in de Stallestraat
werd aangelegd verlengd zai worden — in de huidige fase die
ter studie ligt - tot het Vanderkindereplein. Ze zai slechts bij
gevaar of bij absolute noodzaak kunnen worden overgestoken : een beetje hogere vertikale randen (schuin afgewerkte
rand), vernieuwde sporen (minder lawaai) en nieuwe bekleding.

L'honorable ministre pourrait-il me preciser les details de
ce projet ?

Kan de achtbare Minister mij de details van dit ontwerp
geven ?

Quelles sont les autorites que vous avez consultees a
1'occasion de votre etude ?
Quels ont ete les resultats de cette consultation ?

Weike overheden hebt u geraadpleegd bij uw studie ?
Wat zijn de resultaten van deze raadpleging?

Quel est Ie calendrier de realisation que vous vous etes fixe ?

Welk tijdschema hebt u zich gesteld voor de verwezenlijking ervan ?

Qu'est-ce qui justifie des bordures du site propre du tram
plus elevees ? Est-ce 1'experience de la rue de Stalle ?

Hoe verantwoordt u de hogere randen van de eigen
bedding van de tram? Komt dit door de ervaring van de
Stallestraat?

Repoase : J'ai 1'honneur de signaler a I'honorable membre
que mon Administration a introduit une demande de permis
de batir en date du 9 avril 1992 pour 1'execution des travaux
rentiers du reamenagement de 1'avenue Brugmann avec site
propre central pour les transports en commun, entre Ie square
Marlow et la place Vanderkindere a Uccle. L'enquete publique pour ce projet a ete organisee du 25 mai 1992 au 23 juin
1992.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erop te wijzen dat
mijn Administratie op 9 april 1992 een bouwaanvraag heeft
ingediend voor de uitvoering van de wegenwerken voor de
heraanleg van de Brugmannlaan met een eigen centrale
bedding voor het openbaar vervoer tussen het Marlowplein
en het Vanderkindereplein in Ukkel. Het openbaar onderzoek
voor dit projekt werd georganiseerd van 25 mei 1992 tot
23 juni1992.

Le projet a fait 1'objet de discussions avec toutes les
autorites concernees.

Het project heeft het voorwerp uitgemaakt van gesprekken
met alle betrokken autoriteiten.

La demande de permis de batir pour le projet de reamenagement de 1'avenue Brugmann entre le square Marlow et la
place Vanderkindere comprend 1'amenagement d'un site
propre pour tramways. Ce site central assure la continuite des
investissements deja realises en faveur des transports en
commun dans la rue de Stalle prolongee, rue de Stalle et dans
le troncon de 1'avenue Brugmann compris entre le Globe et le
square Marlow.

De bouwaanvraag voor het projekt van de heraanleg van de
Brugmannlaan tussen het Marlowplein en het Vanderkindereplein omvat de aanleg van een eigen bedding voor trams. Deze
centrale bedding verzekert de continui'teit van de reeds
uitgevoerde investeringen ten gunste van het openbaar vervoer in de verlengde Stallestraat, de Stallestraat en op het vak
van de Brugmannlaan tussen de Globe en het Marlowplein.

En section courante, le reamenagement de 1'avenue Brugmann prevoit en particulier les travaux suivants :

De heraanleg van de Brugmannlaan voorziet op de gewone
vakken meer bepaald de volgende werken :

a) le reamenagement avec elargissement des trottoirs
(2,40 m de largeur) en carreaux en beton gris;
b) 1'amenagement de bandes de stationnement (entre les
trottoirs et les chaussees) de 2,0 m de largeur en paves en
beton gris, interrompues par des bacs a arbres pour
1'amenagement d'une plantation d'alignement avec des
arbres a haute tige;
c) deux chaussees de 3,65 m de largeur en asphalte drainant
(une bande de circulation par sens);
d) site propre central pour tramways avec une largeur de
5,90 m en paves en beton rouge.

a) de heraanleg en verbreding van de trottoirs (2,4 m breed)
met grijze betontegels;
b) de aanleg van parkeerstroken (tussen de trottoirs en de
rijbanen) met een breedte van 2,0 m van grijze betonstenen onderbroken door boombakken voor de aanleg van
een beplanting in lijn met hoogstammige bomen;
c) twee rijbanen met een breedte van 3,65 m in draineerasfalt (een rijstrook per rijrichting);
d) eigen centrale bedding voor trams met een breedte van 5,9
m van rode betonstenen.
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Le site propre pour les transports en commun entre Ie
square Marlow et le square des Heros est utilise en commun
par les bus de la STIB et les tramways n" 91 et 92 avec halte
commune a hauteur du square des Heros. Le terminus pour
bus au square des Heros est maintenu a sa place actuelle. A
partir du square des Heros jusqu'a la place Vanderkindere, les
trams n" 91 et 92 utilisent le site propre central qui est rendu
carrossable pour pouvoir permettre aux vehicules de depasser
un obstacle dans la chaussee. Une difference de niveau de
11 cm entre le site propre et les chaussees adjacentes est
prevue pour marquer clairement les limites du site dans
1'interet de lasecurite des usagers.

De eigen bedding voor het openbaar vervoer tussen het
Marlowplein en het Heldenplein wordt door de MTVB-bussen
en de trams nrs 91 en 92 gebruikt. Deze hebben een
gemeenschappelijke halte ter hoogte van het Heldenplein.
Aan de plaats van de eindhalte voor bussen op het Heldenplein wordt niet geraakt. Vanop het Heldenplein tot aan het
Vanderkindereplein gebruiken de trams nrs 91 en 92 de eigen
centrale bedding die berijdbaar wordt gemaakt om de voertuigen toe te laten een hindernis op de rijweg te passeren. Er is
een hoogteverschil van 11 cm voorzien tussen de eigen
bedding en de aangrenzende rijbanen om duidelijk de grenzen
van de bedding aan te geven in het belang van de veiligheid
van de weggebruikers.

Les bordures du site propre pour tramways du projet
soumis a la procedure de permis de batir ont une hauteur de
11 cm dont 6 cm en vertical et 5 cm en chanfrein. Ce type de
bordure a ete choisi en fonction des experiences de la rue de
Stalle ou la bordure oblique a 7 cm de hauteur est mal percue
et ressentie par les conducteurs. Elle est trop peu dissuasive ce
qui mene a des blocages trop frequents des transports en
commun conduit a une utilisation imprevisible du site propre
par les automobiles. Ce caractere imprevisible nuit a la
securite des usagers.

De randen van de eigen bedding voor trams van het projekt
dat is onderworpen aan de procedure van een bouwaanvraag
hebben een hoogte van 11 cm waarvan 6 cm vertikaal en 5 cm
gefrijnd. Men koos voor dit soort rand in functie van de
ervaringen met de Stallestraat waar de schuine rand met een
hoogte van 7 cm slecht is onthaald en ondervonden door de
bestuurders. Het afschrikkend effekt ervan is met voldoende
groot, wat leidt tot te vake blokkeringen van het openbaar
vervoer en tot een onvoorzien gebruik van de eigen bedding
door de auto's. Dit onvoorzien karakter schaadt de veiligheid
van de gebruikers.

La traversee du site propre au niveau de la chaussee est
possible aux endroits suivants : square des Heros, avenue de
Fre, rue du Doyenne, avenue Messidor, avenue Boetendael,
rue des Carmelites et place Vanderkindere.

Het overschrijden van de eigen bedding op het niveau van
de rijbaan is mogelijk op de volgende plaatsen : Heldenplein,
De Frelaan, Dekenijstraat, Messidorlaan, Boetendaellaan,
Karmelietenstraat en Vanderkindereplein.

Les instances qui ont ete consultees a 1'occasion de 1'etude
du projet sont les suivantes :

De volgende instanties werden geraadpleegd naar aanleiding van de studie van het projekt:

a) le college echevinal de la commune d'Uccle qui s'est
prononce en faveur d'un site differentie non sureleve;

a) het schepencollege van de gemeente Ukkel dat zich heeft
uitgesproken voor een niet-verhoogde gedifferenrieerde
bedding;
b) de politic en het gemeentebestuur;
c) de MIVB die zich heeft uitgesproken voor een eigen
verhoogde bedding;
d) de werkgroep VICOM (technische werkgroep die aanbevelingen en maatregelen voorstelt met het oog op de
verhoging van de rijsnelheid van het openbaar vervoer)
dat een yerhoogde eigen bedding van 11 cm aanbeveelt
met een rand met afschrikkend effekt;
e) de Adviescommissie voor de Studie en de Verbetering van
het Openbaar Vervoer die zich heeft uitgesproken voor
een overschrijdbare eigen bedding met vertikale randen
van 11 cm hoogte.

b) la police et 1'admimstration communale;
c) la STIB qui s'est prononcee en faveur d'un site popre
sureleve;
d) le groupe de travail VICOM (groupe de travail technique
qui propose des recommandations et mesures en vue
d'augmenter la vitesse commerciale des transports en
commun) qui preconise un site propre sureleve de 11 cm
avec bordure dissuasive;
e) la Commission consultative pour 1'Etude et 1'Amelioration des Transports publics, qui s'est prononcee pour un
site propre franchissable aux bordures verticales de 11 cm
de hauteur.
Des que le permis de batir est delivre, les travaux de voirie
et de pose de nouvelles voies commenceront. Le delai
d'execution de ces travaux est estime a 1 an et demi.

Zodra de bouwvergunning is afgeleverd, zai met de wegenwerken en de plaatsing van de nieuwe sporen worden
begonnen. De uitvoeringstermijn van deze werken wordt
geraamd op 1 en een half jaar..

Question n° 290 de M. Paternoster du 25 mai 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 290 van de heer Paternoster d.d. 25 mei 1992 (Fr.) :

Gestion de la partie du canal de Charleroi a Bruxelles.

Beheer van het gedeelte van het kanaal van Cbarleroi te
Brussel.

Actuellement existe toujours la s.a. du Canal qui gere le
port de Bruxelles proprement dit.

De n.v. Zeekanaal die de haven van Brussel beheert bestaat
nog steeds.

Cette meme societe gere-t-eue aussi la partie du canal de
Charleroi situee en Region de Bruxelles-Capitale ?

Beheert dezelfde maatschappij ook het gedeelte van het
kanaal van Charleroi dat in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is gelegen ?

Si oui, en vertu de quelle convention ?

Zo ja, krachtens weike overeenkomst ?
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Repoase: J'ai 1'honneur de confirmer a 1'honorable membre qu'il est exact que la partie du canal de Charleroi situee en
Region de Bruxelles-Capitale est effectivement geree par la
s.a. du Canal.

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid te bevestigen dat
het klopt dat het gedeelte van het kanaal van Charleroi, dat
zich bevindt in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, wordt
beheerd door de n.v. Zeekanaal.

Cette gestion est 1'application de la convention de mandat
passee entre 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale et la
s.a. du Canal dont vous trouverez copie en annexe de la
presente.

, Dit beheer is de toepassing van de mandaatovereenkomst
gesloten tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve en de
n.v. Zeekanaal waarvan kopie in bijiage.

Cette convention a ete approuvee par 1'Executif en date du
21 decembre 1989.

Deze overeenkomst werd goedgekeurd door de Executieve
op 21 december 1989.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

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

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

Het outbroken van glascontainers op het grondgebied van
een gemeente van het Gewest.

A. la question n° 51 que j'ai adressee au Secretaire d'Etat
concernant les « bulles a verre », ce dernier me repond qu'a ce
jour 14 communes sont inscrites dans Ie cadre de la convention entre la societe « La Minerale » et 1'Agglomeration pour
Ie placement de « bulles a verre » et que 4 autres communes se
joindront prochainement au contrat. Une commune- h'a
toujours pas repondu positivement au placement de bulles a
verre.

De Staatssecretaris heeft mij op mijn vraag nr. 51 over de
«glascontainers» geantwoord dat er zich tot op heden 14
gemeenten hebben aangesloten bij de overeenkomst tussen de
maatschappij «La Minerale» en de Agglomerarie voor het
plaatsen van glascontainers en dat 4 andere gemeenten
binnenkort zullen aansluiten. Een gemeente heeft nog steeds
niet positief geantwoord op de plaatsing van glascontainers.

Le Secretaire d'Etat pourrait-il me communiquer Ie nom de
cette commune et la raison de son absence de decision ?

Zou de Staatssecretaris mij de naam van deze gemeente
kunnen mededelen evenals de reden van het ontbreken van
een beslissing ?

Reponse : La commune qui n'a pas encore adhere formellement a la convention entre la s.a. «Minerale» et 1'Agence
«Bruxelles-Proprete», qui a repris la mission de 1'Agglomeration en matiere d'elimination et de traitement des immondices, est la commune d'Anderlecht.

Antwoord: De gemeente die nog niet uitdrukkelijk is
toegetreden tot de overeenkomst tussen de s.a. « Minerale » en
het Agentschap «Net Brussels dat de opdracht van de
Agglomerarie inzake verwijdering en behandeling van afval
heeft overgenomen, is de gemeente Anderlecht.

Des pourparlers sont en cours avec celle-ci.

Onderhandelingen zijn aan de gang met deze laatste.

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

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

Criteres de subventioanemeat dans le cadre de la recherche
scientiGque aon ecoaomique.

Subsidiecriteria ia het leader van bet niet-economisch
wetenschappelijk onderzoek.

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 competence en matiere de recherche scientifique (a vocation non
economique) ?

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

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

Bestaat er in het bijzonder een wettelijk kader of een
reglementair kader die deze toelagen organiseert ?

Repoase: Je signale a 1'honorable membre qu'il a ete
accorde a 1'Institut pour 1'Encouragement de la Recherche
scientifique dans 1'industrie et 1'agriculture (IRSIA) les subventions mentionnees ci-apres dans le cadre des programmes
« Research in Brussels » et « Visiting Scientists».

Antwoord: Ik informeer het geachte lid dat ik als Staatssecretaris belast met het niet-economisch wetenschappelijk
onderzoek het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL)
de hierna vermelde subsidies in het kader van de programma's
«Research in Brussels » en «Visiting Scientists » heb toegekend:
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Research in Brussels 1990 :
Research in Brussels 1991 :
Visiting Scientists 1991 :
Research in Brussels 1992 :

17.130.000 F
17.000.000 F
10.130.000 F
17.000.000 F

Research in Brussels 1990 :
Research in Brussels 1991 :
Visiting Scientists 1991 :
Research in Brussels 1992 :

17.130.000 fr.
17.000.000 fr.
10.130.000 fr.
17.000.000 fr.

Depuis 1991, ces subventions font 1'objet d'une inscription
specifique au poste 41.01 - programme 04, division 10 du
budget.

Sinds 1991 maken deze subsidies het voorwerp uit van een
specifieke inschrijving op post 41.01 - programma 04,
afdeling 10 van de begroting.

Ces subventions font 1'objet de conventions specifiques.

Deze subsidies zijn het voorwerp van specifieke overeenkomsten geweest.

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

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

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

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

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

Regularisatie van de situatie van het niet-statutaire personeel van de brandweer.

Le Secretaire d'Etat a declare recemment qu'il envisageait
une regularisation du personnel non statutaire du service
d'lncendie.

De heer Staatssecretaris verklaarde onlangs dat eea regularisatie voor het niet-statutair personeel van de Brandweer zou
overwogen worden.

Cette regularisation se fera-t-elle apres un examen aupres
du Secretariat permanent de recrutement ?

Gebeurt dit na een examen bi| het vast wervingssecretariaat ?

Les membres du personnel concernes devront-ils reussir
prealablement un examen linguistique ?

Moeten zij eerst slagen in een taalexamen ?

Si tel est le cas, que se passera-t-il s'ils ne reussisent aucun
des deux examens ?

Zo ja, wat gebeurt er wanneer zij noch in het ene, noch in
het andere examen slagen ?

Reponse : II entre dans nos intentions que tous les membres
du personnel administratif non-statutaire du Service d'lncendie resteront mis au travail dans le Service pour les taches
specifiques que leur sont confiees.

Antwoord: Het is de bedoeling dat alle niet-statutaire
administratieve personeelsleden van de Brandweerdienst verder zullen tewerkgesteld worden in de Dienst voor het
vervullen van specifieke taken.

Un moyen de regularisation est en discussion. Cette regularisation se fera au moyen d'un concours aupres du Secretariat
permanent de Recrutement.

Er wordt onderzocht een regularisatie voor hen mogelijk te
maken. Dit zai dan wel moeten gebeuren via een vergelijkend
wervingsexamen bij het Vast Wervingssecretariaat,

La nouvelle pararegionale tombe sous 1'application de la
legislation linguistique et disposera de cadres linguistiques.

Eike administratieve dienst moet tweetalig zijn zodat eike
burger en elk dossier in de taal van de belanghebbende
kunnen behandeld worden.

L'examen linguistique sera exige pour chaque personne qui
viendra en contact individuel avec le public.

Taalexamen is vereist voor hen die individueel met het
publiek in contact kunnen komen.

Question n° 76 de M. Cauwelier du 15 mai 1992 (N.) ;

Vraag nr. 76 van de heer Cauwelier d.d. 15 mei 1992 (N.):

£,es publications du Cabinet.
Les Ministres et Secretaires d'Etat bruxellois ont pris la
bonne habitude de fournir regulierement des informations
concernant leur politique. Cette pratique s'inscrit dans une
tendance a la «transparence de l'administration».

De publikaties van bet Kabinet.
Het behoort tot de zinvolle geplogenheden van de Brusselse
Ministers en Staatssecretarissen dat zij geregeld informatie
verstrekken over hun beleid. Dit kadert in een tendens tot
« openbaarheid van bestuur».
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D'une part, nos dirigeants font appel pour ce faire a la
presse et aux medias (conferences) et bulletins de presse,
interviews, insertions payantes dans des journaux, etc.), et
d'autre part, ils prennent eux-memes 1'initiative d'editer leurs
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Enerzijds doen onze beleidslieden hiervoor beroep op de
pers en de media (perskonferenties en -berichten, interviews,
betaalde inlassingen, enz.), anderzijds nemen zijzelf het initiatief door het uitgeven van eigen Kabinetspublikaties.

propres publications de Cabinet.
C'est a propos de ce deuxieme type d'informations que je
voudrais poser des questions.

Het is deze tweede soort van informatie die ik thans wens te
bevragen.

Je souhaiterais obtenir la liste des publications editees par Ie
Cabinet en 1989, en 1990, en 1991, et dans la mesure du
possible, de ce qui a deja ete publie en 1992.

Graag ontving ik een lijst met de publikaties die door het
Kabinet werden uitgegeven in de loop van respektievelijk
1989,1990,1991, en in de mate van het reeds mogelijke, van
1992.

Pour des raisons de clarte, j'aimerais que cette liste de titres
soit divisee en quatre categories:
1. les publications en neerlandais;
2. les publications en francais;
3. les publications bilingues (need. + francais);
4. les publications multilingues (neerl. + francais + ...).

Klaarheidshalve zag ik deze titel-lijst liefst opgedeeld worden in vier kategorieen:
1. Nederlandstalige publikaties;
2. Franstalige;
3. tweetalige (Ned. + Frans);
4. meertalige (Ned. + Frans + ...).

En outre, j'aimerais connattre pour chaque titre:
— Ie nombre de pages (et pour les cas exceptionnels: Ie
format);
- Ie tirage (Ie cas echeant, egalement pour les reimpressions
et les renditions);
— Ie cout global et le(s) poste(s) du budget ou celui-ci a ete
inscrit;
- Ie cas echeant, Ie prix de vente « a des tiers ».

Bovendien vernam ik graag per titel:
— het aantal bladzijden (in uitzonderlijke gevallen: het formaat);
- de opiage (desgevallend ook van de herdrukken of geactualiseerde latere edities);
— de globale kostprijs en de begrotingspost(en) waarop die
werd ingeschreven;
- de eventuele verkoopprijs «aan derden».

II me semble utile de marquer d'un sigle les publications qui
sont toujours disponibles et celles qui sont epuisees.

Het lijkt mij nuttig dat via een siglum zou aangeduid
worden weike publikaties thans nog voorradig zijn en weike
reeds uitgeput.

En outre, il me semble souhaitable de mentionner 1'adresse
et les modalites de commande pour les publications encore
disponibles.

Bovendien lijkt het mij wenselijk dat voor de thans nog
voorradige publikaties het besteladres en de bestellingsmodaliteiten zouden vermeld worden.

Je suis convaincu qu'une telle liste de publications sera utile
non seulement aux membres du Conseil dans 1'exercice de
leur mission de controle, mais aussi a la population bruxelloise. Car, renseignements pris, j'ai pu constater a plusieurs
reprises que ni les membres du Conseil, ni Ie public bruxellois
ne sont au courant de 1'existence de certaines publications de
Cabinet, qui les concernent pourtant.

Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke publikatielijst niet
enkel nuttig is voor de Raadsleden om hun kontrolerende
taak te kunnen uitoefenen, maar tevens zeer dienstig kan zijn
voor de Brusselse bevolking. Want uit enige navraag heb ik
reeds herhaaldelijk kunnen vaststellen dat noch de Raadsleden noch het Brusselse publiek op de hoogte zijn van het
bestaan van bepaalde Kabinetspublikaties, die hen nochtans
aanbelangen.

Je vous remercie pour les efforts probablement importants
qu'exigera une reponse complete a ma question, qui me paralt
neanmoins tres judicieuse.

Met dank voor de vermoedelijk zware inspanning die een
volledig antwoord u zai vergen, maar die mij niettemin zeer
zinvol lijkt.

Reponse : Je peux repondre a 1'honorable membre, qu'aucune publication n'a ete imprimee par Ie cabinet meme. Par Ie
Service d'incendie, qui est sous ma competence, une brochure
d'information bilingue a ete faite :

Aatwoord: Ik kan het geachte Raadslid antwoorden dat er
geen eigen kabinetspubliKaties werden uitgegeven door mijn
kabinet. Wel werd er door de Brandweerdienst, die onder
mijn bevoegdheid valt een tweetalige informatiebrochure
gemaakt:

Brochure du Service d'incendie

Brandweerbrochlire

Nombre de pages : 16
Tirage: 10.000 ex.
Prix de revient: 518.180 F
Poste budgetaire : 22.02.02

Aantal biz.: 16
Opiage : 10.000 ex.
Kostprijs : 518.180 fr.
Begrotingspost: 22.02.02

Cette publication n'est pas encore epuisee. Au total il en
reste 1.000.

Deze publikatie is nog voorradig. In totaal blijven er nog
1.000.

Pour Ie service energie, les publications suivantes ont ete
imprimees :

Door de dienst energie werden volgende publicaties verzorgd:

2272

Questions et Reponses — Conseil de la Region de Bruxelles-Capkale — 17 juillet 1992 (n° 23)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 17 juli 1992 (nr. 23)

Dans Ie cadre de la campagne CO j'ai public en 1990 Ie
premier depliant « Le danger invisible ». Ce depliant comprenait trois volets et a ete imprime sur 102.000 exemplaires en
quatre langues, repartis de la facon suivante :

De eerste folder gaf ik in 1990 uit in het kader van de COcampagne en droeg de titel «Het onzichtbare gevaar». Deze
folder (een drieluikfolder) werd op 102.000 exemplaren
gedrukt en in vier talen uitgegeven, opgesplitst als volgt:

-

-

Neerlandais : 25.000 ex.
Francais : 50.000 ex.
Arabe : 25.000 ex.
Turque : 2.000 ex.

Nederlands : 25.000 ex.
Frans : 50.000 ex.
Arabisch : 25.000 ex.
Turks : 2.000 ex.

Le nombre important d'exemplaires en langue arabe est du
par le fait qu'il y a 7 x plus d'accidents CO dans les families
bruxelloises dont 1'epouse ne connatt que la langue arabe.

Het grote aantal exemplaren in de Arabische taal wordt
gerechtvaardigd door het feit dat er 7 x meer CO-ongevallen
gebeuren bij Brusselse gezinnen waar de echtgenote meestal
alleen de Arabische taal begrijpt.

Ce depliant a ete reimprime en 1991 (sept volets) sur
50.000 exemplaires avec au recto le texte neerlandais et au
verso le texte francais.

Deze folder werd in 1991 als zevenluikfolder herdrukt op
50.000 exemplaren met recto de Nederlandse en verso de
Franse tekst.

Le cout total des deux tirages s'eleve a 635.765 F (TVA de
19 % incl.).

De totale kostprijs van beide drukken bedroeg 635.765 fr.
(incl. 19 % BTW).

Le montant de 341.050 F pour le premier tirage a ete
engage a 1'article 12.32, Section 46, Titre I du budget des
depenses 1990. Le montant de 294.715 F pour la reimpression a ete engage sur 1'allocation de base 21.01.1.12.01 du
Budget administratif 1991.

Het bedrag van 341.050 fr. van de eerste druk werd
vastgelegd op artikel 12.32, Sectie 46, Titel I van de uitgavenbegroting 1990. Het bedrag van 294.715 fr. voor de herdruk
werd vastgelegd op basisallocatie 21.01.1.12.01 van de
Administratieve begroting 1991.

Le deuxieme depliant que j'ai edite cadrait dans la campagne de sensibilisation «0ui, au contort! Non, au gaspillage!». Ce depliant a ete imprime sur 500.000 exemplaires et
est adresse a toute la population de la Region de BruxellesCapitale. II a ete distribue dans toutes les boltes aux lettres.

De tweede folder die ik uitgaf kaderde in een sensibiliseringscampagne «Comfort, Ja! Verspilling, Neen!». Deze
folder werd op 500.000 exemplaren gedrukt en was gericht
aan de hele bevolking van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest. Hij werd verspreid via een gewone huis-aan-huisbedeling.

Le depliant est redige en deux langues : au recto : Neerlandais, au verso Francais.

Deze vijfluikfolder is tweetalig : recto : Nederlands, verso ;
Frans.

Les frais de conception s'elevent a 500.000 F. La conception du logo et de la photogravure est incluse.

De conceptiekosten van de folder bedroegen 500.000 fr.,
inbegepen het ontwerp van het logo en de fotogravure.

Les frais d'impression s'elevent a 832.100 F (TVA de 19 %
incl.).

De drukkosten bedroegen 832.100 fr. (incl. 19 % BTW).

Les frais de distribution s'elevent a 214.914 F (TVA de
19 % incl.).

De distributiekosten bedroegen: 214.914 fr. (incl. 19 %
BTW).

Les credits pour la conception et la realisation du depliant
ont ete engages a 1'article 12.08, Section 46, Titre I du budget
des depenses 1990.

De kredieten voor conceptie en realisatie van de folder
werden vastgelegd op artikelen 12.08, Sectie 46, Titel I, van
de uitgavenbegroting 1990.

Le troisieme et dernier depliant que j'ai edite, cadre dans
1'action «Moins d'energie, plus d'environnement». Cette
action, en collaboration avec le Ministre Gosuin, veut inciter
la population bruxelloise a utiliser un chauffage moins
polluant.

Een derde en laatste folder die ik uitgaf, kadert in de actie
« Minder energie, meer milieu ». Deze actie, in samenwerking
met Minister Gosuin, wil de Brusselse bevolking ertoe aanzetten op een milieuvriendelijker manier te verwarmen.

Ce depliant a ete imprime en deux langues : la moitie en
neerlandais, 1'autre moitie en francais. Ce depliant a ete
imprime sur 20.000 exemplaires et comprend 12 pages,
6 pour chaque langue.

Deze folder werd in een tweetalige versie gedrukt: de ene
helft in het Nederlands, de andere helft in het Frans. De
brochure werd op 20.000 exemplaren gedrukt en bedraagt
12 pagina's : 6 voor eike taal.

Ma contribution financiere aux frais de conception et
d'impression de ce depliant s'elevaient a 401.006 F (TVA
incl.). Ce montant a ete engage sur 1'allocation de base
21.01.1.12.01 du Budget administratif 1991.

Mijn financiele bijdrage aan de conceptie- en de drukkosten
van deze folder bedroegen 401.006 fr. (BTW inbegrepen). Dit
bedrag werd ingeschreven op basisallocatie 21.01.1.12.01
van de Administratieve begroting 1991.

Chacun de ces depliants a ete/est mis gratuitement a
disposition des habitants bruxellois. En outre, chaque
depliant est encore en stock et des exemplaires peuvent etre
obtenus a mon cabinet.

Elk van de hogervermelde folders werd/wordt gratis ter
beschikking van de Brusselse inwoners gesteld. Bovendien is
eike folder nog in voorraad en exemplaren kunnen op mijn
kabinet verkregen worden.
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Question n° 79 de M. Drouart du 16 juin 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 79 van de heer Drouart d.d. 16 juni .1992 (Pr.):

Invitations a des membres de la presse a 1'occasion de
voyages a 1'etranger.

Het uitnodigen van jowaalistea op de reizen aaar het
buitenland.
.

U est arrive a plusieurs reprises que des membres de
1'Executif ou un Secretaire d'Etat en voyage en mission a
1'etranger se fassent accompagner de membres de la presse
arm de couvrir 1'evenement. II en sera ainsi du voyage a Seville
organise dans Ie cadre de 1'exposition universelle.

Meermaals hebben leden van de Executieve of een Staatssecretaris die in het buitenland een missie ondernamen zich
laten vergezellen van journalisten die hierover verslag moesten uitbrengen. Dit zai ook het geval zijn tijdens de in het
kader van de wereldtentoonstelling georganiseerde reis naar
Sevilla.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat peut-il m'informer si, depuis
son installation, il a effectue des voyages a 1'etranger pour
lesquels il a convie des membres de la presse ?

Kan de Staatssecretaris me zeggen of hi), sedert zijn
aantreden, reizen naar het buitenland heeft ondernomen
waarbij hij journalisten heeft uitgenodigd ?

Dans 1'affirmative, peut-il me fournir Ie caractere de la
mission, Ie nombre de journalistes convies ainsi que les
organes de presse qui etaient representes (nom du journal ou
de la chatne de radio ou television) ?

Zo ja, kan hij me zeggen welk het deel doel van die reizen
was, hoeveel journalisten werden uitgenodigd en voor wie
deze werkten (naam van het dagblad of van het radio- of
televisiestation) ?

Suivant quels criteres les organes de presse ont-ils ete
selectionnes ?

Weike criteria worden gehanteerd om die pers te kiezen ?

Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre que, depuis mon installation, je
n'ai fait aucun voyage a 1'etranger, accompagne de membres
de la presse.

Aatwoord : In antwoord op zijn vraag, kan ik het geachte
lid meedelen dat ik sinds mijn installatie geen buitenlandse
reizen heb ondernomen waarop ik vergezeld werd door
persmensen.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de PEnvironnement,
de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Question posee a M. Gosuin

Vraag gesteld aan de heer Gosuin

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

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

Nombre de femmes au Coaseil de I'eaviroaaemeat pout la
Region de Bruxelles-Capitale.

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

Le 2 mars dernier. Ie Greffe m'a transmis la reponse ecrite
que le Secretaire d'Etat Gosuin avait finalement donnee, en
date du 20 fevrier 1991, a ma question ecrite n° 125 du
17 octobre 1990.

Op 2 maart ontving ik vanwege de Griffie het schriftelijk
antwoord dat Staatssecretaris Gosuin op 20 februari 1991
eindelijk dan toch heeft gegeven op mijn schriftelijke vraag
nr. 125 d.d. 17 oktober 1990.

Dans cette question, j'avais demande au Secretaire d'Etat
des informations sur les organes consultatifs qu'il avait crees
depuis la constitution de la Region de Bruxelles-Capitale et
sur le nombre de femmes qu'il y a nominees.

In die vraag had ik de heer Staatssecretaris om informatie
verzocht over de adviesorganen die hij had opgericht sedert
het ontstaan van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en over
het aantal vrouwen dat hij daarin heeft benoemd.

Dans sa reponse, le Secretaire d'Etat me renvoie au
Moniteur beige du 21 novembre 1990 dans lequel figurerait la
liste des membres du Conseil de 1'environnement pour la
Region de Bruxelles-Capitale. II me conseille de consulter
cette publication « pour degager la proportion de membres
feminins ». .

In zijn antwoord verwijst de heer Staatssecretaris mij naar
het Belgisch Staatsblad van 21 november 1990, waarin de
ledenlijst van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest zou afgedrukt staan. Hij raadt mij aan
deze publikatie te raadplegen «. om er het percentage vrouwelijke leden uit te halen».
.;:
'•
.
?
•
, •
Vooreerst wil ik de heer-Staatssecretaris erop wijzen:dat
deze lijst niet staat afgedrukt in het Belgisch Staatsblad van
21 november, maar wel in het nummer van 29 november.

Je tiens tout d'abord a faire remarquer au Secretaire d'Etat
que cette liste ne figure pas dans le Moniteur beige du
21 novembre mais bien dans le numero du 29 novembre.
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Je dois ensuite 1'informer que son sage conseil ne m'a pas
vraiment eclaire. U est impossible de deduire de cette liste
quels en sont les membres masculins et les membres feminins.
En effet, seule la premiere lettre du prenom figure devant
certains noms. U comprendra done qu'avec la lettre D, par
exemple, il est impossible de savoir immediatement s'il s'agit
d'un Didier (masc.) ou d'une Diane (fern,).

Verder moet ik hem melden dat zijn wijze raad mij niet veel
wijzer heeft gemaakt. Uit deze ledenlijst is niet af te leiden wie
de mannelijke en wie de vrouweliJke leden zijn. Bij verschillende namen staat namelijk enkel de eerste letter van de
voornaam vermeld. Hij zai begrijpen dat ik bijvoorbeeld uit
de letter D niet meteen kan opmaken of het over een Didier
(m.) gaat of over een Diane (vr.).

Je me vois done contraint d'insister aupres du Secretaire
d'Etat afin qu'il m'informe clairement du nombre de membres
effectifs et suppleants feminins que compte ce Conseil, et cela
chaque fois sur Ie total des 24 membres.

Bijgevolg ben ik wel genoopt bij de heer Staatssecretaris
aan te dringen om mij duidelijk te zeggen hoeveel vrouwelijke
effectieve leden deze Raad telt en hoeveel vrouwelijke plaatsvervangers, telkens op het totaal van 24 leden.

Reponse: L'Executif n'est jamais intervenu pour s'opposer
a la nomination de membres du Conseil de 1'environnement
en fonction de leur age, de leur religion ou, en 1'occurrence de
leur sexe. II se borne a enteriner les nominations des candidats
qui lui sont presentes. A 1'heure actuelle, il n'y a guere plus de
trois femmes qui sont membres du Conseil de 1'environnement.

Antwoord: De Executieve is nooit tussengekomen om zich
te verzetten tegen de benoeming van leden van de Leefmilieuraad op grond van hun leeftijd, religie of geslacht. Zij beperkt
zich tot de bekrachtiging van de nominatie van kandidaten
die voorgedragen werden. Op dit moment telt de Leefmilieuraad amper drie vrouwelijke leden.

Questions posees a M. van Eyil

Vragen gesteld aan de heer van Eyil

Question n° 222 de M°" Nagy du 27 fevrier 1992 (Fr.):
L'etat d'avancement des dossiers de classement.

Vraag nr. 222 van mevrouw Nagy d.d. 27 februari 1992
(Fr.) :
Evolutie van de beschermingsdossiers te BmsseL

Pour tout observateur attentif et soucieux de la protection
du patrimoine, il est frappant de constater la lenteur d'avancement des dossiers de classement dans notre ville.

Voor eike aandachtige waarnemer die bezorgd is voor de
bescherming van het erfgoed is het opvallend hoe traag de
beschermingsdossiers in onze stad evolueren.

Afin de me permettre d'avoir une idee plus claire des efforts
de classement, 1'honorable Secretaire d'Etat peut-il me dire :

Om mij een duidelijker idee van de inspanningen tot
bescherming te geven vraag ik de Staatssecretaris :

1. Depuis Ie 18 juin 1989 et pour les annees 1990 et 1991,
combien de dossiers de classement ont-ils etc approuves par la
Commission des Monuments et Sites ?

1. Hoeveel beschermingsdossiers werden door de Commissie voor Monumenten en Landschappen goedgekeurd sinds
18 juni 1989 en voor de jaren 1990 en 1991 ?

2. Combien de propositions de classement ont-elles ete
effectivement transmises a 1'Executif ?

2. Hoeveel voorstellen tot bescherming werden inderdaad
aan de Executieve overhandigd ?

3. Combien de demandes ont-elles ete instruites en 1989,
1990 et 1991 par 1'Administration ?

3. Hoeveel aanvragen werden door de Administratie
onderzocht in 1989, 1990 en 1991 ?

4. Combien de demandes sont-elles actuellement examinees par la Province de Brabant ?

4. Hoeveel aanvragen worden voor het ogenblik door de
Provincie Brabant onderzocht?

5. Combien d'enquetes prealables au classement ont-elles
ete proposees a 1'Executif en 1989, 1990 et 1991 par son
Administration.

5. Hoeveel aan de bescherming voorafgaande onderzoeken
stelde de Administratie de Executieve voor in de jaren 1989,
1990,1991?

6. Combien d'enquetes prealables au classement ont-elles
ete ouvertes par 1'Executif en 1989, 1990, 1991 ?

6. Hoeveel aan de bescherming voorafgaande onderzoeken
werden door de Executieve geopend in 1989, 1990 en 1991 ?

7. Combien de classements ont-ils effectivement ete realises en 1989, 1990 et 1991 ?

7. Hoeveel gebouwen werden er effectief beschermd in
1989, 1990 en 1991 ?

Reponse: Considerant que ni la section autonome bruxelloise de la Commission royale des Monuments et des Sites, ni
1'Administration regionale du Patrimoine ne tiennent des
statisriques relatives aux dossiers qu'ils traitent, la reponse a
cette question implique de laborieuses recherches de leur part.

Antwoord: Gezien noch de Brusselse autonome sectie van
de Konitiklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, noch de Gewestelijke Administratie van het Erfgoed,
statistieken bijhouden over de dossiers die ze behandelen,
houdt het beantwoorden van deze vraag moeizaam opzoekingswerk in.

II ne sera des lors pas possible d'y repondre dans Ie delai
imparti.

Daarom zai het niet mogelijk zijn om binnen de voorgeschreven termijn te antwoorden.
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Question n° 223 de M°" Nagy du 2 mars 1992 (Fr.) :
La sauvegarde des ceuvres de 1'architecte J. B. Dewin.
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Vraag nr. 223 van mevrouw Nagy d.d. 2 maart 1992 (Fr.) :
Bescherming van de werken van architect}. B. Dewin.

Le 19 juillet 1991 j'adressais la question suivante a
Monsieur Georges Desir sans obtenir de reponse, je me
permets de vous la reposer :

Op 19 juli 1991 heb ik de volgende vraag aan de heer
Georges Desir gesteld. Ik kreeg er geen antwoord op en stel ze
u opnieuw:

L'Executif a pris 1'heureuse initiative d'autoriser 1'ouverture d'enquete prealable au classement comme monument de
I'hotel communal de Forest sis rue du Cure 2. Ce batiment est
1'oeuvre de 1'architecte J. B. Dewin.

De Executieve heeft het initiatief genomen het onderzoek te
openen dat voorafgaat aan de bescherming als monument van
het gemeentehuis van Vorst, Pastoorstraat 2. Dit gebouw is
het werk van architect J. B. Dewin.

Cet architecte est egalement 1'auteur des plusieurs immeubles du Foyer laekenois, rues Fransman et Belva.

Deze architect heeft ook verschillende gebouwen opgericht
van de Lakense Haard, in de Fransman- en Belvastraat.

L'honorable Secretaire d'Etat est-il au courant des projets
du Foyer laekenois qui menacent de detruire ces immeubles ?

Is de achtbare Staatssecretaris ervan op de hoogte dat er
projecten bestaan van de Lakense Haard om deze gebouwen
af te breken ?

Quelles mesures conservatoires a-t-il pris pour eviter la
destruction de ces ceuvres ?

Weike beschermende maatregelen heeft hij genomen om de
afbraak van deze gebouwen te vermijden ?

Un classement est-il envisage ?

Wordt bescherming overwogen ?

Reponse: L'ensemble architectural du Foyer laekenois
delimite par les rues Mabille, Delva et Fineau fut erige grace a
la collaboration de plusieurs architectes de renom. Un projet
de restauration de 1'entierete de ces batiments est actuellement
a 1'etude et une concertation entre les secteurs logement,
urbanisme et patrimoine est en cours.

Antwoord: Het architecturaal geheel van de Lakense
Haard dat begrensd wordt door de Mabillestraat, de Delvastraat en de Fineaustraat werd opgetrokken dank zij de
samenwerking van meerdere bekende architecten. Er is een
studie aan de gang voor de restauratie van het geheel van deze
gebouwen en er wordt overleg gepleegd tussen de sectoren
huisvesting, stedebouw en erfgoed.

Je puis rassurer 1'honorable membre que je suis ce dossier
de pres et veille a ce qu'une solution favorable a ce patrimoine
culturel immobilier soit degagee.

Ik kan het geachte lid er van verzekeren dat ik dit dossier
van dichtbij volg en erover waak dat er voor dit onroerend
cultureel erfgoed een gunstige opiossing gevonden wordt.

Question n° 229 de M. Cauwelier du 15 mai 1992 (N.) :

Vraag nr. 229 van de heer Cauwelier d.d. 15 mei 1992 (N.):

Les publications du Cabinet.

De publikaties van het Kabinet.

Les Ministres et Secretaires d'Etat bruxellois ont pris la
bonne habitude de fournir regulierement des informations
concernant leur politique. Cette pratique s'inscrit dans une
tendance a la «transparence de l'administration».

Het behoort tot de zinvolle geplogenheden van de Brusselse
Ministers en Staatssecretarissen dat zij geregeld informatie
verstrekken over hun beleid. Dit kadert in een tendens tot
« openbaarheid van bestuur».

D'une part, nos dirigeants font appel pour ce faire a la
presse et aux medias (conferences) et bulletins de presse,
interviews, insertions payantes dans des journaux, etc.), et
d'autre part, ils prennent eux-memes 1'initiative d'editer leurs
propres publications de Cabinet.

Enerzijds doen onze beleidslieden hiervoor beroep op de
pers en de media (perskonferenties en -berichten, interviews,
betaalde inlassingen, enz.), anderzijds nemen zijzelf het initiatief door het uitgeven van eigen Kabinetspublikaties.

C'est a propos de ce deuxieme type d'informations que je
voudrais poser des questions.

Het is deze tweede soort van informatie die ik thans wens te
bevragen.

Je souhaiterais obtenir la liste des publications editees par le
Cabinet en 1989, en 1990, en 1991, et dans la mesure du
possible, de ce qui a deja etc public en 1992.

Graag ontving ik een lijst met de publikaties die door het
Kabinet werden uitgegeven in de loop van respektievelijk
1989,1990,1991, en in de mate van het reeds mogelijke, van
1992.

Pour des raisons de clarte, j'aimerais que cette liste de litres
soit divisee en quatre categories :
1. les publications en neerlandais;
2. les publications en francais;
3. les publications bilingues (neerl. + francais);
4. les publications multilingues (neerl. + francais + ...).

Klaarheidshalve zag ik deze titel-lijst liefst opgedeeld worden in vier kategorieen:
1. Nederlandstalige publikaties;
2. Franstalige;
3. tweetalige (Ned. + Frans);
4. meertalige (Ned. + Frans + ...).
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En outre, j'aimerais connattre pour chaque litre:
Ie nombre de pages (et pour les cas exceptionnels: Ie
format);
Ie tirage (Ie cas echeant, egalement pour les reimpressions
et les renditions);
Ie cout global et le(s) poste(s) du budget ou celui-ci a ete
inscrit;
Ie cas echeant, Ie prix de vente « a des tiers ».

Bovendien vernam ik graag per titel: „
:
— het aantal bladzijden (in uitzonderlijke gevallen: het formaat);
- de opiage (desgevallend ook van de herdrukken of geactualiseerde latere edities);
— de globale kostprijs en de begrotingspost(en) waarop die
werd ingeschreven;
- de eventuele verkoopprijs «aan derden».

II me semble utile de marquer d'un sigle les publications qui
sont toujours disponibles et celles qui sont epuisees.

Het lijkt mij nuttig dat via een siglum zou aangeduid
worden weike publikaties thans nog voorradig zijn en weike
reeds uitgeput.

En outre, il me semble souhaitable de mentionner 1'adresse
et les modalites de commande pour les publications encore
disponibles.

Bovendien lijkt het mij wenselijk dat voor de thans nog
voorradige publikaties het besteladres en de bestellingsmodaliteiten zouden vermeld worden.

Je suis convaincu qu'une telle liste de publications sera utile
non seulement aux membres du Conseil dans 1'exercice de
leur mission de controle, mais aussi a la population bruxelloise. Car, renseignements pris, j'ai pu constater a plusieurs
reprises que ni les membres du Conseil, ni Ie public bruxellois
ne sont au courant de 1'existence de certaines publications de
Cabinet, qui les concernent pourtant.

Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke publikatielijst niet
enkel nuttig is voor de Raadsleden om hun kontrolerende
taak te kunnen uitoefenen, maar tevens zeer dienstig kan zijn
voor de Brusselse bevolking. Want uit enige navraag heb ik
reeds herhaaldelijk kunnen vaststellen dat noch de Raadsleden noch het Brusselse publiek op de hoogte zijn van het
bestaan van bepaalde Kabinetspublikaties, die hen nochtans
aanbelangen.

Je yous remercie pour les efforts probablement importants
qu'exigera une reponse complete a ma question, qui me parart
neanmoins tres judicieuse.

Met dank voor de vermoedelijk zware inspanning die een
volledig antwoord u zai vergen, maar die mij niettemin zeer
zinvol lijkt.

Reponse: J'ai Ie plaisir d'aviser 1'honorable membre que
j'ai a ce jour public une brochure d'information relative au
patrimoine bruxellois.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat ik
tot op heden een informatiebrochure betreffende het Brusselse
erfgoed heb gepubliceerd.

Ce document est public en francais (5.000 exemplaires) et
en neerlandais (2.000 exemplaires).

Dit document werd in het Nederlands (2.000 exemplaren)
en in het Frans (5.000 exemplaren) uitgebracht.

Le cout de realisation de ce document est de 71.950 F
HTVA et est impute a Particle 12.01 de la division 17 du
budget du Ministere de la Region bruxelloise.

De kosten voor de verwezenlijking van dit document
bedragen 71.950 fr. BTW niet inbegrepen, geboekt op artikel
12.01 van afdeling 17 van de begroting van het Ministerie van
het Brusselse Gewest.

Question n° 231 de M. Drouart du 16 juin 1992 (Fr.):

Vraag nr. 231 van de heer Drouart d.d. 16 juni 1992 (Fr.):

Invitations a des membres de la presse a {'occasion de
voyages a I'etianger.

Het uitnodigea van jouroausten op de reizen naar het
buiteoland.

II est arrive a plusieurs reprises que des membres de
1'Execurif ou un Secretaire d'Etat en voyage en mission a
1'etranger se fassent accompagner de membres de la presse
afin de couvrir 1'evenement. II en sera ainsi du voyage a Seville
organise dans le cadre de 1'exposition universelle.

Meermaals hebben leden van de Executieve of een Staatssecretaris die in het buitenland een missie ondernamen zich
laten vergezellen van journalisten die hierover verslag moesten uitbrengen. Dit zai ook het geval zijn tijdens de in het
kader van de wereldtentoonstelling georganiseerde reis naar
Sevilla.

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il m'informer si, depuis
son installation, il a effectue des voyages a 1'etranger pour
lesquels il a convie des membres de la presse ?

Kan de Staatssecretaris me zeggen of hij, sedert zijn
aantreden, reizen naar het buitenland heeft ondernomen
waarbij hij journalisten heeft uitgenodigd ?

Dans 1'affirmadve, peut-il me fournir le caractere de la
mission, le nombre de journalistes convies ainsi que les
organes de presse qui etaient representes (nom du journal ou
de. la chame de radio ou television) ?

Zo ja, kan hij me zeggen welk het doel van die reizen was,
hoeveel journalisten werden uitgenodigd en voor wie deze
werkten (naam van het dagblad of van het radio- of televisiestation) ?

Suivant quels criteres les organes de presse ont-ils ete
selectionnes ?

Weike criteria worden gehanteerd om die pers te kiezen ?

Reponse: Je suis au regret de devoir informer 1'honorable
membre que, depuis mon installation en date du 17 decembre
1991, je n'ai effectue aucun voyage a 1'etranger.

Antwoord: Het spijt mij het geachte lid te moeten meedelen
dat ik, vanaf mijn installatie op 17 december 1991, geen
enkele reis naar het buitenland heb ondernomen.'

—
—
—
—
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* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
" Question avec reponse

*' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
" Vraag met antwoord

President et Mmistre 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

**'

L'information diffusee aupres des Conseillers regionaux a
1'issue des reunions hebdomadaires de 1'Executif.
De voorlichting van de Raadsleden na de wekelijkse vergaderingen van de Executieve.

2237

19.12.1990

241

Clerfayt

o

Traduction simultanee des debars lors des conseils communaux.
Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.

2234

1. 2.1991

262

Cornelissen

o

Renovation du tissu urbain. — Subventions accordees par
1'Executif.
Vernieuwing van het stadsweefsel — Subsidies van de Executieve.

2234

27. 3.1991

297

de Lobkowicz

o

Organigramme du personnel charge du departement de
1'informatique dans les differentes communes.
Organogram van de afdeling informatica in de verschillende
gemeenten.

2340

28. 3.1991

300

Payfa

*

Cartes de pointage en neerlandais pour francophones.
Nederlandstalige stempelkaarten voor Franstaligen.

2211

27. 6.1991

335

de Lobkowicz

*

Jubile Roi Baudouin.
Jubileum Koning Boudewijn.

2211

5. 8.1991

350

Duponcelle .

'"'•

Emploi des langues dans les services de 1'ORBEM.
Taalgebruik bij de BGDA.

2238

12. 9.1991

369

de Lobkowicz

*

Missions d'etudes.
Onderzoeksopdrachten.

2211

2.10.1991

380

de Lobkowicz

*

Hommage rendu par Ie Theatre-Poeme.
Huldebetoon door het Theatre-Poeme.

2211

8.10.1991

388

de Lobkowicz

o

Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles.
Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St-Gillis.

2234

15.10.1991

392

Debry

o

Le remboursement des avances recuperables en matiere de , 2235
renovation urbaine.
De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten inzake
stadsvernieuwing.

11.12.1991

418

Vandenbossche

o

Primes a la renovation et a 1'assainissement.
Renovatie-en saneringspremies.

2142

8. 1.1992

426

Cauwelier

**

Plan directeur pour Neerpede (Anderlecht).
Richtplan voor Neerpede (Anderlecht).

2238

21. 2.1992

431

Cauwelier

*'"'

Publicite illegale sur le toit d'un bloc de logements sociaux
(Foyer laekenois).
Illegale reklame op het dak van sociale woningen-blok
(Lakense Haard).

2239
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* Question sans reponse

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

o Question avec reponse provisoire
" Question avec reponse
2. 3.1992

437

de Lobkowicz

Subventionnement des travaux publics communaux (hors
trottoirs).
Subsidiering van de gemeentelijke openbare werken (behalve
de voetpaden).

22

6. 3.1992

441

de Lobkowicz

Restauration des voies a circulation pietonne. — Honoraires
des auteurs de projets.
Herstelling van de voetpaden. - Honoraria van de projectontwikkelaars.

22

6. 3.1992

443

de Lobkowicz

Mise a la disposition gratuite par la Region de radars de
controle des vitesses.
Gratis snelheidsradars voor de gemeenten ter beschikking
gesteld door het Gewest.

22

31. 3.1992

451

Vandenbossche

Infrastructure sportive communale.
Gemeentelijke sportinfrastructuur.

22

1. 4.1992

/f452)

Drouart

Les projets visant a 1'integration et a la cohabitation des
differentes communautes locales.
De projecten ter bevordering van de integratie en de samenleving van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.

22

1. 4.1992

,453)

Drouart

Les projets visant a 1'integration et a la cohabitation des
differentes communautes locales.
De projecten ter bevordering van de integratie en de samenleving van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.

2;

3. 4.1992

455

Vandenbossche

Langue des documents rediges par la « Mission locale ».
Taal van de documenten opgesteld door « Mission locale ».

2;

3. 4.1992

457

de Marcken de Merken

Le Bureau de liaison Bruxelles-Europe.
Het Verbindingsbureau Brussel-Europa.

T.

13. 4.1992

462

DuponceUe

Les subsides aux communes pour acquerir des biens a
1'abandon.
Subsidies verleend aan de gemeenten om leegstaande
gebouwen aan te kopen.

2;

24. 4.1992

467

Nagy

T.

24. 4.1992

469

Nagy

Le bilan des dispositifs d'insertion socio-professionnelle.
De balans van de maatregelen voor socio-professionele integratie.
La situation urbanistique du boulevard de Waterloo.
De stedebouwkundige situatie van de Waterloolaan.

24. 4.1992

470

Nagy

2;

30. 4.1992

472

Paternoster

Plan de developpement de la zone portuaire par Tractebel.
Ontwikkelingsplan voor de kanaalzone door Tractebel.
Le vote du budget 1992 de Watermael-Boitsfort.
De goedkeuring van de begroting 1992 van WatermaalBosvoorde.

30. 4.1992

473

de Lobkowicz

Informatisation des communes. — Brussels Urbis.
Informatisering van de gemeenten. — Brussels Urbis.

1.

6. 5. 1991

474

de Lobkowicz

Le pin's de la Region de Bruxelles-Capitale.
De pins van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2'.

6. 5.1992

475

Vandenbussche

Comite de cooperation Etat-Region de Bruxelles-Capitale.
Samenwerkingscommissie Staat-Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

2.

21. 5.1992

476

Cauwelier

Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs.
Studie- en onderzoeksopdrachten door externe organisaties.

2.

15. 5.1992

477

Cauwelier

Les publications du Cabinet.
De publikaties van het Kabinet.

2.

T.

2;
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2279
Page
—
Bladzijde

"' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
*"'' Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

'"' Question avec reponse
22. 5.1992

478

Nagy

Hotel a 1'angle des rues Leopold et de 1'Ecuyer. — Permis de
batir.
Hotel op de hoek van de Leopold- en de Schildknaapstraat.
— Bouwvergunningen.

2214

22. 5.1992

479

Huytebroeck

Theatre royal de la Monnaie. — Problemes financiers.
De Koninklijke Muntschouwburg. — Financiele problemen.

2215

27. 5.1992

480

Demannez

Maitres nageurs dans les piscines communales. — Titres et
competences.
Badmeesters in gemeentelijke zwembaden. — Titels en
bevoegdheden.

2216

27. 5.1992

481

Drouart

La renovation urbaine par des societes mixtes.
Stadsrenovatie door gemengde bedrijven.

2216

Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures
Minister belast met Finanden, Begrodng, Openbaar Ambt en Exteme Betrelddngen

6. 3.1992

126

de Marcken de Merken

Evolution des droits d'enregistrement dans la Region de
Bruxelles-Capitale.
Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2216

24. 4.1992

134

Nagy

Le personnel de la Regie d'agglomeration.
Het personeel van de Agglomeratieregie.

2247

25. 4.1992

135

Nagy

L'engagement de 3 contractuels au Ministere de la Region.
De aanwerving van 3 contractuelen op het Ministerie van het
Gewest.

2247

15. 5.1992

137

De Berlangeer

Role du Comite des Regions.
Rol van het Komitee van de regio's.

2217

15. 5.1992

138

Cauwelier

Les publications du Cabinet.
De publikaties van het Kabinet.

2217

22. 5.1992

139

Paternoster

Nouveaux taux de TVA. • Effets sur le budget regional.
Nieuwe BTW-tarieven. - Gevolgen voor de gewestelijke
begroting.

2248

18. 5.1992

140

de Lobkowicz

Lettre de 1'Administration des Ressources naturelles et de
1'Environnement.
Brief van het Bestuur voor Natuudijke Rijkdommen en
Leefmilieu.

2249

4. 6.1992

141

Nagy

L'octroi d'un jour de conge regional
Toekenning van een gewestelijke verlofdag.

2249

4. 6.1992

142

Nagy

L'extension du batiment CCN.
De uitbreiding van het Communicatiecentrum Noord.

2218

16. 6.1992

146

Nagy

L'Agence regionale pour la proprete, — L'urgence invoquee
dans les arretes de 1'Executif.
Gewestelijk Agentschap voor Netheid. — De dringendheid
aangevoerd in de besluiten van de Executieve.

2250
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* Vraag zonder antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
''"'' Question avec reponse

o Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

Ministre du Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau
Minister belast met Huisvesting, Leefnulieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
3. 1.1992

120

de Marcken de Merken

*

Convention entre 1'IBGE et Ie Centre urbain. — Avis en
matiere de dechets.
Overeenkomst tussen het BIM en de Stadswinkel. — Advies
inzake afvalstoffen.

15. 1.1992

122

Cools

"'

La collaboration communes/IBGE en matiere d'etablissements classes.
De samenwerking gemeenten/BIM inzake gerangschikte
inrichtingen.

15. 1.1992

123

Drouart

**

Les rejets de 1'incinerateur du «Westland Shopping Centers.
De uitstoot van de verbrandingsoven van het "Westland
Shopping Center*.

29. 1.1992

124

Roelants du Vivier

"'

Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvelles constructions.
Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

11. 2.1992

125

Draps

**

Remise en service du pont rustique du pare de Woluwe.
Het opnieuw in dienst stellen van de rustieke brug van het
Woluwepark.

11. 2.1992

126

Adriaens

*

Le recyclage des huiles et graisses animales et vegetales
usagees.
Het recycleren van gebruikte olien en dierlijke en plantaardige vetten.

17. 2.1992

127

Drouart

"'

Les depots de boues suspectes sur le terrain rue du Chant
d'Oiseaux,
Storten van verdacht slijk op het terrein in de Vogelenzang.

17. 2.1992

128

Drouart

*

L'assainissement d'une piste de bi-cross dans les quartiers du
Vogelenzang.
Sanering van een bi-cross piste in de buurt van de Vogelenzang.

18. 2.1992

129

Huytebroeck

''

Cabines de peinture a Koekelberg.
Verfspuitcabines in Koekelberg.

18. 2.1992

130

Huytebroeck

*

Le collecteur de boue a Asse.
De slljkcollector te Asse.

18. 2.1992

131

Cauwelier

''

Systeme d'attribution de logements sociaux.
Het toewijzingssysteem van sociale woningen.

21. 2.1992

132

Jacobs

**

Qualite du logement apres la loi du 20 fevrier 1991.
Kwaliteit van de huisvesting na de wet van 20 februari 1991.

4. 3.1992

133

Drouart

*

L'organisation des commodo et incommodo.
De organisatie van de commodo en incommodo-onderzoeken.

5. 3.1992

134

de Lobkowicz

'•

Achat de coupes... par le Cabinet en 1990 et en 1991.
Aankoop van bekers... door het Kabinet in 1990 en in 1991.

5; 3.1992

135

de Lobkowicz

"'

Cabinet ministeriel. - Composition.
Ministerieel Kabinet. — Samenstelling.

5.. 3.1992

136

de Lobkowicz

**

Designation d'architectes par la Region de BruxellesCapitale.
Aanwijzing van architecten door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
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—
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Page
—
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"' Vraag zonder antwoord
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** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
*'"' Question avec reponse
6. 3.1992

137

Nagy

Les avis et autprisations en matiere d'etablissements classes.
De adviezen en de vergunningen inzake geklasseerde inrichtingen.

2254

6. 3.1992

138

de Marcken de Merken

L'evolution des droits d'enregistrement dans la Region de
Bruxelles-Capitale.
Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2221

10. 3.1992

139

Vandenbossche

Langue utilisee en matiere administrative.
Taalgebruik in administratieve zaken.

2256

13. 3.1992

140

Adriaens

L'usine chimique de 1'UCB situee a Drogenbos.
Het chemisch bedrijf UCB in Drogenbos. '

2221

23. 3.1992

141

Drouart

L'origme des dechets utilises pour la construction d'une piste
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).

2221

23. 3.1992

142

Adriaens

La construction d'une centrale thermique aux limites de la
Region de Bruxelles.
De bouw van een thermische centrale aan de grenzen van het
Hoofdstedelijk Gewest.
-

2221

26. 3,1992

143

Andre

Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB.
Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GOMB.

2221

10. 4.1992

145

Drouart

Representation de la Region a 1'exposition universelle de
Seville.
Vertegenwoordiging van het Gewest op de wereldtentoonstelling van .Sevilla.

2256

14. 4.1992

(146 ) Drouart

L'extension du laboratoire s.a. STEROP.
Uitbreiding van het laboratorium STEROP n.v.

2221

13. 4.1992

147

Adriaens

La creation d'une cellule «technologies propres» et d'un
guichet «entreprises-environnement».
.Oprichting van een eel «schone technologieen» en opening
van een « ondernemingen-leefmilieu »-loket.

2222

24. 4.1992

148

Nagy

La contamination par les dioxines et furanes (suite).
De besmetting door dioxines en furanen (vervolg).

2257

6. 5.1992

149

Paternoster

« Telephone vert» d'education a 1'environnement.
« Groene telefoon » voor milieu-opvoeding.

7. 5.1992

150

Adriaens

L'ordonnance relative a la conservation de la faune sauvage et
a la chasse.
; De ordonnantie betreffende het behoud van de wilde fauna en
betreffende de jacht.

2222

27. 4.1992

151

de Lobkowicz

' Lettre de 1'Administration des Ressources naturelles et de
, 1'Environnement.
.
.
.
Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en
Leefmilieu.

2222

15. 5.1992

152

Cauwelier

Les publications du Cabinet.
De publikaties van het Kabinet.

2256

22. 5.1992

153

de Lobkowicz

Evolution du niveau des nappes.
Evolutie van het peil van het grondwater.

2222

22. 5.1992

154

Guillaume

Salon de 1'environnement et de la protection animale.
Salon van het leefmilieu en de dierenbescherming.

2223
:—

•

'

222

286
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Page
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* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord
Ministre de 1'Econoniie
Minister belast met Economic

21.12.1990

40

de Lobkowicz

Subside a 1'a.s.b.l. CERA/CGTO,
Toelage voor de v.z.w. CERA/CGTO.

2223

30. 4.1992

93

Jacobs

Le projet « Brussels on line».
Het project « Brussels on line».

2257

15. 5.1992

94

Cauwelier

Les publications du Cabinet.
De publikaties van het Kabinet.

2259

16. 6.1992

95

Drouart

Invitations a des membres de la presse a 1'occasion de voyages
a 1'etranger.
Het uitnodigen van journalisten op de reizen naar het
buitenland.

2260

Ministre des Travaux publics, des Communications
et de la Renovation des Sites d'Acdvites economiques desaffectes
Minister belast met Openbare Werken, Verkeer en de Vemieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten
6. 4.1992

272

Maingain

Information aux usagers de la voirie lors de travaux de la
STIB.
Informatie aan de weggebruikers bij werken door de MIVB.

2261

6. 6.1992

275

Maingain

Amenagement du boulevard du Souverain.
Aanleg van de Vorstlaan.

2262

13. 4.1992

279

Adriaens

Le renouvellement des panneaux de signalisation avenue de
Tervueren.
Het vernieuwen van de verkeersborden op de Tervurenlaan.

2263

10. 4.1992

281

Adriaens

Le phasage des feux tricolores sur les voiries regionales.
Het faseren van de driekleurige verkeerslichten op de gewestwegen.

2263

24. 4.1992

282

Maingain

Amenagement des carrefours Lloyd George, Porte de Namur
et Place Poelaert.
Aanleg van de kruispunten Lloyd George, Naamsepoort en
Poelaertplein.

2264

6. 5.1992

283

de Lobkowicz

Site sureleve dans la rue de Stalle.
Verhoogde berm in de Stallestraat.

2265

7. 6.1992

284

Drouart

Le placement de mobilier urbain le long des voiries regionales
(suite).
Plaatsing van stadsmeubilair langs de gewestwegen (vervolg).

2223

13. 6.1992

285

Galand

La securite des travailleurs de la STIB et des usagers.
De veiligheid van het MIVB-personeel en -gebruikers.

2224

15. 5.1992

286

de Lobkowicz

Site propre pour les trams, avenue Brugmann.
Eigeri bedding voor de trams op de Brugmannlaan.

2267

15. 5.1992

287

Cauwelier

Les publications du Cabinet.
De publikaties van het Kabinet.

2224

15. 5.1992

288

Paternoster

Itineraires de tramways dans le sud de la Region.
Tramwegen in het zuiden van het Gewest.

2225

15. 5.1992

289

Paternoster

Revision de la zone de validite de 1'abonnement MTB.
Herziening van de geldigheidszone van het MTB abonnement.

2226
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Page
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* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

"' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
"'* Question avec reponse
25. 5.1992

290

Paternoster

Gestion de la partie du canal de Charleroi a Bruxelles.
Beheer van het gedeelte van het kanaal van Charleroi te
Brussel.

2268

27. 5.1992

291

de Lobkowicz

Transfert de la chaussee de la Hulpe a la Region de BruxellesCapitale.
Overhevelen van de Terhulpsesteenweg naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

2226

27. 5.1992

292

de Lobkowicz

Pose de poteaux rue de Stalle. — Permis de batir.
Plaatsing van paaltjes in de Stallestraat. — Bouwvergunning.

2226

27. 5.1992

293

Galand

Les plantations d'arbres Ie long des voiries regionales.
Het planten van bomen langs de gewestwegen.

2227

2. 6.1992

294

de Lobkowicz

Mise a la disposition gratuite par la Region de radars de
controle des vitesses.
Gratis snelheidsradars voor de gemeenten ter beschikking
gesteld door het Gewest.

2227

4. 6.1992

295

Simonet

Conge politique du bourgmestre de Jette.
Politick verlof van de burgemeester van Jette.

2228

4. 6.1992

296

Nagy

Extension du batiment du Centre de communications nord.
De uitbreiding van het Communicatiecentrum Noord.

2228

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter
7. 2.1992

67

Guillaume

Modele de reglement destine a dissuader Ie depot clandestin
ou 1'abandon de salissures sur la voie publique.
Model van reglement om het sluikstorten of het op de
openbare weg achterlaten van vuilnis tegen te gaan.

2229

16. 3.1992

71

Drouart

L'absence de bulks a verre sur Ie territoire d'une commune de
notre Region.
Het ontbreken van glascontainers op het grondgebied van een
gemeente van het Gewest.

2269

10. 4.1992

74

Clerfayt

Criteres de subventionnement dans Ie cadre de la recherche
scientifique non economique.
Subsidiecriteria in het kader van het niet-economisch wetenschappelijk onderzoek.

2269

15. 5.1992

76

Cauwelier

Les publications du Cabinet.
De publikaties van het Kabinet.

2229

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances,
du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Financial,
Begroring, Openbaar Ambt en Externe Betrelddngen
17. 6.1991

52

Cauwelier

Reglementation de 1'Aide medicale urgente (service 100).
De reglementering van de Dringende medische hulp (dienst
100).

2230
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31.10.1991

65

de Lobkowicz

Convention avec 1'ULB dans Ie cadre du programme europeen Joule,
Contract met de ULB in het kader van het Europese Jouleprogramma.

22

13.11.1991

68

De Berlangeer

Regularisation de la situation du personnel non statutaire du
• service d'incendie.
Regularisatie van de situatie van het niet-statutaire personeel
van de brandweer.

22

15. 5.1992

76

Cauwelier

Les publications du Cabinet.
De publikaties van het Kabinet.

11

22. 6.1992

77

Paternoster

Dividendes verses aux communes par les societes de gaz et
d'electricite.
Uitkering van dividenden door de gas- en elektriciteitsmaatschappijen aan de gemeenten.

22

16. 6.1992

79

Drouart

Invitations a des membres de la presse a 1'occasion de voyages
a 1'etranger.
Het uitnodigen van journalisten op de reizen • naar het
buitenland.

22

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Logement, de I'Environnement,
de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Huisvesting,
Leennilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
26. 3.1990

61

de Lobkowicz

Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.
Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen.

25. 6.1990

85

Garcia

Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE.
Vergunhingen afgegeven en controles uitgevoerd door het
BIM.

27. 9.1990

117

Cornelissen

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.

30.11.1990

133

de Lobkowicz

Ordonhance 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.

4. 3.1991

156

Cornelissen

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.
Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark in
Koekelberg.

18. 3.1991

158

Cauwelier

Nombre de remmes 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.

27. 6.1991

184

Draps

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incommodo, faute de personnel suffisant a 1'Administration de
1'environnement.
Achterstal in de behandeling van de dossiers commodoincommodo bij gebrek aan voldoende personeel voor de
Leefmilieu-admimstratie.
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*' Vraag zonder antwoord

* Question sans reponse
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*"'• Question avec reponse

* * Vraag met antwoord

3. 9.1991

201

de Lobkowicz

Organigramme de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de
1'Environnement.
Organogram van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

2232

16. 9.1991

202

Galand

Le depistage des cas de saturnisme infantile.
Het opsporeri van chronische loodvergiftiging bij kinderen.

2232

8.10.1991

209

Cools

Le programme triennal d'investissement du logement social.
Driejaarlijks investeringsprogramma voor de sociale huisvesting.

2232

16.10.1991

210

de Lobkowicz

Vente de logements sociaux sans 1'application de criteres
quelconques quant au choix des acheteurs.
Verkoop van sociale woningen zonder toepassing van enige
criteria inzake de keuze van de kopers.

2232

25.10.1991

213

Huygens

Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.
Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren.

2232

31.10.1991

215

deLobkowicz

Communication de renseignements contenus aux registres de
population des 19 communes au Cabinet.
Mededeling van. gegevens uit het bevolkingsregister van de
19 gemeenten aan het Kabinet.

2232

19.11.1991

218

Cauwelier

Installation de panneaux anti-bruit le long des autoroutes
regionales en fonction du nombre de decibels.
Plaatsing van geluidsschermen langs gewestelijke autosnelwegen in functie van het aantal decibels.

2232

27. 2.1992

222

Nagy

L'etat d'avancement des dossiers de classement.
Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel.

2274

2. 3.1992

223

Nagy

La sauvegarde des osuvres de 1'architecte J. B. Dewin.
Bescherming van de werken van architect J. B. Dewin.

2275

15. 5.1992

229

Cauwelier

Les publications du Cabinet.
De publikaries van het Kabinet.

2275

22. 6.1992

230

Paternoster

Brasserie Wielemans. — Demande.de classement.
Brouwerij Wielemans. — Vraag tot bescherming.

2233

16. 6.1992

231

Drouart

Invitations a des membres de la presse a 1'occasion de voyages
a 1'etranger.
Het uitnodigen van j'ournalisten op de reizen naar het
buitenland.

2276

Question retiree par son auteur
Vraag ingetrokken door haar auteur
Question n° 130 de M. Vandenbossche au Ministre Chabert
Vraag nr. 130 van de heer Vandenbossche aan Minister Chabert
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