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President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de PEmploi

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

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

Cartes de pointage en neerlandais pour francopbones.

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

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

Nederlandstalige stempelkaarten voor Franstaligen.

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

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

Missions d'etudes.

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

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

Onderzoeksopdracbten.

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

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

Le Bureau de liaison Bruxefles-Europe.

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

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

Het Verbindingsbureau BrusseI-Europa.

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

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

Etudes et recherches conGees a des organismes exterieurs.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 23, p. 2213.

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

Studie- en Onderzoeksopdracbten door exteme organisa-
ties.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2213.
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Question n° 477 de M. Cauwelier du 15 mai 1992 (N.) :

Les publications du Cabinet.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2213.

Question n° 478 de M"' Nagy du 22 mai 1992 (Fr.):

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2214.

Question n° 485 de M. de Lobkowicz du 22 juin 1992 (Fr.):

Exposition universelle de Seville 1992. — Participation de
la Region de Bruxelles-Capitale.

L'Executif regional souhaite privilegier trois aspects de
Bruxelles:

- sa vocation europeenne (L'Europe, une idee qui se cons-
truit a Bruxelles);

- son aspect dans la rencontre entre 1'Homme et les technolo-
gies est une constante dans 1'histoire moderne de Bruxelles,
elle conforte egalement la vocation europeenne de la ville;

- son souci d'un developpement urbain, equilibre, convivial
et viable.

En plus de sa presence permanente dans Ie Pavilion beige et
des activites culturelles qui 1'accompagnent, la Region tient a
valoriser son potentiel economique en organisant une semaine
de presentation de ses propres activites dans ce domaine.

Pourriez-vous m'indiquer quels sont les evenements aux-
quels assisteront les representants de la Region de Bruxelles-
Capitale et des communes qui la composent et de m'indiquer,
Ie cas echeant, les nomset qualites de ces personnes.

Vraag nr. 477 van de heer Cauwelier d.d. 15 mei 1992 (N.) ;

De publikaties van bet Kabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2213.

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

Hotel op dehoek van de Leopold- en de ScbUdknaapstraat. -
Bouwvergunningen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2214.

Vraag nr. 485 van de heer de Lobkowicz d.d. 22 juni 1992
(Fr.):

De WereSdtentoonstelliag 1992 in Sevilla. — Deelneming
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Hoofstedelijke Executieve wenst drie aspecten van
Brussel met voorkeur aan te pakken :

— zijn Europese roeping (Europa, een idee dat in Brussel
wordt gerealiseerd);

— zijn functie als ontmoetingsplaats tussen mens en technolo-
gie, een constante in de moderne geschiedenis van Brussel,
die de Europese roeping van de stad eveneens bevestigt;

— zijn streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de
stad, waarin het goed leven is.

Naast zijn permanente aanwezigheid in het Belgisch Pavil-
joen en naast de hiermee samenhangende culturele activitei-
ten, wil het Gewest zijn economische mogelijkheden valorise-
ren door een week zijn eigen activiteiten ter zake voor te
stellen.

Zou u me kunnen zeggen weike evenementen de vertegen-
woordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
gemeenten zullen bijwonen, wie deze vertegenwoordigers zijn
en hoe groot deze groep is ?

Question n° 486 de M" Carton de Wiart du 22 juin 1992
(Fr.) :

Extension du centre Borschette. — Charges d'urbanisme.

Le conseil communal d'Etterbeek a marque son accord sur
Ie contenu du protocole general liant la commune et le
promoteur autorise a construire 1'extension du centre
Borschette.

Un certain nombre de charges d'urbanisme a ete impose a
ce dernier. On parle de 1'amenagement d'une partie de la
place Jourdan, de la construction de logements sur le terri-
toire communal et de 1'amenagement de classes pregardiennes
et maternelles.

L'autorite de tutelle a-t-elle accepte le protocole d'accord
tel quel?

Dans la negative et en cas d'annulation de certaines charges
d'urbanisme, 1'autorite de tutelle en a-t-elle impose de nou-
velles ? Dans 1'affirmative, lesquelles ?

Vraag nr. 486 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 22 juni
1992 (Fr.) :

Uitbreiding van het Borscbettecentrum. — Stedebouwkun-
dige lasten.

De Etterbeekse gemeenteraad heeft zijn akkoord verleend
aan de inhoud van het algemeen protocol tussen de gemeente
en de promotor die het Borschettecentrum mag uitbreiden.

De vastgoedpromotor moet een aantal stedebouwkundige
lasten voor zijn rekening nemen. Er is sprake van de aanleg
van een deel van het Jourdanplein, van de bouw van
woningen op het gemeentelijk grondgebied en van het bou-
wen van peuter- en kleuterklassen.

Heeft de toezichthoudende overheid met dit akkoordproto-
col ingestemd?

Zo neen en ingeval een aantal stedebouwkundige lasten
werden vernietigd, heeft de toezichthoudende overheid er
nieuwe opgelegd ? Zo ja, weike ?
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Question n° 488 de M. Drouart du 2 juillet 1992 (Fr.) :

Utilisation de la subvention «Integration» 1990 par la
commune d'Anderlecht.

La commune d'Anderlecht a beneficie, dans Ie cadre de
cette subvention, de montants lui permettant de mettre en
ceuvre divers projets.

L'un d'eux, retenu par 1'Executif, consiste en un video-
gramme sur Ie theme des jeunes et de la securite a Cureghem,
coproduit par Ie Centre Video de Bruxelles et 1'a.s.b.l. TCC
Accueil («Pas de quartier»).

Ce videogramme fournit dans 1'ensemble une image reelle
du quartier; il donne la parole aux jeunes et a divers
intervenants locaux.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il expliquer pourquoi tout
au long de cette realisation, malgre 1'intervention d'un certain
nombre de ces acteurs sociaux, economiques et politiques, il
n'est jamais fait reference au programme DSQ (Developpe-
ment social de Quartier). Ce programme mobilise pourtant
depuis 1989 les ressources et potentialites locales, tant au
niveau communal qu'au niveau associatif ou economique.

S'il est comprehensible que cette production mette en
valeur ses auteurs (Commission locale de Prevention de la
Delinquance et TCC Accueil), Monsieur Ie Ministre consi-
dere-t-il comme intellectuellement honnete que ne soit meme
pas citee dans les remerciements une initiative dont les acteurs
sont ceux du quartier et qui, depuis 3 ans, a suscite, entretient
et perfectionne la pratique du partenariat et de la concertation
large et pluraliste ?

Vraag nr. 488 van de heer Drouart d.d. 2 juli 1992 (Fr.) :

Gebruik van de subsidie «Integration 1990 door de
gemeente Anderlecht.

In het kader van dit project heeft de gemeente Anderlecht
bedragen ontvangen die haar hebben toegelaten diverse
projecten aan re vangen.

Een daarvan, door de Executieve aanvaard, is een video
met als thema «jongeren en veiligheid in Kuregem», een co-
produktie van het Centre Video de Bruxelles en de v.z.w.
TCC Accueil («Pas de quartier »).

Deze video geeft algemeen een reeel beeld van de wijk.
Jongeren en diverse plaatselijke actoren komen aan het
woord.

Zou de Minister me kunnen uitleggen waarom er tijdens
deze hele produktie, ondanks het feit dat een aantal van deze
sociale, economische en politieke actoren aan bod komen, op
geen enkel ogenblik wordt verwezen naar het programma
voor de sociale wijkontwikkeling ? Voor dit programma
worden nochtans sedert 1989 alle plaatselijke hulpbronnen
en mogelijke middelen ingezet, zowel op gemeentelijk als op
economisch en verenigingsvlak.

Het is begrijpelijk dat deze produktie haar auteurs op de
voorgrond plaatst (« Commission locale de Prevention de la
Delinquance» en «TCC Accueil»), maar vindt de heer
Minister het intellectueel eerlijk dat in de bedankingen geen
melding wordt gemaakt van een initiatief van de wijkbewo-
ners zeif, dat nu al 3 jaar leidt tot onderhouden en geperfec-
tioneerd praktisch «partnerschip» en ruim en pluralistisch
overleg ?

Question n" 489 de M. Drouart du 8 juillet 1992 (Fr.) :

Implantation de la s.p.r.l. Golf Action a Neerpede,

Debut avril 1992, j'avais introduit une plainte aupres de
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale afin que soit
annulee une deliberation du conseil communal d'Anderlecht
visant a louer par bail emphyteotique a la s.p.r.l. Golf Action
plus de 30 ha dans Ie hameau rural de Neerpede.

La plainte faisait suite a un arrete du 31 octobre 1991 pris
par 1'Executif de notre Region qui avait pour effet de
suspendre cette deliberation.

Plusieurs elements justifiaient cette plainte :
— les conditions de location fortement avantageuses pour la

s.p.r.L;
— la necessite de proteger Ie milieu concerne;
— Ie caractere speculatif d'un tel projet.

A ce jour, 1'Executif doit legalement avoir pris sa decision.
Monsieur Ie Ministre-President pourrait-il me dire s'il a
annule la deliberation du conseil communal d'Anderlecht ou
s'il a autorise cette deliberation, laissant de la sorte la
possibility a la s.p.r.l. Golf Action de detruire Ie caractere
rural de Neerpede ?

Vraag nr. 489 van de heer Drouart d.d. 8 juli 1992 (Fr.):

Inplanting van de b.v.b.a Golf Action in Neerpede.

Begin april 1992 diende ik klacht bij de Brusselse Hoofdste-
delijke Executieve in om een beraadslaging van de Ander-
lechtste gemeenteraad te laten nietigverklaren. Deze beslissing
strekte ertoe de b.v.b.a. Golf Action via erfpacht meer dan 30
ha in het gehucht Neerpede te verhuren.

De klacht vioeide voort uit een besluit van 31 oktober 1991
van onze Hoofdstedelijke Executieve waardoor deze beraad-
slaging werd opgeschort.

Meerdere redenen verantwoordden deze klacht:
- de heel voordelige huurvoorwaarden voor de b.v.b.a.;

- de noodzaak tot bescherming van het betrokken leefmilieu;
- de speculatieve aard van zulk project.

Op heden moet de Executieve haar beslissing wettelijk
hebben genomen. Zou de heer Minister-Voorzitter me kun-
nen zeggen of hij de beslissing van de Anderlechtse gemeente-
raad heeft vernietigd? Of heeft hij deze beraadslaging aan-
vaard, waardoor de b.v.b.a. Golf Action het landelijk karak-
ter van Neerpede kan vernietigen ?
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Question n° 490 de M"" Nagy du 8 juillet 1992 (Fr.):

La non-conformite des travaux realises place des Barri-
cades par la s.a. Intervest.

Le permis de batir delivre a la s.a. Intervest en aout dernier
autorisait ladite societe, en vue de la construction d'un
immeuble mixte de bureaux et de logements, a demolir le n° 1
de la place des Barricades, a 1'exception toutefois de la facade
de ce meme immeuble (classee par arrete royal).

Le demandeur, suite a une expertise technique, a introduit
aupres de la Commission des Monuments et Sites une
demande de demolition de la facade.

La Commission ne repond pas officiellement et la s.a.
Intervest, sur base d'un arrete de 1'Executif du 20 novembre
1991 formule en termes generaux et n'autorisant pas explici-
tement la demoliton de la facade, entreprend les travaux de
destruction de la totalite de 1'immeuble.

De cette maniere, la s.a. Intervest a done porte gravement
atteinte a un element important du patrimoine bruxellois. Ce
faisant, elle a egalement commis une infraction a 1'article 64 de
la lot du 29 mars 1962, dans la mesure ou les travaux de demo-
lition ont etc executes en violation du permis de batir delivre.

Monsieur le Ministre peut-il me dire :

1. Que fait le service des infractions dans ce cas present?

2. Pourquoi 1'administration de 1'Urbanisme n'a-t-elle pas
arrete 1'execution des travaux non conformes au permis de
batir?

3. Des parkings sont-ils realises au n° 1 de la place des
Barricades ?

Vraag nr. 490 van mevrouw Nagy d.d. 8 juli 1992 (Pr.):

De niet-conformiteit van de werken op het Barrlcadeaplein
door de a.v. Intervest.

De in augustus jongstleden aan de n.v. Intervest verleende
bouwvergunning gaf deze maatschappij de toestemming om,
voor de bouw van een gemengd gebouw kantoren/woningen,
het nr. 1 aan het Barricadenplein te slopen, op de voorgevel
van dit gebouw na (bij koninklijk besluit beschermd).

Na technische expertise heeft de aanvrager bij de Commis-
sie Monumenten en Landschappen een aanvraag tot afbreken
van ook deze gevel ingediend.

De Commissie laat officieel niets van zich horen en de n.v.
Intervest, zich baserend op een besluit van de Executieve van
20 november 1991, zeer algemeen geformuleerd en niet
expliciet ermee instemmend de gevel te slopen, start de
afbraak van heel het gebouw.

Aldus heeft de n.v. Intervest een belangrijk element van het
Brussels erfgoed zwaar beschadigd en heeft ze zich ook niet
gehouden aan artikel 64 van de wet van 29 maart 1962, daar
de afbraakwerken werden uitgevoerd in strijd met de ver-
leende bouwvergunning.

Kan de heer Minister me meedelen ;

1. Wat de dienst overtredingen in dit geval onderneemt?

2. Waarom het bestuur voor Stedebouw de werken niet
heeft stilgelegd, daar deze in strijd waren met de bouwvergun-
ning?

3. Wordt er op het nr. 1 van het Barricadenplein voor
parkeerplaatsen gezorgd ?

Question n° 495 de M. Paternoster du 24 septembre 1992
(Fr.) ;

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

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 com-
munes sont fonction de cette politique et influencent 1'equili-
bre des budgets communaux.

Monsieur le Ministre pourrait-il nous faire connaitre les
montants des dividendes par secteur (gaz et electricite) qui ont
ete verses aux differentes communes de notre Region ? Peut-
on egalement connaitre sommairement comment sont cal-
cules ces dividendes ?

Vraag nr. 495 van de heer Paternoster d.d. 24 September
1992 (Fr.) :

Uitkering van dividenden door de gas- en elektridteits-
maatscbappijen aan de gemeenten.

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

Kan de heer Minister ons mededelen weike bedragen aan
dividenden per sector (gas en elektriciteit) aan de verschil-
lende gemeenten van ons Gewest werden gestort ? Kunt u ons
ook beknopt mededelen hoe deze dividenden worden bere-
kend?

Question n° 496 de M"° Nagy du 28 juillet 1992 (Fr.):

Derogation au plan de secteur pour le profet de bureaux de
la Ge Fonciere Brugmann-Moliere.

La Cie Fonciere Brugmann-Moliere vient d'obtemr le
permis qu'elle souhaitait pour la demolition de 3 batiments a
1'avenue Brugmann en vue de la reconstruction d'un com-
plexe a la fois consacre au logement, aux professions liberates
et pour une troisieme partie a vocation mixte.

Vraag nr. 496 van mevrouw Nagy d.d. 28 juli 1992 (Fr.):

Afwijking van bet gewestplan voor bet kantoorprofect van
de Grondmaatschappij Brugmann-Moliere

De Grondmaatschappij Brugmann-Moliere heeft zopas de
door haar gewenste vergunning verkregen voor het slopen van
drie gebouwen aan de Brugmannlaan, ten einde er een complex
op te trekken, met een gedeelte bestemd voor huisvesting, een
deel voor vrije beroepen en een derde met gemengd karakter.
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L'aval donne a ce projet est d'autant plus etonnant que par
deux fois, la Cie Fonciere 1'a vu refuse au niveau de la
Commission de concertation.

On est en effet en droit de s'interroger sur les raisons qui
ont amene cette decision: les immeubles concernes sont en
zone d'habitat et en zone d'interet culturel, historique et
esthetique; il s'agit done bien d'une derogation au plan de
secteur.

L'unite architecturale de ce quartier sera gravement pertur-
bee lors du remplacement de 2 maisons de style neo-classique
(123-125) par une construction contemporaine, meme si, et
sans beaucoup de garanties quant a 1'application, 1'integra-
tion aux caracteristiques urbanistiques du voisinage a etc
1'une des conditions a 1'octroi du permis (les autres concer-
nant Faeces aux parkings et la protection des arbres).

L'inquietude des riverains est grande face au processus de
mutation fonctionnelle (passage insensible du logement au
bureau) qui sera ainsi enclenche, et cela meme si certaines
ameliorations ont ere apportees aux projets premiers (reduc-
tion de gabarit).

L'honorable Ministre peut-il m'informer des justifications
invoquees tant par Ie delegue de 1'Executif que par Ie
representant de 1'administration de 1'urbanisme et de 1'amena-
gement du territoire a la commission de concertation, pour
modifier leur avis sur ce projet urbanistiquement tres contes-
table?

Par ailleurs. Ie Ministre peut-il egalement me preciser
comment il justifie la derogation a 1'affectation des zones
reservees a 1'habitat alors que tous les millieux bruxellois
indiquent que Ie developpement des bureaux est la cause
numero un de 1'exode des habitants hors de la ville ?

De afgifte van deze vergunning wekt heel wat verbazing,
daar de Overlegcommissie deze zeifs tweemaal had gewei-
gerd.

Men kan zich dan ook terecht vragen stellen over de
redenen van deze beslissing: de betrokken gebouwen liggen in
een woonzone en in een zone van cultureel, historisch en
esthetisch belang. Er wordt hier dus duidelijk van het
gewestplan afgeweken.

Wanneer twee neoklassieke huizen (123-125) door een
modern gebouw worden vervangen, zai de architecturale
eenheid van deze wijk ernstig worden verstoord, zeifs indien,
zonder veel waarborg dat dit inderdaad gebeurt, de integratie
in de omgeving een van de voorwaarden was voor de
toekenning van de vergunning (de andere voorwaarden
hadden betrekking op de toegang tot de parkeerplaatsen en de
bescherming van de bomen).

De buurtbewoners maken zich grote zorgen over de
functionele verandering (zonder meer overgang van woning-
naar kantoorfunctie) die zai plaatshebben, ook al werden de
eerste ontwerpen op een aantal punten verbeterd (wijziging
van het profiel).

Kan de Minister me informatie verschaffen over de argu-
menten die zowel de afgevaardigde van de Executieve als de
vertegenwoordiger van het bestuur voor stedebouw en ruim-
telijk ordening in de Overlegcommissie hebben aangevoerd
om hun gewijzigd standpunt over dit stedebouwkundig erg
betwistbaar project te verantwoorden ?

Kan de Minister me ook verduidelijken hoe hij de afwijking
van de bestemming van de voor woongelegenheid voorbehou-
den zones verantwoordt, terwiji alle Brusselse kringen zeggen
dat de bouw van kantoren de eerste oorzaak is van de exodus
van de inwoners ?

Question n° 497 de M. Drouart du 29 juillet 1992 (Fr.) ;

L'octroi de chauffeurs a d'ancieas Miaistres.

J'ai eu 1'occasion de lire dans la presse que d'anciens
Ministres ou Secretaires d'Etat, regipnaux ou nationaux,
conservaient 1'avantage de pouvoir berieficier d'un chauffeur
apres avoir quitte leurs fonctions.

Monsieur Ie Ministre-President pourrait-il m'informer si
une telle pratique existe egalement dans notre Region ?

Dans 1'affirmative, quel en est son cout ?

Monsieur Ie Ministre-President aurait-il egalement 1'amabi-
lite de me preciser les noms des anciens Ministres ou
Secretaires d'Etat concernes ?

Vraag nr. 497 van de heer Drouart d.d. 29 juli 1992 (Fr.) :

De toekenning van chauffeurs aan cud-Ministers.

Ik las in de pers dat oud-Ministers of gewestelijke of
nationale oud-Staatssecretarissen het voordeel behielden over
een chauffeur te kunnen beschikken na hun functie te hebben
neergelegd.

Kan de Minister-Voorzitter mij zeggen of een dergelijke
praktijk ook in ons Gewest bestaat ?

In bevestigend geval, wat kost dit ?

Zou de Minister-Voorzitter zo vriendelijk willen zijn mij de
namen van de in het geval verkerende oud-Ministers of
-Staatssecretarissen mede te delen ?

Question n° 498 de M. Galand du 30 juillet 1992 (Fr.):

Representation de 1'Executif sans les commissions consulta-
tives du transport scolaire.

Les commissions consultatives du transport scolaire,
telles que prevues par la loi du 15 juillet 1983 portant
creation du transport scolaire, ont ete creees par 1'arrete de
1'Executif de la Communaute francaise du 18 mars 1990.

Vraag nr. 498 van de heer Galand d.d. 30 juli 1992 (Fr.) :

Vertegenwoordiging van de Executieve in de adviescom-
missies voor schoolvervoer.

De adviescommissies voor schoolvervoer, zoals bepaald in
de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van het
schoolvervoer, werden opgericht door het besluit van de
Franse Gemeenschapsexecudeve van 18 maart 1990.
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Dans la composition de ces commissions est prevu un
membre representant 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale s'il Ie propose.

Monsieur Ie Ministre-President peut-il me faire savoir si
1'Executif a designe un representant a ces commissions, qui
serait-il, a quelle date aurait-il ere designe, a combien de
reunions aurait-il deja assiste ?

L'Executif a-t-il determine les aspects specifiquement
bruxellois de cette problematique a presenter a ces commis-
sions et lesquels ?

Bij de samenstelling van deze commissies werd een plaats
voorbehouden voor een vertegenwoordiger van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve, indien deze er een voorstelt.

Kan de Minister-Voorzitter mij laten weten of de Execu-
tieve een vertegenwoordiger bij deze commissies heeft aange-
wezen, wie dit is, op weike datum hij werd aangewezen,
hoeveel vergaderingen hij al heeft bijgewoond en deweike ?

Heeft de Executieve de specifiek Brusselse aspecten van
deze problematiek die aan die commissies voorgelegd moeten
worden, bepaald ? Weike ?

Question n° 499 de M. De Berlangeer du 2 aout 1992 (N.) :

Cadeaux publicitaires de la. Region.

Au cours de ces derniers mois, les membres du Conseil se
sont vu proposer differentes bricoles, tels des petits drapeaux
sur socle en plastique, des epinglettes, un livre compact sur
Bruxelles, des autocollants, etc.

Le Ministre ne pense-t-il pas que dans une ville ou 1'on
parle quotidiennement des desherites, cet argent pourrait etre
utilise de maniere plus utile ?

Vraag nr. 499 van de heer De Berlangeer d.d. 2 augustus
1992 (N.) :

Reclamegeschenken van het Gewest.

De laatste maanden kregen de raadsleden verschillende
spullen aangeboden, zoals vlagje op plastieken sokkel, pin's,
Brussels compakt boekje, zeifklevers, enz...

Denkt de heer Minister niet dat in een stad waar men
dagelijks moet spreken over kansarmoede, het geld niet
nuttiger kan besteed worden ?

Question n° 500 de M. De Berlangeer du 2 aout 1992 (N.) :

En-tete du papier a lettres ministeriel.

La Region de Bruxelles-Capitale a adopte 1'iris comme
symbole officiel. II est des lors reproduit sur le papier a lettres
officiel des Ministres, des Secretaires d'Etat et des membres
du Conseil.

Ne peuverit-ils pas utiliser en en-tete, a cote de 1'iris, le
symbole de la communaute a laquelle ils appartiennent ?

Si tel n'est pas le cas, pourquoi pas ?

Vraag nr. 500 van de heer De Berlangeer d.d. 2 augustus
1992 (N.):

Hoofding van bet ministerieel briefpapier.

De Iris werd als officieel symbool aangenomen voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovenvermelde Iris staat dan
ook op het officieel briefpapier van Ministers, Staatssecreta-
rissen en leden van de raad.

Mogen zij naast de Iris op hun briefhoofding niet het
symbool gebruiken van de Gemeenschap waartoe zij beho-
ren?

Zo neen, waarom met ?

Question n° 502 de M. Duponcelle du 12 aout 1992 (Fr.) :

Diminution des centimes additionnels communaux a la
suite de 1'augmeatation du precompte immobilier.

Lors de la discussion au conseil regional du projet d'ordon-
nance visant a augmenter le precompte immobilier des
immeubles non consacres au logement, a partir de 1993, vous
avez declare a la suite du Ministre des Finances que la Region
veillerait a ce que les communes diminuent leurs centimes
additionnels au PR.I. de telle sorte que 1'operation soit
blanche pour elles.

Or, que constate-t-on ? Certaines communes ont deja
adopte (avant les declarations au conseil regional) des regle-
ments de taxes visant soit a maintenir, soit a augmenter meme
ces centimes additionnels pour 1993.

Vraag nr. 502 van de heer Duponcelle d.d. 12 augustus
1992 (Pr.) :

Verminderiag van de gemeentelijke opcentiemea na de
stijging van de onroerende voorbefGng.

Tijdens de bespreking in de Hoofdstedelijke Raad van het
ontwerp van ordonnantie tot verhoging, vanaf 1993, van de
onroerende voorheffing voor de gebouwen die niet voor
huisvesting dienen, heeft u na de verklaring van de Minister
voor Financien aangekondigd dat het Gewest erover zou
waken dat de gemeenten hun opcentiemen bij de onroerende
voorheffing zouden verminderen, zodat de operatic voor hen
een nuloperatie wordt.

We stellen echter vast dat sommige gemeenten reeds voor
de verklaringen in de Hoofdstedelijke Raad belastingregle-
menten hebben goedgekeurd, die ertoe strekken deze opcen-
tiemen voor 1993 op hetzelfde peil re houden en zeifs te
verhogen.
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Dans ce domaine, Ie cas de Saint-Josse est Ie plus significa-
tif: c'est au mois de mai que la commune a vote un nouveau
reglement taxe portant ses centimes additionnels de 2.800 a
2.900 (soit plus de quarante jours avant la decision regio-
nale), pour expliquer cette decision trois motifs tres interes-
sants sont invoques:

1. Aider la Region a soutenir Ie remboursement de la dette
qu'elle supporte: 42%, d'ou necess'ite d'augmenter les
recettes.

2. Ne pas augmenter les centimes a 1'IPP, la population
etant deja soumise a une augmentation inquietante du cout de
la vie.

3. Et ce n'est pas Ie moindre: s'aligner sur ses voisins qui
imposent, deja, les proprietaires a ce taux (ex: Bruxelles-
Ville). • .

Trois motifs qui faisaient de Saint-Josse, en mai, une
commune respectueuse des «conseils» de la Region, qui en
font aujourd'hui une des plus mauvaises eleves de la classe!

D'autant que ce reglement ne peut plus etre dignement
annule par la tutelle.

Des lors, Monsieur Ie Ministre-President, mes questions
sont les suivantes:

1. Quelles sont les communes qui, a ce jour, ont deja
adopte un reglement pour 1993 a propos du PRI? Quelles
sont celles qui augmentent leurs centimes additionnels ?

2. Comment 1'Executif a-t-il decide de reagir vis-a-vis de
ces reglements ?

3. On parle de « neutralisation » au niveau communal mais
par rapport a quoi ? Par rapport a 1992 ? Par rapport a ce que
les communes «comptaient» fairepour 1993 (et a ce compte-
la, je crois que nous aliens connattre une explosion d'inten-
tions d'augmentation — ce sera quand meme, en definitive, la
faute de la Region!) ? Ou la Region a-t-elle decide d'accepter
que les communes engrangent une augmentation de recettes
par rapport a 1992, ce qui serait Ie bienvenu en cette annee
1993 ou les communes seront confrontees a la plus grosse
charge d'emprunts ?

4. I/argument de Saint-Josse de taxer les proprietaires
plutot que les habitants est interessant certes mais en appelle
un autre: va-t-on contraindre les communes a diminuer leurs
centimes additionnels sur Ie « non-logement» et a Ie maintenir
sur Ie logement pour realiser 1'operation « blanche » ? Ou va-t-
on leur permettre de jouer sur les deux taux pour parvenir a
une neutralite globale tout en leur permettant aussi de
privilegier Ie logement ?

C'est 1'interpretation que la Commission des Finances avait
faite d'ailleurs des declarations du Ministre Chabert lors de la
discussion du projet.

Ter zake springt Sint-Joost-ten-Node het meest in het oog:
in mei (d.i. meer dan 40 dagen voor de gewestbeslissing)
keurde de gemeente een nieuw belastingreglement goed, dat
haar opcentiemen van 2.800 op 2.900 bracht: een beslissing
verantwoord door drie interessanre redenen:

1. Het Gewest helpen bij de terugbetaling van haar schuld:
42 %, vandaar de noodzaak de ontvangsten te doen toene-
men.

2. De opcentiemen op de inkomstenbelasting niet verho-
gen, daar de bevolking reeds af te rekenen krijgt met een
onrustwekkende stijging van de levensduurte.

3. En niet de minste reden: zich op eenzelfde niveau stellen
met de buurgemeenten (bijv. Brussel-stad), die de eigenaars
deze belasting reeds opieggen.

Deze motieven maakten van Sint-Joost in mei een gemeente
die de « raadgevingen » van het Gewest als een goede leerling
opvolgde. Vandaag is Sint-Joost wegens die motieven een van
de slechte leerlingen van de klas.

Daarbij komt nog dat de toezichthoudende overheid dit
reglement niet nietig kan verklaren.

Kan de Minister de volgende vragen beantwoorden:

1. Weike gemeenten hebben voor 1993 reeds een regle-
ment met betrekking tot de onroerende voorheffing aangeno-
men ? Weike gemeenten verhogen hun opcentiemen ?

2. Welk standpunt neemt de Executieve tegenover deze
reglementen in ?

3. Men spreekt op gemeentelijk vlak van «neutralisation
maar in vergelijking met wat? Met 1992 ? Met wat de
gemeenten voor 1993 dachten te doen (en ik denk dat we een
explosie van verhogingsvoornemens gaan zien — uiteindelijk
de schuld van het Gewest!). Of heeft het Gewest besloten de
gemeenten een deel van de in vergelijking met 1992 gestegen
ontvangsten binnen te laten rijven, wat hen .voor 1993 goed
zou uitkomen, daar de gemeenten met zware leningslasten
zullen worden geconfronteerd ?

4. Het argument van Sint-Joost om eerder de eigenaars dan
wel de inwoners te belasten is interessant, maar doet een
vraag rijzen: gaat men de gemeenten verplichten, om de
nuloperatie te verwezenlijken, hun opcentiemen bij de « niet-
huisvesting» te verminderen en bij de huisvesting te behou-
den ? Of gaat men hen toelaten op beide in te spelen om een
globale neutraliteit te bereiken, waarbij huisvesting voorrang
krijgt?

Dit was de interpretatie van de Commissie voor de
Financien over de verklaringen van Minister Chabert tijdens
de bespreking van het ontwerp.

Question n° 516 de M°" Nagy du 3 aout 1992 (Fr.):

Le transfert de la. maiomorte de 1'Etat vers la Region.

L'article 63 de la loi speciale de financement des Commu-
nautes et des Regions stipule qu'un arrete royal delibere en
Conseil des Ministres determine la repartition du credit
destine a couvrir la mainmorte. Celle-ci compense une part de
la non-perception des centimes additionnels communaux au
precompte immobilier pour les communes ou se trouvent des
proprietes immunisees. ' :

Vraag nr. 516 van mevrouw Nagy d.d. 3 augustus 1992
(Fr.) :

De overdracht van de dode band van Staat naar Gewest.

Artikel 63 van de bijzondere wet op de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten bepaalt dat de verdeling
van het krediet ter dekking van de dode hand wordt bepaald
bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Deze
compenseert, voor de gemeenten waar de vrijgestelde eigen-
dommen zijn gelegen, een gedeelte van het met-ontvangen van
de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.
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Dans Ie recent courrier hebdomadaire du CRISP que Ie
collaborateur du Ministre Picque, Serge Loumaye, consacre
aux finances regionales, celui-ci souleve un certain nombre de
problemes.

En effet, outre Ie caractere decroissant du credit de la
mainmorte malgre la hausse des valeurs foncieres dans la
Region, 1'auteur indique: «II semble que la mainmorte, partie
non-affectee, n'ait plus ete transferee de 1'Etat central depuis
1990».

Le Ministre peut-il me dire:

• 1. Si des versements relatifs aux credits inscrits au titre des
recedes de la mainmorte ont ete effectues par 1'Etat pour
1990 et 1991 a quelles dates et pour quels montants?

2. Sur quels criteres 1'Executif a-t-il marque son accord
pour les regles de repartition definies dans 1'arrete royal du
6decembrel990?

3. Quelles ont ete les conclusions du groupe de travail
compose des representants du Gouvernement et des represen-
tants des Regions qui doit proposer de repartir les credits
pour 1992 ?

Serge Loumaye, medewerker van Ministr Picque, wijdt de
recentste brochure van het CRISP aan de gewestfinancien en
wijst op een aantal problemen.

De auteur onderstreept niet alleen de vermindering van het
krediet van de dode hand, ondanks de stijgende waarde van
de grond in het Gewest, maar zegt ook dat blijkt dat het niet-
bestemde deel van de dode hand sedert 1990 niet meer door
de centrale Staat werd overgeheveld.

Kan de Minister me zeggen:

1. Of de Staat voor 1990 en 1991 de tegoeden heeft gestort
die als ontvangsten uit de dode hand werden ingeschreven, op
weike datum en voor weike bedragen ?

Op weike criteria heeft de Executieve zich gebaseerd om in
te stemmen met de verdelingsregels in het koninklijk besluit
van 6 december 1990 ?

3. Tot weike conclusies kwam de werkgroep van de
vertegenwoordigers van de Regering en de vertegenwoordi-
gers van het Gewest die voor het jaar 1992 kredietverde-
lingsvoorstellen moeten doen ?

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

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

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

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

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Exteme Betrekkingen

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

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

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

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

Les publications du Cabinet.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 23, p. 2217.

Vraag nr. 138 van de beer Cauwelier d.d. 15 mei 1992 (N.;

De publikaties van het Kabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, p. 2217.

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

L'extension du batiment CCN.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 23, p. 2218.

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

De uitbreiding van het Communicatiecentrum Noord.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, p. 2218.
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Question n" 145 de M. de Lobkowicz du 16 juin 1992 (Fr.)

Taxe PSU. — Mise en demeure de rembowser.

II me revient que vous recevez pour Ie moment un abondant
courrier via Madame Ie Receveur de 1'agglomeration de
Bruxelles.

U s'agirait de mises en demeure, envoyees par recommande,
enjoignant de rembourser la taxe PSU perdue indument,
comme 1'a declare 1'arrete n° 39203 du 9 avril 1992 du
Conseil d'Etat.

Pourriez-vous me dire combien de mises en demeure vous
sont arrivees a ce jour ?

Une reponse calculee en nombre de sacs postaux me
donnerait entierement satisfaction.

Quelle suite donnez-vous a cet interessant courrier ?

Vraag nr. 145 van de heer de Lobkowicz d.d. 16 juni 1992
(Pr.) :

Belasting op de stadsreinbeid en -veiligheid. — Aanmaning
tot terugbetaling.

Ik verneem dat u voor het ogenblik overvloedige brierwisse-
ling ontvangt via mevrouw de Ontvanger voor de agglomera-
tie Brussel. .

Het zouden per post aangetekende aanmaningen zijn die
terugbetaling van ten onrechte geinde belasting op de stads-
reinheid en de -veiligheid vragen, volgens het besluit nr.
39203 van 9 april 1992 van de Raad van State.

Kunt u mij zeggen hoeveel aanmaningen u nu reeds heeft
ontvangen ?

Ik ben al zeer tevreden met een antwoord berekend in
aantal postzakken.

Welk gevolg geeft u aan deze belangrijke briefwisseling ?

Question n° 150 de M"' Nagy du 28 juillet 1992 (Fr.) :

Exoneration des centres de coordination du precompte
immobilier et des droits d'enregistrement.

Les pouvoirs publics ont mis en ceuvre les centres de
coordination, veritables cadeaux pour les entreprises multina-
tionales. Selon certaines sources, quelque 200 entreprises ont
installe un centre de coordination a Bruxelles. Les centres de
coordination beneficient de 1'exoneration du precompte
immobilier et des droits d'enregistrement.

Dans la reponse que Ie Ministre des Finances a donne a une
question du depute Henri Simons, il apparatt que pour la
Region de Bruxelles-Capitale : -

1. La moindre recette en matiere de precompte immobilier
decoulant de 1'exoneration accordee aux centres de coordina-
tion s'elevait en 1991 a :

15.764 FB pour la Region;
76.296 FB pour la Province de Brabant;

450.618 FB pour 1'ensemble des communes concernees.

2. En ce qui concerne Ie droit d'enregistrement, 1'adminis-
tration ne dispose pas de statistiques etablies en fonction du
siege du centre de coordination.

Les donnees disponibles sont etablies en fonction du lieu de
1'enregistrement de 1'acte, soit de constitution, soit d'augmen-
tation de capital.

En 1991, la depense fiscale resultant de 1'enregistrement des
actes relatifs aux centres de coordination s'elevait pour la
direction de Bruxelles a 593.242.603 FB.

Le Ministre est-il informe de ces donnees ?

Peut-il me dire quel est 1'impact de ces exonerations sur le
budget regional ?

Vraag nr. 150 van mevrouw Nagy d.d. 28 juli 1992 (Fr.) !

VrijsteUing van onroerende voorbeffing en registratierech-
ten voor de coordinatiecentra.

De coordinatiecentra, ware geschenken voor de multinatio-
nale ondernemingen, werden door de overheid in het leven
geroepen. Uit bronnen blijkt dat zowat 200 ondernemingen in
Brussel een coordinatiecentrum hebben opgericht. De coordi-
natiecentra genieten vrijstelling van onroerende voorheffing
en registratierechten.

Uit een antwoord van de Minister voor Financien aan
volksvertegenwoordiger Henri Simons blijkt dat voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

1. De minderontvangst inzake onroerende voorheffing,
voortvloeiend uit de vrijstelling voor de coordinatiecentra in
1992:
15.764 BF bedroeg voor het Gewest;
76.296 BF voor de Provincie Brabant;

450.618 BF voor alle betrokken gemeenten.

2. Inzake registratierechten heeft de administratie geen
statistieken in functie van de zetel van het coordinatie"
centrum.

De beschikbare gegevens werden opgesteld in functie van
de registratie van de oprichtingsakte of de akte van kapitaal-
verhoging.

In 1991 bedroeg de fiscale uitgave die voortvloeit uit de
registratie van de akten voor de coordinatiecentra voor het
bestuur Brussel,.593.242.603 BF.

Is de Minister van deze gegevens op de hoogte ?

Kan hij me zeggen weike gevolgen deze vrijstellingen
hebben voor de gewestbegroting ?
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Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de FEau

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

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

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

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

Overeeokomst tussen het BIM en de Stadsmukel. —
Advies inzake afvalstoffen.

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

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

Promotion de {'utilisation de I'energie solaire dans les
aowelles constructions.

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

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

Aanmoediging van het gebruik van zonneeaergie in nieuwe
gebouwen.

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

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

Le recyclage des builes et graisses ammales et vegetales
usagees.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le collecteur de boue a Asse.

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

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

De slijkcollector te Asse.

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

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

Systeme d'attributioa de logements sodaux.

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

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

Het toewijzingssysteem van sociale woningen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2055.
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Question n° 133 de M. Drouart du 4 mars 1992 (Fr.) :

L'organisatioa des commodo et incommodo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het chemisch bedrijf UCB in Drogenbos.

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

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

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

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

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

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

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

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

Conrenftbns passees par 1'EBGE et {a SLRB.

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

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

Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GOMB.

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

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

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

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

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

Uitbreiding van het laboratorium STTiROP n.v.

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

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

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

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

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

Oprichting van een eel «schone tecbnologleen » en opening
van een « ondefnemingen-leefmilieu »-loket,

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, p. 2132.
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Question n° 149 de M. Paternoster du 6 mai 1992 (Fr.) :

«Telephone vert» d'edwation a I'enwonnement.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2222.

Vraag nr. 149 van de heer Paternoster d.d. 6 mei 1992 (Fr.)

« Groene telefoon » voor milieu-opvoedmg.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, p. 2222.

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

Lettre de I'Admiaistratioa des Ressources naturelles et de
I'Eaviroanement.

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

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

Brief van bet Bestuur voor Natuurlifke Rijkdommen en
Leefmilieu.

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

Question n° 156 de M. Drouart du 16 juin 1992 (Fr.):

Invitations a des membres de la presse a. 1'occasion de
voyages a 1'etraager.

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
arin de couvrir 1'evenement. II en sera ainsi du voyage a Seville
organise dans Ie cadre de 1'exposition universelle.

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 ?

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) ?

Suivant quels criteres les organes de presse ont-ils ete
selectionnes ?

Vraag nr. 156 van de heer Drouart d.d. 16 juni 1992 (Fr.):

Het uitnodigen van journalisten op de reizen naar bet
buitenland.

Meermaals hebben leden van de Executieve of een Staats-
secretaris die in het buitenland een missie ondernamen zich
laten vergezellen van journalisten die hierover verslag moes-
ten uitbrengen. Dit zai ook het geval zijn tijdens de in het
kader van de wereldtentoonstelling georganiseerde reis naar
Sevilla.

Kan de Minister me zeggen of hij, sedert zijn aantreden,
reizen naar het buitenland heeft ondernomen waarbij hij
journalisten heeft uitgenodigd ?

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 televisie-
station) ?

Weike criteria worden gehanteerd om die pers te kiezen ?

Question n° 157 de M" Nagy du 16 juin 1992 (Fr.):

Les rejets polluaats de 1'usine Carcoke.

Les organisations hollandaises de protection de 1'environ-
nement ont engage des poursuites judiciaires a 1'encontre de la
societe Carcoke en raison du taux de pollution qu'elle
provoque.

Les associations considerent, a juste titre, que ce n'est pas la
fermeture future de 1'entreprise qui puisse servir de justificatif
a la poursuite de rejets polluants sans epuration prealable.

L'honorable Ministre peut-il me dire :

1. La date et les conditions d'octroi de 1'autorisation de
rejets dont beneficie 1'entreprise Carcoke.

2. S'il a pris connaissance de la pollution engendree? Si
oui, .queues mesures entend-il prendre pour y remedier ? Dans
Ie cas contraire, quelles sont les dispositions pour prendre
conscience de ce probleme ?

Vraag nr. 157 van mevrouw Nagy d.d. 16 juni 1992 (Fr.):

De vervuileade lozingen van Carcoke.

De Nederlandse milieuverenigingen hebben tegen Carcoke,
om de vervuiling die het veroorzaakt, juridische stappen
ondernomen.

De verenigingen zijn van mening dat de toekomstige
sluiting van de onderneming het voortzetten van lozingen, die
niet eerst worden gezuiverd, niet kan verantwoorden.

Kan de geachte Minister me zeggen :

1. Op weike datum het bedrijf Carcoke een lozingsvergun-
ning werd afgegeven en weike voorwaarden hierin stonden
vermeld ?

2. Of hij van de veroorzaakte vervuiling op de hoogte is ?
Zo ja, weike maatregelen hij zai treffen om dit te verhelpen ?
Zo neen, wat zai hij doen om zich van dit probleem te
vergewissen ?
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Question n° 158 de M. Drouart du 22 juin 1992 (Fr.) :

Les analyses du reseau «Transparence Air».

Le Ministre a fait installer Ie reseau «Transparence Air»
qui a pour double objectif de mesurer et d'informer 1'opinion
publique sur les concentrations d'un certain nombre de
polluants atmospheriques.

Des taux maximum admissibles ont ete defmis pour
chacune des substances mesurees.

Monsieur le Ministre pourrait-il m'informer du nombre de
mesures ayant depasse le taux maximum admis ? II me plairait
de connaitre ces informations pour toutes les substances
mesurees et ce depuis 1'installation du service.

Enfin, lorsqu'un taux admissible a ete depasse, Monsieur le
Ministre peut-il m'informer des mesures qu'il a prises en
pareille circonstance ?

Vraag nr. 158 van de heer Drouart d.d. 22 juni 1992 (Fr.):

De analyses van het net «Klare Idjk op de lucbt».

De Minister heeft het net «Klare kijk op de lucht»
geinstalleerd. Dit meetnet heeft een dubbel doel, namelijk
metingen uitvoeren en het publiek informatie veirschaffen
over de concentraties van een aantal luchtvervuilende stoffen.

Voor eike gemeten stof werd een maximaal toegelaten
drempel bepaald.

Zou de heer Minister me kunnen zeggen hoe dikwijis werd
vastgesteld dat de maximaal toegelaten drempel werd
overschreden ? Graag had ik dit vernomen voor alle gemeten
stoffen, en dit sinds de oprichting van het net.

Kan de heer Minister me zeg;
drempel werd overschreden, wel]
getroffen ?

;en, in geval een toegelaten
;e maatregelen hij dan heeft

Question n° 159 de M. Debry du 10 juiUet 1992 (Fr.):

Ordonnancemeat des depenses pour line etude sur la
location forcee.

Dans le rapport du budget 1992 (Doc 133/3 p. 29), on peut
lire que 700.000 F ont ete affectes sur le budget 1991 a une
etude sur la location forcee. II y est egalement dit que le solde
de 1'etude serait a charge du budget 1992.

Le Ministre peut-il me dire si ces depenses ont ete ordon-
nancees, a quelle date et a quel organisme ?

Comment le Ministre justifie-t-il le fait que cette etude,
preparatoire a la redaction d'une proposition de loi nationale
qu'il a d'ailleurs lui-meme presentee a la presse, soit financee
par des moyens regionaux ?

Le Ministre n'estime-t-il pas qu'il y a la detournement des
moyens de la Region ?

Vraag nr. 159 van de heer Debry d.d. 10 juli 1992 (Fr.):

Ordonaancering van de uitgaven voor een studio over de
gedwongen verburing.

In de begroting 1992 (Stuk 133/3 p. 29) kan men lezen dat
er in de begroting 1991 700.000 fr. werden ingeschreven voor
een studie over de gedwongen verhuring. Het saldo van de
studie zou ten laste zijn van de begroting 1992.

Kan de Minister mij zeggen of deze uitgaven werden
geordonnanceerd, op weike datum en bij weike instelling ?

Hoe verklaart de Minister dat deze voorbereidende studie
voor de opstelling van een nationaal wetsontwerp, dat hij
trouwens zeif aan de pers heeft voorgesteld, door gewestelijke
middelen wordt gefinancierd ?

Is de Minister niet van mening dat de middelen van het
Gewest worden misbruikt ?

Question n° 160 de M. de Lobkowicz du 29 juillet 1992 (Fr.)

Concession partielle du site du Kinseadael.

A 1'initiative de 1'un de vos honorables predecesseurs,
Monsieur Jef Valkeniers, la Region de Bruxelles-Capitale a
rachete a la Compagnie Immobiliere de Belgique le site dit du
Kinsendael en vue d'en faire une reserve naturelle.

Actuellement, une partie du site est concedee a la societe
More 0 Feral en vue d'y etablir des panneaux publicitaires
geants de 40 m2.

Pourriez-vous me preciser les conditions de la concession
du terrain ?

Cette concession etant incompatible avec le concept de site
naturel protege que vous avez toujours eu a cceur de defendre,
pourriez-vous me preciser quelles initiatives vous avez prises
en vue d'y mettre fin ?

Vraag nr. 160 van de heer de Lobkowicz d.d. 29 juli 1992
(Fr.) :

Gedeeltelijke concessie van bet gebied Kinsendael.

Op initiatief van een van uw achtbare voorgangers, de heer
Jef Valkeniers, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
de Immobilienmaatschappij van Belgie het genoemde gebied
Kinsendael gekocht om er een natuurreservaat van te maken.

Voor het ogenblik wordt een gedeelte ervan aan de
maatschappij More 0 Feral afgestaan om er reusachtige
publiciteitspanelen van 40 m2 te plaatsen.

Kunt u mij de voorwaarden van de concessie van dit terrein
mededelen ?

Deze concessie is onverenigbaar met de opvatting van een
beschermd natuurgebied die u altijd heb verdedigd. Kunt u
mij zeggen weike initiatieven u hebt genomen om daar een
einde aan te stellen ?
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Question n° 161 de M. Drouart du 29 juillet 1992 (Fr.) :

Le rejet de fumee nauseabonde de 1'inciaerateur des dechets
de Neder-over-Heembeek.

Differents riverains de 1'incinerateur des dechets de la
Region de Bruxelles-Capitale, situe a Neder-over-Heembeek,
m'ont contacte afin d'exprimer leur inquietude concernant le
caractere particulierement nauseabond des fumees rejetees
dans la.soiree du 22 juillet 1992.

Monsieur le Ministre peut-il me dire s'il a ete informe des
plaintes de riverains concernant ces rejets ?

Quels elements expliquent le caractere particulierement
agressif de ces fumees ?

Monsieur le Ministre peut-il me garantir qu'aucun risque
n'etait encoum par la population en ces circonstances ?

Vraag nr. 161 van de heer Drouart d.d. 29 juli 1992 (Fr.) :

De uitstoot van walgelijke rook door de afvalverbrandings-
oven in Neder-over-Heembeek.

Verschillende buurtbewoners van de afvalverbrandings-
oven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gelegen te
Neder-over-Heembeek hebben met mij contact genomen om
hun ongerustheid uit te drukken over het bijzonder walgelijk
karakter van de uitgestoten rook op 22 juli 1992, 's avonds.

Kan de Minister mij zeggen of hij van de klachten van de
buurtbewoners over deze uitstoot werd ingelicht ?

Weike elementen verklaren de bijzonder agressieve aard
van deze rookgassen ?

Kan de Minister mij verzekeren dat de bevolking onder
deze omstandigheden geen enkel gevaar loopt ?

Question n° 162 de M. Drouart du 29 juillet 1992 (Fr.) :

La. vente de terrains par «Le Logement mofenbeekois ».

La societe de logement social «Le Logement molenbee-
kois » a vendu des terrains lui appartenant dans la zone du
Scheutbos situee a Molenbeek.

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

1. La societe a-t-elle recu 1'autorisation par la SLRB de
vendre ces terrains ?

2. Quel a ete le prix de vente global et le prix de vente au
metre carre?

3. Qui en est 1'acquereur? Quelles sont ses coordonnees?

Vraag nr. 162 van de heer Drouart d.d. 29 juli 1992 (Fr.) :

De verkoop van terreinen door «Le Logement molenbee-
kois».

De sociale woningmaatschappij «Le Logement molenbee-
kois» heeft terreinen verkocht die haar toebehoorden in het
gebied van Scheutbos, te Molenbeek.

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

1. Heeft de maatschappij toelating gekregen van de
GOMB om deze terreinen te verkopen ?

2. Hoeveel bedroeg de globale verkoopprijs en hoeveel de
prijs per vierkante meter ?

3. Wie is de aankoper? Wat is zijn adres?

Question n° 163 de M. Duponcelle du 11 aout 1992 (Fr.) :

Mesures eventuelles de la pollution de fair sur la chaussee
de Low/am.

Nul ne 1'ignore, la chaussee de Louvain est devenue une
veritable autoroute urbaine.

Dans sa partie Saint-Josse-ten-Noodoise la situation est un
veritable enfer. En effet, sur cette commune la chaussee est
tres etroite et forme une sorte de tunnel inacheve provoquant
dans ce que les habitants appellent le « goulot» de la chaussee
de Louvain, une accumulation des pollutions atmospheriques
dues a la circulation automobile.

Ne parlons meme pas de 1'etat des facades, des fenetres
obligatoirement colmatees...

Des mesures non officielles tenteraient a demontrer que les
teneurs en pollutions depasseraient a certaines heures de la
journee les seuils de securite. Les habitants en sont d'ailleurs
convaincus.

Vraag nr. 163 van de heer Duponcelle d.d. 11 augustus 1992
(Fr.) :

Eventuele vervuilingsmetingen op de Leuvensesteenweg.

Niemand zai ontkennen dat de Leuvensesteenweg een ware
stedelijke autosnelweg is geworden.

Op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node is deze weg
een ware hel voor de buurtbewoners. Hij is hier immers heel
smal en als het ware een onafgewerkte tunnel waar het
autoverkeer, in wat de buurtbewoners de «flessehals » van de
Leuvensesteenweg noemen, heel wat luchtvervuiling veroor-
zaakt.

En dan hebben we het nog niet over de staat van de gevels,
over de verplicht at te dichten ramen,...

Uit officieuze metingen zou blijken dat de vervuiling op
sommige uren van de dag de veiligheidsdrempels overschrijdt.
De buurtbewoners zijn er trouwens van overtuigd.
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J'aimerais des lors savoir :

1. Si des mesures officielles ont etc prises par 1'IHE,
notamment aux heures de grande affluence ?

2. Dans 1'affirmative, quels sont les resultats de ces
mesures ?

3. Une information est-elle p revue aupres des habitants
pour leur faire etat de la situation ?

Graag had ik geweten :

1. Of het IHE op drukke tijdstippen officiele metingen
heeft uitgevoerd?

2. Zo ja, weike resultaten dit heeft opgeleverd ?

3. Of de bewoners informatie over de stand van zaken
hebben ontvangen ?

Question n° 164 de M. Adriaens du 11 aout 1992 (Fr.) :

La repression des atteintes a 1'environnement.

La poursuite des delits contre 1'environnement, au sens
large, laisse fortement a desirer.

Je demanderai done a Monsieur Ie Ministre de me donner
reponse aux questions qui suivent.

1. Combien d'agents regionaux specialises (membres de
1'IBGE ou de 1'ARNE) sont-ils actuellement charges du
controle et de la recherche des infractions a la legislation en
matiere d'environnement ? Monsieur Ie Ministre peut-il me
donner des precisions sur les qualifications de ces agents ?

2. Des demarches ont-elles ete faites aupres du gouverne-
ment national (qui a precise ce souci dans sa declaration) afin
que la qualite d'officier de police judiciaire soit accordee a
certains fonctionnaires des services specialises de la Region?
Dans 1'affirmative, ou en est cette problematique ?

3. La Region a-t-elle envisage une concertation avec Ie
Procureur general pour fixer les priorites dans la multitude de
delits commis contre 1'environnement? Dans 1'affirmative,
quelles sont les priorites definies ?

Vraag nr. 164 van de heer Adriaens d.d. 11 augustus 1992
(Fr.) :

Het vervolgen van milieumisdrijven.

Het instellen van vervolging van misdrijven tegen het
milieu, in de ruime zin van het woord, laat veel te wensen
over.

Zou de Minister dan ook de volgende vragen willen
beantwoorden :

1. Hoeveel gespecialiseerde gewestelijke ambtenaren
(leden van het BIM of het BNRL) zijn momenteel belast met
het controleren en het opsporen van overtredingen van de
milieuwetgeving ? Kan de Minister me meer informatie over
de kwalificaties van deze ambtenaren verschaffen ?

2. Werden bij de nationale regering stappen ondernomen
om een aantal ambtenaren van gespecialiseerde diensten van
het Gewest de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke
politie te verlenen? Zo ja, hoever staat het dan met deze
problematiek ?

3. Heeft het Gewest overleg gepleegd met de Procureur-
Generaal om de prioriteiten in de vele overtredingen van de
milieuwetgeving vast te leggen? Zo ja, waaraan wordt dan
voorrang gegeven ?

Question n° 165 de M. Adriaens du 27 aout 1992 (Fr.) :

Bilan du fonctionnement de la station regionafe de corn-
postage.

La station de compostage mise en place par la Region
fonctionne maintenant depuis un certain temps sur un terrain
situe avenue du Pare de Woluwe a Auderghem.

J'aimerais que Monsieur Ie Ministre me fournisse quelques
precisions sur Ie fonctionnement de cette station de compos-
tage.

1. Quelles sont les quantites de dechets verts qu'accueillent
chaque mois les installations regionales ?

2. Quelle est 1'origine de ces dechets organiques ?

3. L'ecoulement du compost qui resulte de la fermentation
est-il aise? Qui sont les acquereurs du compost et a quelles
conditions ?

4. Certains se sont plaint de nuisances generees par la
station de compostage. Ces nuisances ont-elles ete supprimees
et comment?

Vraag nr. 165 van de heer Adriaens d.d. 27 augustus 1992
(Fr.) :

Balans van de working van het gewestelijk compoststatioa.

Het gewestelijk compoststation, gelegen op een terrein aan
de Park van Woluwelaan in Oudergem, is nu reeds enige tijd
in gebruik.

Graag ontving ik van de heer Minister enige verduidelijkin-
gen over de working van dit compoststation.

1. Hoeveel groenafval wordt er eike maand door de
gewestinstallaties verwerkt ?

2. Waar komt dit organisch afval vandaan ?

3. Is er voor het compost, dat uit fermentatie voortkomt,
een afzetmarkt ? Wie zijn de kopers en wat betalen ze ervoor ?

4. Sommigen klagen over de hinder die het compoststation
veroorzaakt. Werd hier wat aan gedaan, en zo ja, wat dan
wel?

289
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5. Une extension de la capacite du centre regional de
compostage est-elle programmee. Dans 1'affirmative, puis-je
avoir des precisions sur ses modalites (origine des dechets,
investissements necessaires, capacite visee...) ?

5. De capaciteit van het gewestelijk compoststation zou
worden verhoogd. Is dit waar ? Zo ja, zou u me dan ter zake
meer gegevens kunnen verschaffen (oorsprong van het afval,
nodige investeringen, beoogde capaciteit,...) ?

Question n° 166 de M. Vandenbossche du 28 aout 1992
(N.):

Parrainage d'associations de defense de 1'environnement
par Ie secteur prive.

Le parrainage de la nature est un phenomene nouveau. Une
enquete effectuee a 1'etranger montre que, lorsque les auto-
rites procurent aux associations de protection de la nature et
de defense de 1'environnement la formation et la guidance
necessaires, les investissements des commanditaires augmen-
tent sensiblement, en particulier quand les pouvoirs publics
proposent qu'une fondation distincte joue un role de coordi-
nation et de stimulation.

Le Ministre peut-il me dire s'il a connaissance d'actions de
parrainage consenties par des entreprises au profit d'associa-
tions de protection de la nature et de defense de 1'environne-
ment dans la Region de Bruxelles-Capitale ?

Actuellement, 1'Executif bruxellois subsidie plusieurs asso-
ciations de protection de la nature et de defense de 1'environ-
nement.

Lors de 1'examen d'une demande de subside, verifie-t-on si
ces associations sont parrainees par des instances non publi-
ques ?

Le Ministre estime-t-il necessaire de creer au niveau bruxel-
lois une instance distincte qui jouerait un role de coordination
et de stimulation pour promouvoir le parrainage, par des
entreprises, d'associations de protection de la nature et de
defense de 1'environnement?

Vraag nr. 166 van de heer Vandenbossche d.d. 28 augustus
1992 (N.):

Prive-sponsoring van mUieuverenigingen.

Natuursponsoring is een nieuw fenomeen. Uit een onder-
zoek in het buitenland blijkt dat wanneer de overheid de
natuur- en milieu-organisaties de nodige scholing en begelei-
ding geeft de investeringen van sponsors serieus verhogen.
Zeker wanneer de overheid een aparte stichting als coordina-
tor en stimulator aanbiedt.

Kan de heer Minister mij mededelen of hij kennis heeft van
natuur- en milieusponsoring door bedrijven ten voordele van
natuur- en milieuverenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ?

Verschillende natuur- en milieuverenigingen worden thans
gesubsidieerd door de Brusselse Executieve.

Worden bij het onderzoek van een subsidieaanvraag nage-
gaan of zij gesponsord worden door niet-overheidsinstanties ?

Acht de heer Minister het nuttig dat een aparte instanrie op
Brussels niveau zou worden opgericht die als coordinator en
stimulator zou optreden om de sponsoring van natuur- en
milieuverenigingen door bedriJven te bevorderen ?

Ministre de 1'Economie
Question n° 40 de M. de Lobkowicz du 21 decembre 1990

(Fr.) :

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

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

Minister belast met Economic
Vraag nr. 40 van de heer de Lobkowicz d.d. 21 december

1990 (Fr.) :

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

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
Question n° 297 de M. Drouart du 16 juin 1992 (Fr.) :

La securite des pietons sur la chaussee de Ninove (suite).

En mars 1991, (question n° 187), j'avais attire 1'attention
du Ministre sur le caractere dangereux pour les pietons du
croisement routier entre la chaussee de Ninove, (voirie
regionale) et la Place de la Duchesse.

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten
Vraag nr. 297 van de heer Drouart d.d. 16 juni 1992 (Fr.):

De veiligheid van de voetgangers op de Ninoofsesteenweg
(vervolg).

In maart 1991 (vraag nr. 187) wees ik de Minister op het
gevaar voor de voetgangers bij het oversteken van het
kruispunt Ninoofsesteenweg (gewestweg)/Hertogin van Bra-
bantplein.
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Une large majorite de riverains sont demandeurs du
placement de signaux lumineux permettant une traversee de
cette voirie dans des conditions plus securisantes.

Les accidents mortels anterieurs et la proximite d'ecoles
sont autant d'arguments qui justifient cette demande. Dans sa
reponse, Ie Ministre a precise qu'il avait charge son « adminis-
tration de mener une enquete aupres des directions d'ecoles
concernees et de lui faire des propositions d'amenagement
physique.» . •

Monsieur Ie Ministre peut-il me communiquer les resultats
de cette enquete ?

Des propositions d'amenagement physique ont-elles ete
fakes ?

Dans 1'affirmative, Ie Ministre pourrait-il me communiquer
Ie type d'amenagement et les delais dans lesquels ceux-ci
seront installes sur la voirie ?

Een grote meerderheid van de buurtbewoners vraagt daar
verkeerslichten te plaatsen, zodat ze deze weg een stuk veiliger
kan oversteken.

De dodelijke ongeyallen die er hebben plaatsgehad en de
aanwezigheid van scholen in de buurt verantwoorden derge-
lij'ke plaatsing des te meer. In zijn antwoord decide de
Minister mee dat hij zijn Administra tie had belast met een
enquete bij de directies van de betrokken scholen en haar
tevens had verzocht hem voorstellen tot reele aanlegwerken te
doen.

Kan de heer Minister me zeggen hoever die enquete staat ?

Zijn er reele aanlegvoorstellen gedaan ?

Zo ja, kan de Minister me dan zeggen hoe de heraanleg zai
gebeuren, en wanneer ?

Question n° 304 de M. Maingain du 26 juin 1992 (Fr.) :

Emploi des laagues sur les panneaux d'information lors de
travaux.

La Region de Bruxelles a place des panneaux d'information
a 1'entree de 1'autoroute de Liege en raison de travaux de
construction de murs « anti-bruit».

Lesdits panneaux reprennent une information quant a la
nature des travaux executes.

Non sans un certain etonnement, on constate que 1'usage
des langues pour ces panneaux donne la priorite a la langue
neerlandaise.

Quand on sait que la Region de Bruxelles compte une
population a pres de 90 % d'expression francaise, — les
resultats des elections regionales du 18 juin 1989 ont reflete
cette proposition —, on peut s'etonner qu'il ne soit pas donne
priorite a la langue francaise pour ce type d'information. '

Monsieur Ie Ministre peut-il me dire les motifs qui ont
justifie un tel choix dans 1'emploi des langues ?

Peut-il egalement veiller a donner des instructions utiles au
service concerne pour qu'a 1'avenir 1'emploi des langues pour
ce type d'information publique soit davantage en rapport
avec la realite socio-linguistique de la population de la Region
de Bruxelles ?

Vraag nr. 304 van de heer Maingain d.d. 26 juni 1992 (Er.):

Taalgebruik op de mformatiebordea tijdeas werken.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatste aan de oprit
van de autosnelweg naar Luik borden met informatie over de
« antigeluidsmuren » die er worden aangebracht.

Deze borden verschaffen inlichtingen over de aard van de
werken die er uitgevoerd worden.

Niet zonder enige verbazing stelt men vast dat hierbij
voorrang wordt verleend aan het Nederlands.

Wanneer men weet dat de bevolking van het Brussels
Gewest ongeveer uit 90 % Franstaligen bestaat (de uitslagen
van de gewestverkiezingen van 18 juni 1989 hebben deze
verhouding weerspiegeld), dan kan men zich afvragen waar-
om dergelijke mededeling niet eerst in het Frans wordt
gesteld.

Kan de heer Minister me zeggen wat in dit geval de keuze
van het taalgebruik verantwoordt ?

Kan hij de betrokken dienst ook de nodige instructies geven
opdat men in de toekomst wat het taalgebruik voor dit soort
van openbare informatie betreft bij voorkeur rekening zou
houden met de socio-linguistische realiteit van de bevolking
van het Brussels Gewest ?

Question n° 307 de M. Maingain du 29 juillet 1992 (Fr.) :

Remplacemeat des reverberes et poteaux d'edairage sur
certames grandes arteres de Bruxelles (suite).

Par sa reponse a ma question ecrite (n° 273), Monsieur Ie
Ministre me faisait connaltre la liste des avenues de Bruxelles
ou des reverberes « decoratifs » seront places au cours de cette
annee.

Cette reponse ne m'informe pas des motifs des choix ainsi
operes. De surcrolt, a la lecture de cette liste il apparalt que
pour certaines avenues on ne precede au renouvellement des
reverberes que sur des portions.

Vraag nr. 307 van de heer Maingain d.d. 29 juli 1992 (Fr.) :

Vervaagiag van de straatlantarens en de verlichtiagspalen
in sommige grote straten van Brussel (vervolg).

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag (nr. 273)
deelde de heer Minister me de lijst mee van de Brusselse lanen
waar in de loop van het jaar «decoratieve» straatlantarens
worden aangebracht.

In dit antwoord is geen sprake van de redenen achter deze
keuzen. Bovendien blijkt uit deze lijst dat op een aantal lanen
slechts een deel van de lantarens vervangen wordt.
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Aussi, je souhaiterais avoir:
1. comment s'opere Ie choix des avenues ou il convient de

renouveler les reverberes;
2. ce qui justifie que pour certaines d'entre elles, 1'operation

de renouvellement se limite a certaines parties de 1'avenue;
3. s'il existe un plan pluriannuel de renouvellement des

reverberes sur la voirie regionale;
4. si cette operation n'est menee que sur la voirie regionale ou

si des voiries communales sont egalement concernees et,
dans ce cas, les communes ont-elles ete invitees a repondre
a une procedure d'appel ?

Ik wens ook te weten :
1. hoe men de lanen kiest waar de straatlantarens worden

vervangen;
2. waarom op sommige van deze lanen slechts een gedeelte

van de lantarens vervangen wordt;
3. of er een meerjarenplan bestaat voor het vervangen van de

straatlantarens op de gewestwegen;
4. of dit enkel gebeurt op de gewestwegen of ook op de

gemeentewegen en of de gemeenten in dit geval werden
verzocht een oproep te beantwoorden ?

Question n° 308 de M. Maingain du 29 juillet 1992 (Fr.) :

Ameuagement de la rue Royale Samte-Marie.

Fin de ce mois de juin, des travaux ont ete effectues rue
Royale Ste-Marie pour proceder a la surelevation des rails de
trams entre Ie carrefour de la petite ceinture et Ie Botanique.

On ne peut pas dire que ces travaux ont permis une remise
en etat de la partie de la voirie reservee aux vehicules
automobiles.

Certes, 1'amenagement de 1'espace reserve aux voies ferrees
des trams est une bonne chose, encore convient-il de veiller a
mettre a profit cette operation pour rendre davantage carros-
sable la voirie.

Or, d'apres les premiers constats que 1'on peut faire. Ie
danger est reel en raison, d'une part, de 1'etroitesse de la
bande de circulation reservee aux vehicules automobiles et,
d'autre part, du mauvais revetement de la route en declivite.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me faire savoir si cette
situation est definitive ou si d'autres amenagements sont
envisages pour cette partie deja realisee de la rue Royale Ste-
Marie ?

Existe-t-il un projet d'amenagement de 1'ensemble de la rue
Royale Ste-Marie et, dans 1'affirmative, quel en est 1'echean-
cier?

Quel est Ie cout des travaux deja effectues et de ceux
eventuellement encore a effectuer ?

Selon quelle procedure les marches ont-ils ete passes ?

Question n° 309 de M. Duponcelle du 11 aout 1992 (Fr.) :

Responsabilite de la Region dans les problemes de secunte
sur la chaussee de Louvaia.

Malgre ou a cause de son dedoublement avec la rue
Scailquin, la chaussee de Louvain est devenue une veritable
autoroute urbaine.

Dans sa partie schaerbeekoise, ce devenir pose deja
d'enormes problemes aux habitants, la vitesse y etant souvent
excessive mais pour les Saint-Josse-ten-Noodois la situation
est un veritable enfer. En effet sur cette commune, la chaussee
est tres etroite, pour y pallier on a dedouble la circulation avec
les rues paralleles, ce qui a eu pour consequence d'augmenter
1'engouffrement des automobilistes dans ce que les habitants

Vraag or. 308 van de heer Maingain d.d. 29 juli 1992 (Fr.) :

Aanleg van de Konmklifke Siat-Madastraat.

Bind juni werden in de Koninklijke Sint-Mariastraat wer-
ken uitgevoerd ter verhoging van de tramsporen tussen het
kruispunt van de kleine ring en de Kruidtuin.

Men kan niet zeggen dat bij deze werken het deel van de
weg voor de auto's werd hersteld.

De aanleg van een eigen ruimte voor het spoorverkeer is
uiteraard een goede zaak, maar toch moet van deze werken
worden geprofiteerd om de weg berijdbaarder te maken.

Een eerste vaststelling leert echter dat hier een echt gevaar
bestaat, enerzijds omdat de strook voor het autoverkeer smal
is en anderzijds omdat de glooiende straat slecht werd bedekt.

Zou de Minister me kunnen zeggen of deze toestand
definitief is ? Of bestaan er nog andere plannen voor het reeds
verwezenlijkte deel van de Koninklijke Sint-Mariastraat ?

Bestaat er een aanlegproject voor de gehele Koninklijke
Sint-Mariastraat en, zo ja, wanneer moet dit worden vol-
tooid ?

Hoeveel kosten de reeds uitgevoerde werken en hoeveel de
eventueel nog uit te voeren ?

Weike procedure geldt bij het sluiten van de contracten ?

Vraag nr. 309 van de heer Duponcelle d.d. 11 augustus 1992
(Fr.):

Verantwoordelijkbeid van bet Gewest inzake de veilig-
heidsproblemen op de Leuveasesteeaweg.

Ondanks of wegens de opsplitsing met de Scailquinstraat, is
de Leuvensesteenweg een ware stedelijke autosnelweg gewor-
den.

Op het grondgebied van Schaarbeek zijn er reeds talrijke
problemen, daar er dikwijis veel te snel wordt gereden. Op het
grondgebied van Sint-Joost-ten-Node, is deze weg een ware
hel voor de buurtbewoners. De weg is hier erg smal. Om dit
probleem op te lessen heeft men het verkeer langs parallelle
straten geleid, wat voor meer opstoppingen heeft gezorgd in
wat de buurtbewoners de « flessehals » van de Leuvensesteen-
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appellent Ie « goulot» de la chaussee de Louvain, Malheureu-
sement les trottoirs sont toujours aussi etroits, la pente aussi
raide, les magasins toujours aussi ouverts sur la rue... bref la
securite des pietons, Ie bien-etre des habitants largement
compromis.

J'aimerais des lors savoir:
1. s'il s'agit d'une voie regionale ou communale;

2. dans Ie premier cas, ce que la Region a fait pour ameliorer
la situation;

3. dans Ie second, les contacts eventuels avec la commune de
Saint-Josse en vue de coordonner des solutions conjointes
au niveau notamment de la place Madou ?

weg noemen. Helaas zijn de voetpaden nog altijd even smal,
de belling nog altijd even steil, de winkels nog altijd vlak bij
de rand van de weg. De veiligheid van de voetgangers en het
welzijn van de buurtbewoners laat met andere woorden meer
dan te wensen over.

Graag vernam ik:
1. of het hier gaat over een gewestelijke of gemeentelijke

weg;
2. wat het Gewest in het eerste geval heeft ondernomen om

de toestand te verbeteren;
3. of er in het tweede geval met de gemeente Sint-Joost

contacten zijn om gezamenlijke opiossingen te vinden,
onder andere op het Madouplein ?

Question n° 310 de M. Adriaens du 11 aout 1992 (Fr.):

Eagazoaaemeat des sites propres pour tramways.

La STIB a mene des experiences d'engazonnement de
certains sites propres reserves aux tramways, notamment
boulevard Lambermont et avenues Madoux et Orban.

Monsieur Ie Ministre peut-il me dire si les premiers
enseignements de ces essais sont positifs ? Au-dela du succes
esthetique manifeste. Ie bruit et la pollution par les poussieres
subis par les riverains sont-ils en diminution? Le cout
d'entretien est-il connu et, dans 1'affirmadve, quel est-il ?

Quelle est la longueur des sites propres (metro exclu)
exploites par la STIB en Region de Bruxelles-Capitale ? Parmi
ceux-ci, quelle est la proportion qui serait susceptible de
beneficier d'un engazonnement ?

De nouvelles transformations ayant pour but de planter de
1'herbe sous les votes du tram sont-elles programmees par la
STIB ? Si oui, quels sont les troncons vises ?

A moyen terme, 1'extension de cette formule, qui introduit
avec bonheur un peu plus de nature en ville, est-elle envisa-
gee?

Vraag nr. 310 van de heer Adriaens d.d. 11 augustus 1992
(Fr.) :

Het zaaien van gras op de eigen beddiagen voor de trams.

De MIVB heeft, als experiment, een aantal beddingen die
exclusief voor de trams zijn bestemd, onder andere van de
Lambermont-, Madoux- en Orbanlaan, met gras bezaaid.

Kan de Minister me zeggen of de eerste resultaten van deze
experimenten positief uitvallen? Is er, bnafgezien van de
duidelijk verbeterde esthetiek, ook een afname van de geluids-
hinder en stofvervuiling voor de buurtbewoners? Is de
kostprijs van het onderhoud gekend en, zo ja, hoe hoog ligt
deze dan wel ?

Hoe lang is de eigen bedding (de metro niet meegerekend)
die de MIVB in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest exploi-
teert ? Hoeveel zou hiervan met gras kunnen worden bedekt ?

Heeft de MIVB plannen om nog andere trambeddingen met
gras te bezaaien ? Zo ja, weike ?

Wordt er op lange termijn aan gedacht deze formule, die
ongetwijfeld wat meer natuur in de stad brengt, uit te
breiden ?

Question n° 311 de M. Roelants du Vivier du 27 aout 1992
(Pr.):

Mesures contre le non-respect de la limitation de vitesse a
50 km/beure.

La limitation de la vitesse a 50 km/h., mesure essentielle de
circulation urbaine, est constamment bafouee. Les polices
communales s'avouent incapables de veiller a son application,
quand elles n'indiquent pas implicitement qu'elles ne feront
rien pour faire appliquer cette mesure.

Par ailleurs, la quasi-permanence des embouteillages dans
et au-dela du pentagone conduit de nombreux automobilistes
a accrottre leur vitesse dans toute voirie qui n'est pas encore
soumise aux encombrements.

Eu egard a ces faits, il serait souhaitable a la fois de veiller
de maniere exemplaire a 1'application du regime de la vitesse
urbaine maximale a 50 km/h., tout en generalisant 1'emploi
d'obstacles physiques a une vitesse hors normes (casse-
vitesse).

Je souhaiterais connattre les mesures deja prises et prevues
par Monsieur le Ministre a cet egard.

Vraag nr. 311 van de heer Roelants du Vivier d.d. 27 augus-
tus 1992 (Pr.):

Maatregelen tegen het met-respecteren van de snelheids-
beperlong van SO km/u.

De snelheidsbeperking van 50 km/u, noodzakelijk voor het
stadsverkeer, wordt voortdurend met de voeten getreden en
de gemeentelijke politiekorpsen geven toe niet in staat te zijn
de snelheidsbeperking te doen naleven; soms laten ze verstaan
dat ze niets zullen doen om deze maatregel toe te passen.

Door de haast voortdurende verkeersopstoppingen in en
rond de vijfhoek gaan tal van automobilisten sneller rijden op
eike weg waar nog geen file staat.

Gelet op die feiten, is het wenselijk tegelijkertijd te waken
voor een voorbeeldige toepassing van de beperking van
50 km/u in stad, waarbij algemeen gebruik wordt gemaakt
van materiele obstakels om een buitensporige snelheid te
breken (verkeersdrempels).

Graag had ik vernomen weike maatregelen de Minister
reeds heeft getroffen en weike hi j voor ogen heeft?
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Question n° 312 de M. Adriaens du 28 aout 1992 (Fr.):

La publicite sur les abribus de la STEB.

Cette fin aout 1992 a vu fleurir sur les abribus de la STIB la
publicite d'un cigarettier qui, cette fois, a prefere un bolide de
formule I a son habituelle monture du Far-West. A de
nombreux endroits, cette publicite est non seulement placee a
1'endroit prevu a cet effet de 1'abribus mais elle en recouvre
aussi entierement la face vitree.

Monsieur Ie ministre pourrait-il m'apporter reponse aux
questions qui suivent ?

1. Cette campagne publicitaire ne contrevient-elle pas
totalement a 1'esprit de la loi relative a la publicite sur Ie tabac
et derives qui interdit toute autre representation autre que
celle des objets lies a la consommation de 1'herbe a Nicot et
interdit particulierement toute image susceptible d'attirer la
sympathie de jeunes encore preserves de la toxicomanie
tabagique ?

2. La STIB est-elle autorisee a couvrir de reclame toutes les
faces des abribus ? Cela ne contrevient-il pas a la volonte de la
Region de creer un espace public valorise par un mobilier
urbain de qualite ? Le confort des usagers et notamment leur
capacite de voir arriver les transports n'est-elle pas entravee
par ces nouvelles pratiques ?

3. Le Ministre ne peut-il limiter, de par le contrat de
gestion, la boulimie publicitaire qui, si 1'on n'y prend garde,
recouvrira bientot le dernier millimetre carre des surfaces liees
aux transports en commun? En tant que Ministre qui a la
STIB en charge et homme public tres visible, ne craint-il pas
d'etre bientot transforme en homme-sandwich vantant les
merites d'une marque de lessive sans phosphates ou d'une
boisson petillante aromatisee au cola ?

4. Quel est le montant de la recompense que la STIB
encaissera pour avoir autorise sur ses supports (de satan?)
cette campagne de pub dont on peut affirmer qu'elle cumule
avec brio un maximum des travers que peut receler ce mode
de conditionnement de 1'opinion ?

Vraag nr. 312 van de heer Adriaens d.d. 28 augustus 1992
(Fr.):

De reclame op de schuilhokjes van de MIVB.

Bind augustus werden de bushokjes van de MIVB opgefrist
met de reclame van een sigarettenfabrikant die, deze keer, de
voorkeur heeft gegeven aan een formule I-bolide in plaats van
aan het gebruikelijke far-westlandschap. Op vele plaatsen
werd deze reclame niet alleen aangebracht op de hiervoor
bestemde ruinate, maar op het gehele glasoppervlak.

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

1. Is deze reclamecampagne niet volledig in strijd met de
wet op de tabaks- en aanverwante reclame, die bepaalt dat het
verboden is beelden te gebruiken van object die niets met het
verbruik van tabak te maken hebben? Bepaalt ze ook niet dat
het verboden is beelden te gebruiken die de sympathie van de
vooralsnog voor de tabakstoxicomanie behoede jeugd kun-
nen wekken ?

2. Heeft de MIVB de toelating gegeven de gehele opper-
vlakte van de bushokjes te beplakken ? Is dit niet in strijd met
het voornemen van het Gewest om openbare ruimten te
creeren, die waarde krijgen dank zij kwaliteitsvol stadsmeubi-
lair ? Wordt het comfort van de gebruikers en in het bijzonder
het zicht op de aankomst van het vervoer hierdoor niet
beperkt ?

3. Kan de Minister, via het beheerscontract, niets onderne-
men tegen de reclamekanker ? Indien men niet uitkijkt zai de
laatste vierkante millimeter oppervlakte van het openbaar
vervoer weldra onder de reclame zitten. Vreest hij niet als
Minister bevoegd voor de MIVB en als heel in het oog lopend
publiek persoon weldra te veranderen in een sandwichman,
reclame makend voor een fosfaatarm wasprodukt of een
sprankelende coladrank ?

4. Hoeveel zai de MIVB ontvangen om haar materieel voor
deze (satanische ?) reclamecampagne te laten gebruiken; cam-
pagne die met brio een maximum aan negatieve aspecten
cumuleert die deze wijze van bemvloeding van de publieke
opinie kan inhouden ?

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

Modele de reglement destine a dissuaderle depot claadestin
ou I'abandoa de salissures sw la voie pablique.

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

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

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

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.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 23, p. 2229,

Vraag nr. 76 van de heer Cauwelier d.d. 15 mei 1992 (N.);

De publikaties van bet Kabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, p. 2229.
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Question n° 77 de M. Drouart du.16 juin 1992 (Fr.) :

Invitations a des membres de la presse a f'occasioa de
voyages a 1'etranger.

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 Ie cadre de 1'exposition universelle.

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 ?

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 chaine de radio ou television) ?

Suivant quels criteres les organes de presse ont-ils ete
selectionnes ?

Vraag nr. 77 van de heer Drouart d.d. 16 juni 1992 (Fr.) :

Het uitnodigen van journalistea op de reizen naar het
buitenland.

Meermaals hebben leden van de Executieve of een Staatsse-
cretaris die in het buitenland een missie ondernamen zich
laten vergezellen van journalisten die hierover verslag moes-
ten uitbrengen. Dit zai ook het geval zijn tijdens de in het
kader van de wereldtentoonstelling georganiseerde reis naar
Sevilla.

Kan de Staatssecretaris me zeggen of hij, sedert zijn
aantreden, reizen naar het buitenland heeft ondernomen
waarbij hij journalisten heeft uitgenodigd ?

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 televisie-
station) ?

Weike criteria worden gehanteerd om die pers te kiezen ?

Question n" 80 de M. Guillaume du 19 aout 1992 (Fr.)

Tarifdu conteneur de I'Agence regionale de Proprete.

II me revient que 1'agence regionale pour la proprete
publique demande 28.000 P pour mettre a la disposition des
usagers un conteneur de 20 m3.

Le reglement relatif aux redevances a percevoir pour
1'enlevement de dechets industriels, commerciaux ou assimiles
et pour les enlevements speciaux, applicable a partir du
1" janvier 1991, fait etat en son article 15 d'un montant de
6.000 F.

Le Secretaire d'Etat peut-il m'expliquer la raison de cette
augmentation sensible? Un reglement nouveau a-t-il ete
adopte entre-temps ?

N'est-il pas etonnant qu'un service mis a la disposition des
usagers pratique des taux 2 a 3 fois superieurs a ce que 1'on
trouve dans le prive ?

Vraag nr. 80 van de heer Guillaume d.d. 19 augustus 1992
(Fr.) :

Tarief voor de container van het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid.

Ik verneem dat het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
voor het gebruik van een container van 20 m3 28.000 fr.
vraagt.

Artikel 15 van het sedert 1 januari 1991 heersende
reglement betreffende de retributies voor het ophalen van
industrieel, handels- of daarmee gelijkgesteld afval en voor de
bijzondere ophalingen, legt een bedrag van 6.000 fr. op.

Kan de Staatssecretaris me deze aanzienlijke verhoging
toelichten ? Is intussen een nieuw reglement aanvaard ?

Is het niet verwonderlijk dat een dienst ter beschikking van
de gebruikers tarieven hanteert die 2 tot 3 maal hoger liggen
dan in de prive-sector ?

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

et des Relations exterieures

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

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

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

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,

Openbaar Ambt
en Exteme Betrekkingen

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1480.
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Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de PEnvironnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de PEau

Questions posees a M. Gosuin

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

Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.

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

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leermilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vragen gesteld aan de heer Gosuin

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

Verhouding schade Zomenwoud/Andere bossen.

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

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

Automations accordees et controfes effectives par 1'IBGE.

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

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

Vergunningen afgeleverd en controles uitgevoerd door het
BIM.

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

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

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

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

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

Bevel van de recbterin kortgeding van 2 november 1990. —
Afgifte van een gratis jacbtvergunoing.

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

Question n° 156 de M. Cornelissen du 4 mars 1991 (Fr.;

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1284.

Vraag nr. 156 van de heer Cornelissen d.d. 4 maart 1991
(Fr.) :

Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabetbpark
in Koekelberg.

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

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

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incom-
modo, faate de personnel sufSsaat a {'Administration de
I'Envirounement.

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

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

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

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

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

Organigramme .de 1'Institut bruxeuois pour la Gestion de
I'Enwonnement.

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

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

Organogram van het Brussels Instituut voor Alilieubeheer.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1746.
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Question n° 202 de M. Galand du 16 septembre 1991 (Fr.)

Le depistage des cas de satumisme infantile.

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

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

Het opsporen van chrooiscbe loodvergiftiging bij Sdnderen.

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

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

Plaintes au sujet de la Grme Cebelor a. Gaashoren.

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

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

Klachten over de Grma Cebelor in Ganshoren.

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

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

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

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

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

Plaatsing van geluidsschermen langs gewestelijke autosnel-
wegen in fuactie van het aantal decibels.

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

290
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II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie

II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

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

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

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

Traduction simultanee des debats lors des conseils commu-
aaiix.

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

Voorzitter en Minister
belast met Ruinitelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

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

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.

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

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

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

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

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

Vernieuwing van het stadsweefsel. — Subsidies van de
Executieve.

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

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

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

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

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

Organogram van de afdeling informatica in de verschil-
lende gemeenten.

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.) ••

Renovation d'immeubles isoles a St-Gifles.

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

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

Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St.-Gillis.

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

Le remboursement des avances recuperables ea matiere de
renovation urbaine.

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

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

De terugbetaling van de recupereerbare voorschottea
inzake stadsvemieuwing.

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.):

Primes a la renovation et a I'assainissement.

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

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

Renovatie- en saneringspremies.

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

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

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

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

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

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 22, biz. 2142.

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

Z,es projets visant a 1'integration et a la cohabitation des
differentes communautes locales.

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

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

De projectea ter bevordering van de integratie en de
samenleving van de verschillende plaatselijke gemeenschap-
pen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 22, biz. 2142.

Question n° 487 de M°" Nagy du 26 juin 1992 (Fr.):

Depenses pour la politique de communication de I'Executif.

La politique de communication de I'Executif ne fait pas
partie, generalement, du domaine d'investigation des conseil-
lers regionaux.

La presse vient de nous apprendre que la Region a du
debourser plusieurs millions pour corriger 1'image de la
Region telle que presentee sur le pavilion beige de 1'exposition
universelle de Seville.

Par ailleurs, le Ministre-President est souvent sponsor de
manifestations et de publications.

La promotion des politiques de la Region est egalement
assuree par des campagnes publicitaires diverses.

Le Ministre-President peut-il me fournir les renseignements
suivants ?

- Pour 1991, le total depense par les differents cabinets et
departements en activites de promotion et de publicite.

Vraag nr. 487 van mevrouw Nagy d.d. 26 juni 1992 (Fr.) :

Uitgaven voor het informadebeleid van de Executieve.

Normaal laten de gewestelijke raadsleden zich niet in met
het informatiebeleid van de Executieve.

In de pers vernemen wij dat het Gewest meerdere miljoenen
heeft.moeten besteden aan het verbeteren van het imago van
het Gewest in het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstel-
ling van Sevilla.

De Minister -Voorzitter sponsort bovendien talrijke mani-
festaties en publikaties.

Ook het gewestelijk beleid wordt via diverse informatie-
campagnes gepromoot.

Kan de Minister-Voorzitter me de volgende gegevens
meedelen :

- Voor 1991, de totale uitgaven van al de kabinetten en
ministeries voor promotie- en voorlichtingsactiviteiten;
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- Pour 1991, Ie chiffre d'affaires realise par Strat & Corn sur
son client Region de Bruxelles-Capitale.

- Pour 1991, la liste des prestataires de services choisis par la
Region pour ses operations diverses.

- Pour 1991, Ie total des divers budgets alloues a ce genre
d'operation.

Reponse : La reponse a la question de 1'honorable membre
demandant une recherche comptable, il sera repondu des que
les elements seront en notre possession.

— Voor 1991, het zakencijfer van Strat & Corn wat het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft,

— Voor 1991, de lijst van de dienstverleners die door het
Gewest voor diverse operaties werden ingeschakeld;

— Voor 1991, het totaal van de diverse budgetten die voor dit
soort van operaties werden vrijgemaakt.

Antwoord : Daar het antwoord op de vraag gesteld door
het geachte lid boekhoudkundige opzoekingen vereist, zai er
geantwoord worden van zodra we over de gegevens beschik-
ken.

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

Question n° 149 de M°° Nagy du 28 juillet 1992 (Fr.) :

Le traasfert de la mainmorte de 1'Etat vers la Region.

L'article 63 de la loi speciale de financement des Commu-
nautes et des Regions stipule qu'un arrete royal delibere en
Conseil des Ministre determine la repartition du credit destine
a couvrir la mainmorte. Celle-ci compense une part de la non-
perception des centimes additionnels communaux au pre-
compte immobilier pour les communes ou se trouvent des
proprietes immunisees.

Dans le recent courrier hebdomadaire du CRISP que le
collaborateur du Ministre Picque, Serge Loumaye, consacre
aux finances regionales, celui-ci souleve un certain nombre de
problemes.

En effet, outre le caractere decroissant du credit de la
mainmorte malgre la hausse des valeurs foncieres dans la
Region, 1'auteur indique: «II semble que la mainmorte, partie
non-affectee, n'ait plus ete transferee de 1'Etat central depuis
1990».

Le Ministre peut-il me dire:

1. Si des versements relatifs aux credits inscrits au titre des
recettes de la mainmorte ont ete effectues par 1'Etat pour
1990 et 1991, a quelles dates et pour quels montants?

2. Sur quels criteres 1'Executif a-t-il marque son accord
pour les regles de repartition definies dans 1'arrete royal du
6 decembre 1990 ?

3. Quelles ont ete les conclusions du groupe de travail
compose des representants du Gouvernement et des represen-
tants des Regions, qui doit proposer de repartir les credits
pour 1992 ?

Reponse: M. Picque repondra a la question.

Minister belast met Pinancien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Externe Betrekkingen

Vraag nr. 149 van mevrouw Nagy d.d. 28 juli 1992 (Fr.):

De overdracht van de dode band van Staat naar Gewest.

Artikel 63 van de bijzondere wet op de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten bepaalt dat de verdeling
van het krediet ter dekking van de dode hand wordt bepaald
bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Deze
compenseert, voor de gemeenten waar de vrij'gestelde eigen-
dommen zijn gelegen, een gedeelte van het niet-ontvangen van
de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Serge Loumaye, medewerker van Minister Picque, wijdt de
recentste brochure van het CRISP aan de gewestfinancien en
wijst op een aantal problemen.

De auteur onderstreept niet alleen de vermindering van het
krediet van de dode hand, ondanks de stijgende waarde van
de grond in het Gewest, maar zegt ook dat blijkt dat het niet-
bestemde deel van de dode hand sedert 1990 niet meer door
de Centrale staat werd overgeheveld.

Kan de Minister me zeggen:

1. OfdeStaatvoor 1990 en 1991 de tegoeden heeft gestort
die als ontvangsten uit de dode hand werden ingeschreven, op
weike datum en voor weike bedragen ?

2. Op weike criteria heeft de Executieve zich gebaseerd om
in te stemmen met de verdelingsregels in het koninklijk besluit
van 6 december 1990 ?

3. Tot weike conclusies kwam de werkgroep van de
vertegenwoordigers van de Regering en de vertegenwoordi-
gers van het Gewest die voor het jaar 1992 kredietverdelin-
gsvoorstellen moeten doen ?

Antwoord: De heer Picque zai op de vraag antwoorden.
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Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

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

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

Vous avez propose a 1'Execudf de la Region de Bruxelles-
Capitale de supporter 50 % des frais de recherche subis par
1'ULB dans Ie cadre de sa participation au programme
europeen Joule.

L'Execurif a approuve cette proposition et accorde a 1'ULB
une subvention de 1,8 million de francs.

Le programme de recherche Joule a pour objectif de tester
les possibilites d'utiliser le sorgho dans la production du
sucre.

En quoi ce programme de recherche interesse-t-il les
habitants de la Region de Bruxelles-Capitale ?

Reponse : M. Grijp repondra a la question.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Finanden, Begroting,

Openbaar Ambt
en Externe Betrekkineen

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

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

U heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve voorge-
steld 50 % van de onderzoekskosten van de ULB voor haar
deelneming aan het Europese Joule-programma te dragen.

De Executieve heeft dit voorstel goedgekeurd en verleent de
ULB een subsidie van 1,8 miljoen BF.

Het Joule-onderzoeksprogramma is bedoeld om na te gaan
weike gebruiksmogelijkheden sorghum bij de produktie van
suiker biedt.

In welk opzicht is dit onderzoeksprogramma voor de
inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van belang ?

Aatwoord: De heer Grijp zai op de vraag antwoorden.

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

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

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 com-
munes sont fonction de cette politique et influencent 1'equili-
bre des budgets communaux.

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

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

D'abord je voudrais attirer 1'attention sur le fait que les prix
pour 1'electricite et le gaz sont fixes par le Comite de Controle
de 1'Electricite et du Gaz. Les Regions n'ont aucune compe-
tence dans ce domaine.

En ce qui concerne le montant des dividences versees, je
peux vous communiquer qu'il s'agit ici d'une matiere qui
ressorrit a la competence du Ministre qui exerce la tutelle sur
les intercommunales et les communes.

Des donnees concernant ces dividendes sont disponibles via
les comptes des communes. Je prends la liberte de transmettre
votre question pour une reponse plus detaillee au Ministre-
President de la Region de Bruxelles-Capitale.

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

Uitkeiing van dividenden door de gas- en elektridteits-
maatschappijea aan de gemeenten.

De intercommunale energiedistributiemaatschappijen (gas
en 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 beihvloeden de gemeentelijke begrotingen.

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?

Aatwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid
mee te delen:

Vooreerst wens ik erop te wijzen dat de prijzen voor
elektriciteit en gas vastgesteld worden door het Controle-
comite voor de Elektriciteit en het Gas. De Gewesten hebben
geen enkele bevoegdheid op dit vlak.

Voor wat betreft het bedrag van de uitgekeerde dividenden
kan ik u meedelen dat het hier om een materie gaat die valt
onder de bevoegdheid van de Minister die de voogdij over de
intercommunale en de gemeenten uitoefent.

Gegevens omtrent deze dividenden zijn beschikbaar via de
gemeenterekeningen. Ik ben zo vrij uw vraag voor een meer
gedetailleerd antwoord over te maken aan de Minister-
Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve.
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Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de 1'Eau

Question posee a M. van Eyil

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

L'etat d'avancement des dossiers de classemeat.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n" 23, p. 2274.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vraag gesteld aan de heer van Eyil

Vraag nr. 222 van mevrouw Nagy d.d. 27 februari 1991
(Fr.):

Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
m Bulletin nr. 23, biz. 2274.
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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 neeriandais
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President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

Question n° 335 de M. de Lobkowicz du 27 juin 1992 (Fr.):

Jubile Roi Baiidouia.

En reponse a ma question ecrite n° 42 du 17 janvier 1990,
vous me faisiez savoir :

«I1 n'est pas impossible, pour autant, que des projets
specifiques soient proposes par la Region au Comite des Fetes
afin d'assurer des contributions ponctuelles prenant appui sur
des competences regionales et sur des actions utiles au
developpement et a la mise en valeur de la ville.

»En cela, il s'agit a mes yeux d'une competence de
1'Executif dont j'informerai naturellement tous les groupes du
Conseil».

A 1'approche des fetes de cloture du double jubile royal,
pouvez-vous faire un premier bilan de la contribution regio-
nale a ces manifestations ?

Reponse : Les modalites d'organisation des fetes du double
jubile royal n'ont pas rendu pratiquable 1'organisarion de
programmes specifiquement orientes sur les competences
regionales, en particulier sur des options liees aux priorites de
1'Executif.

Aucune proposition de programme n'a ainsi pu etre
finalisee.

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

Vraag nr. 335 van de heer de Lobkowicz d.d. 27 juni 1992
(Fr.) :

Jubileum Koning Boiidewijn.

Naar aanleiding van mijn schriftelijke vraag nr. 42 van
17januari 1990 decide u mij mede :

« Het is niet onmogelijk, voor zover het Gewest specifieke
projekten voorstelt aan het Feestcomite, om een gerichte
bijdrage te leveren, steunend op de hoofdstedelijke bevoegd-
heden en op akties die de ontwikkeling en het aanzien van de
stad ten goede komen.

» Daarin betreft het, volgens mij, een bevoegdheid van de
Executieve waarvan ik vanzelfsprekend al de fracties in de
Raad op de hoogte zai brengen».

Kan u, nu de feesten voor het koninklijk dubbel jubileum
ten einde lopen, een eerste evaluatie geven van de hoofdstede-
lijke bijdrage aan deze feesten ?

Antwoord: De modaliteiten voor de organisatie van de
feesten voor het dubbel jubileum van Koning Boudewijn
lieten niet toe in een programma te voorzien dat specifiek
georienteerd was op de gewestelijke bevoegdheden, en meer
in het bijzonder op prioritaire opties van de Executieve.

Zo kwam het dat 'geen enkel programma op het getouw
kon gezet worden.

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

Hommage renda par Ie Theatre-Poeme.

Le Theatre-Poeme et Madame Monique Dorsel organisent
Ie mercredi 18 septembre 1991 a l l heures, une conference de
presse, a 1'occasion de la rentree, presidee par Monsieur Pierre
Mertens.

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

Huldebetoon door het Theatre-Poeme.

Op 18 September 1991 om 11 uur geeft het Theatre-Poeme
en mevrouw Monique Dorsel-naar aanleiding van het nieuwe
jaar een persconferentie, voorgezeten door de heer'Pierre
Mertens.
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A cette occasion, un hommage (je suis certain, tres merite)
vous sera rendu pour avoir sauve Ie Theatre-Poeme des
promoteurs immobiliers, qualifies par les organisateurs, selon
1'expression de Madame Colette Braeckman, de « barbares »
(sic).

Je suis toutefois tres surpris de constater que les invitations
a cette conference de presse sont affranchies et postees par
votre Cabinet.

N'estimez-vous pas deontologiquement contestable qu'un
hommage vous soit rendu par des tiers mais que ce soit votre
Cabinet qui finance cet hommage qui vous est rendu ?

Pourriez-vous en outre me preciser 1'action que vous avez
menee au profit de ce theatre ainsi que Ie nombre d'invitations
expedites au depart de votre Cabinet ?

Repoase: Je partage entierement Ie souci de 1'honorable
membre; les invitations a la conference de presse du Theatre-
Poeme n'auraient pas du etre expedites de mon Cabinet.

II ne fallait toutefois voir la qu'un geste de bonne volonte
d'un membre de mon Cabinet a 1'egard des responsables du
Theatre-Poeme quelque peu perdus dans Ie monde politique
et de la presse. Voyons done cet incident comme une simple et
petite aide financiere apportee a la culture. Le nombre
d'invitations ainsi expedites etait en outre peu important.

Bij die gelegenheid zai u eer worden betuigd (zeer verdiend
daar ben ik van overtuigd), omdat u het Theatre-Poeme heeft
gered uit handen van de vastgoedpromotors die, volgens
mevrouw Colette Braeckman, door de organisatoren als
«barbaren» (sic) worden bestempeld.

Ik stel echter met verbazing vast dat de uitnodigingen voor
deze persconferentie door uw Kabinet worden gefrankeerd en
gepost.

Acht u het deontologisch niet betwistbaar dat uw Kabinet
het huldebetoon dat derden u brengen, financiert ?

Kunt u me trouwens zeggen wat u precies voor dit theater
heeft gedaan en hoeveel uitnodigingen door uw Kabinet
werden verstuurd ?

Aatwoord: Ik ben het eens met het geachte lid: de
uitnodigingen voor de persconferentie van het «Theatre-
Poeme » hadden niet van uit mijn Kabinet verstuurd mogen
worden.

Dit dient echter enkel gezien te worden als een blijk van
goodwill vanwege een lid van mijn Kabinet ten aanzien van de
verantwoordelijken van het «Theatre-Poeme» die geen goed
zicht hadden op de aan te schrijven bestemmelingen uit de
politick en de perswereld. Laat ons dit incident dan ook
slechts zien als een eenvoudige en kleine steun aan culturele
aktiviteiten. Het aantal verstuurde uitnodigingen was trou-
wens heel klein.

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

Siibventionnement des travaux publics commuaaux (hors
trottoirs).

Je voudrais vous reinterroger en votre qualite de pouvoir de
tutelle des communes bruxelloises complementairement a
votre reponse a ma question ecrite n° 367 du 22 aout 1991.

Pourriez-vous me communiquer un tableau reprenant pour
chacune de ces communes, le montant des depenses prevues a
leur budget extraordinaire 1991 pour les differents travaux
publics communaux sauf ceux prevus pour la refection de
leurs trottoirs, le montant espere des subsides de la Region de
Bruxelles-Capitale tels qu'ils ont ete sollicites et qui sont en
consequence egalement prevus au budget extraordinaire, et
enfin le pourcentage que represente ce 2°" chiffre par rapport
au premier.

L'exclusion des trottoirs de ces tableaux se justifie dans la
mesure ou la publication des chiffres les concernant fausse
une appreciation objective du probleme en raison du montant
souvent tres important des projets qui dans la realite ne
pourront pas etre realises faute de credits regionaux suffisants
et en raison du pourcentage tres eleve des subsidiations.

Repoase: L'honorable membre voudra bien trouver ci-
dessous la reponse a sa question, sous la forme d'un tableau et
dont les donnees budgetaires sont inscrites en milliers de
francs.

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

Subsidienag van de gemeentelijke openbare werkea
(bebalve de voetpaden).

In aanvulling op uw antwoord op mijn schriftelijke vraag
nr. 367 van 22 augustus 1991, zou ik u opnieuw willen
ondervragen in uw hoedanigheid van toezichthoudende over-
held van de Brusselse gemeenten,

Kunt u mij een tabel geven met voor elk van de gemeenten :
het bedrag van de in de buitengewone begroting 1991
bepaalde uitgaven voor de verschillende openbare gemeente-
lijke werken behalve voor de herstelling van voetpaden; de
verhoopte subsidiebedragen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zoals aangevraagd en die bijgevolg eveneens in de
buitengewone begroting zijn opgenomen; renslotte het per-
centage dat het tweede cijfer ten opzichte van het eerste
betekent.

Het is verantwoord de voetpaden uit deze tabellen te sluiten
in de mate dat de publikatie van de cijfers ter zake een
objectieve beoordeling van het probleem vervalst. De projec-
ten zijn zeer duur en kunnen in werkelijkheid niet worden
verwezenlijkt bij gebrek aan voldoende gewestelijke kredieten
en wegens het zeer hoge subsidiepercentage.

Aatwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid hierna het
antwoord op zijn vraag te verstrekken, in de vorm van een
tabel, die de begrotingsgegevens uitdrukt in duizendtallen.
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Subventionnement travaux publics hors trottoirs Subsidiering openbare werken zonder voetpaden

Anderlecht

Auderghem

Berchem-Ste-Agathe

Bruxelles

Etterbeek

Evere

Forest

Ganshoren

Ixelles

Jette

Koekelberg

Molenbeek-St-Jean

St-Gilles

St-Josse-ten-Noode

Schaerbeek

Ucde

Watermael-Boitsfort

Woluwe-St-Lambert

Woluwe-St-Pierre

TOTAL

80.600

64.600

18.175

180.400

47.500

56.700

65.500

113.105

49.000

214.903

41.505

12.000

4.580

100.500

71.700

179.100

25.750

147.900

149.550

1.623.068

43.483

27.350

3.852

126.450

23.550

24.475

51.000

63.682

21.050

133.063

14.000

0

1.200

67.100

32.345

106.100

8.300

65.850

79.275

892.125

53,95 %

42,34 %

21,19 %

70,09 %

49,58 %

43,17 %

77,86 %

56,30 %

42,96 %

61,92 %

33,73 %

0,00 %

26,20 %

66,77 %

45,11%

59,24 %

32,23 %

44,52 %

53,01 %

53,64%

Anderlecht

Oudergem

St-Agatha-Berchem

Brussel

Etterbeek

Evere

Vorst

Ganshoren

Elsene

Jette

Koekelberg

St-Jans-Molenbeek

St-Gillis

St-Joost-ten-Node

Schaarbeek

Ukkel

Watermael-Bosvoorde

St-Lambrechts-Woluwe

St-Pieters-Woluwe

TOTAAL

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

Restauration des voies a circulation pietoaae. - Hoaoraires
des auteurs de projets.

La plupart des communes ont entrepris ou sont sur Ie point
d'entreprendre de vastes plans de restauration de leurs voies a
circulation pietonne grace essentiellement a une importante
intervention financiere regionale.

Or, il me revient que certaines communes ont designe des
«auteurs de projet» dont les exigences en matiere d'hono-
raires me semblent exagerees. On me parle par exemple d'un
pourcentage de 6 % sur les premieres tranches et de 5 puis
4 % sur les tranches suivantes.

En raison de la tres grande importance des projets (parfois
des centaines de millions), je voudrais vous demander :

— Est-ce que chaque commune, partie prenante a ce plan de
restauration, a designe un auteur de projet ?

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

Herstelliag van de voetpadea. — Honoraria van de project-
ontwikkelaars.

De meeste gemeenten hebben, dank zi] in hoofdzaak de
belangrijke financiele bijdrage van het Gewest, grootse plan-
nen voor de vernieuwing van hun voetpaden opgesteld of
zullen dit weldra doen.

Ik verneem echter dat sommige gemeenten projectontwik-
kelaars hebben aangewezen wier honorariumeisen me over-
dreven lijken. Men spreekt bijvoorbeeld over 6 % op de eerste
schijven en van 5 % en daarna 4 % op de volgende.

Gelet op het enorme bedrag voor deze projecten (soms
honderden miljoenen) had ik graag vernomen :

- Of eike gemeente die aan dit herstelplan deelneemt-een
projectontwikkelaar heeft aangewezen ?

291
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— Est-ce que cette designation etait obligatoire ou est-ce
qu'un employe communal aurait pu s'acquitter de cette
mission? Si la designation n'etait pas obligatoire, etait-elle
conseillee par vos services ?

— Quels sont les honoraires que vous estimez normaux
pour ce genre de services? Y a-t-il un bareme? Peut-il etre
depasse ou diminue ? Quel est 1'usage en la matiere ?

— Est-ce que ces honoraires font 1'objet d'un subventionne-
ment regional au meme titre que les travaux eux-memes ?

A quel moment les honoraires doivent-ils etre payes ? Au
moment du commencement des travaux, au moment du
paiement des subsides, a la fin des travaux? Est-ce que des
tranches de paiement, echelonnees dans Ie temps, sont
prevues ?

Reponse: Suite a sa demande, j'ai 1'honneur de fournir a
1'honorable membre les renseignements desires.

Je tiens tout d'abord a signaler a 1'honorable membre qu'en
ce qui concerne la restauration des voies de circulation
pietonne, 1'intervention financiere de la Region de Bruxelles-
Capitale est calculee forfaitairement sur base du montant,
TVA incluse, des travaux subsidiables repris a 1'offre approu-
vee, conformement aux dispositions legales et reglementaires
relatives aux marches publics de travaux, de fournitures et de
services. Pour Ie calcul du subside, il n'est pas tenu compte des
frais d'etude eventuels.

Pour 1'etude des projets, il appartient au martre de 1'ou-
vrage, en 1'occurrence la commune, soit de charger ses
services techniques de cette mission, soit de designer un
auteur de projet «prive». En ce domaine, toute liberte est
done laissee au mattre de 1'ouvrage et la designation d'un
auteur de projet n'est en aucun cas obligatoire, ni meme
conseillee par Ie Service des Travaux subsidies.

Certaines communes font regulierement appel a des auteurs
de projet (Auderghem, Berchem-Ste-Agathe, Jette, St-Josse-
ten-Noode, Uccle, Watermael-Boitsfort) alors que les treize
autres communes confient plus systematiquement a leur
personnel technique 1'etude des projets.

Il y a lieu de noter qu'en application de la loi communale
1'auteur de projet est designe par Ie college des bourgmestre et
echevins; cette decision est soumise a 1'approbation tutelaire.
La convention d'etude ne peut etre conclue avec 1'auteur de
projet qu'apres que Ie conseil communal en ait accepte les
conditions contractuelles et Ie bareme des honoraires. Quant
au tarif des honoraires a payer a 1'auteur de projet, la
commune se refere au « Bareme des honoraires des auteurs de
projets » de la Province de Brabant, arrete par la Deputation
permanente du Conseil provincial depuis Ie 1° juillet 1980.

Pour son information, 1'honorable membre trouvera en
annexe un exemplaire de la circulaire en question, qui fournit
Ie detail des reponses a apporter aux dernieres questions
posees par 1'honorable membre, a savoir :
— les honoraires pour la restauration des votes pietonnes sont

fixees au chapitre III — article 25 A;
— les modalites de paiement des honoraires sont reprises au

chapitre V.

Comme Ie constatera 1'honorable membre, des acomptes a
valoir sur Ie cout total des honoraires sont verses a 1'auteur de
projet aux diverses phases d'avancement du dossier. Ie solde
des" honoraires est quant a lui exigible trois mois apres la
remise du decompte final pour autant bien sur que celui-ci ait
ete approuve entre-temps par Ie maltre de 1'ouvrage.

- Of dit noodzakelijk was, of had een gemeentelijk ambte-
naar deze opdracht kunnen vervullen ? Indien niet noodzake-
lijk, werd deze aanwijzing dan door uw diensten aangeraden ?

- Weike honoraria acht u normaal voor zulke diensten ? Is
er een schaal? Mag deze worden overschreden of verlaagd?
Weike is de gangbare praktijk?

- Wordt voor deze honoraria, zoals voor de werken zeif,
een gewestelijke subsidie uitgetrokken ?

Wanneer moeten de honoraria worden betaald? Op het
ogenblik dat de werken aanvangen, dat de subsidies worden
betaald of op het ogenblik dat de werken voltooid zijn?
Wordt er voorzien in betalingsschijven, gespreid in de tijd ?

Aatwoord: Het geachte lid gelieve hierna de gevraagde
inlichtingen te vinden.

Eerst wil ik er aan herinneren dat de financiele tussenkomst
van het Gewest in het herstellen van voetpaden forfaitair
wordt berekend op het bedrag, BTW inbegrepen, van de
betoelaagbare werken die voorkomen in de offerte die werd
goedgekeurd conform aan de wettelijke en reglementaire
bepalingen betreffende de openbare aanbestedingen van wer-
ken, leveringen en diensten. Voor de berekening van de
toelage wordt er geen rekening gehouden met eventuele
studiekosten.

Voor het uitwerken van de projekten kan de bouwheer, in
dit geval het gemeentebestuur, zijn eigen technische diensten
opdracht geven of een private projektontwerper aanduiden.
De bouwheer heeft alle vrijheid op dit gebied en het aandui-
den van een ontwerper wordt in geen enkel geval opgelegd,
noch zeifs aanbevolen door de Dienst Gesubsidieerde werken.

Sommige gemeenten doen regelmatig beroep op ontwerpers
(Oudergem, St-Agatha-Berchem, Jette, St-Joost-ten-Node,
Ukkel, Watermaal-Bosvoorde) daar waar de dertien andere
gemeenten veel meer beroep doen op hun eigen technisch
personeel.

In toepassing van de gemeentewet moet de ontwerper
aangeduid worden door het college van burgmeester en
schepenen; deze aanduiding is onderworpen aan de goedkeu-
ring van de toezichthoudende overheden. De overeenkomst
met de ontwerper kan slechts worden gesloten na goedkeu-
ring van de kontraktuele voorwaarden en van het barema van
de erelonen door de gemeenteraad. Voor de aan de ontwerper
te betalen erelonen gebruikt de gemeente het « Barema van de
erelonen van de ontwerpers » als referentie. Dit barema wordt
sinds 1 juli 1980 goedgekeurd door de Bestendige afvaardi-
ging van de Provincieraad van Brabant.

Ter informatie voegen we in bijiage een exemplaar toe van
de omzendbrief van de Provincie, waarin in detail wordt
ingegaan op de laatste vragen die het geachte lid stelt:

— de erelonen voor het herstellen van voetpaden worden
vermeld in hoofdstuk III - artikel 25 A,

— de betalingswijze van de erelonen komt voor in hoofd-
stuk V.

Het geachte lid zai kunnen vaststellen dat er voorschotten
op het totale bedrag van de erelonen worden overgemaakt
aan de ontwerper bij eike nieuwe fase van het dossier en dat
het saldo van de erelonen eisbaar wordt drie maand na het
overmaken van de eindafrekening voor zover dat deze laatste
intussen door de bouwheer werd goedgekeurd.
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J'estirpe que les taux d'honoraires fixes dans la circulaire de
la Province et applicables suivant les tranches de travaux et
auxquels la question fait reference (6 % de 0 a 4.000.000 F,
5 % de 4.000.001 F a 8.000.000 F, 4 % de 8.000.001 F a
16.000.000 F) peuvent etre consideres comme normaux et en
tout etat de cause nullement exageres puisqu'ils sont infe-
rieurs a ceux pratiques dans Ie secteur prive (notamment Ie
bareme minimal des horaires des architectes, arretes par Ie
Conseil national de 1'Ordre des Architectes Ie 12.07.1967 et
modifie Ie 23.06.1978).

Au-dela de ces precisions d'ordre administratif, 1'interven-
tion de 1'honorable membre pose un probleme de fond:
comment assurer aux espaces publics bruxellois une qualite
qui leur fait si souvent defaut actuellement.

Amenager une voie pietonne, ce n'est pas seulement daller
un trottoir, c'est aussi concevoir un pietonnier, requalifier une
place publique, dessiner une promenade... Dans cette optique,
la designation d'un auteur de projet peut contribuer a
1'amelioration qualitative de 1'espace public et ne doit pas etre
evaluee seulement a partir de criteres de rentabilite a court
terme.

Ik meen dat de bedragen die voorkomen in de omzendbrief
van de Provincie en die toepasbaar zijn volgens de kostprijs
van de werken (6 % tot 4.000.000 Fr., 5 % van 4.000.001 fr.
tot 8.000.000 fr., 4% van 8.000.001 fr. tot 16.000.000 fr.)
als normaal en niet overdreven hoog kunnen beschouwd
worden, daar ze lager liggen dan hetgeen in de prive
gebruikelijk is. (cfr het minima-barema voor de erelonen van
de architekten vastgesteld door de Nationale Raad van de
Orde der Architecten op 12.07.67 en gewijzigd op
23.06.1978).

Naast deze administratieve verduidelijkingen raakt de
vraag ook een probleem ten gronde aan : hoe geeft men aan
de openbare ruimten de kwaliteit waar ze nu heel dikwijis
gebrek aan hebben.

Een voetpad of een voerweg aanleggen houdt meer in dan
enkel dallen plaatsen, het betekent ook het ontwerpen van een
wandelstraat, het beter aanleggen van een openbaar plein, het
hertekenen van een wandelweg... De aanduiding van een
ontwerper kan dus bijdragen tot grotere kwaliteit van de
openbare ruimten en deze aanduiding mag niet enkel op
kortzichtige rendabiliteitscriteria beoordeeld worden.

Question n" 467 de M" Nagy du 24 avril 1992 (Pr.) :
Le bilaa des dispositifs ({'insertion socio-professioaaelle.

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

Le Ministre-President peut-il me dire :
1. Quel est le nombre de personnes qui ont trouve et

conserve un emploi ?
2. Combien de personnes sont retournees au chomage

apres les stages en entreprises ?
3. Parmi ces 2.000 personnes, combien ont etc concernees

par:
— une formation qualifiante;
— une insertion en alternance;
— une pre-formation;
— 1'insertion?

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

Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre que :

1. En realite, pres de 5.000 personnes sont concernees
annuellement par les dispositifs d'insertion socio-profession-
nelle a Bruxelles, lesquels comportent, je le rappelle, des
phases d'accueil, de guidance, de (pre-)formation et de mise a
1'emploi. Le nombre evoque de 2.000 personnes est celui des
personnes mises a 1'emploi en cours ou au terme des
dispositifs les concernant.

Ce nombre est de 2.190 personnes en 1990 (estimation), de
1.953 personnes en 1991 (selon les conventions de partena-
riat) et de 1.815 personnes en 1992 (prevision selon les
conventions de partenariat).

La deterioration generale du marche de 1'emploi depuis
1991 a done aussi influence a la baisse les possibilites de mises
a 1'emploi pendant ou a 1'issue des dispositifs. A cet egard, s'il
est important d'inciter les promoteurs des dispositifs a
accroltre le public accueilli y compris dans le cadre d'une mise
au travail, il revient aux interlocuteurs sociaux au niveau
regional et/ou au niveau des secteurs professionnels de
proposer des perspectives d'emploi, notamment en recourant
plus et mieux aux reglementations existantes.

Vraag nr. 467 van mevrouw Nagy d.d. 24 april 1992 (Fr.) :
De balaas van. de maatregelea voor socio-professionele

iategratie.
In de Commissie voor de Economische Zaken heeft de

Minister-Voorzitter ons gezegd dat 2.000 personen de maat-
regelen voor socio-professionele integratie genoten hebben.

Kan de Minister-Voorzitter mij zeggen :
1. Hoeveel personen er werk hebben gevonden en behou-

den?
2. Hoeveel personen er na de stages in de ondernemingen

opnieuw werkloos geworden zijn ?
3. Hoeveel van deze 2.000 personen waren betrokken bij :

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

4. Hoevelen hebben hun stage of hun vorming beeindigd ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
heb ik de eer het volgende mede te delen :

1. Jaarlijks zijn er in Brussel bijna 5.000 personen betrok-
ken bij de socio-professionele inschakelingsakties. Dat kan
zowel om onthaal, begeleiding, vorming of tewerkstelling
gaan. Het getal 2.000 verwijst naar het aantal personen die
tijdens de akties, of op het einde ervan, te werk gesteld
worden.

Het ging om 2.190 personen in 1990 (raming), om 1.953 in
1991 (op basis van de partnershipovereenkomsten) en om
1.815 personen in 1992 (raming op basis van de partnership-
overeenkomsten).

De algemene verslechtering op de arbeidsmarkt sinds 1991
heeft het aantal tewerkstellingsmogelijkheden doen afnemen.
Het blijkt noodzakelijk dat de promotoren van de akties steun
krijgen om meer mensen te kunnen bereiken, ook voor de
tewerkstellingakties; maar bovendien moeten de sociale ge-
sprekspartners op gewestelijk en/of sectorieel vlak meer
tewerkstellingsmogelijkheden aanbieden, inzonderheid door
meer en beter gebruik te maken van de bestaande reglemente-
ringen.



2324 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 19 octobre 1992 (n° 24)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 19 oktober 1992 (nr. 24)

La question a poser est: combien, par exemple, de conven-
tions emploi-formation, de contrats d'apprentissage industriel,
mesures qui beneficient de dispenses de cotisations de securite
sociale, les interlocuteurs sociaux sont prets a mettre sur la
table pour rencontrer les besoins d'insertion socio-profession-
nelle des plus defavorises de notre Region ?

2. Je ne possede pas de donnees precises quant au fait de
savoir si les personnes ainsi mises a 1'emploi conservent cet
emploi. Un des objectifs du partenariat avec 1'ORBEM est
precisement d'affiner les informations disponibles a cet egard,
ce dernier disposant de la possibility d'identifier les benefi-
ciaires des mesures d'insertion socio-professionnelle qui se
reinscrivent comme demandeurs d'emploi.

3. En 1990, Ie nombre de personnes en formation a
Bruxelles (financees par Ie Fonds social europeen) etait de
3.288 ainsi reparties, en fonction des organismes de formation
frequentes.

De vraag die moet gesteld worden luidt: zijn de sociale
gespreksparters bereid een aantal «tewerkstelling-vorming»
overeenkomsten en/of industriele leerkontrakten (maatregelen
waarvoor er vrijstelling van bijdragen voor sociale zekerheid
bestaat) te sluiten om de meest kansarmen in ons Gewest
middelen tot socio-professionele inschakeling te bieden ?

2. Ik beschik niet over de nodige gegevens om na te gaan of
de te werk gestelde personen hun betrekking behouden. Een
van de doelstellingen van het partnership met de BGDA is juist
het verbeteren van de beschikbare informatie ter zake. De
BGDA kan de begunstigden van de socio-professionele inscha-
kelingsmaatregelen die zich opnieuw als werkzoekende
inschrijven identificeren.

3. In 1990 waren er 3.288 personen die vorming volgden in
Brussel (met financiering door het Europees Sociaal Fonds) als
volgt verdeeld over de vormingsorganismen :

A.s.b.l. de formation
FOREM
IFFPCM (classes moyennes)
Promotion sociale
Enseignement a horaire reduit
FCISPPH (formation des handicapes)

1.253
866
451
280 (1)
740 (1)
928 (1)

Vorming v.z.w.'s
FOREM
IFFPCM (middenstand)
Sociale Promotie
Onderwijs beperkt leerplan
Vorming gehandicapten

1.253
866
451
280 (1)
740 (1)
928 (1)

(1) En fait, respectivement 311, 822 et 108 personnes pour
Bruxelles et Ie Brabant wallon. 90 % de ces personnes
seraient en formation a Bruxelles. D'ou Ie chiffre indique.

On peut estimer que 50 a 60 % de ces personnes ont pu etre
reinserees dans les 3 a 6 mois suivant la fin de leur formation.

4. Les 2.140 emplois d'insertion repertories en 1990 se
repartissaient comme suit quant au type de dispositif duquel ils
procedaient et quant au type de contrat dans Ie cadre duquel ils
etaient prestes :

(1) In feite 311, 822 en 108 personen uit Brussel en Waals
Brabant, waarvan 90 % vorming volgen in Brussel, van
daar het vermelde aantal.

Ramingen duiden aan dat 50 tot 60 % van deze personen
binnen drie tot zes maand na de vorming werk gevonden
hebben.

4. De 2.140 «inschakelings»arbeidsplaatsen uit 1990 ver-
deeld volgens de aard van de inschakelingsvoorziening en
volgens de aard van de arbeidsovereenkomst:

Dispositif (*)

CTDD

CTDI

ACS

AR230

TCT

INTERIM

ART 60

ART 61

CAI

AR495

CA

CASp

FPI

Autres

TOTAL

CPAS

OCMW

98

200

13

12

1
64

224

12

88

702

CEHR
FR

OBL
FR

22

57

2

42

75

10

208

EHR
NDL

OBL
NDL

31

7

38

FOREM

FOREM

20

18

2

2

245

287

ASBL

ASBL

135

460

29

10

39

9

6

48

6

3
2

63

810

VZW

VZW

23

56

3

3
30

177

3

10

145

TOTAL

TOTAAL

298

822

15

48

14

133

250

12

55

123

6

6
2

416

2.190

Voorziening ('*')

AOBD

AOOD

Geko

KB 230

DAC

INTERIM

ART 60

ART 61

IOL

KB 495

LO

Bij.L.O.

IBO

Andere

TOTAAL

("') explication des sigles en annexe (*) zieuitlegafkortingeninbijiage
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Certaines indications sont interessantes : sur 2.190 emplois
repertories, 38 % des emplois obtenus, en fin de dispositif
d'insertion, sont des contrats a duree indeterminee, 14 % des
contrats de travail a duree determinee, 11 % des articles 60 -
paragraphe 7, 8 % de 1'alternance en arrete 495 ou CAI, 6 %
en interim et 2 % en arrete 230.

5. Les initiatives prises par la Region en matiere d'insertion
socio-professionnelle ne suffisent pas a elles seules a permettre
les mises a 1'emploi evoquees ci-dessus. Elles agissent davan-
tage comme un catalysear de ce qui existe deja sur Ie terrain et
vise a optimaliser les moyens mis en oeuvre.

CTDD Contrat de travail a duree determinee.

CTDI Contrat de travail a duree indeterminee.

ACS Agent contractuel subventionne.

AR 230 Stage des jeunes regi par 1'arrete royal
n° 230.

TCT Troisieme circuit de travail.

INTERIM. Contrat de travail interimaire.

Article 60 Engagement en application de 1'article 60
de la loi organique des CPAS.

Article 61 Engagement en application de ['article 61
de la loi organique des CPAS.

CAI Contrat d'apprentissage industriel.

AR 495 Convention Emploi/formation regi par 1'ar-
rete royal n° 495.

CA Contrat d'apprentissage dans les classes
moyennes.

CASp Contrat d'apprentissage special.

FPI Formation professionnelle individuelle.

CEHR/fr Centre d'enseignement a horaire reduit
francophone.

HR/Ndl Enseignement a horaire reduit neerlando-
phone.

FOREM Office communautaire et regional de la
formation professionnelle et de 1'emploi.

Sommige gegevens zijn merkwaardig: op 2.190 arbeids-
plaatsen zijn er 38 % met arbeidsovereenkomsten van onbe-
perkte duur, 14 % met arbeidsovereenkomsten van beperkte
duur, 11 % overeenkomsten in het raam van artikel 60, § 7,
8 % alternerend leren besluit 495 of socio-professionele
inschakeling, 6 % met interimovereenkomsten en 2 % in het
raam van besluit 230.

5. De socio-professionele inschakelingsinitiatieven geno-
men door het Gewest volstaan niet om de hoger vernoemde
tewerkstellingskansen te scheppen. Ze werken eerder als
katalysator voor hetgeen reeds bestaat en ze zijn vooral
bedoeld om de aangewende middelen te optimaliseren.

AOBD Arbeidsovereenkomst van beperkte duur.

AOOD Arbeidsovereenkomst van onbeperkte
duur.

Geko Gesubsidieerde kontraktueel.

KB 230 Jongeren stage volgens KB 230.

DAC Derde arbeidscircuit.

INTERIM Arbeidsovereenkomst van interimaris.

Artikel 60 Aanwerving in toepassing van artikel 60
van de organieke OCMW-wet.

Artikel 61 Aanwerving in toepassing van artikel 61
van de organieke OCMW-wet.

IOL Industriele leerovereenkomst.

KB 495 Overeenkomst werk/opleiding volgens
KB 495.

LO Leerovereenkomst (middenstand).

BijLO Bijzondere leerovereenkomst.

IBO Individuele beroepsopleiding.

OBL/Fr Franstalig onderwijs met beperkt leerplan.

OBL/N Nederlandstalig onderwijs met beperkt
leerplan.

FOREM Gemeenschaps- en Gewestdienst voor
beroepsopleiding en tewerkstelling.

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

laformatisatioa des communes. - Brussels Urbis.

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

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

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

Informatisering van de gemeenten. — Brussels Urbis.

Een 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 car.tografie van het Gewest te
informatiseren.

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.
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une deuxieme phase. Ie systeme cartographique serait
un point de precision tel que chaque immeuble y

trait.

Dans
porte a un
apparaTtrait.

Mes informations sont-elles exactes ?

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

Quel est la calendrier pour la poursuite du processus ?

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

Repoase : La creation de la carte informatique, denommee
Brussels URBIS (marque deposee) a ete entamee au debut
1989.

Une convention a ete conclue entre la Region et Ie bureau
d'etudes du Service communal de Belgique pour la realisation
de la carte.

Durant la premiere phase du projet qui s'est deroulee
pendant les annees '89 et '90, outre 1'installation du materiel
et- la formation du personnel, Ie detail des concepts du
systeme a ete defini et les ZPR (Zones a Proteger et a
Renover) de la partie centrale de la Region ont ete digitalisees
(62.000 parcelles cadastrales, soit environ 1/4 du total
regional).

La deuxieme phase a ete entamee debut 1991 et sera
achevee Ie 26 octobre 1992, date a laquelle la totalite de la
carte digitale sera terminee. Elle contiendra routes les par-
celles et voiries de la Region.

Une collaboration avec 1'Institut geographique national et
1'Administration du Cadastre est envisagee pour completer
ulterieurement la carte Brussels URBIS par la representation
de tous les immeubles de la Region.

L'objectif de 1'operation Brussels URBIS est de permettre la
creation de banque de donnees graphiques dans les services
regionaux et communaux.

Plusieurs applications sont deja en cours au Service de
1'Urbanisme, a 1'AED, a 1'IBGE, a la STIB. Brussels URBIS
servira egalement a la cartographic du Plan regional de
Developpement.

Le cout total de 1'operation peut etre evalue comme suit:

- acquisition du materiel et des logiciels informatiques :
22,4 millions de F;

— maintenance informatique : 2,75 millions de F/an soit
8,3 millions de F pour les annees 1989 a 1992;

— contrats avec le Service communal de Belgique:
76,55 millions de F pour les annees 1989 a 1992;

- contrats de sous-traitance de la digitalisation : 42,5 mil-
lions de F.

Hors materiel et maintenance informatique, le projet
Brussels URBIS aura coflte 76,55 + 42,5 =119 millions de F
(TVAC) lorsqu'il sera termine au 1" novembre 1992.

Une part de ce cout est a charge de la section 10 du budget
de la Region correspondant a la competence de mon collegue
Jos Chabert en matiere de cartographic regionale, I'autre part
du coflt etant a charge de la section 16 du budget correspon-
dant a la competence de 1'urbanisme et 1'amenagement du
territoire.

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

Is mijn informatie correct ?

Voor weike gemeenten is de eerste fase beeindigd ?

Wat is het tijdschema voor de voortzetting van dit werk?

Wat is het gezochte doel voor gans de operatie en hoeveel
zai de belastingplichtige daarvoor moeten betalen ?

Aatwoord: Begin 1989 werd er begonnen aan de uitvoe-
ring van de digitale kaart «Brussels URBIS» (een gedepo-
neerd merk).

Tussen het Gewest en de Gemeentedienst van Belgie werd
er een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van de kaart.

Gedurende een eerste fase tijdens de jaren '89 en '90 werd
materiaal aangekocht en gei'nstalleerd en werd personeel
opgeleid. Tevens werden de details van de concepten verder
uitgewerkt en werden de ZBR (Zones voor Bescherming en
Renovatie) die in het centrale deel van het Gewest liggen
digitaal verwerkt (dit is 62.000 kadastrale percelen, of 1/4
van het gewestelijk totaal).

De tweede fase ving aan begin 1991. Ze zai op 26 oktober
1992 beeindigd zijn. Op deze datum moet de digitale kaart
volledig afgewerkt zijn. Ze zai alle percelen en wegen bevatten
van het Gewest.

Naar de toekomst toe wordt er samenwerking overwogen
met het Nationaal Geografisch Instituut en met de Adminis-
tratie van het kadaster om het bestand Brussels URBIS aan te
vullen met de grafische voorstelling van alle gebouwen uit het
Gewest.

De doelstelling van Brussels URBIS is het gebruik van
grafische bestanden in de gemeentelijke en gewestelijke dien-
sten.

Meerdere toepassingen worden reeds gebruikt, bijvoor-
beeld op de Dienst Stedebouw, het BUV, het BIM en de
MIVB. De kartografie van het Gewestelijk Ontwikkelings-
plan zai steunen op Brussels URBIS.

De totale kostprijs beloopt:

- verwerving van hard en software : 22,4 miljoen fr.;

- onderhoud van de informatica : 2,75 miljoen fr./jaar, of
8,3 miljoen fr. voor de jaren 1989 tot 1992;

- kontrakten met de Gemeentedienst van Belgie:
76,55 miljoen fr. voor de jaren 1989 tot 1992;

- kontrakten voor de onderaanneming van het digitaliseren :
42,5 miljoen fr.

Zonder de uitgaven voor het (blijvende) informaticamate-
riaal zai de kostprijs van het projekt URBIS 119 miljoen fr.
(BTW in) belopen per 1 november 1992, de beeindigings-
datum (76,55 + 42,5 miljoen fr.).

Een gedeelte van deze kostprijs is ten laste van afdeling 10
van de begroting overeenstemmend met de bevoegdheid van
mijn collega Jos Chabert inzake kartografie. Het ander deel is
ten laste van afdeling 16 overeenstemmend met de bevoegd-
heid stedebouw en ruimtelijke ordening.
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Question n° 475 de M. Vandenbussche du 6 mai 1992 (N.):

Comite de cooperation Etat-Region de Bmxelfes-Capitale.

U est question dans la loi speciale 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 Bruxelles-
Capitale 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 Minis-
tres et de membres de 1'Executif, dans Ie respect de la parite
linguistique au sein de chaque delegation.

Le Ministre-President peut-il me fournir 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 ?

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

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

Reponse: Concernant la Commission de Cooperation
Etat-Region de Bruxelles-Capitale, j'e suis en mesure de
dormer a la question de 1'honorable membre les elements de
reponse suivants:

1. L'Executif est represente a la Commission suscitee par
moi-meme et les Ministres J. Chabert, R. Grijp et J.L. Thys.

2. La Commission a ete reunie 4 fois et a traite les sujets
suivants:

10 juillet 1990 :

— initiatives et mesures visant a renforcer 1'image et la
position de Bruxelles en tant que capitale a vocation
europeenne;

— realisation d'une etude par la Fondation Roi Baudouin
concernant le positionnement de la Belgique en Europe.

4 decembre 1990:

— idem 10 juillet 1990;
— creation d'un « Task Force » afin de concretiser et de suivre

1'action du pouvoir public en matiere de renforcement du
role de Bruxelles en tant que capitale a vocation euro-
peenne;

— projet de reglement d'ordre interieur.

9 juillet 1991:

— elaboration d'un accord-cadre entre 1'Etat et laRBC en
matiere de logement des institutions europeennes a
Bruxelles et des aspects de mobilite qui en resultent. Le
Task Force a ete charge de la preparation de cet accord;

— un groupe de travail mixte Etat-Region Bruxelles-Capitale
a ete charge de rediger un rapport en matiere d'alternatives
concernant 1'immeuble Berlaymont (renovation ou nouvel
edifice);

— discussion sur le relogement de la Commission europeenne;

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

Sameawerkiagscommissie Staat-Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

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 Brus-
sel». Deze samenwerkingscommissie bestaat uit een gelijk
aantal Ministers en leden van de Executieve, met inacht-
neming van de taalpariteit binnen iedere afvaardiging.

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 bijeenge-

komen ?
3. Weike resultaten werden door de commissie reeds

genomen ?
4. Hoe wordt de Raad in kennis gesteld van de werkzaam-

heden van de commissie ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
inzake de Samenwerkingscommissie Staat-Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, kan ik hierbij volgende elementen van ant-
woord geven:

1. De Executieve wordt in voormelde commissie vertegen-
woordigd door mezelf en de Ministers J. Chabert, R. Grijp en
J.L. Thys.

2. De commissie kwam 4 maal samen, en besprak vol-
gende onderwerpen:

10julil990:

— initiatieven en maatregelen ter versterking van het imago
en de posirie van Brussel als hoofdstad met Europese
roeping;

— uitvoering van een studie door de Koning Boudewijnstich-
ting betreffende de positionering van Belgie in Europa.

4 december 1990:

— idem 10 juli 1990;
— oprichting van een « Task force » ten einde het overheids-

optreden inzake de versterking van de rol van Brussel als
hoofdstad met Europese roeping concreet uit te werken en
op te volgen;

— ontwerp van inwendig huishoudelijk reglement.

9 juli 1991:

— uitwerking van een kaderakkoord tussen de Staat en het
BHG inzake de huisvesting van de Europese instellingen in
Brussel en de daaraan verbonden aspecten van mobiliteit.
De task force werd belast met de voorbereiding van dit
akkoord;

— een gemengde technische werkgroep Staat-BHG werd
. belast met het opmaken van een verslag inzake de alterna-

tieven met betrekking tot de toekomst van het Berlaymont-
gebouw (nieuw- of vernieuwbouw);

— bespreking van de herhuisvesting van de Europese Com-
missie;
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accord de principe de la Commission concernant la cons-
truction des complexes Van Maerlant II, Karel de Grote 11,
rue Belliard 25-33, WTC 4 et d'un nouveau batiment
avenue Pacheco, pres du Centre administratif de 1'Etat;
approbation pour 1'acquisition par 1'Etat du Cloitre Van
Maerlant, la realisation d'un club pour les parlementaires
europeens (eventuellement rue de la Science), la reconstruc-
tion de 1'hotel Aubecq en tant que residence du President de
la Commission, la mise a la disposition du President du
Parlement d'un immeuble rue du Remorqueur, la realisa-
tion d'une creche europeenne, la location d'un immeuble
destine a 1'Union Europe occidentale, la creation d'un
immeuble au quartier Nord destine au Comite social de la
Communaute europeenne;

enquete sur la possibility d'implantation d'une troisieme
ecole europeenne;
la Commission renonce a 1'extension du Chateau Ste-Anne.

6 novembre 1991 :

- la proposition de 1'accord-cadre Etat-Region de Bruxelles-
Capitale concernant 1'immeuble Berlaymont est approuvee.
U est convenu que cet accord sera conclu au plus tard lors
de la remise du permis de batir pour 1'immeuble Berlay-
mont;

- la Commission approuve la proposition du Secretaire
d'Etat competent en ce qui concerne 1'implantation des
services logistiques de la Commission sur Ie terrain « Hout-
weg» a Haren.

3. Une formule specifique de notification au Conseil des
travaux de cette Commission n'est pas prevue.

- principiele instemming van de commissie met betrekking
tot de bouw van de complexen Van Maerlant II, Karel De
Grote II, Belliardstraat 25-33, WTC 4 en een nieuwbouw
aan het RAC — Pachecolaan;

- instemming met: de verwerving door de Staat van het Van
Maerlantklooster, met de verwezenlijking van een club
voor Europese parlementairen (eventueel in de
Wetenschapsstraat), met de wederopbouw van het hotel
Aubecq als residentie van de Voorzitter van Commissie, de
ter beschikkingstelling van de Voorzitter van het Parlement
van een gebouw in de Stoomslepersstraat, de verwezenlij-
king van een Europese kinderkribbe, de inhuring van een
gebouw voor de West-Europese Unie (WEU), de oprichting
in de Noordwijk van een gebouw voor het Economisch en
Sociaal Comite voor de Europese gemeenschap;

- onderzoek naar de inplantingsmogelijkheden voor een
derde Europese school;

- de commissie ziet af van de uitbreiding van het St.-Anna
kasteel.

6 november 1991 :

- het voorstel van kaderakkoord Staat-Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest met betrekking tot het Berlaymontgebouw
werd goedgekeurd. Overeengekomen wordt dat dit
akkoord ten laatste bij de aflevering van de bouwvergun-
ning voor het Berlaymontgebouw wordt afgesloten;

- de commissie hecht tevens haar goedkeuring aan het
voorstel van de bevoegde Staatssecretaris inzake de vesti-
ging van de logistieke diensten van de Commissie op het
terrein «Houtweg» te Haren.

3. Er is niet voorzien in een specifieke formule van
kennisgeving aan de Raad van de werkzaamheden van deze
commissie.

Question n° 479 de M"° Huytebroeck du 22 mai 1992 (Fr.) ;

Tneatre royal de la Monnaie. — Problemes financiers.

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.

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.

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 Ie role que
pourrait jouer la Region de Bruxelles-Capitale dans ce
domaine.

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 Ie renom
culturel de nptre Region.

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

De Koniaklijke Muntschouwbwg. — Financiele problemen.

Recent (5 mei 1992) interpelleerde volksvertegenwoordiger
Henri Simons de Minister voor Wetenschapsbeleid en Bicul-
turele zaken, de heer Dehousse, over het beleid inzake de
KMS, de cinematheek en de nationale musea. Sommige ant-
woorden werden niet gegeven, omdat de vragen rechtstreeks
aan de gewestelijke verantwoordelijken moeten worden ge-
steld.

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.

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.

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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U serait effectivement dramatique pour Bruxelles et son
image qu'un lieu culturel de qualite comme Ie TRM se voie
oblige de fermer ses portes.

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

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

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que Ie Theatre royal de la Monnaie est une institution
culturelle qui ne peut pas etre consideree comme appartenant
exclusivement a 1'une ou a 1'autre Communaute, et ressortit
des lors a la competence du pouvoir national.

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.

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 Foccroulle contacten heeft gehad ?

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

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
de Koninklijke Muntschouwburg een culturele instelling is die
niet kan beschouwd worden als behorende tot de ene of de
andere Gemeenschap, en derhalve tot de bevoegdheid van de
nationale overheid behoort.

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

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

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

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

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

Reponse : J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre de
ce qui suit;

Selon Particle 145 de la nouvelle loi communale. Ie Conseil
communal fixe dans les limites des dispositions generales
arretees par Ie Roi, Ie cadre et les conditions de recrutement et
d'avancement du personnel communal.

Le Roi n'a pas arrete de dispositions generates pour les
fonctionnaires sportifs.

II en resulte que la commune est done entierement auto-
nome en la matiere. Ceci n'exclut pas que 1'autorite de tutelle
puisse prendre des mesures de tutelle pour cause de violation
de 1'interet general, a 1'encontre de chaque decision commu-
nale qui serait incompatible avec la responsabilite liee a la
fonction concernee.

En ce qui concerne la presence de matures nageurs sur le
terrain, il n'existe pas non plus de dispositions precises. En
general on peut dire que la commune peut. etre civilement
responsable pour des accidents qui seraient dus a une
surveillance insuffisante sur place:

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

Meester-zwemmers in gemeentelijke zwembaden. — Titels
en bevoegdhedea.

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

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.

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

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee
te delen :

Volgens artikel 145 van de nieuwe gemeentewet bepaalt
dee gemeenteraad binnen de perken van de algemene bepalin-
gen die de Koning heeft vastgesteld de personeelsformatie en
de voorwaarden inzake werving en bevordering van het
gemeentepersoneel.

Voor sportfunctionarissen werden geen algemene bepalin-
gen door de Koning vastgesteld.

Hieruit volgt dat de gemeente in deze materie aldus volledig
autonoom is. Dit neemt niet weg dat de toezichthoudende
overheid, wegens schending van het algemeen belang, toe-
zichtsmaatregelen kan nemen tegen eike gemeentelijke beslis-
sing die onverzoenbaar zou zijn met de verantwoordelijkheid
verbonden aan het betrokken ambt.

Wat betreft de aanwezigheid van badmeesters op het
terrein zijn er evenmin preciese voorschriften voorhanden. In
het algemeen kan gezegd worden dat de gemeente burgerrech-
telijk aansprakelijk kan gesteld worden voor ongevallen die te
wijten zouden zijn aan een onvoldoende toezicht ter plaatse.
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Question n" 481 de M. Drouart du 27 mai 1992 (Fr.):

£a renovation uibaine par des societes mixtes.

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

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

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

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 ?

Repoase : La SDRB s'est associee a un certain nombre de
societes privees pour developper des projets de renovation
urbaine repris au plan triennal 1990-1992 approuve par
1'Executif de la Region bruxelloise Ie 19 juillet 1990.

L'honorable membre trouvera ci-dessous la liste de ces
societes, leurs projets et la participation financiere de la
SDRB. II est a noter que la SDRB participe au capital de la
societe pour 1/3, en general pour 1 million, dans un capital
libere de 3.

1. BRUXELLOISE DE RENOVATION

- constituee Ie 3 decembre 1990;
- Partenaire : Societe de Services Belgique s.a.
- Projets : 8-10, rue Van Artevelde;
- Cout du projet 18,8 millions.

Intervention publique : 4 millions.
Intervention privee : 14,8 millions.

- 128-130, rue Royale-Ste-Marie
- Cout du projet: 45 millions.

Intervention publique : 18,7 millions.
Intervention privee : 26,3 millions.

2. HARMONIA

- constituee Ie 21 mai 1991.
- Partenaire ; Immobiliere De Waele s.a.
- Projet: Frontispice-Harmome.
- Cout du projet: 177 millions.

Intervention publique : 65 millions.
Intervention privee : 112 millions.

3. CHEVALNOIR.

- constituee Ie 14 aout 1991.
- Partenaire : Immobiliere Erasme s.a.
- Projets : 16, chaussee de Gand.
- Cout du projet: 21,7 millions.

Intervention publique : 8,130 millions.
. Intervention privee : 13,57 millions.
4. 6 chaussee de Gand: pas encore evalue.

4. RENO INVEST

- constituee Ie 4 mai 1992,
- Partenaire : Van Roey — Project n.v.
- Projet: 1, chee de Gand.
- Cout du projet: 68,5 millions.

Intervention publique : 21,3 millions.
Intervention privee : 47,2 millions.

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

Stadsrenovatie door gemengde bedn'jvea.

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

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

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

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

Aatn'oord : Voor de uitvoering van stadsrenovatieprojek-
ten opgenomen in het driejarenplan 1990-1992 dat de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve op 19 juli 1990 goed-
keurde, werkt de GOMB samen met enkele private
maatschappijen.

Het geachte lid gelieve hierna de lijst van deze maatschap-
pijen van de projekten en van de financiele deelname van de
GOMB te vinden. Deze laatste neemt deel in het kapitaal voor
1/3, in het algemeen voor 1 miljoen op een vrijgemaakt
kapitaal van 3.

1. BRUXELLOISE DE RENOVATION

- opgericht op 3 december 1990;
- Partner : Societe de Services Belgique s.a.
- Projekten : S-10 Van Arteveldestraat;
- Kostprijs: 18,8 miljoen.

Openbaar: 4 miljoen.
Prive : 14,8 miljoen.

- 128-130 Koninklijke Sint Mariastraat
- Projekten : 45 miljoen.

Openbaar: 18,7 miljoen.
Prive: 26,3 miljoen.

2. HARMONIA

- opgericht op 21 mei 1991.
- Partner : Immobiliere De Waele s.a.
- Projekt: 'Frontispice-Harmome.
- Kostprijs : 177 miljoen.

Openbaar: 65 miljoen.
Prive : 112 miljoen.

3. ZWARTPAARD.

- opgericht op 14 augustus 1991.
- Partner : Immobiliere Erasme s.a.
- Projekt: Gentsesteenweg, 16.
- Kostprijs : 21,7 miljoen.

Openbaar: 8,130 miljoen.
Prive: 13,57 miljoen.

Gentsesteenweg, 4-6: nog niet geraamd.

4. RENO INVEST

- opgericht op 4 mei 1992.
- Partner ; Van Roey - Project n.v.
- Project: Gentsesteenweg, 1.
- Kostprijs : 68,5 miljoen.

Openbaar: 21,3 miljoen.
Prive : 47,2 miljoen.
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5. LINDEN

— constitute Ie 5 mai 1992.
— Partenaire : Conception et Coordination Leopold s.a.
— Projets : Jenner Wavre Maelbeek.

Pas estime avec precision.
— de 30 % d'intervention publique.
— Cout du projet ± 600 millions.

Forte del Marmi.
Pas estime avec precision.

— de 30 % d'intervention publique.
— Cout du projet ± 600 millions.

6. RIVE GAUCHE
— constituee Ie 30 septembre 1991.
— Partenaire : La Prevoyance Sociale s.c.
— Projet: Extension Cheval Noir.
— Cout du projet: 3 milliards.
— 400 millions d'intervention publique.

7. S.A. DEVELOPPEMENT HABITATIONS BRUXEL-
LOISES

— constituee Ie 18 mai 1992.
— Partenaire : Herpain Immobilier s.a.
— Projet: Chant des Grenouilles.

Pas estime avec precision.
— Cout du projet: ± 600 millions.
— de 30 % d'intervention publique.

8. JARDINS DU NORD

— constituee Ie 14 aout 1991.
— Partenaire : Compagnie Immobiliere de Belgique + CGER

(dans un 2° temps).
— Projet: Hopital frangais.
— Cout du projet: 2 milliards.
— Intervention publique : 91 millions.
— Intervention privee : 1.909 millions.

9. MERCURIAs.a.

— constituee Ie 5 novembre 1991.
— Partenaire : Immogil s.a.
— Projet: Hotel des Monnaies.
— Cout du projet: 1 milliard.
— Intervention publique : 100 millions.
— Intervention privee : 900 millions.

La SDRB consent dans Ie calcul du prix de revient d'un
projet une marge beneficiaire et de risque au partenaire prive
plafonne a 10 ou 12 % selon 1'importance de 1'investissement.

Cette marge beneficiaire est egalement une marge de risque
en ce sens qu'au moment de 1'elaboration du plan financier
d'un projet, chaque poste reprend un montant estime qui ne
peut en aucun cas etre depasse.

Si ces estimations s'averent au decompte final avoir ete
sous-estimees, la difference viendra en deduction de la marge
beneficiaire du partenaire. Si au contraire, elles sont sureva-
luees, la difference sera repartie entre Ie partenaire et la SDRB
en fonction de leur prise de capital.

Quant a 1'inferet economique des societes privees a s'asso-
cier avec la SDRB pour developper ce type de projets, je
propose a 1'honorable membre de s'adresser directement a ces
societes.

5. LINDEN

— opgericht op 5 mei 1992.
— Partner : Conception et Coordination Leopold s.a.
— Projecten : Jenner-Waver-Maalbeek.

Nog niet in detail geraamd.
— voor 30 % openbaar.
— Kostprijs : ± 600 miljoen.

Forte del Marmi.
Nog niet in detail geraamd.

— voor 30 % openbaar.
— Kostprijs : ± 600 miljoen.

6. RIVE GAUCHE

— opgericht op 3 december 1990.
— Partner : La Prevoyance Sociale s.c.
— Projekt: Uitbreiding Zwart Paard.
— Kostprijs: 3 miljard.
— 400 miljoen openbaar.

7. S.A. DEVELOPPEMENT HABITATIONS BRUXEL-
LOISES

— opgericht op 18 mei 1992.
— Partner : Herpain Immobilier s.a.
— Projekt: Vorsezang.

Nog niet in detail geraamd
— Kostprijs : ± 600 miljoen.
— 30 % openbaar.

8. JARDINS DU NORD

— opgericht op 14 augustus 1991.
— Partner : Compagnie Immobiliere de Belgique + CGER (in

een tweede fase).
— Projekt Frans Hospitaal.
— Kostprijs 2 miljard.
— Openbaar : 91 miljoen.
— Prive : 1.909 miljoen.

9. MERCURIAn.v.

— opgericht op 5 november 1991.
— Partner : Immogil n.v.
— Projekt: Munthof.
— Kostprijs : 1 miljard.
— Openbaar : 100 miljoen.
— Prive : 900 miljoen.

In de kostprijsberekening aanvaardt de GOMB een winst-
en risicomarge voor de prive-partner tot maximum 10 a
12 %, volgens het belang van de investering.

Deze winstmarge is ook een risicomarge omdat, bij de
opmaak van het financieel plan voor een projekt, eike post
een geraamd bedrag meekrijgt dat niet overschreden mag
worden.

Indien bij de eindafrekening blijkt dat deze ramingen te
laag waren komt het verschil in mindering van de winstmarge
van de partner. Indien ze echter te hoog waren zai het verschil
verdeeld worden tussen de partner en de GOMB prorata aan
hun kapitaaldeelname.

Voor het geven van een antwoord op de vraag naar het
economisch belang dat deze prive-maatschappijen zien om
met de GOMB samen te werken voor dergelijke projekten
verwijs ik het geachte lid naar deze maatschappijen.
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Question n° 482 de M" Nagy du 16 juin 1992 (Fr.) :

L'wgeace iavoquee dans les arretes de 1'Executif.

L'Executif prend de plus en plus 1'habitude d'mvoquer
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'mvoquer 1'urgence doit a notre sens garder son
caractere exceptionnel et non pas devenir la regle.

A titre d'exemples non exhaustifs, citons: 1'arrete du
23 avril 1992 fixant la tarification des prestations de 1'Agence
regionale pour la proprete, 1'arrete du 19 septembre 1991
relatif aux dechets industriels de dioxyde de titane, 1'arrete du
11 octobre 1991 portant execution de 1'article 96, § 3 de la
loi-programme du 30 decembre 1988, 1'arrete du 12 decem-
bre 1991 relatif aux credits speciaux en matiere d'investisse-
ments des communes lies a la securite de 1'annee 1991,1'arrete
du 13 avril 1992 autorisant Ie Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale a engager 3 membres du personnel
contractuel.

L'honorable Ministre peut-il me dire pour quelle raison on
evite si frequemment 1'avis du Conseil d'Etat ?

Reponse : En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, j'ai 1'honneur d'exposer les elements suivants.

L'article 3, § I", des lois coordonnees sur Ie Conseil d'Etat,
impose en effet a 1'Executif de solliciter 1'avis du Conseil
d'Etat sur les avant-projets d'ordonnance et d'arretes regle-
mentaires, sauf les cas d'urgence specialement motivee.

La faculte laissee ainsi a 1'Executif, est utilisee chaque fois
que les imperatifs d'une bonne administration n'admettent
pas les delais souvent ires longs dans lesquels la Section de
legislation du Conseil d'Etat rend ses avis.

Les exemples cites par 1'honorable membre confortent, a
cet egard, 1'attitude de 1'Executif, en particulier lorsqu'il
mentionne les credits speciaux d'investissement des com-
munes lies a la securite ou 1'autorisation d'engager du
personnel contractuel, dont 1'honorable membre ne peut
raisonnablement contester 1'extreme urgence.

II est cependant exagere d'affirmer que 1'Executif fait de
1'exception sa regle generale.

L'Executif sollicite, en effet, 1'avis de la Section de legisla-
tion sur la plupart des arretes organiques, et sur tous les
avant-projets d'ordonnance.

Je citerai, a cet egard, les arretes portant execution de
1'ordonnance du 29 aout 1991, organique de la planification
et de 1'urbanisme, qui ont ete soumis a 1'avis du Conseil
d'Etat.

Vraag nr. 482 van mevrouw Nagy d.d. 16 juni 1992 (Fr.) :

De dringende noodzakelijkheid aangevoerd in de besluiten
van de Executieve.

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 noodzakelijk-
heid» moet volgens ons een uitzondering blijven en niet
algemene regel worden.

We geven de volgende particle lijst voorbeelden : het besluit
van 23 april 1992 tot vaststelling van de tarifering van de
diensten verleend door het Gewestelijk Agentschap voor
Netheid; het besluit van 19 September 1991 betreffende de
afvalstoffen die afkomstig zijn van titaandioxydeverwerkende
bedrijven; het besluit van 11 oktober 1991 tot uitvoering van
artikel 96, § 3 van de programmawet van 30 december 1988;
het besluit van 12 december 1991 betreffende het bijzonder
krediet voor de gemeentelijke investeringen voor de veiligheid
van het jaar 1991; het besluit van 13 april 1992 waardoor het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemach-
tigd wordt om drie contractuele personeelsleden in dienst te
nemen.

Kan de geachte Minister me zeggen waarom men zo
dikwijis nalaat het advies van de Raad van State in te winnen ?

Aatwoord: Aan het geachte lid kan ik het volgende
mededelen.

Het artikel 3, § 1, van de gecoordineerde wetten op de
Raad van State legt inderdaad het vragen van advies door de
Executieve op betreffende de voorontwerpen van ordonnantie
en de besluiten, behalve bij gemotiveerde hoogdringendheid.

De Executieve maakt enkel gebruik van deze mogelijkheid
als een goed bestuur zou gehinderd worden door de dikwijis
zeer lange termijnen nodig voor het verkrijgen van het advies
van de Sektie Wetgeving.

De voorbeelden die het geachte lid aanhaalt zijn daar
eigenlijk bewijzen voor, vooral voor wat betrert de bijzondere
investeringskredieten voor de gemeenten bedoeld voor de
veiligheid of voor wat betreft het aanwerven van contractueel
personeel. Voor beiden kan het geachte lid de dringendheid
niet loochenen.

Stellen dat de Executieve van de uitzondering de regel
maakt is echter overdrijven.

Voor de meeste besluiten «houdende organisatie» en voor
alle voorontwerpen van ordonnantie vraagt de Executieve
trouwens het advies van de Sectie Wetgeving.

Als voorbeeld vernoem ik de uitvoeringsbesluiten van de
ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van
de planning en de stedebouw die alien aan het advies van de
Raad van State werden onderworpen.

Question n° 483 de M. Drouart du 16 juin 1992 (Fr.);

Les invitations a des membres de la presse a 1'occasion de
voyages a. 1'etranger.

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 couvrirJ'evenement. II en sera ainsi du voyage a Seville
organise dans Ie cadre de 1'exposition universelle.

Vraag nr. 483 van de heer Drouart d.d. 16 juni 1992 (Fr.):

Het uitaodigea van journalisten op de reizen naar het
buitenland.

Meermaals hebben leden van de Executieve of een Staatsse-
cretaris die in het buitenland een missie ondernamen zich
laten vergezellen van journalisten die hierover verslag moes-
ten 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 ?

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) ?

Suivant quels cdteres les organes de presse ont-ils ete
selectionnes ?

Repoase: L'honorable membre trouvera ci-apres la
reponse a sa question :

1. Montreal (20 au 25.4.1990)

Semaine beige a Montreal — Exposition institutionnelle et
economique — un journaliste de Tele-Bruxelles.

2. Seville

Exposition universelle
24.6.1992).

Semaine bruxelloise (19 au

Kan de Minister me zeggen of hij, sedert zijn aantreden,
reizen naar het buitenland heeft ondernomen waarbij hij
journalisten heeft uitgenodigd ?

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 televisie-
station) ?

Weike criteria worden gehanteerd om die pers te kiezen ?

Antwootd: Hieronder volgt het antwoord op de vraag van
het geachte lid :

1. Montreal (20 tot 25.4.1990)

Belgische week te Montreal - Institutionele en economische
tentoonstelling — een journalist van Tele-Bruxelles.

2. Sevilla

Wereldtentoonstelling - Brusselse week (19 tot 24.6.1992).

Sept journalistes des organes de presse ;

- RTBF — Centre de production Bruxelles;
- Tele-Bruxelles;
- Le Soir;
- La Derniere Heure;
- La Libre Belgique.

Les invitations ont ete adressees aux redacteurs en chef des
principaux medias couvrant les informations bruxelloises, qui
designent eux-memes les collaborateurs qui accompagnent les
missions.

Si pour la mission a Montreal j'etais personnellement
present, je n'ai cependant pas accompagne la delegation a
Seville.

Zeven persjournalisten :

- RTBF — Centre de production Bruxelles,
- Tele-Bruxelles;
- Le Soir;
- La Derniere Heure;
- La Libre Belgique.

De uitnodigingen werden verstuurd naar de hoofdredac-
teurs van de voornaamste media die instaan voor Brusselse
berichtgeving; deze beslissen weike medewerkers de delegatie
vergezellen.

Te Montreal was ik persoonlijk aanwezig. Ik vergezelde
evenwel niet de delegatie naar Sevilla.

Question n° 484 de M. Drouart du 16 juin 1992 (Fr.):

La composition des comites geaeraux.

Le Conseil des Ministres a approuve la composition des
delegations des autorites pour les comites A, B et C.

Monsieur le Ministre peut-il me communiquer la liste des
representants de 1'Executif pour ces differents comites et leurs
sections ?

Repoase : La representation de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale est composee du Ministre-President et du
Ministre de la Fonction publique ou de leur delegue pour les
comites A, B et C.

Vraag nr. 484 van de beer Drouart d.d. 16 juni 1992 (Fr.):

De samenstelliag van de algemeae comites.

De Ministerraad heeft de samenstelling van de afvaardigin-
gen van de overheid voor de comites A, B en C goedgekeurd.

Kan de Minister mij de lijst met de vertegenwoordigers van
de Executieve voor deze verschillende comites en hun afdelin-
gen mededelen ?

Aatwoord : De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve wordt
vertegenwoordigd door de Minister-Voorzitter en de Minister
van Openbaar Ambt of door hun afgevaardigden voor de
comites A, B en C.

Question n° 491 de M. Drouart du 10 juillet 1992 (Fr.) ;

Effectifs des policiers au 1" jamier 1992.

En aout 1991, mon honorable collegue M. de Lobkowicz
avait pose une question portant sur le recrutement des
policiers au 1° janvier 1991 (question ecrite 353). Un an plus
tard, le Ministre-President aurait-il 1'amabilite de me fournir
les memes renseignements au 1° janvier 1992 ?

Vraag nr. 491 van de heer Drouart d.d. 10 juli 1992 (Fr.) :

Aantal politieagenten op 1 januari 1992.

In augustus 1991 heeft mijn achtbare collega de heer de
Lobkowicz een vraag gesteld over de aanwerving van politie-
agenten op 1 januari 1991 (schriftelijke vraag 353). Zou de
Minister-Voorzitter zo vriendelijk willen zijn om mij een jaar
later dezelfde inlichtingen te willen geven op 1 januari 1992 ?
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Quels sont les emplois prevus au cadre, 1'effectif au
1° janvier 1992 et les taux de remplissage du cadre par
commune exprimes en pourcentage ?

Le Ministre-President pourrait-il egalement me preciser les
consequences sur ces emplois des mesures securitaires prises
en mai1991?

Reponse : L'honorable membre trouvera dans le tableau ci-
apres le nombre d'emplois prevus au cadre des polices
communales, les effecdfs de police au 1" juin 1992 ainsi que le
taux de remplissage en %,

Les auxiliaires de police qui ont ete engages dans le cadre de
1'amelioration du climat de securite et de 1'encadrement social
ne sont pas repris dans le cadre statutaire du personnel et
done egalement absents des donnees en question.

Emplois Effectifau Taux de
Commune pre^s p. j^ 1992 remplissage

Anderlecht 215 179 83%
Auderghem 78 66 84%
Berchem-Ste-Agathe 49 34 69%
Bruxelles 1.800 1.547 85%
Etterbeek 155 111 71%
Evere 77 54 70%
Forest 188 135 71%
Ganshoren 70 54 77%
Ixelles 273 236 86%
Jette 96 85 88%
Koekelberg 61 47 77%
Molenbeek-St-Jean 213 141 66%
Saint-Gilles 184 138 75%
Saint-Josse 128 100 78%
Schaerbeek 383 252 65%
Uccle 221 167 75 %
Warermael-Boitsfort 77 57 74%
Woluwe-Saint-Lam-
bert 136 114 83%
Woluwe-Saint-Pierre 92 85 92%

TOTAL 4.496 3.602 80%

Question n° 492 de M. Drouart du 28 juillet 1992 (Fr.):

La restructuratioa des dettes commuaales et regionales. —
Coaseil de la s.a. BriaBn.

Dans le rapport annuel de la SRIB (Societe regionale
d'lnvestissement de Bruxelles), on peut lire en page 7 que la
s.a. Brinfin « a ete chargee de conseiller la Region bruxelloise
en vue de la restructuration des dettes communales et
regionales».

Monsieur le Ministre-President pourrait-il me confirmer
que par « Region bruxelloise » il faut entendre «l'Executif de
la Region de Bruxelles-Capitale » ?

Dans 1'affirmative, Monsieur le Ministre-President pour-
rait-il me preciser quelle est la forme de cette aide ? Quel est
son cout pour la Region ? A quel poste budgetaire est-il
inscrit ?

Weike betrekkingen zij'n in de formatie voorzien, hoeveel
politieagenten zij'n in dienst op 1 januari 1992 en hoeveel
bedraagt het percentage opgevulde plaatsen in de personeels-
formatie per gemeente ?

Zou de Minister-Voorzitter mij eveneens kunnen verduide-
lijken weike gevolgen de veiligheidsmaatregelen die in mei
1991 werden genomen op deze betrekkingen hebben?

Antwoord : Het geachte lid vindt hierbijgevoegd het aantal
betrekkingen voorzien in de gemeentelijke personeelsforma-
ties van de politie, de effectieven op 1 juni 1992 alsook de
bezettingsgraad uitgedrukt in percentages.

De hulpagenten van politie die werden aangeworven in het
kader van de verbetering van het veiligheidsklimaat en de
sociale begeleiding zijn niet opgenomen in de statutaire
personeelsformatie en zijn in de onderhavige gegevens dus
ook niet verwerkt.

Betrekkingen
.-, . voorzien Effectief op Bezettings-
Gemeente ^ 1 juni 1992 graad

personeels-
formatie

Anderlecht 215 179 83%
Oudergem 78 66 84%
St-Agatha-Berchem 49 34 69 %
Brussel 1.800 1.547 85%
Etterbeek 155 111 71%
Evere 77 54 70%
Vorst 188 135 71%
Ganshoren 70 54 77%
Elsene 273 236 86%
Jette 96 85 88%
Koekelberg 61 47 77%
St-Jans-Molenbeek 213 141 66%
Sint-Gillis 184 138 75%
Smr-Joost 128 100 78%
Schaarbeek 383 252 65%
Ukkel 221 167 75%
Watermaal-Bos-
voorde 77 57 74%
St-Lambrechts-
Woluwe 136 114 83%
St-Pieters-Woluwe 92 85 92%

TOTAAL 4.496 3.602 80%

Vraag nr. 492 van de heer Drouart d.d. 28 juli 1992 (Fr.) :

De berstructwenug van de gemeentelijke en gewestelijke
scbulden. — Raad van de D.V. BriaGn.

In het jaarverslag van de GIMB (Gewestelijke Investerings-
maatschappij Brussel) kan men lezen dat de n.v. Brinfin
« ermee werd belast het Brussels Gewest raad te geven om de
gemeentelijke en gewestelijke schulden te herstructureren».

Kan de Minister-Voorzitter mij bevestigen dat men onder
«Brussels Gewest» «de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-
tieve » meet verstaan ?

Zou de Minister-Voorzitter mij in bevestigend geval kun-
nen verklaren weike vorm deze steun aanneemt ? Wat kost dit
aan het Gewest? Op weike begrotingspost is dit ingeschre-
ven?
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Repoase: L'honorable membre voudra bien trouver ci-
dessous la reponse a sa question.

Le 26 juin 1991, 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale signait avec la s.a. Brinfin une convention chargeant
cette derniere de le conseiller en matiere de financement des
communes et d'emprunts communaux.

Cette mission portait, en outre, sur 1'etablissement d'un
plan financier de remboursement des dettes communales
integrant les grandes echeances de remboursement, les capa-
cites de financement actuelles (compte tenu des reserves
regionales et communales constituees a ce jour), et la capacice
financiere des differents intervenants dans les prochaines
annees.

Elle portait egalement sur le conseil en matiere de gestion
fianciere du fonds de reserve constitue par la Region pour
garantir le remboursement aux diverses echeances des mon-
tants des emprunts Hatry I et II, et de facon plus generate sur
le conseil en matiere d'analyse financiere des communes
bruxelloises.

Cette mission fut prise en charge par Monsieur Serge Van
Hamme, specialiste des matieres financieres, engage par la s.a.
Brinfin a cette fin, et dont le travail nous donna totale
satisfaction.

Le cout de cette mission s'elevera, pour 1'annee 1991, a
2.010.000 F hors TVA, a charge de la division 14, pro-
gramme 01, activite 1, allocation de base 12.03 «frais de
gestion du placement du credit d'aide aux communes bruxel-
loises en difficulte», du budget 1991 de la Region de
Bruxelles-Capitale.

volgendAntwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid
antwoord op zijn vraag te verstrekken.

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve heeft op 26 juni
1991 een overeenkomst met de n.v. Brinfin ondertekend
waardoor deze laatste een raadgevende opdracht kreeg inzake
financiering van de gemeenten en gemeentelijke leningen.

Deze opdracht hield bovendien ook het opstellen in van een
financieel plan voor het aflossen van de gemeentelijke schul-
den waarin de belangrijke vervaldagen, de huidige financie-
ringsmogelijkheden (rekening houdend met de tot op heden
samengestelde gewestelijke en gemeentelijke reserves) en de
financiele mogelijkheden van de verschillende betrokkenen in
de komende jaren opgenomen worden.

De opdracht slaat ook op het verstrekken van advies bij het
financieel beheer van het reservefonds samengesteld door het
Gewest om de aflossingen te waarborgen op de verschillende
vervaldagen van de Hatry I en II leningen, en meer in het
algemeen op het leveren van bijstand bij de financiele analyse
van de Brusselse gemeenten.

Deze opdracht werd vervuld door de heer Serge Van
Hamme, deskundige in financiele aangelegenheden, aange-
worven door de n.v. Brinfin. Zijn werkzaamheden gaven
volledige voldoening.

Voor 1991 zai de kostprijs van deze opdracht 2.010.000 fr.
ex BTW, bedragen, te boeken op afdeling 14, programma 01,
aktiviteit 12.03 «Beheerskosten van de belegging van de
hulpkredieten voor de Brusselse gemeenten in moeilijkheden »
van de begroting 1991 van het Brussels Hoofdstedelijke
Gewest.

Question n° 493 de M. de Lobkowicz du 28 jmllet 1992 (Fr.)

Composition des coaseils ({'administration des a.s.b.1. par-
teaaires de 1'ORBEM en matiere de recherche active d'em-
ploi.

L'Executif a decide d'approuver, sur votre proposition, les
conventions de partenariat formulees par 1'ORBEM en
matiere de recherche active d'emploi. Ainsi, le directeur
general de 1'Office est autorise a conclure, pour une duree
d'un an, les conventions avec les partenaires suivants (pour les
montants entre parentheses) : Apres a.s.b.1. (1.412.225 F),
29, rue Blanche a.s.b.1. (980.000 F), Fondation Travail et
Sante (312.250 F), Mission locale d'Anderlecht a.s.b.1.
(2.944.000 F) Promotion de 1'emploi a.s.b.l.-Bruxelles
(3.000.000 F) Vorming en Kultuur v.z.w. (399.500 F), CAFA
a.s.b.1. (1.610.022 F), Promotion de 1'emploi a.s.b.l.-Schaer-
beek (1.455.000 F), Wolu-Service a.s.b.1. (2.722.065 F) et
Creemploi a.s.b.1. (2.165.334 F).

Le choix de ce type d'a.s.b.l. n'est jamais neutre car rares
sont celles qui ne gravitent pas dans 1'un ou 1'autre courant
politique ou philosophique.

Afin de mieux me rendre compte de la realite des associa-
tions avec lesquelles vous allez travailler, ce que leurs noms
seuls ne me permet pas de faire, auriez-vous 1'obligeance de
bien vouloir m'en communiquer, pour chacune d'elles, la
composition du Conseil d'administration ?

Vraag nr. 493 van de heer de Lobkowicz d.d. 28 juli 1992
(Fr.) :

Samenstelling van de raden van bestuur van de v.z.w.'s
partners van de BGDA inzake aktief werk zoeken.

Op uw voorstel heeft de Executieve beslist de door de
BGDA voorgestelde partnershipovereenkomsten inzake het
aktief werk zoeken goed te keuren. Aldus kreeg de directeur-
generaal van de Dienst toelating om voor een jaar (voor de
bedragen tussen haakjes) overeenkomsten te sluiten met de
volgende v.z.w.'s : Apres (1.412.225 fr.), 29 rue Blanche
(980.000 fr.), Fondation Travail et Sante (312.250 fr.),
Mission locale d'Anderlecht (2.944.000 fr.), Promotion de
1'emploi-Bruxelles (3.000.000 fr.), Vorming en Kultuur
(399.500 fr.), CAFA-Schaerbeek (1.610.022 fr.), Promotion
de 1'emploi Schaerbeek (1.455.000 fr.), Wolu-Service
(2.722.065 fr.) en Creemploi (2.165.334 fr.).

De keuze van deze v.z.w.'s is nooit neutraal want er zijn er
weinig die niet in de ene of andere politieke stroming
meedraaien.

Om beter de realiteit van deze verenigingen te begrijpen
waarmee u zult werken, wat ik niet kan door enkel de namen
te kennen, vraag ik u mij voor eike v.z.w. de samenstelling
van de raad van bestuur mede te delen.
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Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre que je ne possede pas d'informa-
tions sur la composition du conseil d'admimstradon des
a.s.b.l. avec lesquelles 1'ORBEM a condu des conventions de
partenariat en matiere de recherche active d'emploi.

Le choix des associations appelees a collaborer avec
1'ORBEM s'est en effet effectue conformement a une proce-
dure objective dans le cadre de laquelle ce type d'information
etait sans utilite.

C'est ainsi:

- que le partenariat instaure en matiere de recherche active
d'emploi s'inscrit dans un cadre reglementaire, qui est celui
de 1'arrete de 1'Executif du 27 juin 1991 autorisant 1'Office
regional bruxellois de 1'emploi a conclure des conventions
de partenariat en vue d'accrortre les chances de certains
demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du
travail;

- que les partenaires retenus par 1'ORBEM 1'ont ete en
fonction d'un cahier des charges precis et approuve par le
Comite de gestion;

- que 1'appel aux partenaires a fait 1'objet d'une large
publicite :
''' par voie de presse;
*' par voie de mailing aux organismes et institutions

susceptibles d'avoir la guidance et/ou la recherche d'em-
ploi dans leurs objectifs - dont envoi de plus ou moins
100 lettres;

''' par voie d'informations orales au sein des milieux
associatifs;

- que cet appel a donne lieu a 1'introduction de 16 projets
dont 10 ont etc selectionnes par les services de 1'ORBEM et
approuves par le Comite de gestion;

- que 1'Executif a approuve, telles quelles, les propositions
formulees par 1'ORBEM, tant en ce qui concerne les
partenaires retenus que les montants attribues.

En regard de cette procedure rigoureuse, c'est au contraire
le fait de s'enquerir de la composition du conseil d'adminis-
tration des a.s.b.l. partenaires qui eut temoigne de cette
volonte de politisation des choix que ['honorable membre
paratt soupconner.

Antwoord: In antwoord op het door het geachte lid
gestelde vraag heb ik de eer mede te delen dat ik over geen
informatie beschik betreffende de samenstdling van de raden
van bestuur van de v.z.w.'s waarmee de BGDA partnership-
overeenkomsten inzake «akt;iefwerk zoeken» heeft gesloten.

De keuze van de met de BGDA samenwerkende verenigin-
gen gebeurde volgens een objectieve procedure, waarbij dat
soort informatie niet als relevant werd beschouwd.

Dit onder andere omdat:

- het partnership inzake «aktief werk zoeken» geregeld
wordt door het besluit van de Executieve van 27 juni 1991
houdende machtiging voor de Brusselse gewestelijke dienst
voor arbeidsbemiddeling tot het sluiten van partnership-
overeenkomsten ter vergroting van de kansen van bepaalde
werkzoekenden om werk te vinden of terug te vinden;

- de partners werden door de BGDA gekozen op basis van
een gedetailleerd lastenboek dat door het Beheerscomite
werd goedgekeurd;

- er een ruime bekendmaking werd gegeven aan de oproep
gericht tot de potentiele partners :
* in de pers;
* door ±100 brieven naar organismen, instellingen en

verenigingen die reeds aktief waren op het vlak van
begeleiding bij het zoeken naar werk;

* door mondeling doorgegeven informatie binnen het
verenigingsleven;

- er als gevolg van deze oproep 16 projekten werden
ingediend, waarvan er 10 werden weerhouden door de
BGDA-diensten en goedgekeurd door het Beheerscomite;

- de Executieve de door de BGDA voorgestelde projekten
zonder wijzigingen heeft goedgekeurd, dit zowel voor wat
de weerhouden partners als de toegekende bedragen
betreft.

Gelet op deze strikte procedure zou juist het vragen naar de
samenstelling van de raden van bestuur van de partner-
v.z.w.'s overgekomen zijn als een uiting van politisering van
de keuze.

Question n° 494 de M""' Nagy du 2 aout 1992 (Fr.) :

Protection de 1'activite economique centre des logements
moyens, chaussee de Jette.

La SDRB devrait commencer des travaux de construction
de logements dits « moyens », chaussee de Jette. Ayant visite
les lieux, j'ai du constater qu'une entreprise se trouve
concernee par le perimetre prevu.

L'honorable Ministre peut-il me dire :

1. Quel est 1'usage actuel des parcelles concernees par cette
operation ?

2. Quel est le nombre d'emplois actuel ?

3. Des menaces d'expropriation pesenr-elles sur des PME?
Si oui,- quelles sont les justifications apportees ? En effet, vu le
nombre de terrains et d'immeubles inoccupes dans notre
region, il serait impensable de menacer 1'activite economique
par la construction de logements a la place d'entreprises
existantes.

Vraag nr. 494 van mevrouw Nagy d.d. 2 augustus 1992
(Fr.):

Bescberming van de economiscbe activiteit tegen middel-
grote woningea, Jetsesteeaweg.

De GOMB moest bouwwerken aanvatten van zogeheten
«middelgrote» woningen, op de Jetsesteenweg. Ik heb deze
plaatsen bezocht en heb vastgesteld dat er zich een onderne-
ming bevindt binnen dit renovatiegebied.

Kan de achtbare Minister mij zeggen :

1. Welk het huidige gebruik is van de terreinen die bij deze
operatic betrokken zijn ?

2. Hoeveel personen er worden tewerkgesteld ?

3. Of KMO's door onteigening worden bedreigd? Zo ja,
weike verancwoording wordt daarvoor aangevoerd ? Het zou
inderdaad ondenkbaar zijn, gezien het grote aantal leeg-
staande terreinen en gebouwen in ons gewest, de economische
bedrijvigheid te bedreigen door het bouwen van woningen op
de plaats van de bestaande ondernemingen.
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4. Quelles mesures de protection a-t-il.prises pour proteger
1'emploi et 1'activite industrielle menacees par une telle
operation?

Repoase ; 1. Ce perimetre de renovation fait partie du plan
triennal 1990-1992 approuve par 1'Executif. Toutes les
proprietes necessaires au developpement du projet ont ete
acquises de gre a gre par la SDRB, sauf une pour laquelle des
negotiations sont en cours. II s'agit d'une entreprise de
brochage qui avait formule par ecrit a la SDRB, en juin 1990,
une demande de relocalisation sur un autre site bruxellois.

2. Cette firme utilise ± 25 personnes.

3. Depuis que les projets de renovation du quartier sont
connus, la firme ne souhaite plus se relocaliser sauf a des
conditions financieres exorbitantes. Une procedure d'expro-
priation sera done necessaire si ces pretentions se maintien-
nent.

4. Dans Ie cadre de ces negotiations, la SDRB a non
seulement offert un dedommagement largement calcule mais
a egalement propose plusieurs possibilites de reimplantation
sur les sites qu'elle possede.

4, Weike beschermingsmaatregelen er werden genomen
om de door een dergelijke operatic bedreigde tewerkstelling
en industriele aktiviteit te beschermen ?

Antwoord: 1. Dit renovatiegebied maakt deel uit van het
driejarenplan 1990-1992, goedgekeurd door de Executieve.
Alle eigendommen die nodig waren voor de uitvoering van dit
projekt konden door de GOMB onderhands verworven
worden; voor een eigendom wordt er nog onderhandeld. Het
gaat om een boekbinderij die in juni 1990 schriftelijk aan de
GOMB vroeg naar een nieuwe vesrigingsplaats binnen Brus-
sel.

2. Deze onderneming stelt ± 25 personen te werk.

3. Sinds het bekendgeraken van de renovatieprojekten
wenst de onderneming geen nieuwe vestigingsplaats meer
tenzij tegen overdreven financiele voorwaarden. Indien deze
eisen behouden blijven zai er overgegaan moeten worden tot
onteigening.

4. Tijdens de onderhandelingen heeft de GOMB niet enkel
een ruim berekende schadevergoeding aangeboden maar ook
meerdere hervestigmgsmogelijkheden aangeboden op gron-
den die haar eigendom zijn.

Question n° 501 de M. Adriaens du 11 aout 1992 (Fr.) :

Cafendrier des travaux de renovation des sites des casernes
bruxelloises.

Une des priorites affirmees par 1'Executif dans sa declara-
tion politique d'investiture, en juillet 1989, etait la renovation
des sites des anciennes casernes et leur affectation majoritaire
au logement. Or, plus de trois ans plus tard, aucune concreti-
sation de cette volonte n'a pu etre consta'tee.

Fin juillet 1992, on apprenait que 1'operateur qui devait
realiser les travaux sur Ie site de 1'antien hopital militaire etait
enfin choisi et qu'il s'agissait d'une association momentanee
Batipont-Dewaele.

Monsieur Ie Ministre-President peut-il me dire si un
calendrier precis d'execution des travaux est prevu dans Ie
contrat signe avec ces promoteurs ? Dans 1'affirmative, veut-il
m'en donner les grandes lignes ?

D'autre part, Ie Ministre-President peut-il me dire quel est
Ie degre d'avancement des projets sur les quatre autres sites
des casernes bruxelloises ? Des dates (approximatives) ont-
elles ete definies pour Ie debut d'execution des differents
projets ? Dans 1'affirmative, quelles sont ces dates ?

Reponse : Les grandes operations immobilieres, qu'elles
soient mitiees par les pouvoirs publics ou par Ie secteur prive,
supposent un certain nombre d'etapes prealables, importantes
pour leur succes; ceci justifie Ie delai de trois ans ecoules.

Car je rappellerai que pour les sites de I'Hopital Militaire,
en partie celui de la Caserne Dailly et celui de la Caserne
Albert, il a fallu prealablement s'assurer de leur maltrise
fonciere. Le premier a ete acquis debut '91, Ie deuxieme en '90
et le dernier avait fait 1'objet en '90 d'une mesure d'expropria-
tion a 1'initiative de la Regie des Batiments.

Vraag nr. 501 van de beer Adriaens d.d. 11 augustus 1992
(Fr.):

Kalender van de vernieiiwiagswerken van de terreiaen van
de voormafige Brusselse kazernes.

Een van de prioriteiten uit de beleidsverklaring van de
maand juli 1989 van de Executieve, was de vernieuwing van
de terreinen van de oude kazernes, vooral voor huisvesting te
bestemmen. Meer dan drie jaar later is van deze belofte echter
nog niets terechtgekomen.

Eind juli 1992 werd eindelijk bepaald wie de werken op het
terrein van het voormalige militaire hospitaal zou moeten
uitvoeren : een tijdelijke yennootschap, Batipont-Dewaele.

Kan de heer Minister me zeggen of er in het contract met de
promotoren een pretieze kalender voor de uitvoering van
deze werken werd opgenomen ? Zo ja, kan hij me hiervan de
hoofdiijnen meedelen?

Kan de Minister me ook zeggen hoever het staat met de
projecten op de vier andere terreinen van de voormalige
Brusselse kazernes ? Werden er data (bij benadering) bepaald
voor het starten van de verschillende projecten ? Zo ja, weike ?

Antwoord: Voor het welslagen van grote vastgoedopera-
ties, zowel voor deze die uitgaan van de overheid als voor
deze die uitgaan van de private sektor, zijn een aantal
voorbereidende fazen vereist; dit verklaart dat er reeds'drie
jaar zijn verlopen.

Ik herinner eraan dat er voor het Militair Hospitaal,
gedeeltelijk voor de Dailly-kazerne en voor de Albert-kazerne
eerst moest gezorgd worden voor controle over de gronden;
het eerste goed werd begin '91 verworven, het tweede in 1990
en het laatste werd in 1990 onteigend op initiatief van de
Regie der Gebouwen. -•
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De plus, pour 1'Hopital Militaire et pour la Caserne Rolin,
des procedures d'appel de candidatures au niveau europeen
ont ere menees et ont conduit ces derniers mois a la signature
de conventions avec des investisseurs et a la mise en route de
la procedure de realisation.

Enfin, ces conventions s'appuient sur des cahiers des
charges extremement precis, qu'il a fallu imaginer, mettre au
point et ensuite negocier.

Concemant 1'Hopital Militaire, la convention conclue
prevoit:

1. L'introduction avant fin novembre 1992, d'une
demande de certificat d'urbanisme pour 1'ensemble du site
ainsi qu'une demande de permis pour les demolitions, les
voiries, les equipements et Ie pare, et une demande de permis
de lotir.

2. Avant fin decembre, une demande de permis d'urba-
nisme pour un immeuble nouveau.

3. D'entamer les travaux dans les 4 mois de 1'obtention des
permis vises, et a poursuivre I'amenagement complet du site
pour atteindre 1'achevement complet dans les 8 ans.

4. L'operateur se reserve Ie droit d'interrompre la realisa-
tion des logements (hors Ie social) si plus de 4.000 m2 de
batiments termines sont en vente depuis plus de 6 mois sans
trouver acquereur; dans ce cas. Ie delai global de 8 ans est
proroge d'un delai equivalent.

Cette suspension de delai s'acheve des 1'instant ou 1.000
des 4.000 m invendus sont vendus au stade du compromis de
vente.

5. De terminer les voiries et leurs equipements, Ie pare et
les autres espaces publics dans un delai de 2 ans.

6. De terminer un premier tiers du programme global dans
un delai de 4 ans, et un deuxieme tiers dans un delai de 6 ans,
sous la reserve visee au point 4; ces tranches comprendront au
moins un tiers des logements a prix determines et sociaux.

7. Un mecanisme de simultaneite et de proportionnalite de
la construction de la partie des bureaux et des logements a
prix determines est prevu, sauf a constituer une caution
bancaire equivalence a 40.000 F/m2. De plus, les constructions
a eriger (hors Ie social) Ie sont sous Ie regime foncier du droit
de superficie. Ie terrain n'etant vendu qu'a 1'achevement du
batiment considere.

A partir de ces grandes lignes, les dates d'achevement
communiquees par I'operateur, sont au plus tot:

— pour les travaux de demoliton : Ie 30 avril 1993;
— pour les travaux d'egouttage : Ie 30 septembre 1993;
— pour les equipements, voiries, pare et equipements publics :

avant fin 1994;
— pour les logements sociaux et a prix determines : 30 %

avant fin 1994 et 30 autres % avant fin 1996.

Voor het Militair Hospitaal en voor de Rolin-kazerne
werden er op Europees niveau offerteaanvragen uitgeschreven
die tijdens de laatste maanden geleid hebben tot het onderte-
kenen van overeenkomsten met investeerders en het opstarten
van de uitvoeringsprocedure.

Deze overeenkomsten steunen op in detail uitgewerkte
lastenboeken die eerst moesten worden uitgedacht en op punt
gesteld en waarover moest onderhandeld worden.

De overeenkomst betreffende het Militair Hospitaal voor-
ziet:

1. Het indienen, voor eind november 1992 van de aan-
vraag om stedebouwkundig attest voor de hele site, van de
aanvraag om vergunningen voor de afbraakwerken, voor de
wegenis, voor de uitrusting en voor het park en van de
aanvraag om verkavelingsvergunning.

2. Het aanvragen, voor eind december, van een stede-
bouwkundige vergunning voor het oprichten van een nieuw
gebouw.

3. De aanvang van de werken binnen de 4 maand na het
verkrij'gen van de vergunningen en de verdere volledige aanleg
van de site binnen de 8 daaropvolgende jaren.

4. Het recht voor de onrwikkelaar om de bouw van de
woningen te onderbreken (met uitzondering van de sociale
woningen) indien er meer dan 4.000 m2 afgewerkte gebouwen
langer dan 6 maand zonder gevolg te koop werden gesteld; in
dergelijk geval wordt de totale termijn van 8 jaar verlengd
met de duur van de onderbreking,

Deze schorsing van de termijnen wordt opgeheven van
zodra er voor 1.000 m2 van de 4.000 m onverkochte
gebouwen verkoopsovereenkomsten werden gesloten.

5. Het beeindigen van de wegenis en de uitrusting, van het
park en de andere openbare ruimten binnen een termijn van
2 jaar.

6. Het beeindigen van het eerste derde van het totale
programma binnen de 4 jaar, en van het tweede derde binnen
de 6 jaar, rekening houdend met hetgeen punt 4 voorziet; in
deze schijven moet minstens een derde van de sociale wonin-
gen en van de woningen aan vastgestelde prijs begrepen zijn;

7. Een regeling voor het simultaan en proportioneel
oprichten van de kantoren en van de woningen aan vastge-
stelde prijs; van deze regeling kan slechts afgeweken worden
indien er een bankwaarborg gelijkwaardig aan 40.000 fr. per
m2 wordt samengesteld. Daarenboven worden de gebouwen
(met uitzondering van de sociale woningen) opgericht onder
het stelsel van het recht van opstal, waarbij de gronden pas
verkocht worden na de afwerking van de gebouwen.

Rekening houdend met deze krachtlijnen vervat in de
overeenkomst heeft de ontwikkelaar de volgende afwerkings-
data medegedeeld:

- voor de afbraakwerken : 30 april 1993;
— voor de rioleringsaanleg : 30 September 1993;
— voor de uitrusting, de wegenis, de parken en openbare

ruimten : voor eind 1994;
- voor de sociale woningen en de woningen aan vastgestelde

prijs: 30 % voor eind 1994 en nog eens 30 % v66r eind
1996.
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Concernant la Caserne Rolin : mon collegue Didier Gosuin,
Ministre du Logement, a assure Ie pilotage de ce dossier en
coordination etroite avec mes services; la convention conclue
prevoit, dans Ie chef des pouvoirs publics, 1'adoption prealable
d'un PPAS permettant la realisation du programme et ce dans
un delai maximal de 24 mois (cette adoption pourra vraisem-
blablement intervenir dans les prochains mois).

Dans Ie chef de 1'operateur, un planning general d'objectif
est annexe a la convention, qui prevoit les diverses phases de
realisation; les delais suivants sont prevus :

1. 6 ans pour 1'achevement global, sous reserve du respect
de certains delais intermediaires (permis d'urbanisme,...).

2. Concernant les logements a prix determines, une 1"
phase 5.000 m2 sera terminee dans les 3 ans de la signature de
1'acte authentique, la fin des autres phases etant fixee par Ie
planning (sauf prorogation evoquee).

3. Pour les phases de logements a prix determines (hormis
une 1" phase de 5.000 m2), la commercialisation d'au moins
65 % des logements construits ou 80 % des logements occupes
sont les « planchers» en dessous desquels des mecanismes de
prorogation des delais sont prevus.

4. Concernant les logements sociaux, une 1" phase de
5.000 m2 sera terminee dans les 18 mois de 1'ordre de service
delivre par la SLRB, la 2° phase intervenant en 1998-99.

6. La fin de la 1" phase est prevue a mi-97 pour les bureaux,
et a mi-96 pour les logements libres; les deuxiemes phases de
bureaux ne pourront etre occupees qu'apres 1'achevement de
2 phases de logements a prix determines et de 2 phases de
logements libres.

7. Diverse penalites sont applicables pour d'eventuels
retards dans la realisation des logements sociaux et a prix
determines ainsi que pour les voiries et espaces publics, en
faisant appel, s'il echet, a la garantie bancaire (150 millions).

Concernant enfin les sites de la Caserne Albert et de la
Caserne Dailly, les etudes preparatoires a 1'elaboration des
programmes urbanistiques et de celles relatives a leur faisabi-
lite financiere ont ete entamees, de maniere a ce que les
procedures d'appel aux candidatures d'investisseurs puissent
intervenir a la fin de 1'annee.

Betreffende de Rolin-kazerne, heeft mijn collega, Didier
Gosuin, Minister van Huisvesting, de leiding in dit dossier, in
nauwe samenwerking met mijn diensten; de overeenkomst
voorziet dat de overheid eerst een BBP zou goedkeuren waar-
door de uitvoering van het programma mogelijk wordt; dit
BBP moet binnen een termijn van maximum 24 maanden tot
stand komen (deze goedkeuring van het BBP zai waarschijniijk
reeds in de eerstvolgende maanden kunnen gebeuren).

De ontwikkelaar moest een algemene planning van zijn
doelstellingen bij de overeenkomst voegen waarin de verschil-
lende fasen van de uitvoering worden medegedeeld; de vol-
gende termijnen komen in deze planning voor :

1. 6 jaar voor de volledige afwerking, onder voorbehoud
dat bepaalde tussenliggende termijnen geeerbiedigd kunnen
worden (stedebouwkundige vergunning,...).

2. Voor wat de woningen aan vastgestelde prijs betreft, zai
een eerste fase van 5.000 m2 binnen 3 jaar na de ondertekening
van de authentieke akte beeindigd zijn; het einde van de andere
fasen komt ook in de planning voor (met voorbehoud voor de
reeds vernoemde mogelijke verlengingen).

3. Voor de fasen inzake woningen aan vastgestelde prijs
(met uitzondering van de eerste van 5.000 m ) vormen de
commercialisatie van minstens 65 % van de gebouwde wonin-
gen of 80 % van de bewoonde woningen de «grenzen» waar-
onder termijnverlengingen voorzien zijn.

4. Voor wat de sociale woningen betreft, zai een eerste fase
van 5.000 m2 binnen de 18 maand na het afleveren van het
dienstorder door de BGHM afgewerkt zijn; de 2de fase wordt
uitgevoerd in 1998-99.

6. Voor de kantoren wordt het einde van de Iste fase
voorzien tegen midden 1997, voor de «vrije» woningen tegen
midden 1996; de kantoren gebouwd in de tweede fase zullen
slechts kunnen in gebruik genomen worden na de afwerking
van 2 fasen woningen aan vastgestelde prijs en van 2 fasen
«vrije» woningen.

7. Verschillende boetes kunnen opgelegd worden bij even-
tuele laattijdige uitvoering van de sociale woningen en van de
woningen aan vastgestelde prijs, evenals van de wegenis en van
de openbare ruimten, in voorkomend geval kan er aanspraak
gemaakt worden op de bankwaarborg (150 miljoen).

Voor wat de Albert- en de Dailly-kazernes betreft, werden
voorbereidende studies aangevat betreffende de uitwerking
van de stedebouwkundige programma's en betreffende de
financiele haalbaarheid, dit om tegen het einde van het jaar de
procedure voor de offerteaanvraag gericht naar kandidaat-
investeerders te kunnen opstarten.

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures
Question n° 136 de M. Maingain du 16 juin 1992 (Pr.) :

Reglemeat d'ordre interieur du coaseil de direction du
Ministers de la Region.

Monsieur Ie Ministre peut-il me faire savoir si Ie conseil de
direction du Ministere de la Region de Bruxelles a adopte un
reglement d'ordre interieur et, dans 1'affirmative, si ce regle-
ment a donne lieu a publication au Moniteur beige (preciser la
date)?

Minister belast met Finanden, Begroting,
Openbaar Ambt

en Exteme Betrekkingen
Vraag nr. 136 van de heer Maingain d.d. 16 juni 1992 (Fr.) :

Huishoudelijk Reglemeat van de directieraad van betMinis-
terie van bet Gewest.

Kan de heer Minister me meedelen of de directieraad van het
Ministerie van het Brussels Gewest een huishoudelijk regle-
ment heeft goedgekeurd, en zo ja, of dit huishoudelijk regle-
ment in het Belgisch Stuatsblad (datum?) werd bekendge-
maakt ?
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Dans 1'affirmative, sur base de quelles dispositions legales
ou reglementaires ce reglement a-t-il ete pris ?

Une procedure de revision du reglement serait-elle en cours
ou celui-ci est-il appele a connaitre prochainement une
modification ?

Dans 1'hypothese ou Ie conseil de direction du Ministere n'a
pas encore pris son reglement d'ordre interieur mais est tenu
de Ie faire, ou dans celle ou il doit modifier Ie reglement en
vigueur, Monsieur Ie Ministre peut-il me preciser les proce-
dures qui seront suivies dans chaque cas ?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre qu'un projet de reglement d'ordre interieur pour ce
qui concerne Ie conseil de direction du Ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale est en voie d'elaboration.

La procedure qui sera suivie en la matiere consistera a
soumettre Ie projet a 1'avis du conseil de direction dans un
premier temps et a Ie faire approuver ensuite par 1'Executif de
la Region de Bruxelles-Capitale.

Enfin, ledit reglement sera public au Monitew beige.

Zo ja, op weike wets- of reglementaire bepalingen is dat
reglement dan gebaseerd ?

Wordt het huishoudelijk reglement momenfeel herzien of
wordt het weldra gewijzigd ?

Zou de Minister me kunnen zeggen, in de veronderstelling
dat de directieraad van het Ministerie van het Brussels Gewest
zijn huishoudelijk reglement nog niet heeft goedgekeurd,
maar dit wel moet doen, of in de veronderstelling dat hij het
geldende reglement moet wijzigen, weike procedures in elk
van beide gevallen worden gevolgd ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
een ontwerp van reglement van orde wordt uitgewerkt voor
de directieraad van het Ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

De procedure die ter zake zai worden gevolgd, zai erin
bestaan het ontwerp ter advies voor te leggen aan de
directieraad en het vervolgens door de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve te laten goedkeuren.

Tenslotte zai het reglement in het Belgisch Staatsblad
worden bekendgemaakt.

Question n° 137 de M. De Berlangeer du 15 mai 1992 (N.):

Role du Comite des Regions.

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.

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.

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 vice possible et devenir
un Senat des Regions. L'inscription du principe de subsidia-
rite, 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 federate.

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

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

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

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

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

Vraag nr. 137 van de heer De Berlangeer d.d. 15 mei 1992
(N.):

Rol van bet Komitee van de regio's.

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 Uniever-
drag aan de positie van de regio's.

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

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, vol-
gens hetwelk de beslissingen moeten genomen worden op het
niveau dat het dichtst bij de bevolking staat, is een stap
dichter naar een federaal Europa.

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

In naam van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
waarschuwde u voor het mogelijke misbruik van het subsidia-
riteitsbeginsel. U vreest dat het de overdracht van bevoegd-
heden naar het Europees niveau zou verhinderen.

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.

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

Als lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, moet ik mij
met klem verzetten tegen het standpunt dat u in
Braunschweig, zogenaamd in naam van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Executieve, heeft ingenomen.
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Je souhaiterais que Ie Ministre me fasse savoir quand Ie
point de vue qu'il a expose a fait 1'objet de discussions
preparatoires au sein du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale et/ou de 1'Executif, pour etre ensuite adopte et
devenir la position a defendre?

Quelles regles president-elles a la composition de la delega-
tion des regions ?

Repoase: Tout comme 1'honorable membre, 1'Executif se
rejouit de 1'acquit du Sommet de Maestricht qui repond
largement aux requetes formulees par les Regions d'Europe.
La creation d'un Comite des Regions (art. 198 A, B et C) la
possibility pour les Regions de sieger au Conseil des Ministres
pour les domaines de leurs competences (art. 146) et la
mention du principe de subsidiarity (art. 3B) sont des
avancees certaines en vue d'instaurer une Europe plus demo-
cratique, soucieuse de respecter les diversites culturelles et
sociales qui la composent.

La Region de Bruxelles-Capitale a, dans tous les forums
auxquels elle a participe jusqu'a present, defendu des posi-
tions qui sont en fait celles de la majorite des Regions
d'Europe. La liste de leurs revendications, telle qu'elle ressort
de la Declaration finale de la 2°" Conference Parlement
europeen — Regions d'Europe tenue a Strasbourg peu avant
Ie Sommet de Maestricht, est jofnte en annexe.

Ces positions font 1'objet d'un consensus au sein de
1'Executif qui a ete saisi a plusieurs reprises des problemes
relatifs a la politique regionale de la Communaute euro-
peenne. Je les ai egalement explicitees au Conseil dans Ie cadre
de la commission des Relations exterieures.

Mais 1'Executif ne se contente pas d'appuyer les revendica-
tions des Regions. II veut etre aussi un acteur dynamique de la
mise en pratique des decisions de Maestricht. C'est ainsi qu'a
la derniere reunion de la «Conference de 1'Europe des
Regions » ^ Braunschweig, j'ai presente un amendement, qui a
ete accepte, visant a creer un groupe de travail interregional
dans Ie but d'approfondir et de preciser la notion de
subsidiarity en termes de partage des competences, ceci afin
d'eviter des abus dans son utilisation.

Car ce serait detourner ce principe de sa fonction regula-
trice que de 1'invoquer a tout propos pour justifier soit un
supranationalisme autocratique ou un nationalisme exacerbe.
A chaque reunion internationale, je ne manque pas de
rappeler 1'exigence de mettre en place un Comite des Regions
disposant d'une large autonomie pour pouvoir travailler
efficacement, et d'insister sur la necessite d'une avancee de la
regionalisation dans les Etats encore centralises si 1'on veut
combler Ie deficit democratique de la Communaute.

II faut cependant rester realiste: la notion de « Region» est
disparate en Europe; elle recouvre des entires aussi diverses
que les Lander allemands, les Regions beiges, les Provinces
neerlandaises, les Countries britanniques ou les Arrondisse-
ments danois. Au stade actuel, il est utopique d'envisager et,
encore plus, d'exiger un quelconque pouvoir de co-decision
au sein de la Communaute pour les Regions; a fortiori, il est
exclu que les Etats membres acceptent de creer un Senat des
Regions. A force de trop vouloir trop vite, on risque de tout
perdre. II est preferable a court et moyen terme d'utiliser a
bon escient la faculte pour les Regions d'emettre des avis puis
de travailler en concertation avec Ie Parlement europeen et la
Commission pour que ces avis soient reellement pris en
consideration par Ie Conseil des Ministres.

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

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

Antwoord: Net als het geachte lid verheugt de Executieve
zich over de verworvenheden van deTop van Maastricht die
in ruime mate gevolg geeft aan de door de Regio's van Europa
geformuleerde eisen. De oprichting van een Comite van de
Regio's (art. 198 A, B en C), de mogelijkheid voor de
Gewesten om in de Ministerraad te zetelen voor materies die
tot hun bevoegdheid behoren (art. 146) en de vermelding van
het subsidiariteitsprincipe (art. 3 B) betekenen een zekere
doorbraak naar de oprichting van een meer democratisch
Europa, bezorgd om de culturele en sociale diversiteiten te
eerbiedigen.

Op al de forums waaraan het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest heeft deelgenomen, heeft het stellingen verdedigd die
in feite deze zijn van de meerderheid van de Europese Regio's.
De lijst van hun eisen, zoals die blijkt uit de Slorverklaring van
de 2de Conferentie Europees Parlement — Regio's van
Europa te Straatsburg gehouden kort voor de Top van
Maastricht, gaat als bijiage.

Omtrent die stellingen bestaat er een consensus in de
Executieve waar de problemen in verband met het regionaal
beleid van de Europese gemeeschap herhaaldelijk aanhangig
werden gemaakt. Ik heb ze eveneens in de Raad uiteengezet in
het kader van de commissie van Externe Betrekkingen.

De Executieve wil echter meer dan enkel de eisen van de
Gewesten steunen. Zij wil eveneens dynamisch optreden bij
het in de praktijk omzetten van de beslissingen van Maas-
tricht. Zo heb ik op de laatste vergadering van de « Conferen-
tie van het Europa van de Regio's» een amendement inge-
diend dat werd aanvaard en dat ertoe strekt een interregionale
werkgroep op te richten om het begrip subsidiariteit uit te
diepen en te preciseren in termen van verdeling van de
bevoegdheden, ten einde misbruiken bij het gebruik ervan te
voorkomen.

Dit principe zou inderdaad zijn regulerende functie verlie-
zen indien het voortdurend werd ingeroepen ter rechtvaardi-
ging van hetzij een autocratisch supranationalisme of een
overdreven nationalisme. Op eike internationale vergadering
kom ik telkens weer terug op de eis om een Comite van de
Regio's op te richten dat beschikt over een ruime autonomie
om efficient te kunnen werken en blijf ik aandringen op de
noodzakelijkheid van een doorbraak van de regionalisering in
de nog steeds gecentraliseerde staten ten einde het democra-
tisch deficit van de Gemeenschap op te vullen.

Men moet echter realistisch blijven: het begrip «Regio»
heeft een verschillende betekenis in Europa ; het dekt diverse
entiteiten zoals de Duitse lander, de Belgische gewesten, de
Nederlandse provincien, de Britse Countries of de Deense
arrondissementen. In het huidige stadium zou het utopisch
zijn voor de Regio's enige medebeslissingsmacht in de
Gemeenschap te overwegen, laat staan te eisen; a fortiori is
het uitgesloten dat de lidstaten de oprichting van een Senaat
van de Regio's zouden aanvaarden. Door te snel te veel te
willen, loopt men het gevaar alles te verliezen. Het is
verkieslijk op korte en middellange termijn passend gebruik te
maken van de mogelijkheid voor de Regio's adviezen uit te
brengen en vervolgens in overleg met het Europees Parlement
en de Commissie te werken opdat die adviezen werkelijk in
overweging zouden worden genomen door de Ministerraad.
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Telle est 1'argumentation que j'ai developpee a
Braunschweig, tout en gardant a 1'esprit qu'a long terme,
lorsque la regionalisation sera effective dans tous les pays
d'Europe, les Regions devront etre reconnues comme 1'un des
piliers de la construction europeenne, au meme titre que les
Etats.

En ce qui concerne la composition de la delegation beige au
Comite des Regions, chaque Region et Communaute a fait
connaitre sa position quant au nombre de mandats qu'elle
souhaite obtenir. L'Executif de la RBC a fait savoir au
Ministere des Affaires etrangeres qu'il reclame deux mandats
sur ies douze reserves a la Belgique.

Une concertation aura lieu ulterieurement pour harmoniser
les diverses positions.

Dat zijn de argumenten die ik te Braunschsweig heb
uiteengezet er rekening mede houdend dat op lange termijn,
wanneer de regionalisering in al de landen van Europa een feit
zai zijn, de Regio's zullen moeten erkend worden als een van
de pijiers van het Europese bouwwerk op dezelfde voet als de
Staten.

Wat de samenstelling betreft van de Belgische delegatie bij
het Comite van de Regio's, heeft elk Gewest en eike
Gemeenschap zij'n standpunt iaten kennen wat het aantal
gewenste mandaten aangaat. De Executieve van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft aan de Minister van Buiten-
landse Zaken Iaten weten dat het twee van de twaalf aan
Belgie toegewezen mandaten vraagt.

Later zai overleg worden gepleegd om de verschillende
standpunten te harmoniseren.

LISTE DES REQUETES DES REGIONS D'EUROPE

(Declaration finale de la 2°° Conference Parlement europeen
— Regions d'Europe,

Strasbourg 27-29 novembre 1991)

— chaque niveau de pouvoir (communautaire, national,
regional) doit pouvoir jouer dans la Communaute un role
approprie a ses competences;

— la regionalisation doit etre un objectif dans chaque Etat,
de maniere a obtenir une cohesion institutionnelle avec les
Etats deja regionalises;

— creation d'un Comite des Regions, independant, constitue
par des elus, capable d'initiatives et consultatif, donnant
des avis au Conseil, a la Commission, au Parlement;

pouvoir de co-decision au Parlement pour 1'etablissement
de la politique regionale de la Communaute;

adoption du principe de subsidiarity respectant les attribu-
tions propres des regions;

droit de saisir la Cour de Justice de la CE en cas de non-
respect du principe de subsidiarite;

representation des regions, dont 1'organisation corres-
pond au modele federal, aux reunions du Conseil delibe-
rant sur des questions mettant en jeu directement leurs
competences;

renforcement de la revision des fonds structurels dans un
sens plus favorable aux Regions moins developpees.

LIJST VAN DE EISEN VAN DE GEWESTEN VAN EUROPA

(Slotverklaring van de 2de Conferentie van het Europees
Parlement — Regio's van Europa, Straatsburg, 27-29 novem-

ber1991)

— eike instellmg (communautair, nationaal, regionaal) moet
een op haar bevoegdheden afgestemde rol kunnen spelen;

— de regionalisering moet een streefdoel zijn in eike Staat,
zodat een institutionele cohesie kan worden bewerkt met
de reeds geregionaliseerde Staten;

— oprichting van een Comite van de Regio's, onafhankelijk,
opgericht door verkozenen, raadgevend en in staat initia-
tieven te nemen, adviezen verstrekkend aan de Raad, de
Commissie, het Parlement;

— medebeslissingsmacht in het Parlement voor het bepalen
van het gewestelijk beleid van de Gemeenschap;

— aanvaarding van het subsidiariteitsbeginsel waarbij de
eigen bevoegdheden van de gewesten worden gerespec-
teerd;

— recht om zich tot het Hof van Justitie van de EG te
wenden indien het subsidiaireitsbeginsel niet wordt nage-
leefd;

— vertegenwoordiging van de gewesten waarvan de organi-
satie overeenstemt met het federale model op de vergade-
ringen van de Raad waar over kwesties in verband met
hun bevoegdheden wordt beraadslaagd;

— versterking van de herziening van de structurele fondsen
in een meer gunstige zin van de minder ontwikkelde
Gewesten.

Question n° 143 de M. Drouart du 16 juin 1992 (Fr.):

La participation de la Region a 1'Exposition iiniverselle de
Seville (suite).

Dans une question precedente (N° 133) adressee au Minis-
tre, je 1'avais interroge sur sa participation a 1'exposition
universelle de Seville. Le Ministre n'a repondu que partielle-
ment a ma question.

Vraag nr. 143 van de heer Drouart d.d. 16 juni 1992 (Fr.):

De deelneming van het Gewest aan de Wereldtentoonstel~
ling in Sevilla (vervolg).

Op een vorige vraag (nr. 133) over zijn deelneming aan de
wereldtentoonstelling van Sevilla heeft de Minister me slechts
gedeeltelijk geantwoord.
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Aussi, je me permets de lui redemander:

1. de me preciser durant combien de jours et a quelles dates Ie
Ministre se rendra a 1'exposition universelle de Seville;

2. de me dire Ie nombre de personnes qui 1'accompagneront;

3. d'estimer les frais de son voyage et ce qu'il en coutera au
budget du Ministre;

4. de m'indiquer a quel poste budgetaire ces depenses sont
inscrites ?

Repoase: En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, j'ai 1'honneur de lui faire savoir ce qui suit:

Dans Ie cadre de 1'Exposition universelle de Seville, 1'Execu-
tif de la Region de Bruxelles-Capitale a organise des journees
bruxelloises durant la periode du 14 au 24 juin 1992 et
notamment les 19, 20 et 21 juin. Cette derniere journee etait
d'ailleurs consacree officiellement a Bruxelles. Le programme
de ces journees a, par ailleurs, ete communique a 1'honorable
membre.

J'etais personnellement present a Seville du 20 au 23 juin
accompagne d'une delegation de cinq personnes.

A cette occasion j'ai pu m'entretenir avec mon collegue
d'Andalousie.

Les frais de la mission a Seville sont estimes a 100.000 FB et
seront imputes a 1'article 22.11.12.01.21 du budget.

Ik vraag hem dan ook:

1. me mee te delen gedurende hoeveel dagen en wanneer de
Minister zich naar de wereldtentoonstelling in Sevilla zai
begeven;

2. me te zeggen hoeveel personen hem zullen vergezellen;

3. een raming te maken van zijn reiskosten en me mee te
delen wat dit de begroting van de Minister zai kosten;

4. me te zeggen op weike begrotingspost die uitgaven worden
geboekt ?

Antwoord: Gevolggevend aan de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer hem het volgende mede te delen:

In het kader van de Wereldtentoonstelling te Sevilla werden
aldaar door de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest «Brusselse dagen» georganiseerd gedurende de
periode van 14 tot 24 juni 1992, onder meer op 19, 20 en
21 juni. Deze laatste dag was trouwens officieel aan Brussel
gewijd. Het programma van deze dagen werd ook aan het
achtbare lid bekend gemaakt.

Tussen 20 en 23 juni was ik persoonlijk te Sevilla aanwezig
met een delegatie van vijf personen.

Van deze gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om
overleg te plegen met mijn ambtsgenoot van Andalousie.

De kosten voor de zending te Sevilla worden geraamd op
100.000 BF en zullen gei'mputeerd worden op budgetartikel
22.11.12.01.21.

Question n° 144 de M. Drouart du 16 juin 1992 (Fr.):

Les invitations a des membres de la presse a. 1'occasion de
voyages a I'etranger.

II est arrive a plusieurs reprises que des membres de
1'Executif ou un Secretaire d'Etat en voyage en mission a
I'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.

Monsieur le Ministre peut-il m'informer si, depuis son
installation, il a effectue des voyages a I'etranger pour lesquels
il a convie des membres de la presse ?

Dans 1'affirmative, 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) ?

Suivant quels criteres les organes de presse ont-ils ete
selectionnes ?

Repoase: En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, j'ai 1'honneur de lui faire savoir ce qui suit:

Dans le cadre de ma fonction en tant que Ministre des
Relations exterieures, j'ai, depuis juin 1989, effectue certaines
missions a I'etranger auxquelles ont participe des journalistes.

Vraag nr. 144 van de heer Drouart d.d. 16 juni 1992 (Fr.):

Het uitnodigea van joumalisten op de reizen naar het
buitenlaad.

Meermaals hebben leden van de Executieve of een Staatsse-
cretaris die in het buitenland een missie ondernamen zich
laten vergezellen van journalisten die hierover verslag moes-
ten uitbrengen. Dit zai ook het geval zijn tijdens de in het
kader van de wereldtentoonstelling georganiseerde reis naar
Sevilla.

Kan de Minister me zeggen of hij, sedert zijn aantreden,
reizen naar het buitenland heeft ondernomen waarbij hij
journalisten heeft uitgenodigd ?

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 televisie-
station)?

Weike criteria worden gehanteerd om die pers te kiezen ?

Aatwoord: Gevolggevend aan de vraag van het geachte lid
heb ik de eer hem het volgende mede te delen:

In het kader van mijn functie als Minister van Externe
Betrekkingen heb ik sinds juni 1989 bepaalde zendingen
ondernomen naar het buitenland waarop ook leden van de
pers aanwezig waren.
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Washington DC — septembre 1989: mission organisee par
1'Association des entreprises de Bruxelles dans Ie cadre de
1'accord Bruxelles-Washington DC. Ce voyage avait etc
organise avant 1'installation de 1'actuel Executir.
Nombre de journalistes: 3; Trends — Le Soir — La Libre
Belgique.

Tokyo — septembre 1990: le but essentiel de cette mission
etait la promotion de la Region de Bruxelles-Capitale en tant
que centre de contact europeen.
Nombre de journalistes: 9; Financieel Economische Tijd —
Trends — Knack — L'Echo de la Bourse — De Standaard/
Nieuwsblad — Gazet van Antwerpen — Het Volk — La
Derniere Heure et Belga.

Europanorama — Lyon — mai 1991: participation de la
Region de Bruxelles-Capitale au 1" Forum des Regions
d'Europe. Cette foire s'est deroulee sur le theme des regions
d'Europe et a reuni les autorites regionales les plus impor-
tantes en matiere de politique institutionnelle et economique.
Cette mission a ete organisee en collaboration avec le
Ministre-President Picque.
Nombre de journalistes: 5; De Standaard/Nieuwsblad — Het
Laatste Nieuws — Le Soir — La Libre Belgique — Tele-
Bruxelles.

Berlin — septembre 1991: paraphe de 1'accord de coopera-
tion Bruxelles/Berlin.
Nombre de journalistes: 9; De Standaard/Nieuwsblad —
Gazet van Antwerpen — Het Laatste Nieuws — Le Soir — La
Libre Belgique - Belga - Tele-Bruxelles et RTBF.

Berlin — juin 1992; signature de 1'accord de cooperation
Bruxelles-Berlin en presence du Ministre-President Picque.

Nombre de journalistes: 3; De Standaard/Nieuwsblad — Het
Laatste Nieuws — La Nouvelle Gazette.

Seville — juin 1992: organisation des journees bruxelloises
dans le cadre de la participation de la Region de Bruxelles-
Capitale a 1'Exposition universelle, Ceci en collaboration avec
toutes les institutions officielles au niveau de la Region. Les
journalistes de tous les organes de presse importants y ont ete
invites.

En invitant la presse nous nous fixons deux objectifs: faire
connattre notre message a la presse sur place d'une part, et
rendre compte de la mission a la presse beige d'autre part.

Les organes de presse sont contactes sur base de la nature et
de 1'importance de la mission. La reaction des organes de
presse a 1'invitation depend de leur interet specifique et de la
disponibilite des journalistes au moment de la mission.

Washington DC — September 1989: zending georgani-
seerd door het Verbond van ondernemingen te Brussel in het
kader van de overeenkomst Brussel-Washington DC. Deze
reis was reeds volledig georganiseerd vdor de installatie van
de huidige Executieve.
Aantal journalisten: 3; Trends — Le Soir — La Libre
Belgique.

Tokyo — September 1990: hoofddoel van de zending was
de promorie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als
Europees trefpunt.
Aantal journalisten: 9; Financieel Economische Tijd —
Trends — Knack — 1'Echo de la Bourse — De Standaard/
Nieuwsblad — Gazet van Antwerpen — Het Volk — La
Derniere Heure en Belga.

Europanorama — Lyon — met 1991: betrokkenheid van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij het eerste forum van
de regio's van Europa. Deze beurs stond volledig in het teken
van de Europese gewesten en groepeerde de belangrijkste
institutionele politieke en economische besluitvormers op
gewestelijk niveau. Dit gebeurde in samenwerking met Minis-
ter-Voorzitter Picque.
Aantal journalisten: 5; De Standaard/Nieuwsblad — Het
Laatste Nieuws — Le Soir — La Libre Belgique — Tele-
Bruxelles.

Berlijn — September 1991: parafering van het samenwer-
kingsakkoord Brussel/Berlijn.
Aantal journalisten: 9; De Standaard/Nieuwsblad — Gazet
van Antwerpen — Het Laatste Nieuws — Le Soir — La Libre
Belgique — Belga — Tele-Bruxelles en RTBF.

Berlijn — juni 1992: ondertekening van het samenwer-
kingsakkoord Brussel/Berlijn. In aanwezigheid van Minister-
Voorzitter Picque.
Aantal journalisten: 3; De Standaard/Nieuwsblad — Het
Laatste Nieuws — La Nouvelle Gazette.

Sevilla — juni 1992: de organisatie van de Brusselse dagen
in het kader van de deelname van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest aan de Wereldtentoonstelling. Dit gebeurde in samen-
werking met alle officiele instellingen op niveau van het
Gewest.
Hiertoe werden de journalisten van alle belangrijke persorga-
nen uitgenodigd.

Met het uitnodigen van de pers beoogt men in feite twee
doelstellingen; enerzijds het overbrengen van onze boodschap
naar de pers ter plaatse en anderzijds verslag uit te brengen in
de Belgische pers over de zending.

De persorganen worden aangezocht op basis van de aard en
het belang die aan de zending wordt gegeven. Het respons van
de persorganen op de uitnodiging is afhankelijk van hun eigen
interesse en de beschikbaarheid van de journalisten op het
ogenblik van de zending.

Question n° 147 de M°" Payfa du 30 juin 1992 (Fr.):

Les ACS dans les pouvoirs publics bruxellois.

A la suite de la loi-programme du 30 decembre 1988 et de
1'arrete royal du 21 juin 1989 portant creation d'un regime de
contractuels subventionnes aupres de certains pouvoirs
publics pour la Region de Bruxelles-Capitale, le Ministre
peut-il me communiquer:

1. le nombre d'ACS que 1'Executif a autorise le Ministere de
la Region de Bruxelles et tous les organismes para-
regionaux a recruter;

Vraag nr. 147 van mevrouw Payfa d.d. 30 juni 1992 (Fr.):

De Gesco's in de Brusselse openbare besturen.

Kan de Minister me, naar aanleiding van de programma-
wet van 30 december 1988 en van het koninklijk besluit van
21 juni 1989 tot opzetting van een stelsel van gesubsidieerde
contractuelen bij sommige openbare besturen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de volgende gegevens meedelen:

1. het aantal Gesco's dat de Executieve het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en alle pararegionale
instellingen toegelaten heeft aan te werven,
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2. Ie nombre de postes actuellement occupes, leur repartition
quantitative et linguistique par administration et, au sein
de ces administrations, par service;

3. la fonction exercee par chaque agent ?

Reponse: En ce qui concerne les quatre organismes para-
regionaux qui dependent de 1'Executif regional bruxellois, les
elements de reponse sont les suivants:

1. pour Ie Centre d'informatique pour la Region bruxel-
loise(CIRB):
cet organisme ne connatt pas cette forme de recrutement et
n'a done pas d'ACS en service.

2. pour la Societe du Logement de la Region bruxelloise
(SLRB)
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale avait autorise
1'engagement par la SLRB de 6 ACS.

La convention qui prevoyait cette autorisation est arrivee a
echeance Ie 30 juin 1992 et n'a pas ete renouvelee. Par
consequent, cette institution ne compt plus d'ACS en son sein
depuis Ie 1° juillet 1992.

3. pour ['Office regional bruxellois de I'Emploi (ORBEM)
L'ORBEM est autorise a recruter 160 ACS
Les emplois actuellement occupes par des ACS s'elevent a 132
repartis en 98 francophones et 34 neerlandophones.

Ces agents sont affectes au sein des differents services de la
maniere suivantes:
— sur emplois vacants au cadre: 111
— programmes de remise au travail: 4
— main-d'oeuvre etrangere: 3
— atelier de recherche active d'emploi: 3
— antennes decentralisees: 9
— chomeurs difficiles a placer: 2

Les fonctions exercees par las ACS en service correspon-
dent aux grades cipdessous: .

— niveaul: secretaire d'admmistration:
psychologue:
inspecteur:
traducteur:

2. het aantal op dit ogenblik waargenomen betrekkingen, de
kwantitatieve en taalkundige verdeling per bestuur en,
binnen deze besturen, per dienst;

3. het werk dat eike ambtenaar vervult ?

Antwoord: In verband met de vier pararegionale instellin-
gen die onder de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve ressor-
teren ziet het antwoord eruit als volgt:

1. voor het Centrum voor Informatica voor het Brussels
Gewest (CIBG)
Deze instelling kent deze vorm van indienstneming niet, en
beschikt dus niet over Geco's.

2. Voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschap-
pij (BGHM)
De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve had machtiging
verleend tot de indienstneming voor de BGHM van Geco's.

De overeenkomst die in die machtiging voorzag, is op
30 juni 1992 verstreken en is niet vernieuwd. Bijgevolg
beschikt deze instelling niet meer over Geco's sedert 1 juli
1992;

3. Voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeids-
bemiddeling (BGDA)
De BGDA is gemachtigd om 160 Geco's in dienst te nemen.
De thans door Geco's ingenomen betrekkingen bedragen 132,
namelijk 34 Nederlandstaligen en 98 Franstaligen.

Die personeelsleden zijn aangewezen voor de diverse dien-
sten, als volgt:
— voor de binnen de personeelsformatie vacante

betrekkingen: 111
— tewerkstellingsprogramma's: 4
— buitenlandse werknemers: . 3
— jobwerkbank: 3
— gedecentraliseerde informatieagentschappen: 9
— moeilijkteplaatsenwerklozen: 2

De door de Geco's uitgeoefende functies stemmen overeen
met de hierna vermelde graden:

— niveau 1; bestuurssecretaris:
psycholoog:
inspecteur:
vertaler:

— niveau2: placeur:
programmeur:
assistant psychologie:
assistant social:
redacteur:

niveau 3: operateur:
.commis:

(15F/5N) 20

28
2
2
3

35

(53 F/.17 N) 70

5
26

(20 F/ll N) 31

niveau2: bemiddelaar:
programmeur:
psychologisch assistent:
maatschappelijk assistent:
opsteller:

niveau 3: operateur:
. klerk:

(5N/15F) 20

28
2
2
3

35

(17 N753 F) 70

5
26

(11 N/20 F) 31

— niveau 4: telephoniste:
messager-huissier:
manoeuvre B:

niveau 4: telefonist:
bode-kamerbewaarder:
hulparbeider B:

(10F/1N) 11 (1N/10F) 11
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4. pour I'lnstitut bruxellois pour la Gestion de I'environ-
nement (IBGE)

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a autorise
1'engagement par 1'IBGE de 18 ACS.

La Convention qui prevoit cette autorisation est venue a
echeance Ie 30 juin 1992. L'lBGE n'a engage que 7 ACS sur Ie
quota prevu, repartis en 4 francophones et 3 neerlando-
phones.

Ces agents sont affectes au sein des differents services de la
maniere suivante:
— inspection environnement: 1
— traduction: 1
— personnel: 1
— comptabilite: 1
— documentation juridique: 1
— nature et planification; 1
— permis environnement: 1

Les fonctions exercees par les ACS en service correspondent
aux grades ci-dessous;

niveau 1: secretaire d'administration: 1
niveau 2: redacteur: 5
niveau 3: commis-dactylographe: 1

4. voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve heeft het BIM
gemachtigd om 18 Geco's in dienst te nemen.

De overeenkomst omtrent die machtiging is op 30 juni
1992 verstreken. Het BIM heeft slechts 7 Geco's van het
bepaalde quotum in dienst genomen, namelijk 3 Nederlands-
taligen en 4 Franstaligen.

De personeelsleden bekleden betrekkingen bij de diverse
diensten:
— milieu-inspectie: 1
— vertaaldienst: 1
— personeelsdienst: 1
— comptabiliteit: 1
— juridische documentatie: 1
— natuur en planning: 1
— milieuvergunning: 1

De door de Geco's uitgeoefende nineties stemmen overeen
met volgende graden:

niveau 1: bestuurssecretaris: 1
niveau 2: opsteller: 5
niveau 3: klerk-typist: 1

Question n" 148 de M- Nagy du 30 juin 1992 (Fr.):

L 'octroi d'lio jour de conge regional (suite).

Recevant votre reponse a ma question n° 141 du 26 mai
dernier, je constate que vous avez omis de repondre a ma
troisieme interrogation. Je vous la repose done ci-apres:

Les agents des autres Regions et Communautes beneficient
d'un jour de conge regional.

Qu'en est-il pour Ie personnel de 1'ancienne Agglomeration
et Ie personnel de la STIB ?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que les fonctionnaires de 1'ex-Agglomeration benefi-
cient egalement d'un jour de conge supplementaire dont ils
peuvent disposer librement.

En ce qui concerne Ie personnel de la STIB, je tiens a
signaler a 1'honorable membre que cette matiere ne releve pas
de ma competence.

Question n° 149 de M™ Nagy du 28 juillet 1992 (Fr.):

Le transfert de la mainmorte de I'Etat vers la Region.

L'article 63 de la loi speciale de financement des Commu-
nautes et des Regions stipule qu'un arrete royal delibere en
Conseil des Ministres determine la repartition du credit
destine a couvrir la mainmorte. Celle-ci compense une part de
la non-perception des centimes additionnels communaux au
precompte immobilier pour les communes ou se trouvent des
proprietes immunisees.

Dans le recent courrier hebdomadaire du CRISP que le
collaborateur du Ministre Picque, Serge Loumaye, consacre
aux finances regionales, celui-ci souleve un certain nombre de
problemes.

Vraag nr. 148 van mevrouw Nagy d.d. 30 juni 1992 (Fr.):

De toekenumg van een gewestelijke verlofdag (vervoJg).

Ik ontvang uw antwoord op mijn vraag nr. 141 van 26 mei
jongstleden, maar ik stel vast dat u op mijn derde deel niet
heeft geantwoord. Ik stel ze dus opnieuw:

De ambtenaren van de andere gewesten en gemeenschap-
pen genieten een gewestelijke verlofdag.

Wat is hier van aan voor het personeel van de voormalige
Agglomeratie en voor het personeel van het MIVB ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
de ambtenaren van de ex-Agglomeratie eveneens genieten van
een dag supplementair verlof, waarover zij vrij kunnen
beschikken.

Wat het personeel van de MIVB betreft, dien ik het geachte
lid er op te wijzen dat deze materie niet onder mijn
bevoegdheid valt.

Vraag nr. 149 van mevrouw Nagy d.d. 28 juillet 1992 (Fr.):

De overdracbt van de dode hand van Staat naar Gewest.

Artikel 63 van de bijzondere wet op de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten bepaalt dat de verdeling
van het krediet ter dekking van de dode hand wordt bepaald
bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Deze
compenseert, voor de gemeenten waar de vrijgestelde eigen-
dommen zijn gelegen, een gedeelte van het niet-ontvangen van
de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Serge Loumaye, medewerker van Minister Picque, wijdt de
recentste brochure van het CRISP aan de gewestfinancien en
wijst op een aantal problemen.
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En effet, outre Ie caractere decroissant du credit de la
mainmorte malgre la hausse des valeurs fonderes dans la
Region, 1'auteur indique: «II semble que la mainmorte, partie
non-affectee, n'ait plus etc transferee de 1'Etat central depuis
1990 ».

Le Ministre peut-il me dire:

1. Si des versements relatifs aux credits inscrits au titre des
recettes de la mainmorte ont etc effectues par 1'Etat pour
1990 et 1991, a queues dates et pour quels montants?

2. Sur quels criteres 1'Executif a-t-il marque son accord
pour les regles de repartition definies dans 1'arrete royal du
6decembre 1990 ?

3. Quelles ont ete les conclusions du groupe de travail
compose des representants du Gouvernement et des represen-
tants des Regions qui doit proposer de repartir les credits
pour 1992 ?

Reponse: Je communique a 1'honorable membre que les
elements de reponse a la question reprise-ci-dessus, relevent
de la competence de Monsieur Ch. Picque, Ministre-Presi-
dent, a qui j'ai transmis votre question pour suite voulue.

De auteur onderstreept niet alleen de vermindering van het
krediet van de dode hand, ondanks de stijgende waarde van
de grond in het Gewest, maar zegt ook dat blijkt dat het niet-
bestemde deel van de dode hand sedert 1990 niet meer door
de centrale Staat werd overgeheveld.

Kan de Minister me zeggen:

1. Of de Staat voor 1990 en 1991 de tegoeden heeft gestort
die als ontvangsten uit de dode hand werden ingeschreven, op
weike datum en voor weike bedragen ?

2. Op weike criteria heeft de Executieve zich gebaseerd om
in te stemmen met de verdelingsregels in het koninklijk besluit
van 6 december 1990?

3. Tot weike conclusies kwam de werkgroep van de
vertegenwoordigers van de regering en de vertegenwoordigers
van het Gewest die voor het jaar 1992 kredietverdelings-
voorstellen moeten doen ?

Antwoord: Ik deel mede aan het geachte lid dat het
antwoord op hierboven vermelde vraag behoort tot de
bevoegdheid van de heer Ch. Picque, Minister-Voorzitter, aan
wie ik uw vraag voor gunstig gevolg heb overgemaakt.

Question n° 151 de M. de Looz-Corswarem du 6 aout 1992
(Fr.):

Aide de la Region pour {'organisation « Couleur Cafe».

Un depliant sur le festival « Couleur cafe » m'apprend que
celui-ci a pu se realiser, entre autres, grace a 1'aide de M. Jos
Chabert, Ministre, et de differents sponsors. Et parmi ceux-ci,
la Region de Bruxelles-Capitale.

Comme son nom apparatt dans ce depliant, 1'honorable
Ministre pourrait-il me dire si son aide a consiste en un
cadeau sur sa cassette personnelle ou s'il s'agit d'une interven-
tion de son ministere ? Dans ce cas, M. le Ministre pourrait-il
me faire connattre le montant de cette intervention et me dire
quelles furent ses motivations dans le choix qu'il fit en
parrainant cette manifestation plut6t qu'une autre ?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre ce qui suit:

« Les Halles de Schaerbeek » ont ete chargees de 1'organisa-
tion de «Couleur Cafe» dans le cadre de la promotion de
1'image internationale de la Region de Bruxelles-Capitale.

Cette mission leur a ete confiee sur base de la qualite de
1'organisation et du programme, compte tenu de 1'important
rayonnement international acquis par « Les Halles de Schaer-
beek » ces dernieres annees.

Pour cette mission un engagement de 2 millions a ete
impute sur le credit destine a la promotion de 1'image
internationale de la Region.

Vraag nr. 151 van de heer de Looz-Corswarem d.d. 6 augus-
tus 1992 (Fr.):

Steun van het Gewest voor de organisatie «couleur cafe».

Uit een folder over het festival « couleur cafe » leer ik dat dit
festival tot stand kwam dank zij onder andere de steun van
Minister Jos Chabert en van tal van sponsors, waaronder het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daar zijn naam in de folder voorkomt, zou de heer Minister
me kunnen zeggen of zijn bijdrage een persoonlijke steun was
of een bijdrage op rekening van zijn ministerie ? Kan de heer
minister me in dit laatste geval zeggen over welk bedrag het
gaat en waarom hij eerder van deze dan wel van een andere
manifestatie het peterschap heeft aanvaard ?

Antwoord: Ik kan het geachte lid het volgende meedelen:

In het kader van de bevordering van het imago van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden «Les .Halles de
Schaerbeek» belast met een opdracht ter promotie van het
Gewest via de organisatie van « Couleur Cafe».

De opdracht werd toegekend op basis van de kwaliteit van
de organisatie en het programma, rekening houdend met de
belangrijke internationale uitstraling die «Les Halles de
Schaerbeek » de laatste jaren hebben opgebouwd.

Er werd voor de opdracht een bedrag van 2 miljoen
vastgelegd op het budget bestemd ter bevordering van het
internationale imago van het Gewest.
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Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de 1'Eau

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

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

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

Les permis d'exploitation pour les etablissements de
classe 1 sont done actuellement delivres par la Deputation
permanente apres avis des colleges des bourgmestre et eche-
vins concernes et avis technique de 1'IBGE.

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

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

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

Reponse: Pour rappel, la procedure actuelle de delivrance
des permis d'exploitation est regie par Ie Reglement general
de Protection du Travail.

En ce qui concerne les etablissements de classe 1,1'esprit de
la loi, de mon point de vue, veut que la commune remette un
avis d'opportunite plutot qu'un avis purement technique.

Je ne crois done pas souhaitable de prevoir dans la
procedure legale que 1'IBGE emette un avis prealable a celui
de la commune, mais je laisse Ie soin a 1'honorable membre de
faire cette suggestion dans Ie cadre des discussions actuelle-
ment en cours sur Ie projet d'ordonnance relative au « Permis
environnement» et dont 1'effet sera de reorganiser de fond en
comble la procedure de la delivrance des permis.

Quant aux etablissements de classe 2, je pense que Ie
recours aux specialistes de 1'IBGE par les services commu-
naux ne doit se faire qu'a titre exceptionnel, comme cela a
deja ete Ie cas anterieurement.

Ceci n'empeche nullement une reflexion sur 1'adequation
de la classification actuelle, reflexion que 1'IBGE a entamee.

Certains etablissements de classe 2 meriteraient assurement
de « monter en grade ».

Minister belast met Huisvesting,
Lee&nilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

De samenwerking gemeenten/BIM inzake gerangschikte
inricbtingen.

Het BIM werd er door de Executieve mee belast technische
adviezen uit te werken in het kader van de exploitatievergun-
ningen.

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

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

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

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

Aatwoord: Ter herinnering dient te worden vermeld dat de
huidige procedure voor de afgifte van exploitatievergunnin-
gen wordt geregeld door het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming,

' Wat betreft de inrichtingen van klasse 1, beoogt de geest
van de wet, naar mijn mening, dat de gemeente eerder een
advies zou uitbrengen over het feit dat het gepast is de
inrichting te vestigen dan wel een zuiver technisch advies.

Ik denk bijgevolg niet dat het wenselijk is om in de
wettelijke procedure te voorzien dat het BIM een advies zou
uitbrengen voor de gemeente, ik laat het aan het geachte lid
over om dit voorstel te doen in het kader van de besprekingen
die momenteel aan de gang zijn betreffende «de Milieuver-
gunning» en die zullen leiden tot een volledige reorganisatie
van de procedure voor de afgifte van de vergunningen.

Wat betreft de inrichtingen van klasse 2 meen ik dat de
gemeentelijke diensten slechts uitzonderlijk beroep dienen te
doen op de deskundigen van het BIM, zoals dit reeds vroeger
gebeurde.

Dit belet geenszins dat men even zou stilstaan bij de huidige
indeling, waarmee het BIM overigens reeds van start ging.

Bepaalde inrichtingen van klasse 2 zouden ongetwijfeld
verdienen om «bevorderd te worden ».
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Enfin, en ce qui concerne Ie traitement des plaintes, je suis
intimement persuade qu'une coordination entre les services
communaux, 1'IBGE et Ie Parquet est indispensable. Des
premiers contacts ont deja eu lieu et se poursuivent actuelle-
ment, 1'objectif etant d'une part de repartir clairement les
taches de controle et de surveillance et d'autre part de creer un
« reseau » efficace entre les services concernes.

Wat tenslotte het behandelen van de klachten betreft, ben
ik er vast van overtuigd dat een coordinatie .tussen de
gemeentelijke diensten, het BIM en het Par.ket noodzakelijk is.
De eerste kontakten werden hieromtrent reeds genomen en
worden momenteel voortgezet, het doel is _om enerzijds
duidelijk de taken te verdelen met betrekking tot de controle
en het toezicht en anderzijds om tussen de betrokken diensten
een doeltreffend « network » op te richten.

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

Les depots de bones suspectes sur Ie terrain rue du Chant
d'Oiseaux.

La commune d'Anderlecht semble considerer comme nor-
mal d'affecter un terrain communal comme lieu de versage de
materiaux de differences natures.

Ce terrain situe rue du Chant d'Oiseaux se voit ainsi
recouvert de mobilier urbain (banes, jeux pour enfants,...)
declasse, mais aussi, selon temoins, de versages de boues
d'egouttage.

Ce site est situe a proximite du ruisseau du Vogelenzang.
Dans 1'hypothese ou ces depots sont nuisibles pour 1'environ-
nement. Ie risque de pollution est grand.

Monsieur Ie Ministre peut-il me dire s'il est informe de cette
situation ?

Une etude a-t-elle ete effectuee concernant ces depots ? Des
contacts avec la commune d'Anderlecht ont-ils ete pris?

Enfin, independamment de la pollution visuelle qu'un tel
depot constitue pour 1'environnement, Monsieur Ie Ministre
peut-il m'assurer qu'aucun risque majeur de pollution n'existe
par celui-ci ?

Reponse: J'ai effectivement ete informe par Ie comite de
quartier quant a la situation qui prevaut sur ce terrain.

Une enquete a ete demandee a 1'IBGE qui, en consequence,
et apres une visite sur Ie terrain, a pris tous les contacts
necessaires avec la commune d'Anderlecht.

Ces contacts et cette enquete sont en cours et je ne
manquerai pas d'informer 1'honorable parlementaire des
resultats de ces investigations.

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

Storten van verdacht slijk op bet terrein in de Vogelenzang.

De gemeente Anderlecht vindt het blij'kbaar normaai een
gemeentelijk terrein als stortplaats te gebruiken voor diverse
materialen.

Dit terrein in de Vogelenzang wordt aldus overspoeld met
afgedankt stadsmeubilair (banken, kinderspelen,...). maar
ook, volgens getuigen, met rioolslijk.

Deze plaats is dicht bij de Vogelenzangbeek gelegen. In de
veronderstelling dat deze stortingen milieuonvriendelijk zijn
is het gevaar op vervuiling groot.

Kan de heer Minister me zeggen of hij van deze toestand op
de hoogte is ?

Werd er een studie van deze stortingen gedaan? Werd er
contact genomen met de gemeente Anderlecht ?

Tot slot, onafgezien van de visuele vervuiling dat een
dergelijk stort is voor het milieu, kan de heer Minister me
waarborgen dat het geen risico inhoudt voor grote vervui-
ling?

Antwoord: Het wijkcomite heeft me inderdaad op de
hoogte gebracht van de toestand van dit terrein.

Aan het BIM werd gevraagd om een onderzoek te doen. Na
ter plaatse de toestand te hebben onderzocht, heeft het BIM
alle nodige contacten opgenomen met de gemeente Ander-
lecht.

Zowel de contacten als het onderzoek zijn nog aan de gang
en ik zai niet nalaten het geachte lid op de hoogte te brengen
van de resultaten die hieruit voortvloeien.

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

Cabines de peinture a Koekelberg.

Depuis plus de deux ans, un comite de quartier tente, a
Koekelberg, de faire entendre ses -revendications quant aux
problemes causes par un garage-carrosserie exploitant des
cabines de peinture au sein d'un ilot situe boulevard Leopold
II, rue de 1'Eglise Sainte-Anne, rue Herkoliers et place
Simonis.

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

Verfspuitcabines. in Koekelberg.

Sedert meer dan twee jaar poogt in Koekelberg een
buurtcomite gehoor te krijgen voor zijn bezwaren inzake de
problemen veroorzaakt door de verfspuitcabines van een
garage/koetswerkbedrijf gelegen in een huizenblok begrensd
door de Leopold II-laan, de Sint-Anna Kerkstraat, de Herko-
liersstraat en het Simonisplein.
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L'exploitation de ces cabines provoque une pollution sonore
(ventilations) susceptible de fortement gener les voisins dispo-
sant de petits jardins. Sans compter les odeurs emanant du
garage etprovoquees par les particules s'echappant des cabines
de peinture. Un reglement communal interdit egalement a ce
garage de travailler les samedis, dimanches et jours feries,
reglement qui ne semble pas respecte.

Vous avez deja recu, Monsieur Ie Ministre, un dossier
concernant ce probleme et rassemblant toutes les informations
necessaires.

Avez-vous deja demande, Monsieur Ie Ministre, aux services
de 1'IBGE de faire une enquete concernant ce garage ? Si oui,
des conclusions en sont-elles sorties ?

A 1'heure ou une table ronde s'organise (13 fevrier) en
collaboration avec la Mission locale de Bruxelles-Ville et Inter-
Environnement Bruxelles, et a laquelle vous participez, il me
semble urgent de reagir a ce genre d'atteinte a 1'environnement.

Repoase:]'Sii 1'honneur de confirmer a 1'honorable membre
ce qui suit:

1. Le dossier auquel il est fait reference est effectivement
connu de mes services. Malgre plusieurs demandes anterieures
emanant soit des habitants, soit du Cabinet, 1'Administration
n'a pas ete a meme de trailer ce dossier jusqu'a present. C'est
pourquoi 1'Executif a decide de reorganiser ces services et de
confier a 1'IBGE le traitement de ces dossiers.

J'ai done demande, au debut du mois de mars, a 1'IBGE
d'effectuer une enquete sur place.

2. Par ailleurs, je tiens a souligner qu'un travail « de fond »
est actuellement en cours et vise a:
a) repartir et coordonner les taches de surveillance des etablis-

sements classes entre 1'IBGE et les communes avec 1'assis-
tance du Parquet. Dans ce cas-ci, par exemple, la police
communale est bien plus a meme d'intervenir au cas ou
1'exploitant ne respecterait pas les heures de travail qui lui
sont permises;

b) revoir les conditions d'exploitation et les methodes de
controle de trois secteurs posant des problemes aigus de
cohabitation entreprise-habitat dans la Region, a savoir:
les imprimeries, les nettoyages a sec et surtout les cabines de
peinture.

II est en effet primordial pour ces 3 secteurs de revoir toute la
problematique de maniere approfondie afin de prevenir les
nuisances [par la revision des normes et des conditions d'ex-
ploitation en fonction des technologies disponibles] et d'ame-
liorer le controle du respect des conditions d'exploitation
imposees.

J'espere avoir ainsi repondu aux interrogations bien legi-
times, par ailleurs, de 1'honorable parlementaire.

De exploitatie van deze cabines veroorzaakt geluidshinder
(ventilatoren) die voor de buurtbewoners die over kleine tui-
nen beschikken mogelijk heel vervelend kan zijn, om niet te
spreken van de geur die afkomstig is van de garage en die wordt
veroorzaakt door deeltjes die uit de verfcabines ontsnappen.
Een gemeentereglement verbiedt deze garage eveneens op
zaterdag, zon- en feestdagen te werken, maar dit reglement
wordt niet nageleefd.

U heeft, mijnheer de Minister, over ditprobleem een volledig
dossier ontvangen met hierin alle noodzakelijke informatie,

Heeft u, mijnheer de Minister, de diensten van het BIM
gevraagd een onderzoek aangaande deze garage uit te voeren ?
Zo ja, tot weike besluiten heeft dit geleid ?

Op het ogenblik dat er een ronde tafel wordt georganiseerd
(13 februari) in samenwerking met de Lokale Opdracht van
Brussel Stad en met Inter-Environnement Bruxelles, en waar-
aan u deelneemt, lijkt het dat er dringend tegen dit soort van
aanslag op het milieu moet worden gereageerd.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid te bevestigen wat
volgt:

1. Mijn diensten zijn inderdaad op de hoogte van het dos-
sier waarnaar u verwijst. Ondanks verschillende verzoeken
uitgaande van hetzij de bewoners, hetzij het Kabinet, heeft de
Administratie dit dossier tot op heden niet kunnen onderzoe-
ken. Daarom heeft de Executieve beslist om deze diensten te
reorganiseren en om de behandeling van deze dossiers aan het
BIM toe te vertrouwen.

Bijgevolg heb ik, begin maart, aan het BIM gevraagd om ter
plaatse een onderzoek uit te voeren.

2. Ik wens overigens te onderstrepen dat momenteel « fun-
damenteel» werk wordt verricht met het oog op:
a) de verdeling en de coordinatie van de controletaken tussen

het BIM en de gemeenten, met de hulp van het Parket,
inzake de ingedeelde inrichtingen. In dit geval is de gemeen-
telijke politic, bijvoorbeeld, de meest geschikte instantie
om tussen te komen zo de exploitant de toegestane werk-
uren niet zou naleven;

b) de herziening van de exploitatievoorwaarden en de contro-
lemethoden van de drie sectoren die in het Gewest nogal
voor wat problemen zorgen wanneer ondernemingen ge-
vestigd zijn in woonzones, te weten: de drukkerijen, de
installaties voor het chemisch reinigen en vooral de verf-
spuitcabines.

Het is inderdaad uiterst belangrijk om voor deze 3 sectoren
de hele problematiek grondig te herzien ten einde de hinder te
voorkomen [door de herziening van de exploitatienormen en
-voorwaarden in functie van de beschikbare technologie] en de
controle te verscherpen inzake de naleving van de opgelegde
exploitatievoorwaarden.

Ik hoop aldus te hebben geantwoord op de overigens
gegronde vragen van het geachte lid.

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

Achat de coupes... par le Cabinet en 1990 et en 1991.
L'honorable Ministre pourrait-il me faire part du montant

des depenses effectuees par 1'intermediaire des credits destines
aux depenses de fonctionnement de son Cabinet, en vue de
1'acquisition de coupes, souvenirs, colifichets, gravures, des-
tines a etre remis par lui, ou en son nom, a 1'occasion de
diverses manifestations sportives, culturelles ?

Vraag nr. 134 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 maart 1992
(Fr.):
Aaokoop van bekers... door bet Kabinet in 1990 en in 1991.

Kan de geachte Minister me de bedragen mededelen,
gehaald uit de voor de working van zijn Kabinet bestemde
kredieten, voor de aankoop van bekers, soeveniers, prullaria
en gravures, bestemd om door hem of namens hem op diverse
sportieve, culturele en andere happenings uitgedeeld te wor-
den ?



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 19 octobre 1992 (n° 24)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 19 oktober 1992 (nr. 24) 2351

Reponse: J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable membre que Ie montant des depenses mises a
charge des frais de fonctionnement du Cabinet et effectuees en
vue d'acquerir des coupes, souvenirs, colifichets, gravures,
etc., destines a etre remis a 1'occasion de diverses manifesta-
tions, s'eleve a cinquante trois mille francs pour 1'annee 1990
(53.000 F) et a cent soixante quatre mille francs pour 1'annee
1991 (164.000 F).

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de
uitgaven die ten laste vallen van de werkingskosten van het
Kabinet en die werden verricht voor de aankoop van bekers,
soevenirs, prullaria, gravures, etc., bestemd om op diverse
happenings uitgedeeld te worden, voor het jaar 1990 drien-
vijftigduizend frank (53.000 fr.) bedragen en honderd vieren-
zestigduizend frank (164.000 fr.) voor het jaar 1991.

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

Cabinet ministeriel. — Composition.

J'aimerais connattre la situation de votre Cabinet ministe-
riel, en ce qui concerne ses effectifs, a la date du 1" janvier
1991.

Pourrais-je avoir communication de ces informations par
niveau jusque et y compris Ie cadre ouvrier, les chauffeurs, les
telephonistes ?

Quelle est 1'origine de ce personnel (secteur public —
eventuellement miliciens — secteur prive) ?

Quelles sont les modifications intervenues depuis 1'an
dernier ?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de
communiquer a 1'honorable membre les elements d'informa-
tion suivants:

La composition des Cabinets ministeriels est regie par
1'arrete du 12 juillet 1989, notamment les articles 3 et
5 auxquels je me permets de vous renvoyer.

Au 1° mars 1992, mon Cabinet se composait comme suit:

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

Ministerieel Kabinet. — Samenstelling.

Graag kende ik de samenstelling van de personeelsformatie
van uw ministerieel Kabinet op de datum van 1 januari 1991.

Kunt u mij deze informatie meedelen per niveau, met
inbegrip van de arbeiders, de chauffeurs, de telefonisten ?

Van waar komt het personeel (openbare sector, eventueel
miliciens, prive-sector) ?

Weike wijzigingen werden sedert verleden jaar doorge-
voerd ?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het
geachte lid de volgende inlichtingen mee te delen:

De samenstelling van de Ministeriele Kabinetten wordt
geregeld door het besluit van 12 juli 1989, met name de
artikelen 3 en 5, waarnaar ik u verwijs.

Op 1 maart 1992 was mijn Kabinet samengesteld als volgt;

— niveau 1:
— niveaux2-3-4:
— contractuels:
— secteur public:
— secteur prive;
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J'imagine que Ie dernier element de la question de 1'honora-
ble membre s'inscrivait dans une perspective de continuite et
qu'il ne vise pas 1'hypothese du remplacement d'un membre
de 1'Executif, ce qui est Ie cas depuis Ie 17 decembre 1991.

Ik veronderstel dat het laatste element van de vraag van het
geachte lid in de lijn lag van de voortzetting van het Kabinet
en niet het geval beoogt inzake de vervanging van een lid van
de Executieve, hetgeen het geval was op 17 december 1991.

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

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

En mars 1991, il y a de cela une annee, j'avais interroge Ie
Ministre sur 1'origine des dechets utilises pour la construction
d'une piste de ski, localisee dans Ie hameau «rural» de
Neerpede (question n° 159 au Secretaire d'Etat Gosuin).

Dans sa reponse. Ie Ministre m'avait repondu que, je cite :
«...j'ai d'ores et deja ecrit a la commune d'Anderlecht et au
service des Etablissements classes de la Region de Bruxelles-
Capitale afin d'obtenir toutes les garanties necessaires».

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

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

In maart 1991, reeds meer dan een jaar geleden, stelde ik de
Minister een vraag over de oorsprong van de afvalstoffen die
worden gebruikt voor de bouw van een skipiste in het «lan-
delijk» gehucht Neerpede (vraag nr. 159 aan Staatssecretaris
Gosuin).

In zijn antwoord zei de Minister me dat « hij de gemeente
Anderlecht en de dienst voor beschermde gebouwen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest geschreven had om de nodige
waarborgen te verkrijgen».
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Monsieur Ie Ministre peut-il me dire si aujourd'hui il a
obtenu toutes les garanties necessaires quant aux materiaux
composant la colline constitute pour la piste de ski ?

A-t-il charge son administration d'effectuer une enquete
par rapport a ce dossier ?

Dans 1'affirmative, quelles en sont les conclusions ?
Reponse: Dans ma reponse a la question ecrite n° 159,

j'avais effectivement informe 1'honorable Conseiller que la
commune d'Anderlecht et Ie service « Etablissements classes »
de 1'Administration des Ressources naturelles et de 1'Environ-
nement du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale
avaient ete interroges. Ce qui a ete fait.

J'ai recu, Ie 3 mai 1991, une lettre de la commune
d'Anderlecht precisant que celle-ci avait delivre Ie 27 mars
1990 un permis pour la construction d'une seconde piste de
ski a Neerpede, permis delivre apres enquete publique et avis
du comite de concertation du 2 mars 1990.

Les remblais autorises ont ete controles journellement par
un representant communal.

Ceux-ci proviennent principalement de demolition d'im-
meubles publics situes au sein de 1'agglomeration bruxelloise.

Ils'agitde:
— chantier CEE — rond-point Schumann;
— stade de football d'Anderlecht;
— divers chantiers Erasme a Anderlecht;
— chantier rue de Brederode a Bruxelles;
— siege social BBL — rue du Trone;
— chantier Witchen — rue Bara a Anderlecht.

Quant au service des «Etablissements classes » de 1'Admi-
nistration des Ressources naturelles et de 1'Environnement du
Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale, interroge Ie
19 avril 1992, il n'a fourni aucune reponse.

Je vous rapelle qu'a ce sujet la competence du Service
«Etablissements classes* et celle de police de 1'Environne-
ment ont ete installees a 1'Institut bruxellois pour la Gestion
de 1'Environnement afin d'organiser avec une meilleure
coherence un service d'interet public indispensable au bon
fonctionnement de la Region.

Devant les assurances fournies par la commune d'Ander-
lecht, il semblerait cependant que les materiaux qui consti-
tuent la seconde piste de ski de Neerpede sont de nature inerte
et ne constituent des lors pas un danger pour 1'environne-
ment.

J'espere ainsi avoir repondu a la question de 1'honorable
membre et ainsi avoir leve toutes ses inquietudes.

Kan de heer Minister me zeggen of hij vandaag alle nodige
waarborgen heeft verkregen wat het materiaal betreft dat
voor de aanleg van de skihelling wordt gebruikt ?

Heeft hij zijn bestuur de opdracht gegeven ter zake een
onderzoek uit te voeren ?

Zo ja, tot weike besluiten heeft dit geleid ?

Antwoord: In mijn antwoord op de schriftelijke vraag
nr. 159 bracht ik het geachte Raadslid inderdaad op de
hoogte van het feit dat de gemeente Anderlecht en de dienst
«Ingedeelde Inrichtingen» van de Administratie voor
Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van het Ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden ondervraagd.
Dit gebeurde daadwerkelijk.

Op 3 mei 1991 ontving ik een brief van de gemeente
Anderlecht waarin werd verduidelijkt dat de gemeente op
27 maart 1990 een vergunning had afgegeven voor de aanleg
van een tweede skipiste te Neerpede. Deze vergunning werd
afgegeven na een openbaar onderzoek en het advies van het
overlegcomite d.d. 2 maart 1990.

Het toegelaten vulmateriaal werd dagelijks door een afge-
vaardigde van de gemeente gecontroleerd,

Dit vulmateriaal is voornamelijk afkomstig van gesloopte
openbare gebouwen gelegen binnen de Brusselse agglomera-
tie.

Het gaat om:
— de EEG-werf — Schumanplein;
— het voetbalstadion van Anderlecht;
— verschillende werven van het Erasmusziekenhuis te

Anderlecht;
— de werf Brederodestraat te Brussel;
— de maatschappelijke zetel BBL — Troonstraat;
— de Witchenwerf — Barastraat te Anderlecht.

De dienst van de «Ingedeelde Inrichtingen» van de Admi-
nistratie voor Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van het
Ministerie van het Brussels Hoofdtedelijk Gewest, die op
19 april 1992 werd ondervraagd, heeft daarentegen geen
enkel antwoord gegeven.

In dit verband herinner ik u eraan dat de bevoegdheid van
de Dienst «Ingedeelde Inrichtingen » en deze van de Milieu-
politie bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer werden
ondergebracht zodat een coherente dienst van openbaar nut
kan worden opgericht die onontbeerlijk is voor de goede
werking van het Gewest.

Gelet op de door de gemeente Anderlecht verstrekte
waarborgen, blijkt evenwel dat de materialen die werden
gebruikt voor de aanleg van de tweede skipiste van Neerpede
onschadelijk zijn en bijgevolg geen gevaar vormen voor het
leefmilieu.

Ik hoop aldus te hebben geantwoord op de vraag van het
geachte lid en.hem tevens volledig gerustgesteld te hebben.

Question n° 150 de M. Adriaens du 7 mai 1992 (Fr.) :
L'ordonnance relative a la conservation de la faune sauvage

et a la chasse.

L'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 mammi-
feres,_oiseaux, batraciens et reptiles vivant a 1'etat sauvage (...)
sont protegees. Cette protection implique 1'interdiction (...)
d'endommager ou de detruire intentionnellement (...) leurs
habitats (...).

Vraag nr. 150 van de heer Adriaens d.d. 7 mei 1992 (Fr.):
De ordonnantie betreffende het beboud van de wilde fauna

en betreffende de jacbt.
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, kik-
vorsachtigen en reptielen die in het wild leven (...). Door deze
bescherming is het verboden (...) hun habitat (...) opzettelijk
te beschadigen of te vernietigen (...)».
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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.

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 ?

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 particu-
lier, dans ce cas-si, de mares abritant des batraciens ?

Repoase: L'interdiction d'endommager ou de detruire
intentionnellement 1'habitat d'animaux proteges ne concerne
pas necessairement tous les actes et travaux qui entrament la
destruction de sites semi-naturels comportant des habitats
sauvages.

En effet, 1'utilisation expresse de la notion d'intentionnalite
par 1'ordonnance relative a la conservation de la faune deroge
aux mecanismes habiruels d'incrimination en droit de 1'envi-
ronnement. Elle renvoie a un principe bien connu en droit
penal: 1'infraction n'existe pas par Ie seui fait qu'ait ete
materiellement accompli un acte interdit par la loi; aux
elements legaux et materiels de 1'infraction, s'ajoute 1'element
moral (Tulkens Francoise et Van De Kerchove Michel,
Introduction au droit penal. Story scientia, 1991, pp. 233-
234).

Si 1'mtention est requise ni la negligence coupable, ni Ie
defaut de prevoyance et de precaution ni la faute ne suffisent.
U faut demontrer Ie dol. Les actes incrimines, en 1'espece la
destruction de 1'habitat d'animaux sauvages, ne sont imputa-
bles a 1'agent que si celui-ci a pleinement discerne les elements
de 1'acte commis et qu'il en a fait son objectif ou, a tout Ie
moins, qu'il en a accepte leur realisation (Hennau Christiane
et Verhaegen Jacques, Droit penal general, Bruylant, 1991,
n° 347 et suivants, pp. 268 et suivantes). Get element moral
justifie 1'absence de responsabilite penale des societes comme
par exemple une entreprise de travaux publics (Van Remoor-
tere Francis, «La question de la responsabilite penale des
personnes morales en droit de l'environnement», Rev. dr.
pen., 1991, pp. 313-315). Dans Ie meme ordre d'idees,
1'erreur de bonne foi ou 1'ignorance de la qualite du site et de
son habitat exclut 1'application de 1'ordonnance du 29 aout
1991 relative a la conservation de la faune et a la chasse. En
revanche, elle deplore pleinement ses effets a 1'encontre de
1'individu qui a detruit ou endommage sciemment 1'habitat
d'animaux sauvages.

Au-dela de 1'argumentation juridique, il convient de revenir
a 1'evidence: il est prete au Legislateur regional, une intention
qui ne fut jamais la sienne. II n'a jamais ete question, au cours
des discussions suscitees par la proposition d'ordonnance de
M°" Dupuis, de proscrire de facon indiscriminee et generale
tous actes et travaux dans les sites ou habite 1'un ou 1'autre
specimen de la faune sauvage bruxelloise. Lorsque Ie Conseil
regional a ete anime du souci de proteger des sites naturels des
initiatives des particuliers, il vota 1'ordonnance du 7 mars
1991 visant a accelerer la procedure de protection d'un milieu
naturel. Celle-ci immunise bel et bien les sites de haute valeur
biologique des 1'engagement d'une procedure de classement
en reserve naturelle.

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

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

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 ?

Antwoord: Het verbod om het woongebied van be-
schermde dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
heeft niet noodzakelijk betrekking op alle handelingen en
werkzaamheden die de vernieling tot gevolg hebben van
halfnatuurlijke gebieden met wilde woongebieden.

Het uitdrukkelijke gebruik van het begrip opzet in de
ordonnantie betreffende de bescherming van de wilde fauna
en betreffende de jacht wijkt af van de gebruikelijke methode
van strafbaarstelling in het milieurecht. Het verwijst naar een
bekend beginsel in het strafrecht: het strafbare feit bestaat
niet alleen doordat feitelijk een door de wet verboden
handeling is gesteld; bij de wettelijke en feitelijke componen-
ten van het strafbare feit komt nog de morele component
(Tulens Francoise en Van De Kerckhove Michel, Introduction
au droit penal. Story scientia, 1991, biz. 233-234).

Indien opzet is vereist, volstaan noch nalatigheid, noch het
gebrek aan voorzichrigheid of voorzorg, noch de fout. Het
opzet moet worden bewezen. De gelaakte handelingen, in dit
geval het vernielen van het woongebied van wilde dieren,
kunnen de agens alleen ten laste worden gelegd indien deze de
componenten van de gestelde handeling ten voile heeft
ohderkend en hij ze zich tot doel heeft gesteld of, althans, dat
hij er de totstandbrenging van heeft aanvaard (Hennau
Christiane en Verhaegen Jacques, Droit penal general, Bruy-
lant, 1991, nr. 347 en volgende, biz. 268 en volgende). Die
morele component rechtvaardigt het ontbreken van strafrech-
telijke aansprakelijkheid van vennootschappen, zoals bijvoor-
beeld een onderneming van openbare werken (Van Remoor-
tere Francis, «La question de la responsabilite penale des
personnes morales en droit de l'environnement», Rev. dr.
pen., 1991, biz 313-315). In het verlengde hiervan sluiten de
vergissing die te goeder trouw is begaan of de onwetendheid
over de aard van het gebied en van de bevolking ervan de
toepassing uit van de ordonnantie van 29 augustus 1991
betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende
de jacht. Zij heeft daarentegen ten voile uitwerking ten
aanzien van het individu dat bewust het woongebied van
wilde dieren heeft vernield of beschadigd.

Afgezien van de juridische argumentatie, dient men zich bij
de feiten neer te leggen : de Gewestwetgever wordt een
bedoeling toegeschreven die hij nooit heeft gehad. Er is, in de
loop van de discussies die naar aanleiding van het voorstel
van ordonnantie van mevrouw Dupuis zijn ontstaan, nooit
sprake van geweest alle handelingen en werkzaamheden in de
gebieden waar een of ander exemplaar van de Brusselse wilde
fauna woont zonder onderscheid en over de hele lijn te
verbieden. Toen het de bekommernis van de Gewestraad was
natuurgebieden te beschermen tegen initiatieven van particu-
lieren, nam hij de ordonnantie van 7 maart 1991 aan met de
bedoeling de procedure voor de bescherming van een natuur-
Ujk milieu te versnellen. Deze beschermt wel degelijk de
gebieden met hoge biologische waarde zodra een procedure is
aangevat voor bescherming als natuurreservaat.
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II convient done de ne pas se tromper de texte legislatif et de
ne pas user des termes generaux d'une ordonnance pour nier
les droits reserves aux Bruxellois par d'autres normes, specia-
lement en matiere d'urbamsine.

En ce qui concerne la problematique du Val d'Or, j'ai
1'honneur de vous informer que Ie bourgmestre Desir a
marque son accord pour qu'un representant du Cabinet ou de
1'IBGE fasse partie d'un comite d'accompagnement charge de
veiller a la protection et a 1'amenagement ecologique des
zones d'espaces verts. Ce comite examinera la problematique
des mares a batraciens et proposera des mesures pour assurer
leur protection.

Het gaat er dus om zich niet van wettekst te vergissen en
geen gebruik te maken van de algemene bewoordingen van
een ordonnantie om de rechten te negeren die door andere
rechtsregels, inzonderheid inzake stedebouw, aan de Brusse-
laars zijn toegekend.

Wat betreft de problematiek van de Gulledelle, heb ik de
eer u mede te delen dat burgemeester Desir ermee heeft
ingestemd dat een vertegenwoordiger van het Kabinet of van
het BIM deel uitmaakt van een begeleidingscomite belast met
de zorg voor de bescherming en de aanleg van groene
ruimten. Dat comite zai de problematiek van de kikkerpoelen
onderzoeken en maatregelen voorstellen om te voorzien in de
bescherming ervan.

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

Evolution du aiveau des nappes.

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

Suite a plusieurs hivers sans neige, j'ai manifesto quelques
inquietudes mais j'ai etc immediatement rassure par Ie
Ministre.

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

Quelle en est la consequence au niveau de 1'importance de
la nappe aquifere ?

Quelles sont les perspectives a moyen et a long terme ?

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

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

La problematique de la qualite et du niveau des nappes
aquiferes requiert de la part du ministere une attention
particulierement soutenue.

Des mesures en continu du niveau des nappes aquiferes,
d'oii provient 1'eau de distribution des communes bruxel-
loises, sont realisees par les administrations competentes.

Le niveau et la sensibilite a la secheresse de ces nappes
varient fortement en fonction de leur volume et de la nature
du substrat qui les accueille.

Une situation detaillee et exhaustive de 1'etat des aquiferes
alimentant en eau la Region est a la disposition de Monsieur
le Conseiller, s'il en fait la demande.

La diversification des sources d'appro visionnement, 1'exis-
tence de reserves de capacite de production et de reservoirs
importants doivent nous permettre d'envisager avec serenite
1'apparition de secheresses, meme prolongees.

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

Evolutie van betpeil van het grondwater.

Ik stelde uw voorganger reeds een aantal vragen over de
evolutie van het peil van het grondwater waaruit Brussel zijn
water moet putten.

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

Opnieuw hebben we een praktisch sneeuwioze winter
achter de rug.

Welk gevolg heeft dit voor het grondwater ?

Weike zijn de vooruitzichten op middellange en lange
termijn ?

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

Aatwoord: In antwoord op zijn vragen heb ik de eer het
geachte lid, de volgende inlichtingen mee te delen :

Het probleem van de kwaliteit en het niveau van het
grondwater wordt aandachtig opgevolgd door het ministerie.

Het niveau van het grondwater, waaruit het leidingwater
van de Brusselse gemeenten wordt opgepompt, wordt on-
onderbroken gemeten door de bevoegde administraties.

Het niveau en de gevoeligheid aan de droogte van deze
grondwaterlagen schommelen volgens het volume ervan en de
aard van de grondlaag waarin het water zich bevindt.

Een gedetailleerde en volledige beschrijving van de toestand
van de grondwaterlagen, bestemd voor de watervoorziening
van het Gewest ligt ter beschikking van het Raadslid, indien
hij hierom verzoekt.

Dank zij de diversifiering van de watervoorzieningsbron-
nen, het bestaan van produktiecapaciteitsreserves en van
belangrijke reservoirs kunnen wij het hoofd bieden aan zeifs
langdurige droogteperiodes.
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Question n° 154 de M. Guillaume du 22 mai 1992 (Fr.):

Salon de 1'eavironaement et de la. protection animale.

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.

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

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 ?

Reponse : J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable Conseiller que le Ministere de 1'Environnement
de la Region de Bruxelles-Capitale n'est pas organisateur du
2"° salon de 1'Environnement et de la Protection animale qui
s'est tenu au pare des Expositions du Heysel du 15 au 20 mai
1992.

C'est au titre de participants, a 1'instar d'autres pouvoirs
publics, que le Ministere de 1'Environnement etait present.

J'espere ainsi avoir repondu a 1'honorable membre.

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

Salon van het leefmilieu en de dierenbescberming.

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 »).

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

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

Aatwoord : Ik heb de eer het geachte Raadslid mee te delen
dat het Ministerie van leefmilieu van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest niet de organisator was van het 2de Salon voor
het Leefmilieu en voor Dierenbescherming dat plaatshad van
15 tot 20 mei in het Tentoonstellingspark van de Heizel.

Het Ministerie van Leefmilieu was aanwezig als deelnemer,
zoals de andere openbare besturen.

Ik hoop bijgevolg de vraag van het geachte lid te hebben
beantwoord.

Ministre de 1'Economie
Question n° 96 de M. Drouart du 29 juillet 1992 (Fr.) :

Aides de la SRIB a des societes Gnancant des campagnes
electorates.

Dans le rapport annuel de la SRIB (Societe regionale
d'lnvestissement de Bruxelles), on trouve la presentation des
societes aidees par celle-ci. Plusieurs de ces societes ont
contribue au financement de campagnes electorales de partis
et de politiciens importants de notre Region.

Monsieur le Ministre considere-t-il qu'il est normal que
certaines societes privees recoivent une aide publique alors
qu'elles financent des campagnes electorales ?

Monsieur le Ministre a-t-il donne des directives a la SRIB
pour que les societes ne puissent recevoir une aide publique
qu'a condition qu'aucun soutien financier ne soit apporte a
un parti ou a un politicien ?

Reponse : J'ignore a quoi se rapportent les affirmations de
1'honorable membre.

Je ne peux, des lors, pas m'exprimer a ce sujet.

Minister belast met Economic
Vraag nr. 96 van de heer Drouart d.d. 29 juli 1992 (Fr.) :

Steun van de GIMB aan maatschappijen die Idescampagnes
financiered..

Het jaarverslag van de GIMB vermeldt de maatschappijen
die ze gesteund heeft. Verschillende van deze maatschappijen
hebben bijgedragen tot de financiering van de kiescampagnes
van de belangrijke partijen en politici van ons Gewest.

Meent de heer Minister dat het normaal is dat sommige
prive-maatschappijen overheidssteun krijgen hoewel ze kies-
campagnes financieren?

Heeft de heer Minister richtlijnen gegeven aan de GIMB
opdat maatschappijen slechts overheidssteun zouden kunnen
ontvangen op voorwaarde dat geen financiele steun wordt
verleend aan een partij of aan een politicus ?

Aatwoord: Ik weet niet waar de beweringen van het
geachte lid op slaan.

Ik kan er mij derhalve niet over uitspreken.

Question n° 97 de M. Vandenbossche du 25 aout 1992 (N.) :

Guicbet d'entreprise au Centre feminin d'education perma-
nente.

J'ai appris par le biais d'une invitation emanant du Centre
feminin d'education permanente que cette organisation
ouvrait un guichet d'entreprise et que ce projet beneficiait du
soutien du Ministre de 1'Economie.

Vraag nr. 97 van de heer Vandenbossche d.d. 25 augustus
1992 (N.):

Ondernemiagsloket in het Centre feminin d'education
permanente.

Naar aanleiding van een uitnodiging uitgaande van het
« Centre feminin d'education permanente » werd ik in kennis
gesteld van de opening van een_pndernemingsloket door
bovenvermelde organisatie, waarbij vermeld werd dat het
project werd ondersteund door de Minister voor Economie,
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Le Ministre peut-il me dire :

- quelles conditions il a imposees pour accorder son appui a
un tel pro jet?

- quelle est la description du contenu du projet ? Le Ministre
peut-il me communiquer le document de base du projet ?

- avec quel montant ce projet a etc finance ?
- pour quelles raisons une organisation relevant apparem-

ment des matieres communautaires (Centre feminin d'edu-
cation permanente) peut s'attribuer un projet dans cette
matiere ?

- dans quelle mesure le bilinguisme ou le plurilinguisme a ete
garanti ?

- si des projets similaires peuvent etre introduits par plu-
sieurs associations ?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de porter
a la- connaissance de 1'honorable membre les elements sui-
vants :

— Tout d'abord, il faut preciser que ce projet s'inscrit dans
le cadre du programme europeen NOW (New Opportunities
for Woman), finance par le Fonds social europeen.

II ne s'agit toutefois pas de programme de formation
professionnelle mais bien de detection et de suivi de projets de
creation d'entreprises ou d'activites d'independant menes par
des femmes.

— L'invitation que vous avez recue a ete envoyee, sur
demande de mon Cabinet, a tous les echevins en charge des
classes moyennes ainsi qu'a tous les bourgmestres de la
Region.

— Les conditions ayant preside au soutien de ce projet
sont principalement:

- un interet croissant manifeste par les femmes pour les
activites d'independant;

- un risque de faillite important, les premieres annees pour
les entreprises qui ont demarre sans une preparation
suffisante de leur instigateur, notamment en gestion;

- 1'integration et le co-financement du projet dans le cadre du
programme europeen NOW (egalite des chances pour les
femmes);

- le besoin, a cote des realisations industrielles, de stimuler
qualitativement des realisations plus modestes quoiqu'in-
dispensables, dans les domaines du commerce et de 1'artisa-
nat;

— 1'exclusion relative des femmes des postes de manager et
leur meconnaissance de la culture d'entrepreneur;

— les difficultes des femmes «rentrantes» sur le marche de
1'emploi de trouver un emploi salarie.

— Le contenu du projet peut s'exprimer selon deux axes
principaux:

— 1'ouverture d'un guichet de 1'entreprise proprement dit ou
les candidates entrepreneur pourront trouver 1'appui juri-
dico-economique necessaire (constitution du plan d'af-
faires, redaction d'un bail commercial,...) aupres d'un
economjste et d'un juriste via un systeme de consultations;

— 1'eehange d'experiences au niveau europeen (Rome, Barce-
lone, Paris) et la constitution commune d'outils de diffu-
sion des pratiques.

Kan de heer Minister mij mededelen :

— weike voorwaarden werden gesteld tot ondersteuning van
een dergelijk project ?

— wat inhoudelijk de beschrijving is van het projekt ? Kan de
heer Minister mij het basisdocument van het project
mededelen ?

— met welk bedrag dit project werd gefinancierd ?
— om weike redenen een organisatie weike blijkbaar behoort

tot de gemeenschapsaangelegenheden (Centre feminin
d'education permanente) zich in deze materie een project
kan toewijzen ?

— in weike mate de tweetaligheid of de meertaligheid is
gewaarborgd?

— of gelijkaardige projecten kunnen worden ingediend door
meerdere verenigingen ?

Aatwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het
geachte lid volgende elementen mede te delen :

— Allereerst dient gepreciseerd te worden dat dit project in
het kader past van het Europees programma NOW (New
Opportunities for Woman), gefinancierd door het Europees
Sociaal Fonds.

Het gaat evenwel niet om een programma van beroepsop-
leiding, maar wel van ontdekking en begeleiding van projec-
ten inzake creatie van bedrijven of zeifstandige activiteiten
door vrouwen.

— De uitnodiging die u ontving op verzoek van mijn
Kabinet, werd aan alle schepenen gezonden, belast met de
middenstand, evenals aan alle burgemeesters van het Gewest.

— De voorwaarden die tot dit project aanleiding hebben
gegeven zijn voornamelijk de volgende :

— een toenemende belangstelling vanwege de vrouwen voor
zeifstandige activiteiten;

— een aanzienlijk risico van faillissement in de eerste bes-
taansjaren voor de bedrijven die zonder voldoende voorbe-
reiding van hun stichter werden opgestart, en meer bepaald
wat het beheer betreft;

— de integratie en de co-financiering van het project in het
kader van het Europees programma NOW (gelijkheid van
kansen voor de vrouwen);

— de behoefte, buiten de industriele verwezenlijkingen, om
kwalitatief meer bescheiden doch noodzakelijke realisaties
te stimuleren op het gebied van handel en ambacht;

— de betrekkelijke uitsluiting van vrouwen op managerspos-
ten en hun onwetendheid op het gebied van ondernemings-
ervaring;

— de moeilijkheden die «terugkerende» vrouwen op de
arbeidsmarkt ondervinden wanneer zij een bezoldigde
betrekking zoeken.

— De inhoud van het project heeft twee hoofdodentaties :

— de opening van een eigenlijk bedrijvenloket waar de
kandidaat-ondernemers de nodige juridisch-economische
steun kunnen vinden (samenstelling van een ondernemings-
plan, opstelling van een handelshuurcontract,...) bij een
economist en een jurist via een raadplegingssysteem;

— de uitwisseling van ervaringen op Europees niveau (Rome,
Barcelona, Parijs) en de gemeenschappelijke samenstelling
van mformatiedocumenten.
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— Le projet est finance par Ie departement de 1'economie a
concurrence de 1.800.000 F pour une experience de deux
annees.

Le projet a egalement ete agree dans le cadre de NOW
(FSE) pour un montant de 3.643.636 F.

Enfin, une partie du temps de travail est finance par le
budget regional de 1'emploi via la mise a disposition par
Ceraction de personnel sous 1'arrete royal 258.

— Le Centre feminin d'education permanente est habilite a
mener a bien ce projet pour deux raisons principales :

- sa capacite a attirer une demande feminine importante
pour la creation d'entreprises ou 1'installation comme
independant;

- le centre se limitera a selectionner, jauger et accompagner
ces projets. II orientera vers d'autres etablissements si des
complements de formations professionnelles s'averaient
necessaires;

- son association avec Ceraction qui mettra a disposition des
conseillers en creation d'entreprises qualifies et experi-
mentes.

— Le bilinguisme est garanti par des consultations dans les
deux langues nationales ainsi que la diffusion d'un depliant
informatif bilingue a 1'usage des recipiendaires.

— Tout projet de cette nature fera 1'objet d'un examen
attentif pour autant qu'il ait obtenu prealablement un accord
de co-financement d'un programme europeen (FSE, FE-
DER,...).

— Het project wordt gefinancierd door het departement
van Economie voor een bedrag van 1.800.000 fr., bestemd
voor een experiment van twee jaar.

Het project werd tevens erkend in het kader van NOW
(ESF) voor een bedrag van 3.643.636 fr.

Een deel van de werktijd wordt door de regionale tewerk-
stellingsbegroting gefinancierd via de terbeschikkingstelling
door Ceraction van personeel onder koninklijk besluit 258.

— Het Centre feminin d'education permanente is bevoegd
om dit project uit te voeren om twee hoofdredenen :

- zijn capaciteit om een aanzienlijke vraag vanwege vrouwen
aan te trekken voor de creatie van bedrijven of voor
installatie als zeifstandige;

- het centrum zai zich beperken tot de selectie, de beoorde-
ling en de begeleiding van deze projecten. Het zai naar
andere etablissementen verwijzen indien aanvullende
beroepsopleiding noodzakelijk mocht blijken;

- de associatie met Ceraction, die bevoegde en ervaren
adviseurs in bedrijfscreatie ter beschikking stelt.

— De tweetaligheid wordt gegarandeerd door raadplegin-
gen in beide landstalen en door de verspreiding van een
tweetalige informatiefolder ten behoeve van de gei'nteresseer-
den.

— Elk project van deze aard maakt het voorwerp uit van
een nauwkeurig onderzoek voor zover het eerst een co-
financieringsgoedkeuring van een Europees programma heeft
gekregen (ESF, EFRO,...).

Question n° 98 de M. Simonet du 27 aout 1992 (Fr.)

Accroissemeat de faillites dans la Region de Bruxelles-
Capitale.

Les chiffres les plus recents de la societe specialisee Dun &
Bradstreet font apparattre un accroissement inquietant du
nombre de faillites dans la Region de Bruxelles-Capitale. La
zone Bruxelles-Hal-Vilvorde est de loin la plus touchee du
pays puisqu'on y a enregistre une augmentation de 46,55 %
des faillites entre le mois de juillet 1991 et le mois de juillet
1992.

Le Ministre est-il au courant de ces donnees statistiques
alarmantes ?

Quelle est sa reaction face a ce chiffre qui constitue en lui-
meme un eclatant constat de carence de la politique economi-
que et d'expansion menee par le Ministre regional de
1'Economie ?

Quelle est la repercussion de cet accroissement de faillites
sur le volume de 1'emploi dans notre Region ?

Enfin, quels sont les projets du Ministre qui permettront de
juguler la progression arithmetique du nombre des depots de
bilan sur le territoire de la Region de Bruxelles-Capitale ?

Vraag nr. 98 van de heer Simonet d.d. 27 augustus 1992
(Fr.) :

Toeaemende faillissementen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

De meest recente cijfers van de gespecialiseerde maatschap-
pij Dun & Bradstreet wijzen op een beangstigende toename
van het aantal faillissementen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De zone BrusseI-Halle-Vilvoorde is veruit het
zwaarst geraakt van het hele land, aangezien men er een
verhoging van 46,55 % van de faillissementen heeft opgete-
kend tussen juli 1991 en juli 1992.

Is de heer Minister op de hoogte van deze alannerende
statistische gegevens ?

Hoe reageert hij ten opzichte van dit cijfer dat op zich een
vaststelling is van het falen van het beleid van economic en
expansie, gevoerd door de regionale Minister van Economic ?

Weike is de weerslag van deze toenemende faillissementen
op het tewerkstellingsvolume in ons Gewest?

Weike zijn de plannen van de Minister om de r.ekenkundige
reeks van het aantal neerleggingen van de balans op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in te
dijken ?
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Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
remarquer a 1'honorable membre que les chiffres sur lesquels
il base sa question sont loin de refleter la situation specifique
de la Region de Bruxelles-Capitale.

En effet, Ie territoire de 1'arrondissement de Bruxelles-Hal-
Vilvorde depasse largement celui de la Region, il comprend
un grand nombre d'entreprises de tous les secteurs et la
gamme des activites economiques exercees dans 1'arrondisse-
ment ne correspond pas a la gamme propre a la Region.

Par ailleurs, une analyse economique serieuse ne doit pas se
baser sur une comparaison ponctuelle limitee, mais bien sur
une etude reposant sur une plus longue periode, stadstique-
ment valable. Agir autrement conduit quasi-inevitablement a
des conclusions non pertinentes.

Une illustration du danger d'une telle utilisation d'un
chiffre isole est fournie par les donnees du mois d'aout,
etablies par la meme societe specialisee : pour aout 1992, Ie
chiffre de Bruxelles-Hal-Vilvorde est maintenant en baisse de
13,33 % par rapport a aout 1991. D'autres variations
surprenantes peuvent etre citees au depart de ces memes
tableaux.

Ceci pose, il est certain que Ie nombre de faillites a
augmente de maniere generale en Belgique : pour Ie premier
trimestre 1992, la hausse est de 20,5 % par rapport au
premier trimestre 1991.

Les chiffres actuellement disponbiles montrent que, cette
fois, la province de Brabant (done y inclus la Region de
Bruxelles-Capitale) accuse une hausse de 13,9 %, inferieure
done a la moyenne nationale.

En ce qui concerne 1'augmentation generalisee du nombre
de faillites, 1'honorable membre n'est pas sans savoir, comme
differentes etudes 1'ont demontre, que la conjoncture econo-
mique n'est pas Ie facteur direct majeur.

La crise economique actuelle accule bien sur directement un
certain nombre d'entreprises au dep6t de bilan, notamment
dans Ie secteur des services et du commerce, deux secteurs qui
sont surrepresentes dans notre Region par rapport a la
moyenne nationale.

Mais Ie plus grand nombre de faillites est incontestable-
ment lie a des erreurs de gestion et a la structure de
1'entreprise.

C'est pour remedier a ces deficiences que je mets en place
actuellement de nouveaux instruments dont Ie projet de
Fonds a la creation et au developpement des PME, qui sera
une filiale specialisee de la SRIB, Ie projet d'une cellule de
guidance et accompagnement des PME au sein de la SDRB et
encore les projets de Centres d'Entreprises. Ces prochaines
realisations devront pouvoir fournir a nos PME un soutien
financier adaptee et une aide efficace a la gestion et au
developpement.

Les avis que j'ai deja recueillis me confortent dans la
conviction que ces approches seront parmi les plus efficaces
que 1'on peut mettre en place d'autant, comme Ie sait
1'honorable membre, que la Communaute europeenne res-
treint de plus en plus les aides financieres directes aux
entreprises.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het
geachte lid erop te wijzen dat de cijfers waarop hij zich
baseert om zijn vraag te formuleren niet de weergave zijn van
de specifieke toestand van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Het is namelijk zo dat het grondgebied van het arrondisse-
ment Brussel-Halle-Vilvoorde veel ruimer is dan dat van het
Gewest en bovendien een groot aantal bedrijven van alle
sectoren verzamelt; daarbij is het gamma van de in het
arrondissement uitgeoefende activiteiten zeer verschillend van
het gamma dat eigen is aan het Gewest.

Anderzijds dient een ernstige economische analyse zich niet
te baseren op een beperkte punctuele vergelijking, maar wel
op een studie die een langere, statistisch waardevolle periode
behelst. Anders handelen leidt praktisch onvermijdelijk tot
niet pertinente conclusies.

Een illustratie van het gevaar van een dergelijk gebruik van
een geisoleerd cijfer wordt gegeven door de cijfers van
augustus, opgesteld door dezelfde gespecialiseerde
maatschappij : wat augustus 1992 betreft, daalt het cijfer
voor Brussel-Halle-Vilvoorde met 13,33 % ten opzichte van
augustus 1991. Andere opvallende variaties kunnen op basis
van dezelfde tabellen worden genoemd.

Nu dit gesteld is, is het weliswaar zeker dat het aantal
faillissementen algemeen is gestegen in Belgie : in het eerste
kwartaal van 1992, ligt het cijfer 20,5 % hoger dan in het
eerste kwartaal van 1991.

De thans beschikbare cijfers tonen aan dat de provincie
Brabant (waarin begrepen het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest) een toename kent van 13,9 %, wat dus een lager
percentage is dan het nationaal gemiddelde.

Wat de algemene toename betreft van het aantal faillisse-
menten, zai het geachte lid zeker wel weten — zoals verschil-
lende studies het hebben gesteld - dat de economische
conjunctuur niet de voornaamste directe factor is.

De huidige economische crisis brengt een aantal bedrijven
rechtstreeks tot het neerleggen van de balans, en meer bepaald
in de sector van handel en dienstverlening; het gaat hier om
sectoren die oververtegenwoordigd zijn in ons Gewest ten
opzichte van het nationaal gemiddelde.

Nochtans is het grootste aantal faillissementen ongetwijfeld
te wijten aan een verkeerd beheer en een onaangepaste
structuur van het bedrijf.

Om opiossing te vinden voor deze zwakheden, ben ik thans
bezig met het op gang brengen van nieuwe instrumenten,
waaronder het project Fonds voor de creatie en de ontwikke-
ling van KMO's, dat een gespecialiseerde filiaal van de GIMB
wordt, het project van een ondersteunings- en begeleidingscel
van de KMO's in de school van de GOMB en ook de
projecten voor de Bedrijvencentra, Deze komende verwezen-
lijkingen zouden onze KMO's een aangepaste financiele steun
en een efficiente begeleiding inzake beheer en ontwikkeling
moeten geven.

De adviezen die ik heb ingewonnen sterken mij in de
overtuiging dat deze benaderingen de meest doeltreffende zijn
die men op gang kan brengen, temeer daar — en dit zai het
geachte lid zeker niet onbekend zijn - de Europese
Gemeenschap de rechtstreekse financiele steun aan de bedrij-
ven hoe langer hoe meer kortwiekt.
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Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes
Question n0 284 de M. Drouart du 7 mai 1992 (Fr.):

Le placement de mobilier urbain Ie long des voiries
regionales (suite).

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.

Dans les trois situations suivantes :

— placement d'une colone Morris chaussee de Mons a
hauteur du square Albert I" et de la rue du Collecteur;

— placement d'une colonne Morris chaussee de Mons a
hauteur du square Albert I" et de la rue Van Lint;

— placement d'une colonne Morris chaussee de Mons a
hauteur du square Albert I" et du boulevard A. Briand,

sur des sites qui m'apparaissent comme etant regionaux,
Monsieur le Ministre peut-il me preciser si une demande
d'autorisation a etc effectuee ?

Dans 1'affirmative, 1'autorisation a-t-elle ete accordee ?

Reponse: A sa question, j'ai 1'honneur d'apporter a 1'hono-
rable membre les informations suivantes.

Pour les trois situations citees, aucune demande d'autorisa-
tion n'a ete introduite.

En date du 31 octobre 1989, le Service des Routes de
Bruxelles-Capitale informait 1'Administration de 1'Urbanisme
que ces colonnes avaient ete placees sans qu'aucune demande
d'autorisation n'ait ete introduite et lui demandait de 1'infor-
mer de la suite qu'elle envisageait de donner a cette affaire.

Un courrier de 1'Administration de 1'Urbanisme, date du 16
janvier 1990, informait le Service des Routes qu'elle deman-
dait au college de la commune d'Anderlecht d'appliquer en
coordination avec le fonctionnaire delegue la procedure
prevue par la loi en ce qui concerne les infractions, c'est-a-dire
de dresser un proces-verbal, et de 1'informer de la mesure qui
serait prise en vertu de 1'article 65 de la loi sur 1'urbanisme et
1'amenagement du territoire.

U revient done a la commune d'Anderlecht d'appliquer la
suite de la procedure.

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vemieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten
Vraag nr. 284 van de heer Drouart d.d. 7 mei 1992 (Fr.) :

Plaatsing van stadsmeubilair langs de gewestwegen (ver-
volg).

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».

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.

In bevestigend geval, werd de toelating toegekend ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
zijn vraag de volgende informatie te verschaffen.

Voor de drie opgesomde situaties werd geen toelating
gevraagd.

Op 31 October 1989 lichtte de Dienst der Wegen van
Brussel-Hoofdstad het Bestuur voor Stedebouw erover in dat
deze zuilen waren opgesteld zonder dat een toelating was
aangevraagd, en vroeg het Bestuur om inlichtingen te ver-
schaffen betreffende het gevolg dat het aan deze zaak zou
voorbehouden.

Een brief van het Bestuur voor Stedebouw van 16 januari
1990 stelde de dienst der Wegen ervan in kennis dat het aan
het college van de gemeente Anderlecht had gevraagd om in
samenwerking met de afgevaardigd ambtenaar de procedure
toe te passen die voorzien is door de wet voor wat betreft
overtredingen; te weten, de opstelling van processen-verbaal,
en het in te lichten over de maatregelen die zouden worden
genomen overeenkomstig artikel 65 van de wet op de
Stedebouw en de ruimtelijke ordening.

Het komt bijgevolg aan de gemeente Anderlecht toe om de
procedure verder te zetten.

Question n" 285 de M. Galand du 13 mai 1992 (Fr.) :
La securite des travailleurs de la STIB et des usagers.
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, concer-
nant le personnel de la STIB:
1. le nombre d'accidents de travial 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;

Vraag nr. 285 van de heer Galand d.d. 13 mei 1992 (Fr.) :
De veiligheid van bet MIVB-personeel en -gebrvikers.
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. het aantal arbeidsongevallen waarvan de werknemers van

de MTVB het slachtoffer waren in 1991 op de arbeids-
plaatsen en de verdeling van deze ongevallen per werk-
plaats;



2360 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 19 octobre 1992 (n° 24)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 19 oktober 1992 (nr. 24)

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

3. les mesures complementaires de prevention de ces acci-
dents, prises en 1991.

Concernant les usagers, je voudrais obtenir du Ministre Ie
nombre d'accidents repertories et Ie 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.

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 Ie
niveau de la STIB a ces points de vue ?

Reponse: Les tableaux ci-dessous reprennent les statisti-
ques « accidents du travail» demandees.

Ces tableaux statistiques, relevant du fonctionnement inte-
rieur de la STIB, sont regulierement communiques et com-
mences au Comite de Securite et d'Hygiene de la societe.

Comme chaque annee, Ie Service Securite Hygiene et
Accidents du Travail de la societe a propose au Comite SHE
un certain nombre de mesures susceptibles d'ameliorer les
conditions de travail des agents en matiere de securite,
d'hygiene et d'ergonomie.

De nombreuses visites de prevention ont ete realisees sur les
lieux de travail par les services de SHE et Service medical du
Travail. De plus, une analyse approfondie des declarations
d'accidents de travail a ete realisee. Ces deux mesures ont
contribue a un renforcement des moyens techniques de
securite mis a la disposition des travailleurs.

Des actions de formation, debutees des 1'annee 1991,
seront renforcees en 1992 afin d'ameliorer la qualite du
travail dans les services techniques de la societe et les
problemes relationnels des agents de conduite et de percep-
tion avec leur environnement et notamment la clientele.
L'honorable membre trouvera en annexe de la presente
quelques exemples d'ameliorations techniques en vue d'ame-
liorer la prevention des accidents de travail.

En ce qui concerne la securite des travailleurs, des compa-
raisons avec d'autres reseaux ne sont actuellement pas
disponibles. Pareilles comparaisons seraient d'ailleurs tres
difficiles a etablir de facon significative etant donne les
divergences existantes entre les legislations des differents etats
en matiere de definition et de calcul des accidents du travail.

Pour les usagers, Ie service du Contentieux a repertorie
4.998 accidents survenus en 1991 et 4.629 en 1990.

A propos des usagers, il y a eu 439 voyageurs blesses en
1991 et402 en 1990. Les service du Contentieux a egalement
enregistre 195 personnes blessees lors de chutes sur les quais,
dans les stations de metro, dans les escaliers et les escalators
(centre 232 en 1990). En annexe, vous trouverez les tableaux
des repartitions des blesses en 1990 et 1991.

De plus. Ie meme probleme de divergence des statistiques,
tenues par les divers reseaux europeens, empeche a 1'heure
actuelle de produire des comparaisons fiables. En reunions
interreseaux, les chefs de surete des reseaux de Paris, Lyon,
Marseille, Lille et Bruxelles tentent actuellement d'etablir des
definitions et une terminologie commune afin de pouvoir
etablir des statistiques comparables a 1'avenir.

2. hoe ernstig deze arbeidsongevallen in 1991 waren, hoe
frequent ze gebeurden en hoe de vergelijking ligt met liet
jaar1990;

3. de in 1991 genomen aanvullende maatregelen ter voorko-
ming van deze ongevallen.

Graag zou ik van de Minister willen vernemen hoeveel
ongevallen en gewelddaden werden geregistreerd in 1991
waarvan de gebruikers het slachtoffer waren in de metrosta-
tions 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.

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

Antwootd: De bijgevoegde tabellen omvatten de gevraagde
statistieken van de arbeidsongevallen.

Deze statistische tabellen, die de interne working van de
MTVB weergeven, worden regelmatig meegedeeld en ver-
klaard aan het Comite voor Veiligheid en Hygiene van de
Maatschappij.

Zoals elk jaar heeft de Dienst Hygiene en Arbeidsongeval-
len van de maatschappij aan dat Comite een aantal rnaatrege-
len voorgesteld waardoor de arbeidsomstandigheden van de
agenten op het vlak van de veiligheid, de hygiene en de
ergonomie kunnen worden verbeterd.

Er werden door de diensten van veiligheid, hygiene en
ergonomie en door de Dienst Arbeidsgeneeskunde talrijke
bezoeken verricht aan de werkplaatsen. Er werd bovendien
een grondige studie uitgevoerd betreffende de aangiften van
arbeidsongevallen. Beide maatregelen hebben bijgedragen tot
een versterking van de technische veiligheidsmaatregelen die
ter beschikking worden gesteld van de werknemers.

Vanaf het begin van 1991 begon men met opieidingen die
in 1992 zullen worden opgevoerd om de kwaliteit van het
werk te verhogen in de technische diensten van de maatschap-
pij en te verhelpen aan de relatieproblemen van de bestuur"
ders en het personeel dat instaat voor de inning ten opzichte
van hun omgeving en met name de klanten. Het geachte lid
zai in bijiage enkele voorbeelden aantreffen van technische
verbeteringen met het oog op de verhoging van de preventie
van de arbeidsongevallen.

Voor wat betreft de veiligheid van de werknemers zijn er
momenteel geen vergelijkingen met andere netten beschik-
baar. Zulke vergelijkingen zijn trouwens heel moeilijk op
duidelijke wijze te maken omwille van de bestaande verschil-
len tussen de wetgevingen van de verschillende staten voor
wat betreft de definitie en de berekening van de arbeidsonge-
vallen.

Voor wat betreft de gebruikers heeft de Dienst Geschillen in
1991 4.998 ongevallen opgetekend, tegen 4.629 in 1990.

In 1991 raakten 439 reizigers gewond, in 1990 waren het
er 402. De Dienst geschillen heeft eveneens vastgesteld dat
195 personen gewond raakten door een val op de perrons, op
de trappen en de roltrappen (tegen 232 in 1990). In bijiage
vindt u de verdeling van de gewonden in 1990 en 1991.

Hetzelfde probleem van uiteenlopende statistieken van de
verschillende Europese netten verhindert momenteel tevens
betrouwbare vergelijkingen. Momenteel proberen veiligheids-
hoofden van de netten van Parijs, Lyon, Marseille, Rijsel en
Brussel om gemeenschappelijke definities en een eenvormige
terminologie op te stellen ten einde in de toekomst vergelijk-
bare statistieken te kunnen opstellen.
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Les chiffres globaux, connus actuellement, montrent cepen-
dant que Bruxelles se situe favorablement par rapport a Lyon
et Marseille, qui sont des villes et des reseaux similaires a
Bruxelles.

Pour ce qui concerne les agressions don.t ont ete victimes les
agents de la societe, il y en a eu 181 en 1991 et 148 en 1990.
La ventilation de ces chiffres entre les lieux de ces accidents
est reprise dans les tableaux 4A-4B et 5 elabores par Ie service
Production — Surveillance generale de la STIB.

De globale cijfers, die momenteel gekend zij'n, wijzen er
evenwel op dat de situatie in Brussel gunstiger is dan in Lyon
en Marseille, steden waarvan de netten heel wat gelijkenissen
vertonen met Brussel.

Voor wat betreft de overvallen waarvan de agenten van de
maatschappij het slachtoffer werden, weinu in 1991 bedroeg
het aantal 181 tegen 148 in 1990. De verdeling van deze
cijfers volgens de plaatsen van de ongevallen is weergegeven
in de tabellen 4A-4B en 5 die zijn opgesteld door de Dienst
Produktie — Algemene Bewaking van de MIVB.

Question n° 287 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'admimstration».

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.

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.

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 + ...).

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 ».

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

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

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 bruxel-
loise. 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 ['existence de certaines publications de
Cabinet, qui les concernent pourtant.

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

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».

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

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

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.

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 + ...).

Bovendien vernam ik graag per titel:
- het aantal bladzijden (in uitzonderlijke gevallen: het for-

maat);
- de opiage (desgevallend ook van de herdrukken of geactua-

liseerde latere edities);
- de globale kostprijs en de begrotingspost(en) waarop die

werd ingeschreven;
- de eventuele verkoopprijs «aan derden».

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

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

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 Raadsle-
den noch het Brusselse publiek op de hoogte zijn van het
bestaan van bepaalde Kabinetspublikaties, die hen nochtans
aanbelangen.

296
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Je vous remercie pour les efforts probablement importants
qu'exigera une reponse complete a ma question, qui me paratt
neanmoins tres judicieuse.

Reponse: J'ai 1'honneur de fournir a 1'honorable membre
les renseignements relatifs aux publications emises par mon
Cabinet.

Intitule des publications:

0 Place Flagey
1 Chaussee de Wavre
2 Chaussee de Ninove
3 Autour de la Basilique
4 Arbres sur av. de Tervueren sur 1'axe de Trooz-Souverain
5 La rue de Stalle ne sera plus comme ca
6 Boulevard Leopold III
7 Les marronniers de 1'Avenue de Tervueren
8 Chaussee de Waterloo
9 Boulevard Leopold II

10 Carrefour de Meylemeersch
11 Boulevard Leopold 11 suite
12 Dans Ie tunnel Leopold n
13 Chaussee d'Alsemberg
14 Avenue de la Reine
15 Font des Hospices
16 Entre place Louise et Porte de Namur
17 Boulevard et tunnel Lambermont
18 Quai de Veeweyde
19 Abords du Bois de la Cambre
20 Carrefour de la Chasse
21 Rue Leon Theodor
22 Avenue Buyl
23 Le dimanche pres des Abattoirs
24 Viaduc Hermann Debroux
25 Avenue Orban et Madou
26 Louis Mettewie
27 Auderghem
28 Boulevard Mettewie
29 Bilan Info-Travaux 90
30 Goulet Louise
31 Vilvoorde
32 Brugmann
33 Laerbeek
34 Place Royale
35 Avenue de Tervueren
36 Boulevard 2°"' Armee Britannique
37 Rue de Stalle prolongee
38 Boulevard Lambermont
39 Rue Lesbroussart
40 Bruxelles-Europe
41 Boulevard Reyers
42 Pare Elisabeth
43 Rue de 1'Aqueduc
44 Place Jourdan
45 Theodore Verhaegen
46 Quai des Charbonnages
47 Autoroute E40 Woluwe-St.-Lambert
48 Carrefour Woeste-de Smet de Naeyer
49 Carrefour W. Thiry
50 Tram 55 Altitude 100
51 30 ans travaux Leopold II
52 Laerbeek inauguration
53 Fiennes Clemenceau
54 Tram 91
55 Avenue Croix de Feu
56 Petite ceinture
57 Pantheon
58 Woluwe-St.-Lambert
59 Bizet
60 Bilan 91

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

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid hierna de
gevraagde inlichtingen te verschaffen betreffende de publika-
ties van mijn Kabinet.

Titels van de publikaties:

1 het Flageyplein
2 de Waversesteenweg
3 de Ninoofsesteenweg
4 de Basiliek en omgeving
5 de bomen op de Tervurenlaan op de as de Trooz-Vorst
6 de Stallestraat zai er heel anders uitzien
7 de Leopold III-laan
8 de kastanjebomen van de Tervurenlaan
9 de Waterloosesteenweg

10 de Leopold II-laan
11 het de Meylemeerschkruispunt
12 de Leopold II-laan (vervolg)
13 in de Leopold II-tunnel
14 de Alsembergsesteenweg
15 de Koninginnelaan
16 de Godshuizenbrug
17 tussen het Louizaplein en de Naamse Poort
18 de Lambertmontlaan en de Lambermonttunnel
19 de Veeweydekaai
20 de omgeving van het Terkamerenbos
21 het Kruispunt van De Jacht
22 de Leon Theodorsrraat
23 de Buyllaan
24 's zondags nabij de Slachthuizen
25 het Hermann Debrouxviadukt
26 de Orban- en de Madoulaan
27 Louis Mettewie
28 Oudergem
29 de Mettewielaan
30 de Balans Info-Werven 90
31 de Louizahals
32 Vilvoorde
33 Brugmann
34 Laarbeek
35 het Koningsplein
36 de Tervurenlaan36 de Tervurenlaan
37 de Britse Tweedelegerlaan
38 de verlengde Stallestraat
39 de Lambermontlaan
40 de Lesbroussartstraat
41 Brussel-Europa
42 de Reyerslaan
43 het Elizabethpark
44 de Waterleidingsstraat
45 het Jourdanplein
46 de Theodore Verhaegenstraat
47 de Koolmijnenkaai
48 de autosnelweg E40 te Sint-Lambrechts-Woluwe
49 het kruispunt Woeste-de Smet de Naeyer
50 het W. Thirykruispunt
51 Tram 55 en de Hoogte Honderd
52 30 jaar werken op de Leopold II-laan
53 Laarbeek — inhuldiging
54 Fiennes Clemenceau
55 Tram 91
56 de Vuurkruisenlaan
57 de Kleine Ring
58 Pantheon
59 Sint-Lambrechts-Woluwe
60 Bizet
61 Balans 1991
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61 Avenue Brigade Piron
62 Avenue de 1'Hippodrome
63 Place Van Meenen
64 Avenue Brugmann — Goulet Louise
65 Autour Chasse
66 Stuyvenbergh et Ie Gros Tilleui
67 Cinquantenaire
68 Plantations
69 Rue Royale
70 Arrets
71 Woeste
72 Rue Belliard et place du Trone
73 Foresterie

Bilans Info-Travaux (91 et 92)
Parcours libre (tous les 2 mois)
Chasse aux bouchons

Je tiens a preciser a 1'honorable membre que toutes ces
publications ont ete publiees en version bilingue, ou en
version francaise et flamande pour ce qui concerne la revue
« Chasse au Bouchons».

Les publications ayant trait a 1'information des riverains de
chantiers, elles leur sont distributes sous forme de «toutes-
bottes » et n'ont jamais ete vendues.

L'imputation budgetaire des couts a ete faite sur la division
12, article 1203.69.

Je rappelle a 1'honorable membre que, conformement aux
voeux de Monsieur Ie President du Conseil, a chaque nouvelle
publication, un certain nombre d'exemplaires sont envoyes
systematiquement a la bibliotheque du Conseil,

62 de Brigade Pironlaan
63 de Hippodroomlaan
64 het Van Meenenplein
65 de Brugmannlaan — de Louizahals
66 de omgeving van De Jacht
67 Stuyvenberg en de Dikke Linde
68 de Jubelwijk
69 Beplantingen
70 de Koningsstraat
71 Halten
72 Woeste
73 de Belliardstraat en het Troonplein
74 Vorsterie

Balans Info-Werven (91 en 92)
Vrij Verkeer (tweemaandelijkse publikatie)
De Jacht op de Files is geopend

Ik wens het geachte lid te verduidelijken dat al deze
publikaties zijn verschenen in een tweetalige versie, en in een
Nederlands- en Franstalige versie voor wat betreft de bro-
chure «De jacht op de Files is geopend ».

De publikaties die betrekking hebben op de informatie van
de omwonenden van werven, werden bezorgd in alle brieven-
bussen en zijn nooit verkocht.

De kostprijzen ervan werden geboekt ten laste van afdeling
12, artikel 1203.69.

Ik herinner het geachte lid er bovendien aan dat er bij eike
nieuwe publikatie systematisch een aantal exemplaren wor-
den gestuurd naar de bibliotheek van de Raad, zoals gevraagd
door de heer Voorzitter van de Raad.

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

Itineraires de tramways dans Ie sud de U Region.

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

« 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.»

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.

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

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

Reponse: Le plan de secteur de 1'agglomeration bruxel-
loise, approuve par arrete royal du 28 novembre 1979,
prevoit des itineraires principaux de surface destines aux
transports publics.

II s'agit de reservations d'itineraires qui permettent aux
autorites lorsqu'elles decelent la necessite d'etablir une liaison
par transport public entre deux zones, de definir des itine-
raires dans le cadre d'une coherence urbanistique.

Vraag nr. 287 van de heer Paternoster d.d. 15 mei 1992 (Fr.):

Tramwegen in bet zuiden van het Gewest.

In zijn beleidsverklaring heeft de Executieve onder meer
benadrukt:

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

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

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

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 ?

Aatwoord: Het gewestplan van de Brusselse agglomeratie,
dat werd bekrachtigd door het koninklijk besluit van
28 november 1979, voorziet belangrijke bovengrondse
reiswegen voor het openbaar vervoer.

Het handelt zich om reservaties van reiswegen die de
overheid toelaten een verbinding van twee zones met het
openbaar vervoer in te voeren, en reiswegen te bepalen in het
kader van een stedebouwkundige koherentie, indien ze de
noodzaak daarvan vaststellen.
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Le plan de secteur offre done la faculte de creer de tels
itineraires sans contraindre toutefois leur realisation.

Le plan de secteur n'aborde en effet pas la demande de
deplacements par transport public. II n'est done pas 1'outil
pour determiner les besoins,

Les itineraires de surface sont autant destines aux tram-
ways qu'aux autobus.

Depuis que la Region a ete creee, 1'Executif s'est attele a
1'etablissement de nouvelles liaisons par transport public.
C'est ainsi que plusieurs lignes d'autobus ont ete modifiees,
prolongees ou creees.

Des projets «tramways" sont a 1'etude: reaffectation du
tunnel vicinal, prolongation de la ligne 55 a Evere et desserte
de 1'Altitude 100. Ceci consdtue le programme a court terme.

Le plan Iris etablira un programme a moyen et long terme
qui donnera les grandes orientations en matiere de nouvelles
liaisons par tramways et/ou autobus sur 1'ensemble du
territoire regional et permettant des correspondances vers le
futur reseau RER.

II ne faut pas oublier que la carte de ces itineraires
principaux de surface destines aux transports publics, datant
de 1979, necessite une adaptation afin de mieux tenir compte
de 1'evolution de la ville et des nouveaux imperatifs de
mobilite.

Het gewestplan biedt bijgevolg de mogelijkheid om zulke
reiswegen uit te werken zonder dat evenwel hun realisatie
vereist is.

Het gewestplan behandelt inderdaad niet de vraag naar
verplaatsingen met het openbaar vervoer. Het is dan ook niet
het instrument om de noden te bepalen.

De bovengrondse reiswegen zijn zowel bestemd voor de
trams als voor de bussen.

Sedert de oprichting van het Gewest heeft de Executieve
gestreefd naar de invoering van nieuwe verbindingen met het
openbaar vervoer. Zo werden verschillende buslijnen gewij-
zigd, verlengd of ingevoerd.

Er worden «tramprojekten » onderzocht: de heringebruik-
name van de lokale tunnel, de verienging van lijn 55 te Evere
en de bediening van de Hoogte Honderd. Dit vormt het
programma op korte termijn.

Het plan Iris zai een programma op middellange en lange
termijn omvatten dat de belangrijke keuzen zai bepalen voor
wat betreft nieuwe tram- en/of busverbindingen op het
gewestelijk grondgebied, evenals verbindingen met het toe-
komstig GEN-net.

Men mag niet vergeten dat de kaart van deze belangrijke
reiswegen voor het bovengronds openbaar vervoer die dateert
van 1979 aanpassingen vereist ten einde beter rekening te
houden met de evolutie "an de stad en de nieuwe noden op
het vlak van de mobiliteit.

Question n° 289 de M. Paternoster du 15 mai 1992 (Fr.) ;

Revision de la zone de validite de I'abonaemeat MTB.

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

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

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

A quel stade sont ces negociations ?

Reponse: Au cours des discussions regulieres qui ont lieu
entre les departements commerciaux de la SNCB et de la
STIB, le probleme des limites de la zone «MTB» a ete
plusieurs fois evoque.

II apparalt que la SNCB s'en dent, en cette matiere, a une
definition stricto sensu de la zone de Bruxelles-agglomeration,
ce qui exclut la gare de Linkebeek (bien que les quais de cette
gare soient partiellement sur le territoire de la commune
d'Uccle, 1'adresse «postale» de la gare elle-meme est situee
sur le territoire de la commune de Linkebeek).

La SNCB explique sa position par le fait que 1'aggiomera-
tion bruxelloise ainsi definie constitue une entire tarifaire
unique pour tout deplacement de ou a destination de
Bruxelles (toutes gares confondues).

Vraag nr. 289 van de heer Paternoster d.d. 15 mei 1992 (Fr.) :

Herzieaing van de getdigbeidszone van het MTB abonne-
ment.

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

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 bemvloeden gelet
op de nabijheid van sociale woningen met potentiele klanten.

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

Hoe ver staan deze onderhandelingen ?

Antwoord: Tijdens de regelmatige gesprekken tussen de
commerciele afdelingen van de NMBS en de MIVB kwam het
probleem van de grenzen van de « MTB-zone » reeds verschil-
lende keren aan bod.

Het is gebleken dat de NMBS zich ter zake houdt aan een
strikte definitie van de zone van de agglomeratie Brussel. Dit
sluit het station van Linkebeek uit (ook al bevinden de
perrons van dit station zich gedeeltelijk op het grondgebied
van de gemeente Ukkel, het «postadres» van het station
bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Linkebeek).

De NMBS verklaart haar standpunt door het feit dat de
Brusselse agglomeratie, die aldus is gedefinieerd, een uniekc
tariefeenheid vormt voor eike verplaatsing van of naar Brussel
(alle stations zonder onderscheid).
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Considerant comme vous que 1'incorporation de la gare de
Linkebeek dans la zone de validite de 1'abonnement MTB est
fortement souhaitable, j'ai demande aux membres bruxellois
de la Task Force, chargee de 1'etude du RER, d'evoquer ce
probleme dans Ie cadre de 1'inregration tariraire a mettre en
place progressivement entre la SNCB et la STIB.

Aangezien ik, net,als u, meen dat de opname van het station
van Linkebeek in de geldigheidszone van het MTB-abonne-
ment uiterst wenselijk is, heb ik aan de Brusselse leden van de
Task Force, die belast is met de studie van het GEN, gevraagd
om dit probleem ter sprake te brengen in het kader van de
tariefintegratie die geleidelijk moet worden verwezenlijkt
tussen de NMBS en de MIVB.

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

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

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.

Pouvez-vous me confirmer eventuellement cette informa-
tion ?

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

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

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

Devant quelle autorite et sur quels motifs ?

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

Reponse : L'arrete royal dont semble se souvenir 1'honora-
ble membre est celui du 6 decembre 1991, paru au Moniteur
beige du 23 janvier 1992, dressant la liste des routes d'Etat et
de leurs dependances transferees a la Region de Bruxelles-
Capitale. La liste des routes, autoroutes et leurs dependances
y etait jointe en annexe. Parmi celles-ci etaient citees :

N275 Chaussee de la Hulpe, Watermael-Boitsfort
N275 Chaussee de la Hulpe (Delleur a Foresterie), Water-
mael-Boitsfort
N275A Chaussee de la Hulpe, (Foresterie-Forsterie), Water-
mael-Boitsfort)

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

Overhevefen van de Terhulpsesteenweg naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

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

Kunt u mij deze informatie bevestigen?

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

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

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

Voor weike overheid en op weike gronden ?

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

Aatwoord : Het koninklijk besluit, dat het geachte lid zich
meent te herinneren, is dat van 6 december 1991, verschenen
in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1992. Dit besluit
maakt een lijst op van de nationale wegen en de aanhorighe-
den ervan die zijn overgedragen aan het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest. Werden met name opgenoemd :

R275 Ter Hulpse Steenweg, Watermaal-Bosvoorde
N275 Ter Hulpse Steenweg, (Delleur tot Vorsterie), Water-
maal-Bosvoorde
N275A Ter Hulpse Steenweg, (Vorsterie-Vorsterie), Water-
maal-Bosvoorde

R22 Chaussee de la Hulpe, Bruxelles
R22 Woluwelaan, Kraainem
R22 Boulevard du Souverain, Auderghem
R22 Boulevard de la Woluwe, Woluwe-Saint-Lambert
R22 Boulevard du Souverain, Woluwe-Saint-Pierre
R22 Boulevard de la Woluwe, Woluwe-Saint-Pierre
R22 Boulevard de la Woluwe, Sint-Stevens-Woluwe
R22 Chaussee de la Hulpe, Uccle
R22 Avenue Delleur, Watermael-Boitsfort
R22 Chaussee de la Hulpe, Watermael-Boitsfort
R22 Boulevard du Souverain, Watermael-Boitsfort

Comme on peut s'en apercevoir, une route d'Etat peut
comprendre plusieurs troncons de voiries differentes, et une
meme voirie peut etre partagee en routes d'Etat differentes.

R22 Ter Hulpse Steenweg, Brussel
R22 Woluwelaan, Kraainem
R22 Vorstlaan, Oudergem
R22 Woluwelaan, Sint-Lambrechts-Woluwe
R22 Vorstlaan, Sint-Pieters-Woluwe
R22 Woluwelaan, Sint-Pieters-Woluwe
R22 Woluwelaan, Sint-Stevens-Woluwe
R22 Ter Hulpse Steenweg, Ukkel
R22 Delleurlaan, Watermaal-Bosvoorde
R22 Ter Hulpse Steenweg, Watermaal-Bosvoorde
R22 Vorstlaan, Watermaal-Bosvoorde

Een nationale weg kan, zoals hierboven kan vrorden
vastgesteld,. vers.chillende vakken omvatten, Een weg kan
opgedeeld zijn in verschillende nationale wegen.
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En ce qui concerne la chaussee de la Hulpe :

— sur Ie territoire de la ville de Bruxelles, Ie troncon occupe
par la route n° 22 est celui compris entre 1'avenue Franklin
Roosevelt et 1'avenue des Coccinelles;

- sur Ie territoire de la commune d'Uccle, Ie troncon occupe
par la route n° 22 est celui compris entre 1'avenue Franklin
Roosevelt et la dreve du Comte.

Le troncon de la chaussee de la Hulpe compris entre la
chaussee de Waterloo et 1'avenue Franklin Roosevelt et situe
sur les territoires de la ville de Bruxelles et de la commune
d'Uccle n'a jamais cesse de leur appartenir et leur appartient
encore.

Les premieres tentatives de reprise faites par 1'Etat depuis
1979, n'ont pas abouties.

Des le 30 novembre 1989, le Ministre de la Region
bruxelloise ayant les Travaux publics, les Communications, la
Renovation des Sites d'activites economiques desaffectes et de
la Sante dans ses attributions demande de reprendre la
procedure de la reprise du troncon de la chaussee de la Hulpe
compris entre la chaussee de Waterloo et 1'avenue Franklin
Roosevelt.

Cette procedure arrive a son terme, les arretes de 1'Executif
de la Region de Bruxelles-Capitale, deja rediges, seront
proposes a la signature du Ministre des que 1'avis de
I'lnspection des Finances sera recu.

Voor wat betreft de Ter Hulpsesteenweg :

— op het grondgebied van de stad Brussel wordt het vak van
weg nr. 22 gevormd door het vak tussen de Franklin
Rooseveltlaan en de Lieveheersbeestjeslaan;

- op het grondgebied van de gemeente Ukkel wordt het vak
van weg nr. 22 gevormd door het vak tussen de Franklin
Rooseveltlaan en de Gravendreef.

Het vak van de Ter Hulpsesteenweg tussen de Waterlooses-
teenweg en de Franklin Rooseveltlaan dat zich bevindt op het
grondgebied van de stad Brussel en de gemeente Ukkel is
steeds hun eigendom geweest, ook vandaag nog.

De eerste pogingen tot overname door de Staat dateren van
1979 maar zouden op niets uitlopen.

Vanaf 30 november 1989 vraagt de Minister van het
Brussels Gewest die bevoegd is voor Openbare Werken,
Verkeerswezen, de Afgedankte Bedrijfsruimten en Gezond-
heid om de procedure tot overname van het vak van de Ter
Hulpsesteenweg tussen de Waterloosesteenweg en de Frank-
lin Rooseveltlaan te hervatten.

Deze procedure loopt ten einde en de besluiten van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, die reeds zijn opgesteld,
zullen ter ondertekening worden voorgelegd aan de Minister
na ontvangst van het advies van de Inspectie van Financien.

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

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

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 Ritrweger et avenue Princesse
Paola.

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

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

Depuis, vous avez fait poser de nouveaux poteaux, en metal
lourd, solidement implantes dans le sol, appeles plus commu-
nement «potelets».

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

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

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

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

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

Plaatsing van paaltjes in de Stallestraat. — Bouwvergun-
niag.

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

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

Op hoeveel raamt u de kostprijs van deze eerste twee
nutteloze operaties ?

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

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

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

1. Weike datum en weike referenties staan op uw bouw-
vergunning vermeld ?

2. Wanneer gaan uw diensten over tot het wegnemen van
deze zonder de nodige stedebouwkundige vergunningen
geplaatste derde reeks paaltjes ?
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Repoase : J'ai 1'honneur de signaler a 1'honorable membre
que les couts de pose et de remise en etat des potelets de
balisage en plastique blanc Ie long du site propre pour les
transports en commun au carrefour de la rue de Stalle avec les
rue Rittweger et avenue Princesse Paola se chiffrent a :

1. fourniture des potelets et catadioptres : 76.274 F
2. pose et repose des potelets par Ie personnel

de 1'AED et avec Ie materiel:
- Main d'oeuvre : 19.200 F
- Transport: 2.400 F

3. Total (TVA incluse, 166 potelets) 97.874 F

En vertu de 1'article I", § 2 de 1'arrete royal du 31 mars
1981 (Moniteur beige du 2 juin 1981), la pose des signaux
routiers et de mobilier urbain est exoneree de 1'obtention d'un
permis de batir dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid erop te wijzen dat
de kostprijs van de plaatsing en de herstelling van de rij witte
plastieken paaltjes langsheen de eigen bedding voor het
openbaar vervoer op het kruispunt van de Stallestraat met de
Rittwegerstraat en de Prinses Paolalaan bedraagt:

1. levering van de verkeerspalen en reflectoren ; 76.274 fr.
2. plaatsing en nieuwe plaatsing van de

verkeerspalen door het personeel en met
behulp van materieel van het BUV :
- Handwerk : 19.200 fr.
- Vervoer : 2.400 fr.

3. totaal (BTW inbegrepen, 166 paaltjes) : 97.874 fr.

Krachtens artikel 1, § 2 van. het koninklijk besluit van
31 maart 1981 (Belgisch Staatsblad van 2 )'uni 1981) vereist
de plaatsing van wegbebakening en stadsmeubilair geen
bouwvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

Les plantations d'arbres Ie long des voiries regionales.

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 ?

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)».

Le Ministre peut-il me communiquer la repartition plus
precise des causes d'accidents aux arbres qui necessitent leur
remplacement et les lieux oil 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 ?

En cas d'accident ayant entratne des soins ou le remplace-
ment d'un arbre, le responsable de 1'accidenf 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 ?

Reponse : A sa question ecrite, j'ai 1'honneur d'apporter a
1'honorable membre les informations suivantes.

Depuis 3 ans, une observation systematique des arbres
plantes sur les voiries regionales est effectuee en permanence
toute 1'annee.

Y sont reperes les arbres morts, les arbres malades, les
arbres presentant un danger pour le public. Des listes sont
etablies avec les travaux a effectuer.

Les arbres presentant un danger pour le public sont
elagues : il s'agit d'eliminer une branche cassee ou morte, et
tres souvent de reequilibrer la couronne des arbres situes le
long des voies de tram.

Les arbres malades sont d'abord soignes : remplacement de
terre arable, pose de drain, arrosage, recherche de la cause de
la maladie et soin specifique.

Quand cela est possible, les arbres ayant subi un accident
sont maintenus en place.

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

Hetplaatea van bomen laags de gewestwegea.

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 ?

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.

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 aanplantin-
gen en bomen op die plaatsen beter te beschermen ?

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

Antwoord: In antwoord op zijn schriftelijke vraag heb ik
de eer het geachte lid de volgende inlichtingen te verstrekken.

Sinds drie jaar worden de langs de Gewestwegen geplante
bomen, het hele jaar door, systematisch en doorlopend
onderzocht.

De afgestorven bomen, de exemplaren met ziekteverschijn-
selen of die een gevaar vormen voor het publiek, worden van
een herkenningsteken voorzien. Lijsten worden opgemaakt
met uit te voeren werken.

De bomen die een gevaar vormen voor het publiek worden
gesnoeid : dit betekent dat de gebroken of afgestorven takken
verwijderd worden en heel vaak dat de kroon van de langs de
tramsporen staande bomen herschikt wordt.

De zieke bomen worden eerst verzorgd : de teelaarde wordt
vervangen, draineerbuizen worden aangelegd, de bomen
worden besproeid, de oorzaak van de ziekte wordt opge-
spoord en specifieke verzorging wordt toebedeeld.

Voor zover mogelijk, worden de bij ongeval beschadigde
bomen gespaard.
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Les arbres qui ne peuyent etre maintenus sont abattus.
L'abattage a lieu toute 1'annee. Parmi les arbres abattus, 70 %
Ie sont a la suite d'un accident, 2 % par suite de maladie qui
n'a pu etre traitee, 28 % parce qu'ils presentent un danger
pour Ie public ou sont trop vieux.

De 150 a 200 arbres sont remplaces chaque annee suite a
un accident. Ces accidents ont souvent lieu aux memes
endroits, p.ex. ; au boulevard du Souverain en venant de
1'avenue de Tervueren, avenue de Tervueren, boulevard
International,... en fait, dans les courbes des grandes avenues,
ou les conducteurs roulent a vitesse elevee (surtout la nuit), et
doivent done effectuer un mouvement brusque.

Au mois d'aout est etablie la commande des arbres a
remplacer. Tout arbre abattu est remplace par un arbre de
meme essence, uniquement durant la saison de plantation. Les
statistiques annuelles de plantation sont done equivalentes
aux statistiques saisonnieres.

Ou cela est juge necessaire, les nouvelles et anciennes
plantations sont protegees par des potelets en azobe, par des
bordures en beton,..., ou eventuellement placees dans des
bacs; dans les courbes sont posees des glissieres de securite,
des barrieres OMEGA,...

Des que Ie proces-verbal d'accident parvient a 1'Admims-
tration, des agents se rendent sur place et etablissent un devis
tenant compte de cout des soins, de 1'elagage, du remplace-
ment,... qui est transmis au responsable de 1'accident et
1'invitant a payer les frais.

Actuellement, un certain nombre d'affaires suivent une
procedure judiciaire.

Au vu de ce qui precede, vous comprendrez les efforts
realises depuis 3- ans pour ameliorer la qualite de 1'espace
public et de nos concitoyens en Region de Bruxelles-Capitale.

Zoniet worden zij geveld. Het vellen van bomen vindt
plaats het hele jaar door. 70 % van de gevelde bomen werden
aangereden, 2 % waren ziek en konden niet behandeld
worden en 28 % vertoonden een gevaar voor het publiek of
waren te oud.

Elk jaar worden tussen de 150 en 200 bomen vervangen
ingevolge ongevallen. Deze ongevallen gebeuren vaak op
dezelfde plaatsen, met name op de Vorstlaan komende van de
Tervurenlaan, de Tervurenlaan, de Internationale laan,...
meestal dus in bochten van grote wegen, die automobilisten
(vooral 's nachts) met grote snelheid ingaan, hetgeen hen tot
bruuske bewegingen noopt.

In augustus worden de bomen besteld die de gevelde
exemplaren zullen vervangen. Eike gevelde boom wordt
vervangen door een boom van dezelfde soort; de beplanting
gebeurt alleen tijdens het plantseizoen. De jaarlijkse statistie-
ken inzake beplantingen zijn dus gelijkwaardig met de
seizoensgebonden statistieken.

Waar nodig worden de nieuwe en oudere beplantingen
beschermd met azobepaaltjes, betonkanten, ...; eventueel
worden zij geplant in bakken; de bochten worden voorzien
van vangrails, OMEGA- beveiligingsconstructies,...

Zodra het proces-verbaal van ongeval bij het bestuur
toekomt begeven beambten zich ter plaatse om een kostenbe-
groting op te maken van de verzorging, de besnoeiing, de
vervanging,... daarna wordt de veroorzaker verzocht de
kosten te bepalen.

Een aantal zaken zijn thans aanhangig gemaakt bij de
rechtbank.

• Aangezien wat er hier vermeld staat, zult u kunnen
vaststellen dat er een grondige inspanning werd gedaan
gedurende de drie laatste jaren om de kwaliteit van de
openbare ruimte en de levenskwaliteit van onze medeburgers
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.

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

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

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a evoque Ie
19 decembre 1991 1'instauration d'une limitation de vitesse a
50 km/h en region bruxelloise.

« Considerant que Ie 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 proprie-
taire de 1'appareil, vous demandez qu'un rapport a propos de
1'utilisation du radar soit etabli annuellement par les com-
munes.

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

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

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

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

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

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

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 geyraagd
jaarlijks een verslag over het gebruik ervan op te stellen.

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

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

Wat zai u doen met de gemeenten die reeds zeif zulke radar
hebben gekocht ? .
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Quelles sont les reponses des communes recues a ce jour et
quelle en a ete la nature ?» .

Repoase: J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable membre que:

1. Le cout de 1'operation est estime a 20 MF.

2. A ce jour, la firme qui devra fournir les radars n'est pas
encore connue. I/Administration procedera dans les pro-
chaines senaaines a un appel d'offres general pour designer le
fournisseur.

3. La Region de Bruxelles-Capitale'ne met pas a disposi-
tion d'office ces radars aux 19 communes, mais uniquement a
celles qui — apres avoir evalue leurs besoins — en ont fait la
demande.

4. Toutes les communes de la Region de Bruxelles-Capi-
tale, excepte la commune de Koekelberg, ont repondu favora-
blement a la proposition de la mise a disposition d'un radar.

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

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat:

1. De kostprijs van de operatie werd geraamd op 20 mil-
joen frank.

2. Dat het bedrijf, dat de radars zai leveren, nog niet
gekend is. De Administratie zai in de komende weken
overgaan tot een algemene aanbesteding om de leverancier-
aan te duiden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt deze radars niet
zomaar ter beschikking van de 19 gemeenten, doch enkel aan
de gemeenten die een aanvraag hebben ingediend, na een
evaluatie van hun noden.

5. Alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
hebben, met uitzondering van de gemeente Koekelberg, gun-
stig gereageerd op het voorstel tot terbeschikkingstelling van
een radar.

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

Conge pofitique du bourgmestre de Jette.

L'hebdomadaire 1'Instant a, durant le 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 trans-
ports en commun de la capitale.

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

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

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 ?

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

Repoase: Je tiens a rassurer 1'honorable membre sur 1'etat
de mon information en ce qui concerne 1'obligation legale
d'etre en conge de ma fonction de bourgmestre.

Si j'ai choisi de conserver le mandat communal et le mandat
regional, c'est essentiellement pour me permettre de rester
proche du citoyen et a son ecoute. Je suis en effet particuliere-
ment attache a ma commune de Jette et a ses habitants. Ce
choix personnel a ete conforte par le souhait d'une democra-
tic dynamique exprimee par les electeurs lors du scrutin du
24 novembre. D'aucuns ont fait d'autres choix: c'est leur
responsabilite.

Vraag nr. 295 van de heer Simonet d.d. 4 juni 1992 (Pr.) ;

Politick verlof van de burgemeester van Jette.

In maart volgde het weekblad « L'lnstant» 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.

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

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

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 politiek verlof te gaan? Moeten
we daar ook uit afleiden dat hij nog dagelijks de gemeentedos-
siers van Jette behandeld ?

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

Aatwoord: Ik wens het geachte lid gerust te stellen
betreffende mijn goede kennis van de wettelijke verplichting
om verlof te nemen als burgemeester.

De reden waarom ik ervoor heb gekozen om mijn gemeen-
telijk en gewestelijk mandaat te behouden, ligt voornamelijk
in het feit dat ik in nauw kontakt wens te blijven met de
burger en verder rechtstreeks tot zijn beschikking wil kunnen
staan. Ik ben immers bijzonder gehecht aan mijn gemeente
Jette en aan haar inwoners. Deze persoonlijke keuze-werd
bevestigd door het verlangen naar een dynamische democra-
tic, een verlangen dat de kiezers op 24 november laatstleden
hebben geuit. Sommigen maakten andere keuzen, maar
daarvoor zijn zij verantwoordelijk. ,.
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J'ai delegue mes prerogatives morales a Monsieur 1'echevin
Lucien Vermeiren, en qui j'ai toute confiance.

Par ailleurs, mes collegues me recormaissent une experience
en matiere de gestion communale et souhaitent me consulter.

Ik kan hem bevestigen dat ik mijn bevoegdheden van
burgemeester heb overgedragen aan de heer Lucien Vermei-
ren die ik volkomen vertrouw.

Mijn collega's zijn over het algemeen namelijk zo goed om
mijn lange ervaring te erkennen voor wat betreft het goed
bestuur van een gemeente, en wensen me dan ook op
informele wijze te raadplegen voor een of ander dossier.

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

Extension du batiment du Centre de communications nord.

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

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

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 declara-
tions de 1'Executif.

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 ?

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).

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 ?

Reponse: L'enveloppe budgetaire du present projet est
effectivement fixee a 2.920 millions mais comprend egale-
ment, en plus des quatres etages neufs a realiser (representant
35.000 m2), le reamenagement de ± 4.000 m2 de surface
existante au niveau 1 1/2, ainsi que 1'equipement et le
parachevement de 14.000 m2 de surface de parking, d'ar-
chives et de locaux techniques au niveau — 3 existante
(volume existant a 1'etat gros-ceuvre brut). Le projet dans sa
totalite englobe ainsi une surface de pres de 53.000 m2 de
plancher.

De plus, le montant precite comprend non seulement la
construction proprement dite, mais aussi toutes les taxes et
frais d'etudes et de controle, ainsi qu'une partie de 1'amenage-
ment des abords immediats du CCN.

Le prix au m2 du marche immobilier actuel de Bruxelles est
evalue entre 80.000 a 120.000 F au m2; 1'operation CCN
reste, par consequent, fort interessante pour la Region, mais
s'inscrit aussi dans une volonte urbanistique d'achever le
CCN.

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

De uitbreidmg van het Communicatiecentrum Noord.

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

De eerste heeft betrekking op de buitensporige kostprijs
van de operatie. Volgens mijn gegevens zouden deze 4 ver-
diepingen met een oppervlakte van 35.000 m2 inderdaad
2.920 miljoen kosten,

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

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 hoger ligt dan de
gemiddelde marktprijs;

3. me zeggen of de ondernemers reeds werden aangewezen,
en zo ja, over wie het gaat?

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).

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 ?

Antwoord: De begrotingsenveloppe van dit projekt is
inderdaad vastgesteld op 2.920 miljoen frank maar omvat
behalve de bouw van vier nieuwe verdiepingen (goed voor
35.000 m2) de herinrichting van een bestaande oppervlakte
van ongeveer 4.000 m2 op het niveau 1 1/2, evenals de
uitrusting en de voltooiing van parkeer-, archief- en tech-
nische ruimten voor een oppervlakte van 14.000 m2 op het
bestaand niveau — 3 (bestaande ruwbouw). Het totale pro-
jekt heeft bijgevolg betrekking op een vioeroppervlakte van
nagenoeg 53.000 m2,

Bovengenoemd bedrag omvat bovendien niet enkel de
eigenlijke bouw maar tevens alle belastingen en studie- en
controlekosten, evenals een gedeelte van de inrichting van de
onmiddellijke omgeving van het CCN.

De huidige prijs per m2 op de Brusselse immobilienmarkt
schommelt tussen 80.000 en 120.000 fr. per m2. De CCN-
operatie blijft bijgevolg zeer interessant voor het Gewest en
past bovendien in het kader van het stedebouwkundig
voornemen om het CCN te voltooien.



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 19 octobre 1992 (n° 24)
Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 19 oktober 1992 (nr. 24) 2371

U est inexact de dire que de nouvelles fondations doivent
etre prevues, Ie projet prend appui sur les fondations exis-
tantes du bailment. Toutefois, afin de reprendre Ie poids
complementaire des etages additionnes, certaines colorines
existantes devront etre renforcees.

Quant a la designation des entrepreneurs, 1'ERBC a
approuve, en seance du 29 avril 1992, de confier par un
contrat du type «Mission Deleguee», 1'ensemble de la mai-
trise des ouvrages a la s.a. Sofibru (filiale specialisee de la
SRIB).

L'aspect «surete » dans 1'enceinte du batiment a fait 1'objet
d'une etude particuliere en vue:

— d'assurer la surete des biens et du personnel de la Region a
1'interieur de ses surfaces privatives par notamment un
dispositif de controle d'acces avec badge;

— d'augmenter la surete du public et de tous les usagers des
surfaces communes dans Ie batiment (niveau + 1 — salle
des pas perdus) par une serie de mesures proposees en
accord avec, entre autres, les instances du Ministere de
1'interieur, la gendarmerie et les polices.

Les frais correspondants seront pris en charge par la
Region. L'etude des amenagements aux abords du batiment
n'en est qu'au stade «Esquisse» vu que cette etude doit
s'integrer dans un ensemble qui prend en compte tout Ie
quartier Nord, la politique de deplacements, les impositions
urbanistiques et techniques. Le financement de ces travaux
fera 1'objet d'une proposition ulterieure en tenant compte des
differentes parties interessees.

Het is onjuist te beweren dat nieuwe funderingen moeten
worden voorzien. Het projekt steunt op de bestaande funde-
ringen van het gebouw. Om het bijkomend gewicht van de
nieuwe verdiepingen te dragen, zullen bepaalde bestaande
kolommen evenwel moeten worden versterkt.

Voor wat betreft de aanduiding van de aannemers werd
door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve op 29 april
1992 besloten om de n.v. Sofibru (gespecialiseerd filiaal van
de GIMB) aan te duiden tot opdrachtgever van het hele
projekt op basis van een overeenkomst van het type «Afge-
vaardigde Opdracht».

Het aspekt « veiligheid » in het gebouw heeft het voorwerp
uitgemaakt van een bijzondere studie om:

— de veiligheid van de bezittingen en het personeel te
verzekeren op de privatieve oppervlakten, met name door
een toegangscontrole met behulp van badges;

— de veiligheid van het publiek en van alle gebruikers van de
gemeenschappelijke oppervlakten van het gebouw (niveau
+ 1 — lokettenzaal) te verhogen door middel van een
reeks maatregelen voorgesteld in overeenstemming met,
onder andere, de instanties van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken, de rijkswacht en de politie.

De overeenkomstige kosten zullen worden gefinancierd
door het Gewest. De studie van de inrichting van de omgeving
van het gebouw bevindt zich nog maar in « een stadium van
schets». Deze studie moet immers passen in een geheel dat
rekening houdt met de hele Noordwijk, het vervoerbeleid, en
de stedebouwkundige en technische voorschriften. De finan-
ciering van deze werken zai later het voorwerp uitmaken van
een voorstel dat rekening houdt met de verschillende betrok-
ken partijen.

Question n° 298 de M. Drouart du 16 juin 1992 (Fr.) :

Invitations a des membres de la presse a 1'occasioa de
voyages a I'etraager.

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.

Monsieur le 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 ?

Dans 1'affirmative, 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) ?

Suivant quels criteres les organes de presse ont-ils ete
selectionnes ?

Repoase : J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
qu'a ce jour, j'ai participe, dans le cadre de mes fonctions, a
deux voyages qui etaient organises conjointement avec la
STIB.

a Zurich et Bale en octobre 1991:

Ce voyage avait pour but de decouvrir les reseaux de
transports publics de ces deux villes et principalement le RER
de Zurich et sa tactique de communaute tarifaire.

Vraag nr. 298 van de heer Drouart d.d. 16 juni 1992 (Fr.) :

Het uitnodigen van journalisten op de reizen naar het
buitenland.

Meermaals hebben leden van de Executieve of een Staats-
secretaris die in het buitenland een missie ondernamen zich
laten vergezellen van journalisten die hierover verslag moes-
ten uitbrengen. Dit zai ook het geval zijn tijdens de in het
kader van de wereldtentoonstelling georganiseerde reis naar
Sevilla.

Kan de Minister me zeggen of hij, sedert zijn aantreden,
reizen naar het buitenland heeft ondernomen waarbij hij
journalisten heeft uitgenodigd ?

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 televisie-
station) ?

Weike criteria worden gehanteerd om die pers te kiezen?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat ik tot op heden in het kader van mijn functies heb
deelgenomen aan twee reizen die samen met de MIVB werden
georganiseerd.

naar Zurich en Bazel in oktober 1991 :

Deze reis heeft ons toegelaten de netten van openbaar
vervoer van de beide steden te ontdekken en, voornamelijk,
het GEN van Zurich en de tariefgemeenschap toegepast in die
stad.
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a Saint-Etienne, Lyon et Grenoble en mai 1992 :

Ce voyage a permis d'etudier les nouveaux tramways mis
en circulation ainsi que les nouveaux amenagements urbains
qui ont ete realises a Saint-Etienne et a Grenoble. Quant a
Lyon, ville comparable a Bruxelles par sa dimension, je me
suis interesse aux mesures relatives a la circulation automo-
bile et au stationnement ainsi qu'au reseau des transports
publics.

Dans Ie cadre de ces deux voyages, 1'invitation a ete
adressee a la presse quotidienne et audio-visuelle bruxelloise
ainsi qu'a quelques periodiques specialises. Au total, une
dizaine de representants de la presse ont acceptes 1'invitation.

naar Saint-Etienne, Lyon en Grenoble in met 1992 :

Deze reis heeft hot mogelijk gemaakt om de nieuwe trams te
bestuderen die er in dienst zijn gesteld, evenals de nieuwe
stedelijke aanlegwerken uitgevoerd in Saint-Etienne en Gre-
noble. In Lyon, een stad die qua afmetingen vergelijkbaar is
met Brussel, heb ik me ge'interesseerd voor de maatregelen op
het vlak van het autoverkeer en het parkeerbeleid evenafs
voor wat betreft het net van het openbaar vervoer.

Voor deze twee reizen werd de Brusselse dag- en audio-
visuele pers uitgenodigd, evenals enkele gespecialiseerde
tijdschriften. In totaal hebben een tiental vertegenwoordigers
de uitnodiging aanvaard.

Question n" 299 de M. De Berlangeer du 16 juin 1992 (N.) :

Competences des controleurs de la S'l'lB.

La STIB a en service des «controleurs » qui verifient si les
passagers de la STIB sont en possession d'un titre de transport
valable.

Le Ministre competent peut-il me faire savoir quelles sont
les competences de ces controleurs, quand ils constatent
qu'un passager n'est pas en possession d'un titre de transport
valable ?

Le Ministre competent est-il au courant que ces controleurs
precedent a la fouille des passagers depourvus d'un titre de
transport valable ?

Le Ministre competent peut-il m'informer de ce qu'il fait
des controleurs qui, en procedant a ces fouilles, outrepassant
leurs attributions ?

Reponse : J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les agents assermentes de la STIB, dont font partie les
controleurs, sont charges de rechercher et de constater par
proces-verbal les infractions au reglement de police sur les
transports de personnes par tram, premetro, metro, autobus
et autocar (A.R. du 15/9/1976).

Depuis le 6 decembre 1991, le personnel assermente peut
identifier toute personne dans le cadre du reglement de police
et ce, meme preventivement. Ces agents peuvent exiger la
presentation de la carte d'identite et en cas de refus, peuvent
maintenir sur place la personne jusqu'a 1'arrivee d'une autre
force de police alors requise.

Parmi les articles de ce reglement se trouvent des infractions
concernant les degradations du materiel roulant et de 1'infra-
structure de 1'exploitant, ainsi que les infractions a la
reglementation sur les titres de transport.

Lors de leurs missions de recherche, il peut arriver que ce
personnel assermente soit amene a proceder a une palpitation
de securite visant a se preserver d'une attaque de la personne
interpellee. En effet, il n'est pas rare que ce personnel soit
menace soit par un couteau, un cutter ou meme asperge par
du gaz incapacitant.

C'est pourquoi lorsqu'il y a doute quant a 1'identite du
contrevenant et que la police est demandee, le personnel
precede a une palpation de securite qui n'a pour but non de
fouiller la personne mais bien de se premunir d'une attaque
lors de 1'attente de la police.

En aucun cas le personnel assermente n'est habilite a
proceder a une fouille d'une personne.

Vraag nr. 299 van de heer De Berlangeer d.d. 16 juni 1992
(N.):

Bevoegdhedea van de controleurs van de A'lTVB.

De MIVB heeft zogenaamde « controleurs » in dienst. Deze
mensen controleren of de passagiers van de MIVB een geldig
vervoerbewijs hebben voor de rit.

Kan de bevoegde Minister laten weten weike de bevoegd-
heden van deze controleurs zijn, wanneer ze vaststellen dat
een passagier geen geldig vervoerbewijs heeft?

Is de bevoegde Minister ervan op de hoogte dat deze
controleurs overgaan tot het fouilleren van passagiers zonder
geldig vervoerbewijs ?

Kan de bevoegde Minister mededelen wat hij doet met
controleurs die door middel van deze fouillering hun boekJe te
buiten gaan ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de beedigde agenten van de MTVB, waartoe de contro-
leurs behoren, belast zijn met het opsporen en vaststellen,
door middel van processen-verbaal, van de overtredingen van
het politiereglement op het personenvervoer met de tram,
premetro, metro, bus en toeringbus (K.B. van 15/9/1976).

Sedert 6 december 1991 mag het beedigd personeel eike
persoon identificeren in het kader van het politiereglement, en
dit zeifs bij wijze van preventie. Deze agenten mogen eisen dat
men zijn identiteitskaart toont. Bij weigering mogen zij de
persoon in kwestie ter plaatse ophouden tot de komst van een
andere politiemacht die in dat geval vereist is.

Onder de artikelen van dit reglement bevinden zich inbreu-
ken betreffende de beschadiging van het rollend materieel en
de infrastructuur van de exploitant, evenals inbreuken op de
reglementering op de vervoerbewijzen.

Tijdens hun onderzoeksopdrachten kan het voorkomen dat
dit beedigd personeel tot fouillering dient over te gaan
pmwille van veiligheidsredenen, om zich te beschermen tegen
een aanval van de opgehouden persoon. Het komt immers
nogal vaak voor dat dit personeel wordt bedreigd met een mes
of « cutter », of wordt bespoten met een uitschakelend gas.

Dat is de reden waarom het personeel fouilleert omwille
van veiligheidsredenen indien er twijfel bestaat omtrent de
identiteit van de overtreder en de politie werd opgeroepen. In
dat geval fouilleert men een persoon niet zomaar, men wil
zich beschermen tegen een aanval in afwachting van de komst
van de politic.

Het beedigd personeel is in geen geval gemachtigd om
personen zomaar te fouilleren.
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Question n° 300 de M. De Berlangeer du 16 juin 1992 (N.) :

Panneaux d'm formation « Radio 21» Ie long de la route.

Depuis quelque temps, des panneaux d'information men-
tionnant «Radio 21» ont ete places aux abords des princi-
pales voies d'acces de la Region de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre competent peut-il me dire qui a donne 1'ordre
de placer ces panneaux ?

Le Ministre competent peut-il me faire savoir pourquoi il
n'y a que des panneaux de la RTBF et aucun de la BRTN?

Reponse: J'ai 1'honneur de signaler a 1'honorable membre
qu'aux principales routes d'acces a la Region de Bruxelles-
Capitale des signaux F93, Radio info FM 93,2 ont ete places.
Ce sont des signaux qui mentionnent une station radio qui
diffuse des informations destinees aux usagers de la route.

Cette mission a ete ordonnee par mon Cabinet a la
demande de la RTBF et a ete accomplie par le Service
competent Bl de 1'Administration de 1'Equipement et de la
Politique des Deplacements.

La BRTN ayant, il y a peu, effectue la meme demande, des
instructions ont ete donnees a mon administration afin que
celle-ci fasse le necessaire pour placer des signaux F93
reprenant les renseignements relatifs aux emissions de radio-
guidage emises par la BRTN.

Vraag nr. 300 van de heer De Berlangeer d.d. 16 juni 1992
(N.):
lafoborden « Radio 21» langs de weg.

Sinds enige tijd werden aan de belangrijke invalswegen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest infoborden geplaatst met
de vermelding « Radio 21».

Kan de bevoegde Minister mij vertellen wie de opdracht
gegeven heeft om deze borden te plaatsen ?

Kan de bevoegde Minister laten weten waarom er slechts
infoborden van de RTBF en niet van de BRTN staan ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erop te wijzen dat
men langs de belangrijkste invalswegen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest het verkeersteken F93 «Radio Info
FM 93.2» heeft geplaatst. Dit verkeersteken vermeldt een
radiostation dat informatie uitzendt die bestemd is voor de
weggebruikers.

De opdracht hiertoe werd gegeven door mijn Kabinet en
werd uitgevoerd door de bevoegde Dienst Bl van het Bestuur
van de Uitrusting en het Vervoerbeleid.

De BRTN heeft onlangs dezelfde aanvraag ingediend. De
nodige instructies werden gegeven aan onze administratie
opdat deze de F93-panelen zou plaatsen met de gepaste
inlichtingen betreffende de uitzendingen van de BRTN inzake
verkeersinformaties.

Question n° 301 de M°" Carton de Wiart du 17 juin 1992
(Pr.):

Poteaux jaune et noir au carrefour de Bonne Odeur.

Sur le peripherique de Bruxelles, les poteaux des feux
tricolores du carrefour de Bonne Odeur, sur le territoire de la
commune de Watermael-Boitsfort, ont ete peints en jaune et
noir.

Est-ce le fait de votre administration ?

Si out, pourquoi ces couleurs ?

Si non, ces couleurs vous semblent-elles adequates a cet
endroit ?

Reponse: J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable conseiller que 1'installation de signalisation trico-
lore du carrefour Ring RO - Dreve de la Bonne Odeur est
situee sur le territoire de la commune d'Overijse et releve done
de la competence de la Region flamande.

Vraag nr. 301 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 17 juni
1992 (Fr.):

Zwartgele palen op bet kruispimt Welriekende dreef.

Op de ring rond Brussel werden de palen van de verkeers-
lichten op het kruispunt Welriekende dreef, gelegen op het
grondgebied van Watermaal-Bosvoorde, in geel en zwart
geschilderd.

Heeft uw administratie hierom verzocht ?

Zo ja, waarom die kleuren ?

Zo neen, lijken deze kleuren u dan op deze plaats aangewe-
zen?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid ervan op de hoogte
te brengen dat de installatie van de driekleurssignalisatie op
het kruispunt Ring RO — Welriekende Dreef gelegen is op
het grondgebied van de gemeente Overijse en dus onder de
bevoegdheid valt van de Vlaamse Gemeenschap.

Question n° 302 de M°" Carton de Wiart du 17 juin 1992
(Fr.) :

Signalisation routiere unilingue au carrefour Leonard.

A 1'ouest du carrefour Leonard, sur le territoire de la
commune d'Auderghem, un portique surplombe 1'autoroute
A4. II porte la mention «Namen».

Comment se fait-il que la mention « Namur » n'y figure pas
alors qu'on y trouve «Luxemburg" a cote de «Luxem-
bourg » ?

Vraag nr. 302 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 17 juni
1992 (Fr.) :

Eentalig verkeersbord op het Leonardkniispunt.

• • •- Ten westen van het Leonardkruispunt, op het grondgebied
van Watermaal-Bosvoorde, hangt boven de A4-autosnelweg
een bord met hierop «Namen».

- ..Hoe komthet dat de vermelding « Namur » niet op dit bord
staat, terwiji men er wel « Luxemburg » naast « Luxembourg »
leest?
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Reponse: Suite a sa question, j'ai 1'honneur de transmettre
a 1'honorable membre les informations suivantes.

1. La limite entre la Region de Bruxelles-Capitale et la
Region flamande est situee au niveau du bord de la chaussee
du cote Sud (c'est-a-dire du cote droit en venant de Bruxelles
et en se dirigeant vers 1'autoroute), depuis Ie viaduc Trois-
Fontaines jusqu'au-dela du carrefour Leonard.

2. La reglementation sur 1'emploi des langues en matiere
administrative stipule que la signalisation doit etre bilingue
dans la Region de Bruxelles-Capitale et unilingue dans les
autres regions,

3. En consequence, les panneaux situes dans la berme
droite, en venant de Bruxelles doivent etre bilingues, tandis
que les indications reprises sur les portiques doivent etre
unilingues flamandes; la mention «Namur» n'est done pas
obligatoire sur Ie portique.

4. Toutefois, la modification en 1991 de 1'articlee 71, § I",
du Code de la Route prevoit que pour les localites etrangeres,
Ie nom de ces dernieres peut figurer dans leur langue
originelle.

Antwoord: Ingevolge haar vraag heb ik de eer het geachte
lid de volgende gegevens mede te delen.

1. De grens tussen het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en dat van het Vlaarnse Gewest ligt op
de rand van de rijbaan, aan de zuidelijke kant (met andere
woorden aan de rechterkant komende uit de richting Brussel
en gaande in de richting autosnelweg), en dit van het Drie
Borrenviaduct tot over het Leonardkruispunt.

2. De reglementering op het gebruik der talen in bestuurs-
zaken bepaalt dat de wegbebakening tweetalig moet zijn in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en eentalig in de andere
gewesten.

3. Bijgevolg moeten de borden op de zijberm rechts van de
weg, komende uit de richting Brussel, tweetalig ziJn, terwiji de
vermeldingen op de portalen eentalig Nededands moeten
zijn; de vermelding «Namur» is dus niet verplicht op het
verkeersportaal.

4. De wijziging in 1991 van artikel 71, § 1 van het
Verkeersreglement voorziet dat de naam van buitenlandse
steden in de oorspronkelijke taal mag verschijnen.

Question n° 303 de M. Drouart du 22 juin 1992 (Fr.) :

Tarifs reduits de la. STIB pour families nombreuses.

La STIB vient de publier un petit document presentant les
conditions d'abonnement a ses services en vue de 1'annee
scolaire 1992-1993.

A 1'interieur de ce document, il est defmi les conditions
d'obtention du tarif reduit pour des enfants membres d'une
famille nombreuse. A cette occasion, trois categories de
personnes sont definies sur base de leur nationalite : Beige,
originaire d'un pays membre de la CEE, membre d'un pays
autre que CEE.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire si les conditions
differentes d'octroi, fondees entre autres sur des criteres de
nationalite, correspondent a une legislation? Dans 1'affirma-
tive, laquelle ?

Monsieur Ie Ministre pourrait-il m'informer des conse-
quences financieres qu'auraient des conditions d'abonnement
sans categories basees sur la nationalite ?

Enfin, dans 1'esprit de la citoyennete europeenne defendue
entre autres dans Ie debat des accords de Maastricht, Mon-
sieur Ie Ministre pense-t-il que les criteres retenus dans ce
cadre-ci ont une dimension positive et constructive ?

Reponse : J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que Ie contrat de gestion de la STIB stipule qu'elle doit
faciliter les demarches du client.

Dans ce cadre, la STIB a decide d'octroyer les abonnements
«tarifs reduits» pour les families nombreuses sur simple
presentation de la carte de reduction SNCB.

Vraag nr. 303 van de heer Drouart d.d. 22 juni 1992 (Pr.);

Lager tarief van de MIVB voor kroostrijke gezinnen.

De MIVB heeft zopas een kleine brochure gepubliceerd met
daarin de voorwaarden voor het bekomen van een abonne-
ment voor het schooljaar 1992-1993.

De brochure vermeldt de voorwaarden voor het bekomen
van een abonnement tegen verminderde prijs voor de kinde-
ren uit grote gezinnen. Ter zake worden op basis van de
nationaliteit drie categorieen personen bepaald : de Belgen, de
onderdanen uit een EEG-land en de onderdanen uit een niet
EEG-land.

Zou de heer Minister me kunnen zeggen of de verschillende
op nationaliteitscriteria gebaseerde abonnementsvoorwaar-
den een wettelij'ke basis hebben ? Zo ja, weike ?

Zou de heer Minister me kunnen inlichten over de finan-
ciele gevolgen die de niet op nationaliteitsbasis bepaalde
voorwaarden zouden hebben ?

Is de heer Minister niet van mening dat, in de geest van het
Europees burgerschap dat onder andere in het debat over het
verdrag van Maastricht werd verdedigd, de in dit kader
bepaalde voorwaarden een positieve en opbouwende dimen-
sie hebben ?

Aatwoord : Ik heb de eer het geachte lid ervan in kennis te
stellen dat het beheerscontract van de MTVB bepaalt dat deze
de stappen, die moeten worden ondernomen door de klanten,
moet vergemakkelijken.

De MIVB heeft daarom besloten om de abonnementen
tegen een «lager tarief» aan de kroostrijke gezinnen toe te
kennen na gewone voorlegging van de reductiekaart van de
NMBS.
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Les families nombreuses qui ne possedent pas la carte
SNCB mais souhaiteht beneficier du tarif reduit doiverit
produire des documents justificatifs qui varient en fonction de
3 categories de nationalite. la presentation du formulaire
permet au demandeur de savoir, en fonction de sa nationalite,
quels sont les documents qu'il doit fournir pour obtenir
1'abonnement a tarif reduit.

II convient de souligner que bien evidemment Ie tarif est
identique pour tous les clients, quelque soit leur nationalite.

Ces dispositifs n'entrament done aucune discrimination ni
entre les citoyens europeens ni entre les citoyens du monde.

De kroostrijke gezinnen, die de NMBS-kaart niet bezitten
maar wensen te genieten van het lager tarief, moeten bewijs-
stukken voorleggen die verschillen al naargelang men behoort
tot een van de 3 categorieen van nationaliteiten. De uitgave
van het formulier stelt de aanvrager in de mogelijkheid te
weten weike de dokumenten zijn die hij in functie van zijn
nationaliteit moet verstrekken om het abonnement te verkrij-
gen.

Hierbij dient onderstreept dat het tarief vanzelfsprekend
hetzelfde is voor alle klanten, weike hun nationaliteit ook
weze.

Deze bepalingen veroorzaken bijgevolg geen enkele discri-
minatie, noch tussen de Europese burgers, noch tussen de
bewoners van deze wereld.

Question n° 305 de M-' Nagy du 30 juin 1992 (Fr.):

L'boraire d'ete de la STIB.

Les horaires de la STIB pour les mois de juillet et aout sont
connus. L'exploitant se vante d'accrottre 1'offre de service par
rapport a I'ete dernier. Seize lignes beneficient en effet d'une
amelioration de frequence aux heures de pointe; ce mieux est
de 1'ordre de 1/2 a 1 minute, sauf pour Ie bus 43: il y en aura
un toutes les 25 minutes au lieu de toutes les 35 minutes. Quel
progres!

Mais simultanement, 9 lignes voient leurs frequences dimi-
nuer cet etc. Ce sont Ie 20 qui passera de 13 minutes a 15 mi-
nutes en periodes de pointe; Ie 44 qui en periodes creuses
passera de 13 minutes a 20 minutes; Ie 60 qui passera de 18
minutes a 20 minutes en periodes de pointe; idem pour Ie 65
et Ie 66 Ie samedi; Ie 67 passera 3 fois par heure au lieu de 4 en
pointe; Ie 68 passera toutes les 8 minutes au lieu de 6 minutes
en pointe; Ie 71 toutes les 12 minutes centre toutes les 8 minu-
tes Ie samedi; Ie 89 n'effectuera plus que 4 passages/heure en
pointe centre 5 passages I'ete dernier.

Les usagers bruxellois et Ie GUTIB constatent qu'il ne fera
pas meilleur etre client de la STIB en juillet-aout 1992 qu'en
1991.

Quant aux touristes, quelle image emporteront-ils des
transports publics d'une ville qui pretend devenir la capitale
de 1'Europe ?

Les motifs invoques par Ie directeur general de la STIB pour
«justifier » 1'horaire d'ete ne sont pas nouveaux: contraintes
budgetaires et necessite d'octroyer des conges au personnel.

Le Ministre des Communications bruxellois, suite a une
interpellation devant le Conseil regional, s'etait personnelle-
ment engage en automne a ce que 1'horaire de I'ete 1992
marque un progres significatif.

Monsieur le Ministre peut-il me dire:

1. S'il considere que le nouvel horaire d'ete correspond a
une amelioration ?

2. Quelle a ete 1'attitude du charge de mission de 1'Executif
au comite de gestion de la STIB ?

3. S'il considere que c'est ainsi que nos trams et nos bus
retrouveront leur attrait et augmenteront leur clientele ainsi
que leurs recettes ?

Vraag nr. 305 van mevrouw Nagy d.d. 30 juni 1992 (Fr.):

De zomerregeling bij de MIVB.

De uurregeling van de MIVB voor de maanden juli en
augustus werd bekendgemaakt. Volgens de exploitant is de
dienstverlening in vergelijkmg met vorige zomer erop verbe-
terd. Op 16 lijnen werd de frequentie op de spitsuren
inderdaad verhoogd. Deze verbetering bedraagt 1/2 tot 1 mi-
nuut, behalve voor bus 43: er is een bus om de 25 minuten in
plaats van om de 35 minuten. Wat een verbetering!

Gelijktijdig werd de frequentie op 9 andere lijnen voor deze
zomer verminderd. De 20 komt om de 15 minuten in plaats
van om de 13 minuten tijdens de spitsuren; de 44 om de 20
minuten in plaats van om de 13 minuten tijdens de spits; de
60 om de 20 minuten in plaats van om de 18 minuten tijdens
de piekuren; hetzelfde voor de 65 en de 66 op zaterdag; de 67
komt drie keer om het uur in plaats van vier keer tijdens de
piek; de 68 komt om de 8 minuten in plaats van om de 6 tij-
dens de spitsuren; de 71 om de 12 minuten in plaats van om
de 8 op zaterdag; de 89 komt tijdens de piekuren 4 keer in
plaats van 5 vorige zomer.

De Brusselse gebruikers en het GEBOV stellen vast dat de
klant, in vergelijking met 1991, in juli en augustus van 1992
nog steeds niet beter bediend wordt.

En wat zullen de toeristen onthouden van een openbaar
vervoer van een stad die de hoofdstad van Europa wil
worden ?

De argumenten van de algemeen directeur van de MIVB om
de zomerregeling te verantwoorden zijn niet nieuw: begro-
tingsbeperkingen en noodzakelijke vakantie voor het perso-
neel.

De Brusselse Minister voor Verkeerswezen heeft er zich, na
een interpellatie in de Hoofdstedelijke Raad in de herfst,
persoonlijk toe verbonden ervoor te zorgen dat de zomeruur-
regeling voor 1992 beduidend beter zou zijn.

Kan de heer Minister me zeggen:

1. Of hij van oordeel is dat de nieuwe regeling inderdaad
een verbetering is ?

2. Welk standpunt de opdrachthouder van de Executieve
in het beheerscomite van de MTVB heeft ingenomen ?

3. Of hij van oordeel is dat dit de juiste manier is om onze
trams en bussen opnieuw aantrekkelijk te maken en om de
klanten en de inkomsten te doen toenemen ?
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Repoase: La STIB, que j'ai interrogee au sujet des fre-
quences pratiquees pendant la periode de vacances, confirme
les informations que vous possedez et m'indique que 1'evolu-
tion des frequences d'une annee a 1'autre resulte d'une analyse
approfondie des charges enregistrees sur les vehicules pendant
les mois de juillet et d'aout.

La STIB reconnatt volontiers que les frequences pratiquees
peuvent avoir un impact negatif sur les temps d'attente des
voyageurs mais confirme que les charges des vehicules ne sont
en rien affectees vu Ie peu de clientele transportee, sauf en
debut et en fin de periode.

Elle m'indique egalement qu'elle examine toute solution de
type organisationnel pour ameliorer la situation existante
mais elle est consciente que ses degres de liberte sont minces
compte tenu des contraintes budgetaires et de la necessite
d'octroyer des vacances a son personnel.

A ce propos, elle m'informe egalement qu'une enquete est
en cours aupres de divers reseaux beiges et etrangers pour
connattre la philosophic pratiquee ailleurs en cette matiere et,
des premiers renseignements recoltes, il apparait que la
diminution de 1'offre kilometrique en semaine varie de 10 % a
34 % suivant les reseaux alors qu'elle est de moins de 25 % a
Bruxelles.

Le contrat de gestion qui lie la STIB et la Region, a ete
etabli afin d'offrir un cadre budgetaire stable a une societe de
transports en commun qui se doit de maximaliser son service
a la population. Le respect de ce contrat et 1'orthodoxie
budgetaire doivent etre rencontres tout en offrant le meilleur
service a la clientele.

Le charge de mission de 1'Executif au sein de conseil
d'administration de la STIB a encourage la poursuite de ce
double objectif.

Je me permets de rappeler que la STIB est la seule societe de
transports a gagner des voyageurs et que les efforts realises
depuis 1989 par 1'Executif y contribuent largement. II faut
remarquer que la croissance en frequen cation de la clientele
comparee uniquement pour les mois de juillet 1991 et juillet
1992 est de 7,5 %.

Antwoord: De MIVB, die ik heb ondervraagd in verband
met de frequenties tijdens de zomervakantie, heeft me de
informatie bevestigd die u bezit en heeft me erop gewezen dat
de evolutie van de frequenties van het ene jaar op het andere
het gevolg is van een diepgaande analyse van de bezetting van
de voertuigen tijdens de maanden juli en augustus.

De MIVB geeft graag toe dat de toegepaste frequenties een
negatieve invloed kunnen uitoefenen op de wachttijden van
de reizigers maar bevestigt dat de bezettingen van de voertui-
gen geenszins in het gedrang komen omwille van het klein
aantal vervoerde klanten, behalve in het begin en op het einde
van deze periode.

De maatschappij heeft me bovendien laten weten dat zij
opiossingen onderzoekt op het vlak van de organisatie om de
bestaande situatie te verbeteren maar zich ervan bewust is dat
de marge, waarover ze beschikt, klein is omwille van de
budgettaire verplichtingen en de noodzaak om haar personeel
met vakantie te laten gaan.

In dit verband licht de maatschappij me er ook over in dat
een onderzoek aan de gang is bij verschillende Belgische en
buitenlandse netten ten einde de procedure te kennen die
elders ter zake wordt toegepast. Uit de eerste inlichtingen
blijkt dat de vermindering van het kilometeraanbod tijdens de
week al naargelang de netten schommelt tussen 10 en 34 %.
Te Brussel bedraagt deze vermindering minder dan 25 %.

Het beheerscontract tussen de MTVB en het Gewest werd
opgesteld om een stabiel begrotingskader te bieden aan een
maatschappij van openbaar vervoer die haar dienstverlening
aan de bevolking maximaal moet ontwikkelen. De naleving
van deze overeenkomst en de budgettaire rechtzinnigheid
moeten worden bereikt ondanks het feit dat aan de klanten
een betere dienstverlening moet worden verstrekt.

De opdrachtgelastigde van de Executieve in de besruurs-
raad van de MIVB heeft de voortzetting van het nastreven van
deze dubbele doelstelling aangemoedigd.

Ik ben zo vrij om eraan te herinneren dat de MTVB de enige
vervoermaatschappij is waarvan het aantal reizigers toe-
neemt, en dat de inspanningen die sedert 1989 werden
geleverd hiertoe in aanzienlijke mate bijdragen. Ook dient
opgemerkt dat de groei van het gebruik van de klanten alleen
al in juli 1992 gestegen is met 7,5 % in verhouding tot de
maand juli 1991.

Question n° 306 de M. Maingain du 2 juillet 1992 (Fr.):

Sigles sur les abonnements de la STIB.

Le titulaire d'un abonnement delivre par la STIB a attire
mon attention sur le fait que ce document reprenait differents
sigles des societes de transports en commun aupres desquels
ce titre de transport vaut.

Ni le sigle de la Societe regionale wallonne de Transports ni
celui de «TEC» n'appara!t sur ce document.

Monsieur le Ministre peut-il me donner une explication a
ce fait ?

Faut-il comprendre que ce titre de transport n'autorise pas
ses titulaires a faire usage des lignes de la «TEC» sur le
territoire de la Region de Bruxelles, alors qu'ils peuvent
utiliser les lignes de la societe « De Lijn » ?

Vraag nr. 306 van de heer Maingain d.d. 2 juli 1992 (Fr.) :

Letterwoorden op de abonaementen van de MIVB.

De houder van een MIVB-abonnement heeft mijn aandacht
gevestigd op het feit dat op dit document de letterwoorden
staan vermeld van de andere maatschappijen die dit vervoer-
biljet aanvaarden.

Noch het letterwoord van de gewestelijke Waalse vervoer-
maatschappij, noch het insigne van de «TEC» komen erop
voor.

Kan de heer Minister me dat verklaren ?

Moet men hieruit afleiden dat het biljet zijn bonders niet
toestaat de TEC-lijnen op het grondgebied van het Brussels
Gewest te gebruiken, terwiji ze wel de lijnen van ,de
maatschappij « De Lijn » kunnen gebruiken ?
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Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que la personne qui vous a montre son abonnement delivre
par la STIB sur lequel ne figurait ni Ie sigle de la SRWT, ni
celui de la TEC, est de toute evidence un abonne de longue
date, qui a toujours conserve sa carte de validation originale.

En effet, la carte de validation MTB a connu au travers des
annees des presentations variables, notamment en fonction
des differents changements des societes concernees et de leurs
sigles respectifs.

Arm de faciliter 1'utilisation des transports en commun, les
dites societes n'ont jamais exige de faire remplacer les
anciennes cartes de validation par les nouvelles, la validite des
anciennes cartes ayant ete chaque fois prolongee.

L'annexe 1 montre quelques exemples de cartes actuelle-
ment encore valables. II faut noter que les cartes concernees
ne constituent un titre de transport valable que lorsqu'un
ticket d'abonnement dument complete y est insere.

L'annexe 2 montre, en deplie et en agrandi, les modeles de
ticket ayant cours actuellement. Sur ces tickets apparaissent
clairement les noms des reseaux sur lesquels Ie titre de
transport est valable, avec leurs denominations actuelles.

Antwoord: Ik heb het genoegen het geachte lid erover in te
lichten dat de persoon die u zijn MIVB-abonnement heeft
getoond en waarop noch de afkorting van de « SRWT » noch
het letterwoord «TEC» stonden vermeld, ongetwijfeld een
oude geabonneerde is die steeds zijn oorspronkelijke validi-
teitskaart heeft behouden.

De MTB-validiteitskaart kende doorheen de jaren verschil-
lende uitvoeringen, met name in functie van de verschillende
wijzigingen van de betrokken maatschappijen en van hun
respectievelijke afkortingen.

Om het gebruik van het openbaar vervoer te vergemakkelij-
ken hebben voornoemde maatschappijen nooit geeist dat de
oude validiteitskaarten zouden worden vervangen door
nieuwe. De geldigheid van de oude kaarten werd telkens
verlengd.

Bijiage 1 toont enkele exemplaren van kaarten die momen-
teel nog geldig zijn. Hierbij dient opgemerkt dat de bedoelde
kaarten slechts een geldig vervoerbewijs zijn indien er een
degelijk ingevuld abonnementsticket wordt ingeschoven.

Bijiage 2 toont, ontvouwd en vergroot, de modellen van
tickets die momenteel in gebruik zijn. Op deze tickets worden
duidelijk de namen van de netten vermeld waarop het
vervoerbewijs geldig is, en dit met hun huidige benamingen.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Question n° 78 de M. De Berlangeer du 16 juin 1992 (N.) :

Organisation des services rue C. Crespel.

Le 14 avril 1992, j'ai demande a vos services (rue Capitaine
Crespel) un formulaire destine au prolongement d'interrup-
tion de carriere pour un membre du personnel du service de
proprete. II s'agit en fait d'une lettre de 3/4 p. que vous devez
signer.

Parce que la lettre avait ete mal redigee au depart et que la
traduction de la version definitive exigeait une semaine, vous
ne 1'avez signee que le 21 mai. Ainsi, ce n'est que le 25 mai
que j'ai pu enfin aller chercher la lettre a la rue Capitaine
Crespel.

A cette lettre devait etre joint un contrat de travail-type,
mais aucun exemplaire en neerlandais de ce contrat n'etait
disponible!

Le Secretaire d'Etat est-il au courant du fonctionnement
lacunaire de ce service? Si c'est le cas, quelles mesures
envisage-t-il de prendre pour assurer un service meilleur et
plus rapide? Certains membres du personnel sont-ils bien
aptes a la fonction qu'ils exercent ?

Est-il par exemple exact que des personnes ayant le grade
d'ouvrier-chargeur y exercent des taches administratives ?

Reponse: La question soulevee par 1'honorable Conseiller
concerne directement des personnes determinees.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 78 van de heer De Berlangeer d.d. 16 jum 1992
(N.):

Orgaoisatie van de diensten in de K. Crespelstraat.

Op 14 april 1992 vroeg ik voor een personeelslid van de
reinigingsdienst bij uw diensten (K. Crespelstraat) een formu-
lier aan voor een verlenging van loopbaanonderbreking. Het
gaat hier in feite om een brief van 3/4 biz. die door u moet
ondertekend worden.

Omdat de brief aanvankelijk verkeerd opgesteld werd en de
vertaling van de definitieve versie ervan een week vereiste,
tekende u pas op 21 met zodat ik op 25 mei de brief eindelijk
in de K. Crespelstraat kon gaan halen.

Bij deze brief moest een type arbeidskontrakt worden
gevoegd, maar er was geen Nederlandstalig type kontrakt
beschikbaar!

Is de Staatssecretaris op de hoogte van de gebrekkige
werking van deze dienst ? Zo ja, weike maatregelen denkt hij
te nemen om een'betere en snellere dienstverlening te waar-
borgen ? Zijn sommige personeelsleden wel geschikt voor de
functie die zij uitoefenen ?

Is het bijvoorbeeld juist dat mensen met de graad van
arbeider-lader er administratieve diensten uitoefenen ?

Antwoord: De door het geachte lid gestelde vraag betreft
rechtstreeks bepaalde personen.

Je lui repondrai done par courrier. Ik zai hem bijgevolg per brief antwoorden.

298



2378 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 19 octobre 1992 (n° 24)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 19 oktober 1992 (nr. 24)

Question n° 79 de M. Adriaens du 12 aout 1992 (Fr.) ;

Prix de la mise en decharge des residus d'iacineratioa.

Lors de la discussion relative a la fixation des nouvelles
taxes regionales, Monsieur Ie Ministre du budget a souligne la
croissance importante du prix de mise en decharge qui
alourdissait les couts du traitement des dechets menagers.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat veut-il bien me fournir les
precisions qui suivent?

1. Quels etaient les prix demandes a la Region de
Bruxelles-Capitale pour la mise en decharge des residus
d'incineration pour les annees 1989,1990,1991 et 1992 et ce
pour les decharges de classes I et H ?

2. Etant donne les quantites produites, quels furent les
impacts budgetaires de la mise en decharge pour ces memes
annees ?

3. Ou sont actuellement achemines les machefers et les
fines sortant de 1'incmerateur de Neder-over-Heembeek ?

4. Pour les annees qui viennent, des augmentations de prix
sont-elles annoncees par les gestionnaires de ces decharges ?
Dans 1'affirmative, quelles sont ces augmentations ?

Reponse:]e rappelerai d'abord a 1'honorable membre que
j'ai largement commente, en Commission, les differents
budgets du service de la proprete publique, devenu Agence
regionale pour la Proprete.

J'y ai a plusieurs reprises parle de ce facteur exogene qu'est
1'augmentation du cout de la mise en decharge des residus
d'incineration des immondices.

II pourra ainsi utilement se referer aux rapports reprenant
1'avis des Commissions permanentes; Document A 78/3 90/
91 pages 173/174 — Document A 133/3 91/92 page 313 ainsi
que 1'annexe page 319 qui indique les differences essentielles
par rapport au budget 1991.

1. Les prix
les suivants:

1989 pas de separation fines/machefers. L'ensemble est mis
en decharge en Region wallonne. Evolution du prix de
10 F/T a 30 F/T.

1990 a) pas de separation jusqu'au 19 octobre 1990. Evolu-
tion du prix (en classe II) de 50 F/T a 100 F/T.

b) prix demande en classe I pour les fines a partir du
19 octobre 1990: 600 F/T auxquels s'ajoutent des
taxes de 938 F/T, soit 1.538 F/T.

1991 a) machefers en classe II. Evolution de 235 a 363 F/T
auxquels s'ajoutent des taxes passees de 10 a 30 F/T,
soit une evolution de 245 F/T a 363 F/T;

b) fines en classe I: 760 F/T auxquels s'ajoutent des
taxes de 938 F/T, soit 1.698 F/T;

1992 a) machefers en classe II; 363 F/T auxquels s'ajoutent
des taxes de 530 F/T, soit 893 F/T;

demandes par les exploitants de decharge sont

Vraag nr. 79 van de heer Adriaens d.d. 12 augustus 1992
(Fr.) :

De prijs voor het storten van verbraadingsafval.

Tijdens de bespreking van de bepaling van de nieuwe
gewestbelastingen heeft de heer Minister gewezen op de
aanzienlijke stijging van de prijs voor het storten van verbran-
dingsafval, wat de kosten voor de verwerking van huishoud"
afval eveneens heeft doen toenemen.

Kan de heer Minister me de volgende gegevens meedelen:

1. Hoeveel moest het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
1989, 1990, 1991 en 1992 betalen voor het storten van de
verbrandingsresidus op stortplaatsen van categorie I en 11 ?

2. Weike gevolgen had dit, gelet op de voortgebrachte
hoeveelheden, voor de begrotingen in kwestie ?

3. Waar worden de slakken en het koolgruis van de oven
van Neder-over-Heembeek momenteel gestort ?

4. Hebben de beheerders van deze stortplaatsen voor de
komende jaren prijsverhogingen aangekondigd ? Zo ja, om
weike redenen?

Antwoord: Ik wens het geachte lid eraan te herinneren dat ik
gedurende de vergaderingen van de Commissies omvangrijke
commentaren heb besteed aan de verschillende begrotingen
van de openbare reiniging, die het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid geworden is.

Ik heb toen over de exogene factor, met name de verhoging
van de stortprijzen voor de verbrandingsresten van afval,
herhaaldelijk gesproken.

Ik verwijs het geachte lid naar de verslagen die het advies
van de vaste commissies bevatten: Doc. A/78/3 90/91 bidz.
173/174 - Doc. A 133/3 91/92 bidz. 313 en de bijiage bidz.
319 die de voornaamste verschillen tegenover de begroting
1991 overneemt.

1. De prijzen gevraagd door de uitbaters van stortplaatsen
zien er als volgt uit :

1989 geen scheiding bodem/vliegas. Alle sintels worden in
het Waals Gewest gestort. Ontwikkeling van de prijs
van 10 fr./T naar 30/fr./T.

1990 a) geen scheiding tot 19 oktober 1990. Ontwikkeling
van de prijzen (in klasse II) van 50 fr./T naar 100 fr./T.

b) prijs gevraagd in klasse I voor vliegas vanaf
19 oktober 1990: 600 fr./T vermeerderd met taksen
van 938 fr./T, d.i. 1.538 fr./T.

1991 a) sintels in klasse II. Ontwikkeling van 235 naar 363
fr./T vermeerderd met taksen die van 10 naar 30 fr./T
toenement, d.i. een Ontwikkeling van 245 fr./T naar
363 fr./T;

b) vliegas in klasse 1: 760 fr./T vermeerderd met taksen
van 938 fr./T, d.i. 1.698 fr./T;

1992 a) sintels in klasse II: 363 fr./T vermeerderd met taksen
van 530 fr./T, d.i. 893 fr./T;
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b) fines en classe I: evolution de 925 F/T a 950 F/T
auxquels s'ajoutent des taxes de 1.080 F/T, soit une
evolution de 2.005 F/T a 2.030 F/T.

2. Au vu des couts repris au 1° et sachant que les quantites
produites sont de plus ou moins 130.000 tonnes de machefers
et de 11.000 tonnes de fines, 1'honorable Conseiller peut done
estimer 1'importante augmentation enregistree depuis 1989.

3. En ce qui concerne les lieux de mise en decharge des
residus d'mcineration, ma reponse du 25 janvier 1991 a la
question n° 42 posee par Madame Nagy est toujours d'actua-
lite.

4. Actuellement, seule une prevision d'augmentation de
250 F/T pour la mise en decharge en classe II des machefers
nous a ete communiquee pour 1993. L'incidence budgetaire
est de 32,5 millions.

b) vliegas in klasse I: ontwikkeling van 925 fr./T naar
950 fr./T vermeerderd met taksen van 1.080 fr./T, d.i.
een ontwikkeling van 2.005 fr./T naar 2.030 fr./T.

2. Rekening houdend met de in 1. bedoelde kosten en met
het feit dat de voortgebrachte hoeveelheden min of meer
130.000 ton sintels en 11.000 ton vliegas bedragen, kan het
geachte lid de omvang van de toename die sinds 1989
geregistreerd werd, schatten.

3. Wat de stortplaatsen voor de verbrandingsresten
betreft, is mijn antwoord van 25 januari op de vraag nr. 42
gesteld door mevrouw Nagy nog steeds actueel.

4. Voor 1993 werd ons enkel een vooropgestelde verho-
ging voor het dumpen van de sintels in klasse II van 250 fr./T
medegedeeld. De budgettaire weerslag hiervan bedraagt 32,5
miljoen.

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

et des Relations exterieures

Question n° 78 de M. Paternoster du 11 join 1992 (Fr.) :

Subsidiatioa de 1'applicatioa de nouvelles sources d'eaer-
gie.

L'encouragement de projets experimentaux en vue de
1'application des nouvelles sources d'energie doit etre une
preoccupation constante.

Existe-t-il une reglementation regionale en matiere de
subsidiation pour ces projets experimentaux ?

Repoase: J'ai 1'honneur de donner a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants :

Au sein de la Region de Bruxelles-Capitale 1'arrete royal du
10 fevrier 1983 portant des mesures d'encouragement a
1'utilisation rationnelle de 1'energie est en vigueur.

Dans les articles 6 et 7 de cet arrete royal il est stipule
qu'une subvention peut etre accordee :

- a des projets de demonstration en matiere d'utilisation
rationnelle de 1'energie; la subvention peut s'elever jusqu'a
50 % des frais;

- au developpement de precedes ou de produits nouveaux
qui presentent un interet majeur pour les secteurs gros
consommateurs d'energie; un pourcentage de subvention
n'est pas determine;

- a la commercialisation de materiels, precedes ou produits
nouveaux en matiere d'utilisation rationnelle de 1'energie;
la subvention peut s'elever a 25 %.

Au sein de cet arrete royal la Region de Bruxelles-Capitale
participe a un projet de bus a piles a combustible. A cette fin
une convention a ete conclue entre la STIB et la Region de
Bruxelles-Capitale pour la construction de ce bus et les essais.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Finanden, Begroting,

Openbaar Ambt
en Externe Betrekkingen

Vraag nr. 78 van de heer Paternoster d.d. 11 juni 1992 (Fr.):

Subsidiermg van de toepassing van nieuwe eaergiebronnen.

Wij moeten er steeds voor zorgen experimentele projecten
om nieuwe energiebronnen toe te passen, aan te moedigen.

Bestaat er een gewestelijke reglementering inzake subsidie-
ring van deze experimentele projecten ?

Antwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid
mee te delen :

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het koninklijk
besluit van 10 februari 1983 van kracht houdende aanmoedi-
gingsmaatregelen voor het rarioneel energiegebruik.

In de artikelen 6 en 7 van dit koninklijk besluit wordt
gestipuleerd dat een toelage kan toegekend worden aan :

— demonstratieprojecten inzake rationeel energiegebruik; de
toelage kan tot 50 % van de kosten dekken;

— de ontwikkeling van nieuwe precedes of produkten die
bijzonder belangrijk zijn voor de sectoren die veel energie
gebruiken; er is geen betoelagingspercentage bepaald;

— de commercialisering van nieuwe materialen, precedes of
produkten inzake rationeel energiegebruik; de toelage kan
tot 25 % belopen.

Binnen dit koninklijk besluit loop er op dit ogenblik in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een brandstofcelbusproject.
Te dien einde werd er tussen de MTVB en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een overeenkomst afgesloten voor de
opbouw van de bus en het proefrijden ervan.
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En outre, un projetThermie bruxellois a ete introduit er a ete
classe favorablement par la CE. Par consequent ce projet peut
etre pris en consideration pour une subvention.

Pour Ie moment il n'y a pas encore d'autre reglementation
concernant la promotion des sources d'energie alternatives qui
a ete etablie dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Bovendien werd een Brussels Thermie-project ingediend dat
door de EG gunstig gerangschikt werd en bijgevolg voor een
toelage in aanmerking zai genomen worden.

Voorlopig is er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog
geen andere reglementering opgemaakt met het oog op de
bevordering van alternatieve energiebronnen.

Question n° 80 de M. Drouart du 27 juillet 1992 (Fr.):

L'evaluation de I'application de I'ordonnance relative au
droit a la foumiture minimale d'electricite.

En seance pleniere du jeudi 20 juin 1991, lors de la discus-
sion du projet d'ordonnance relatif au droit a la foumiture
minimale d'electricite. Ie Secretaire d'Etat s'est engage a orga-
niser, un an apres son application, une evaluation de 1'applica-
tion de I'ordonnance relative au droit a la foumiture minimale
d'electricite.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat pourrait-il me dire a quel
moment et sous quelle forme cette evaluation sera tenue ?

Les Conseillers ont souhaite une participation des associa-
tions entendues dans Ie cadre de la discussion du projet, en
particulier ATD Quart Monde et la Coordination Gaz-Eau-
Electricite.

Le Secretaire d'Etat a-t-il convie ces associations a cette
evaluation ?

Repoase: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements de reponse suivants :

Comme promis pendant la discussion concernant I'ordon-
nance relative au droit a la foumiture minimale d'electricite,
une evaluation sera organisee un an apres 1'entree en vigueur de
I'ordonnance.

Vu que I'ordonnance est seulement entree en vigueur pen-
dant le dernier trimestre de 1991,1'application de cette ordon-
nance sera seulement evaluee vers la fin de 1'annee 1992.

En tout cas c'est notre intention d'organiser cette evaluation.
Les organisations concernees « ATD Quart Monde » et « Coor-
dination Gaz-Eau-Electricite», ainsi que les entreprises d'elec-
tricite seront invitees pour cette evaluation pour pouvoir faire
eventuellement une adaptation correcte.

Je prendrai contact au moment donne avec le president de la
commission competente pour organiser une evaluation.

Vraag nr. 80 van de beer Drouart d.d. 27 juli 1992 (Fr.):

De evaluatie van de toepassing van de ordonnantie hou-
dende het recht op een minimale levering van elektrkiteit.

In plenaire vergadering van donderdag 20 juni 1991, tijdens
de bespreking van het ontwerp van ordonnantie houdende het
recht op een minimale levering van elektriciteit, heeft de Staats-
secretaris zich ertoe verbonden een jaar na de toepassing een
evaluatie van de toepassing van de ordonnantie houdende het
recht op een minimale levering van elektriciteit te maken.

Kan de Staatssecretaris mij zeggen op welk ogenblik en
onder weike vorm deze evaluatie zai worden gemaakt ?

De Raadsleden hebben de wens uitgedrukt dat de verenigin-
gen gehoord in het raam van de bespreking van het ontwerp, in
het bijzonder ATD Quart Monde en de Coordinate Gas-
Water-Elektriciteit er ook aan deelnamen.

Heeft de Staatssecretaris deze verenigingen op de evaluatie-
bespreking uitgenodigd ?

Antwoord : Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid
mee te delen:

Zoals beloofd tijdens de discussie aangaande de ordonnantie
met betrekking tot de minimumlevering van elektriciteit zai er
inderdaad een evaluatie georganiseerd worden 1 jaar na het
van kracht worden van de ordonnantie.

Aangezien de ordonnantie pas tijdens het laatste kwartaal
van 1991 van kracht werd, zai de toepassing van de ordonnan-
tie pas tegen het einde van 1992 kunnen geevalueerd worden.

Het is in ieder geval de bedoeling deze evaluatie te laten
doorgaan. De betrokken organisaties «ATD Quart Monde»
en «Coordination Gaz-Eau-Electricite», alsook de elektrici-
teitsbedrijven zullen bij deze evaluatie betrokken worden ten
einde een zo correct mogelijke bijsturing van de ordonnantie
mogelijk te maken.

Ik zai op het gepaste ogenblik contact nemen met de voorzit-
ter van de bevoegde commissie om deze evaluatie te organise-
ren.

Question n° 81 de M. Drouart du 29 juillet 1992 (Fr.) :

Le Foods d'Eatraide pour Enquete sociale.

Dans le cadre de I'ordonnance relative au droit a la foumi-
ture minimale d'electricite, il a ete cree un Fonds d'Entraide
pour Enquete sociale dans la Region de Bruxelles-Capitale.

L'arrete de 1'Executif du 11 juillet 1991 precise en son arti-
cle 5 que : « chaque annee, avant le 1" mai, le Fonds soumet son
rapport a 1'approbation de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale ».

Monsieur le Secretaire d'Etat pourrait-il me communiquer le
bilan financier et les conclusions de ce rapport ?

L'Executif 1'a-t-il approuve ? Dans la negative, pour quelles
raisons ne 1'a-t-il pas fait ?

Vraag nr. 81 van de heer Drouart d.d. 29 juli 1992 (Fr.) :

Het Hulpfonds voor Sociaal Onderzoek.

In het kader van de ordonnantie houdende een minimale
levering van elektriciteit, werd er een Hulpfonds voor Sociaal
Onderzoek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht.

Het Executievebesluit van 11 juli 19^1 verduidelijkt in zijn
artikel 5 dat het Fonds elk jaar voor 1 mei zijn verslag ter
goedkeuring aan de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
voorlegt.

Kan de Staatssecretaris mij de financiele balans en de beslui-
ten van dit verslag mededelen ?

Heeft de Executieve dit verslag goedgekeurd ? Zoniet, waar-
om?
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Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements de reponse suivants:

Dans Particle 5 de 1'arrete d'Executif du 11 juillet 1991 en
execution de 1'article 8 de 1'ordonnance relative au drbit a la
fourniture minimale d'electricite il est stipule que Ie Fonds
d'Entraide soumettra chaque annee avant Ie 1" mai un
rapport a 1'approbation de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale concernant la repartition des fonds.

Vu que 1'ordonnance est entree en vigueur Ie dernier
trimestre de 1991, il etait difficile de soumettre un rapport
complet a 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale avant
Ie 1"mai1992.

Pour cette raison un rapport de transition sera dresse pour
1'annee 1991 et un rapport complet sera soumis pour la
premiere fois a 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale
avant Ie 1"mai 1993.

Le montant qui etait prevu pour 1991 dans Ie meme arrete
de 1'Executif, s'eleve a 20 millions et vous trouverez la
repartition des fonds sur la liste ci-annexee.

Pour 1992 le montant de 20 millions sera indexe et la cle de
repartition comme prevu a 1'article 7 de 1'arrete de 1'Executif
en question, sera appliquee.

Antwoord : Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid
mee te delen :

In artikel 5 van het Executievebesluit van 11 juli 1991 in
uitvoering van artikel 8 van de ordonnantie met betrekking
tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit staat
inderdaad gestipuleerd dat het Hulp fonds elk jaar voor 1 mei
een rapport aangaande de verdeling van de gelden ter
goedkeuring aan de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve zai
voorleggen.

Aangezien de ordonnantie slechts vanaf het vierde kwartaal
van 1991 effectief in werking trad, was het moeilijk reeds
voor 1 mei 1992 een volwaardig rapport aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve voor te leggen.

Daarom zai er voor 1991 een overgangsrapport opgemaakt
worden en zai het eerste volwaardige rapport voor 1 mei
1993 aan de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve worden
voorgelegd.

Het bedrag dat voor 1991 in hetzelfde Executievebesluit
was voorzien, bedraagt 20 miljoen en de verdeling van de
gelden vindt u op bijgevoegde lijst. - :

Voor 1992 wordt het bedrag van 20 miljoen geihdexeerd
en zai de verdeelsleutel zoals voorzien in artikel 7 van het
bewuste Executievebesluit worden toegepast.

FONDS D'ENTRAIDE POUR ENQUETE SOCIALE
SUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Ventilation du Fonds d'Entraide pour Enquete sociale sur
la Region de Bruxelles-Capitale

en francs

HULPFONDS VOOR SOCIAAL ONDERZOEK
IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Ventilatie van het Hulpfonds voor Sociaal Onderzoek in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

in franken

Communes

Anderlecht
Auderghem
Berchem-Ste-Agathe
Bruxelles
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle

Watermael-Boitsfort

Woluwe-Saint-Lambert

Woluwe-Saint-Pierre

TOTAUX

Minimex 75 %

Bestaans-
minimum 75 %

Nombre

Aantal

486
97
59

1.410
375
72

141
52

454
159

83
463
758
284

1.008
257

37

44

53

6.292

Montant

Bedrag

1.158.614
231.246
140.655

3.361.411
893.992
171.647
336.141
123.967

1.082.327
379.053
197.870

1.103.783
1.807.057

677.050
2.403.051

612.683

88.207

104.895

126.351

15.000.000

Population 25 %

Bevolking 25 %

Nombre

Aantal

89.138
29.154
18.688

136.884
41.297
29.932
47.566
20.603
74.095
38.791
16.004
69.107
44.023
21.167

104.646
75.789

24.846

48.042

38.638

968.410

Montant

Bedrag

460.229
150.525
96.488

706.746
213.221
154.542
245.588
106.375
382.560
200.282

82.630
356.807
227.295
109.287
540.298
391.306

128.282

248.046

199.493

5.000.000

Montant elect.
a attribuer

Toe te wijzen
bedrag elek.

1.618.843
381.771
237.143

4.068.157
1.107.213

326.189
581.729
230,342

' 1.464.887
579.335
280.500

1.460.590
2.034.352

786.337
2.943.349
1.003.989

216.489

352.941

325.844

20.000.000

Gemeenten

Anderlecht
Oudergem
Sint-Agatha-Berchem
Brussel
Etterbeek
Evere
Vorst
Ganshoren
Elsene
Jette
Koekelberg
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Gillis
Sint-Joost-ten-Node
Schaarbeek
Ukkel
Watermaal-
Bosvoorde

Sint-Lambrechts-
Woiuwe

Sint-Pieters-
Woluwe

TOTALEN
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Question n° 82 de M. Vandenbosche du 1° septembre 1992
(N.):

Utilisation ecologique du papier par les services du Secre-
taire d'Etat.

Si 1'on se place du point de vue economique de la durability
qui figure explicitement en tant que ligne directrice dans la
declaration gouvernementale, il est possible d'orienter 1'utili-
sation du papier afin de la rendre plus respectueuse de
1'environnement. Le Secretaire d'Etat n'a-t-il pas present que,
dans son departement, on puisse progressivement passer au
papier recycle? D'ici 10 ans, 95 % du papier utilise pourra
ainsi etre du papier recycle. Les 5 % restants pourraient etre
consacres aux publications requerant une qualite tres supe-
rieure. Meme pour ces 5 %, on peut utiliser du papier
ecologique, a savoir du papier blanchi sans chlore. La
presence de chlore est deconseillee dans notre biotope aquati-
que et libere, en cas de combustion, la dioxyne tant redoutee.

Le Secretaire d'Etat peut-il me dire :

1. queue quantite de papier ses services utilisent actuellement
et pour queues applications;

2. quelle est, sur cette quantite, la part du papier recycle;
3. quel est le desavantage du papier blanchi sans chlore;
4. queues mesures le Secretaire d'Etat a prises pour augmen-

ter la part de ces deux derniers types de papier et jusqu'a
quel pourcentage sur 1'ensemble du papier utilise;

5. queues mesures le Secretaire d'Etat a prises pour promou-
voir la collecte selective de papier par ses services;

6. a partir de quelle date les actions specifiques pour le papier
ont ete adaptees dans ses services de maniere a inclure
1'utilisation de papier recycle ou de papier blanchi sans
chlore ?

Reponse: 1. Chaque annee, mes services utilisent environ
100.000 feuilles de papier ordinaire.

2. La part de papier recycle est nulle.

3. La part de papier non blanchi au chlore est nulle.

4. Nous avions 1'intention de passer dans une large mesure
au papier recycle. Mais nous avons constate que ['infrastruc-
ture fournie par la Region de Bruxelles-Capitale (photoco-
pieuse) n'etait pas adaptee a ce genre de papier.

5. Tout le papier excedentaire de mes services fait 1'objet
d'un ramassage selectif.

6. S'il s'averait necessaire de remplacer notre infrastruc-
ture, nous demanderions a la Region de Bruxelles-Capitale de
nous livrer du materiel permettant une utilisation maximale
de papier recycle.

Vraag nr. 82 van de heer Vandenbossche d.d. 1 September
1992 (N.):

Ecologisch veraatwoord gebruik van papier door de diens-
ten van de Staatssecretaris.

Vanuit het perspectief van de duurzame economie die
uitdrukkelijk als richtsnoer is vermeld in de Regeerverklaring
kan het gebruik van papier in een meer milieu-vriendelijke
richting worden bijgestuurd. Heeft de Staatssecretaris niet
voorgeschreven dat voor ziJn Departement men geleidelijk
kan overschakelen op gerecycleerd papier? Zo kan bereikt
worden dat binnen een tijdsspanne van 10 jaar 95 % van het
totaal gebruik aan papier zai bestaan uit gerecycleerd papier.
De resterende 5 % zou kunnen aangewend worden voor de
druk waaraan een extreem hoge eis zou worden gesteld. Ook
voor dit restproduct kan milieu-vriendelijker papier worden
gebruikt: niet-chloorgebleekt papier. De aanwezigheid van
chloor is ongewenst in onze waterbiotoop en geeft bij
verbranding aanleiding tot het ontstaan van de gevreesde
dioxyne.

Kan de heer Staatssecretaris mi) mededelen :

1. hoeveel papier wordt momenteel door de diehsten van de
heer Staatssecretaris gebruikt en met weike toepassing;

2. wat is daarvan het aandeel van gerecycleerd papier;
3. wat is het nadeel van niet-chloorgebleekt papier;
4. weike maatregelen heeft de heer Staatssecretaris genomen

om het aandeel van deze laatste twee soorten papier op te
drijven en tot welk percentage van het totaal gebruik;

5. weike maatregelen heeft de heer Staatssecretaris genomen
om de selectieve ophaling van papier door zijn diensten te
bevorderen;

6. vanaf weike datum zijn de specifieke aeries voor papier in
zijn diensten zo aangepast dat het gebruik van gerecy-
cleerd papier of niet-chloorgebleekt papier opgenomen
zijn ?

Aatwoord : 1. Jaarlijks gebruiken mijn diensten ongeveer
100.000 vellen gewoon papier.

2. Het aandeel gerecycleerd papier is nihil.

3. Het aandeel van niet-chloorgebleekt papier is nihil.

4. Bedoeling was om grotendeels over te schakelen op
gerecycleerd papier. Vastgesteld werd dat de door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest geleverde infrastructuur (fotocopie-
machines) niet aangepast is voor dergelijke precedes.

5. Alle overtollig papier van mijn diensten wordt selectief
opgehaald.

6. Bij noodzakelijke vervanging van onze infrastructuur
zai aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevraagd worden
materiaal te leveren dat maximaal gebruik van gerecycleerd
papier mogelijk maakt.
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Secretaire cTEtat adjoint au Ministre
du Logement, de 1'Environnement,

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

Question posees a M. Gosuin

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

L'octroi d'ua subside au « Vlaams Komitee voor Brussel »
dans Ie cadre de 1'article 33.60 du budget pour 1989.

Dans sa question n° 27 du 17 janvier 1990, notre honorable
collegue, Monsieur de Lobkowicz, desirait s'informer quant
au beneficiaire des credits disponibles a 1'article 33.60 du
budget pour 1989, en faveur des groupements et associations
qui s'occupent de la promotion et de 1'amenagement du
logement social ou qui y contribuent par 1'etude ou la
propagande.

J'ai pris connaissance de la liste des beneficiaires que vous
avez communique en reponse a cette question.

J'ai ete surpris de retrouver dans cette liste, a cote
d'associations qui sont bien connues pour leur action energi-
que dans Ie domaine du logement. Ie « Vlaams Komitee voor
Brussel ». Cette derniere organisation s'est signalee a 1'atten-
tion du grand public non pas pour son interet pour Ie
logement mais par des campagnes axees sur un flamingan-
tisme etroit et agressif.

Bien que cette decision ait tres certainement ete prise par
votre predecesseur, Monsieur Valkeniers, Monsieur Ie Secre-
taire d'Etat pourrait-il me faire connaltre les justifications qui
ont permis a cette association de beneficier des credits de
1'article 33.60 ?

Par ailleurs. Monsieur Ie Secretaire d'Etat dispose-t-il
d'elements relatifs a 1'utilisation ulterieure de ces credits par
ladite association ?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre,
je peux lui communiquer que celle-ci concerne des depenses
effectuees par mon predecesseur Monsieur Valkeniers, pour
lesquelles il m'a ete impossible d'obtenir des informations
complementaires.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vragen gesteld aan de heer Gosuin

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

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

In zijn vraag nr. 27 van 17 januari 1990 wenste onze
geachte collega, de heer de Lobkowicz, zich in te lichten over
de ontvangers van de kredieten, beschikbaar gesteld in het
artikel 33.60 van de begroting voor 1989, aan de groeperin-
gen en verenigingen die zich bezighouden met promotie en
sociale huisvesting of hier via studie of propaganda toe
bijdragen.

Ik nam kennis van de lijst der ontvangers die u in antwoord
op deze vraag meededeelde.

Ik was verbaasd, in deze lijst naast verenigingen die ruim
bekend staan voor hun energieke inzet voor de huisvesting,
het « Vlaams Komitee voor Brussel » aan te treffen. Deze
organisatie werd bij het publiek bekend, niet door haar
belangstelling voor de huisvesting, maar door haar bekrom-
pen, flamingante en agressieve campagnes.

Ofschoon deze beslissing heel zeker door uw voorganger,
de heer Valkeniers, werd genomen, vraag ik de heer Staats-
secretaris of hij me zou kunnen verantwoorden waarom deze
organisatie kredieten krijgt uit het artikel 33.60 ?

Beschikt de heer Staatssecretaris trouwens over gegevens
wat het latere gebruik van deze kredieten door de vereniging
in kwestie betreft ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
kan ik hem meedelen dat deze vraag uitgaven betreft van mijn
voorganger, de heer Valkeniers, en waarvoor ik geen bijko-
mende inlichtingen kon bekomen.

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

Le programme trieaaal d'investissement du logement
social.

Le conseil d'administration de la Societe regionale de
Logement de Bruxelles a approuve au debut du mois de juillet
un programme triennal d'investissement 1992-1993-1994 du
logement social.

Ce programme porte sur trois milliards de francs et a ete
elabore en tenant compte de criteres comme :

— une clef de repartition 70/30 entre constructions neuves et
renovations;

— une priorite aux projets situes en zones defavorisees et
s'integrant dans le tissu social existant;

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

Driejaarlijks investermgsprogramma voor de sociale huis-
vesting.

De raad van bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisves-
tingsmaatschappij heeft begin juli een driejaarlijks investe-
ringsprogramma 1992-1993-1994 voor de sociale huisvesting
goedgekeurd.

Dit programma gaat over 3 miljard frank en bij de
opstelling werd rekening gehouden met criteria als :

— een verdeelsleutel 70/30 tussen njeuwbouw en renovatie;

— voorrang voor projekten in kansarme gebieden die in het
bestaande sociaal weefsel ingeschakeld worden;
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— une priorite aux projets qui se trouvent deja dans un
certain etat d'avancement.

Ce programme a etc partiellement modifie par la delibera-
tion de 1'Executif du 17 juillet 1991. L'Executif a reaffecte
111,5 millions de francs de credits deja attribues et a affecte
360,5 millions de francs de credits non encore attribues :

— 219 millions de supplement pour Saint-Gilles et Forest;
— 100 millions pour Jette;
— 80 millions pour Molenbeek;
— 73 millions pour Watermael-Boitsfort.

Cette « reorientation » a pour effet que les projets deja
anciens dans des quartiers a renover ne recevront pas de
credits, comme les projets de la rue des Remparts des Moines
ou de la rue de la Poste. Le projet de la Samaritaine, qui date
des annees septante, a pour sa part etc une nouvelle fois
reporte, de 1992 a 1993.

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il m'indiquer les raisons
de 1'abandon ou du report par 1'Executif de ces projets ? En
quoi sont-ils, par exemple, moins prioritaires que la construc-
tion voulue par 1'Executif du « Stienon 2 » dans le Haut Jette
dont on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'un des
quartiers les plus defavorises de Bruxelles ?

Dans le meme esprit, Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il
m'indiquer pourquoi aucun moyen n'est reserve pour les
projets a Cureghem ?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre
de cette Assemblee, je peux lui rappeler que 1'etat de
finalisation administrative des dossiers d'investissement au
moment de 1'elaboration du plan triennal a ete parmi d'autres
un critere determinant pour les choix effectues dans le cadre
dudit plan triennal du secteur du logement social.

Ce critere a joue notamment de maniere negative par
rapport aux projets «rempart des Moines» et «rue de la
Poste » alors qu'il convenait d'arbitrer une dichotomie impor-
tante entre les moyens disponibles et les demandes reelles des
societes.

Pour le surplus, le dossier « Samaritaine » est integre de fait
dans le plan triennal pour 1993.

De plus, il est vrai que certains dossiers d'investissement qui
peuvent apparaitre comme moins prioritaires vu leur localisa-
tion, ont ete inclus dans ce plan triennal. Cette attitude est
principalement dictee par le souci de permettre le maintien
d'une offre de nouveaux logements sociaux dans certaines
communes de la seconde couronne afin de ne pas concentrer
toute nouvelle offre dans le centre ville et dans la premiere
couronne, qui sont cependant les principaux et legitimes
beneficiaires de ce plan triennal.

— voorrang voor projekten die reeds enigszins gevorderd
zijn.

Dit programma werd gedeeltelijk gewijzigd door de beslis-
sing van de Executieve van 17 juli 1991. De Executieve heeft
111,5 miljoen frank reeds toegekende kredieten een nieuwe
bestemming gegeven en 360,5 miljoen frank nog niet toege-
kende kredieten een bestemming gegeven :

— 219 miljoen supplement voor St.-Gillis en Vorst;
— 100 miljoen voor Jette;
— 80 miljoen voor Molenbeek;
— 73 miljoen voor Watermaal-Bosvoorde.

Deze «koerswijziging» heeft voor gevolg dat voor reeds
oude projekten in te vernieuwen wijken geen kredieten
worden uitgetrokken, zoals de projekten van de Papenvest of
van de Poststraat. Het projekt van de Samaritanesse, dat reeds
van'de jaren zeventig dateert, werd nog maar eens uitgesteld
van 1992 tot 1993.

Kan de Staatssecretaris me zeggen waarom deze projekten
door de Executieve werden uitgesteld of opgegeven ? Waarom
zijn zij bijvoorbeeld minder prioritair dan de door de
Executieve gewenste bouw van de « Stienon 2 » in hoog Jette
waarvan men niet echt kan zeggen dat het over een van de
meest kansarme wijken van Brussel gaat ?

•Kan de Staatssecretaris me ook zeggen waarom geen
middelen werden vrijgemaakt voor de projekten te Kuregem ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
van deze Vergadering, kan ik hem herinneren dat de stand
van de administratieve vordering van de investeringsdossiers
op het ogenblik van de uitwerking van het driejarenplan, een
van de doorslaggevende criteria was voor de keuze die werd
gemaakt in het kader van dit driejarenplan betreffende de
sociale huisvestingssector.

Dit criteria had met name een negatieve invloed ten
opzichte van de projecten van de «Papenvest» en van de
« Poststraat» omdat er een keuze diende te worden gemaakt,
omwille van het belangrijk verschil tussen de beschikbare
middelen en de reele behoeften van de maatschappijen.

Het dossier van de Samaritanesse werd inderdaad voor
1993 voorzien in het driejarenplan.

Bovendien werden er inderdaad bepaalde investeringsdos-
siers, die minder prioritair kunnen lijken omwille van hun
ligging, opgenomen in dit driejarenplan. Deze optie werd
vooral bepaald door de bezorgdheid om een aanbod aan
nieuwe sociale woningen in de niet aan het centrum aanpa-
lende gemeenten te kunnen behouden, zodat elk nieuw
aanbod niet in het stadscentrum en de aangrenzende gemeen-
ten wordt geconcentreerd, die echter de belangrijkste en
gerechtvaardigde begunstigden zijn van dit driejarenplan.

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

Veate de logements sociaux sans I'application de criteres
quelcoaques quant au choix des acheteurs.

En reponse a ma question n° 174, vous me faisiez savoir que
vous pouviez me signaler n'avoir ete saisi d'aucune demande
concernant les scenarios que j'evoquais.

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

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

In uw antwoord op mijn vraag nr. 174 bracht u me op de
hoogte dat bij u geen enkele aanvraag volgens de door mij
geschetste scenario's werd ingediend.
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Pour Ie reste, vous me confirmiez que Ie moratoire concer-
nant la vente du patrimoine foncier et bad du secteur du
logement social mis en place a 1'installation du present
Executif restait pleinement d'application.

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe copie de la
deliberation du conseil communal d'Uccle qui, je croyais
pourtant, avait etc transmise a sa tutelle.

Vous constaterez que Ie scenario que j'imaginais s'est
realise peu apres de par Ie fait de la deliberation de ce conseil
communal, de sorte que ma question qui avait, a Pepoque,
pour objet une vue de 1'esprit, s'applique a present a un cas
concret.

Repoase: En reponse a la question de 1'honorable membre
de cette Assemblee, je peux lui confirmer que Ie programme
triennal d'invesdssement du secteur du logement social 1992-
93-94, approuve par 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale Ie 17 juillet 1991, prevoit effectivement en 1992 un
credit de 50 millions pour Ie rachat du plateau Aviji par la
Societe uccloise du logement en vue d'un projet logement.

Ce projet de realisation qui au plus tot pourra voir Ie jour
en 1995 prevoit une part de logements sociaux en locatif et
une part de logements a prix determine en acquisitif.

Les termes de realisation de celui-ci restent cependant a
relire, a ce jour, en regard de 1'article 11 du projet d'ordon-
nance modifiant Ie Code du logement qui sera examine par Ie
Conseil regional a 1'automne 1992 et qui precise les modalites
a respecter par les societes de logement social en cas de
realisation de projets inscrits sur Ie patrimoine foncier des
societes d'une surface importante. Ce qui est Ie cas ici.

II s'agit done plutot que d'une volonte de vendre Ie
patrimoine foncier du secteur du logement social, d'un souci
d'un projet logement soucieux de differencier son offre tout
en valorisant 1'aspect social de celle-ci.

Voor het overige bevestigt u me dat het bij de aanstelling
van de huidige Executieve ingevoerde moratorium betref-
fende de verkoop van het grond- en gebouwenpatrimonium
van de sociale huisvestingssector volledig toepasbaar blijft.

' Gelieve als bijiage een afschrift te vinden van de beslissing
van de Ukkelse gemeenteraad dat naar ik meen nochtans aan
de toezichthoudende overheid werd bezorgd.

U zai vaststellen dat het door mij geschetste scenario juist
door de beslissing van die gemeenteraad niet lang nadien
werkelijkheid werd, zodat mijn vraag, toen louter van theore-
tische inslag, nu op een concreet geval wordt toegepast.

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
van deze Vergadering kan ik hem bevestigen dat het driejaar-
lijks investeringsprogramma 1992-93-94 van de sociale huis-
vestingssector, dat op 17 juli 1991 werd goedgekeurd door de
Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inder-
daad een krediet van 50 miljoen voorziet voor de terugkoop
van het Avijiplateau door de Ukkelse huisvesdngsmaatschap-
pij met het oog op een huisvestingsproject.

Dit bouwproject dat ten vroegste in 1995 zai worden
uitgevoerd, voorziet een deel sociale woningen, onder het
huurstelsel, en een deel woningen tegen vastgestelde prijzen,
onder het aankoopstelsel.

De uitvoeringsmodaliteiten van het project moeten echter
nu nog worden aangepast in naleving van artikel 11 van het
ontwerp van ordonnantie houdende de wijziging van de
Huisvestingscode dat in de herfst 1992 door de Gewestraad
zai worden onderzocht en dat de modaliteiten verduidelijkt
die door de sociale huisvestingsmaatschappijen moeten wor-
den nageleefd in geval van uitvoering van proj'ecten op het
onroerend vermogen van de maatschappijen met een grote
oppervlakte. Hetgeen hier het geval is.

Het betreft dus eerder een huisvestingsproject dat het
aanbod wenst te differenderen en tevens het sociaal aspect
ervan -wenst te waarderen, dan een wil om het onroerend
vermogen van de sociale huisvestingssector te verkopen.

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

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

Depuis 1'installation de cet Executif, il est arrive frequem-
ment que certains de ses membres commandent des etudes,
dont 1'interet n'echappe a personne, a differentes firmes
privees, organismes universitaires,...

Pour mener ces etudes a terme, il arrive egalement regulie-
rement que ces organismes sollicitent des communes des
listings de noms et d'adresses d'habitants classes selon leurs
ages, professions, nationalites, langues...

Loin de moi 1'idee de penser que ces listings soient utilises a
d'autres fins, apres la realisation des etudes; cependant,
permettez-moi de vous demander un releve precis des conven-
tions relatives a des etudes, commandees par votre Cabinet,
qui ont necessite des consultations des differents registres de
population.

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

Mededeling van gegevens uit het bevoUdngsregister van de
19 gemeentea aan het Kabmet.

Sedert de aantreding van deze Executieve gebeurt het
regelmatig dat sommige van haar leden bij verschillende
prive-bedrijven, universitaire instellingen, enz., opdracht
geven tot studies waarvan het belang niemand ontsnapt.

In het kader van deze studies gebeurt het eveneens regelma-
tig dat deze instellingen bij de gemeenten de lijsten vragen met
de namen en de adressen van de inwoners, gerangschikt
volgens leeftijd, beroep, nationaliteit, taalgroep, enz.

Wie ben ik om te denken dat, nadat deze studies zijn
voltooid, deze listings ook voor andere doeleinden worden
gebruikt? Staat u me echter toe u een volledig overzicht te
vragen van de overeenkomsten inzake studies waartoe uw
Kabinet opdracht heeft gegeven en waarvoor de verschillende
bevolkingsregisters moesten worden geraadpleegd.
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Pourriez-vous me preciser, en outre, quelles sont les catego-
ries de population visees par ces demandes de renseigne-
ments ?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre
de cette Assemblee, je puis lui communiquer qu'aucune etude
commanditee par mes services n'a necessite de consultation
systematique des differents registres de population.

Zou u me ook kunnen zeggen op weike bevolkingscatego-
rieen deze aanvragen tot inlichtingen betrekking hebben ?

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
van deze Vergadering, kan ik hem meedelen dat voor geen
enkele studie, in opdracht van mijn diensten, de verschillende
bevolkingsregisters systematisch moesten worden geraad-
pleegd.

Questions posees a M. van Eyil

Question n" 230 de M. Paternoster du 22 juin 1992 (Fr.):

Brasserie Wielemans. — Demands de classement.

Une demande de classement par la Commission royale des
Monuments et Sites de la salle des cuves de brassage de
1'ancienne brasserie Wielemans a Forest, concue par 1'archi-
tecte Adrien Blomme en 1930, aurait ete introduite.

A quel stade est ce dossier ?

Reponse: La section autonome bruxelloise de la Commis-
sion royale des Monuments et des Sites a, en seance du 3 octo-
bre 1991, propose Ie classement eventuel comme monument
des anciennes brasseres Wielemans.

Cette proposition a ete transmise a 1'Administration du
Patrimoine.

Malheureusement, la proposition manque de precision
quant aux elements interieurs a prendre en consideration
pour Ie classement eventuel et 1'Administration a des lors
interroge la Commission, a ce sujet.

A ce jour, aucun renseignement n'est parvenue a 1'Admini-
stration.

Vragen gesteld aan de heer van Eyil

Vraag nr. 230 van de heer Paternoster d.d. 22 juni 1992
(Fr.):

Brouwerij Wielemans. — Vraag tot beschermiag.

Een vraag tot bescherming van de zaal met gistingskuipen
van de vroegere brouwerij Wielemans te Vorst, ontworpen
door de architekr Adrien Blomme in 1930, zou door de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
zijn ingediend.

Hoever is dit dossier reeds gevorderd ?

Antwoord: Tijdens haar vergadering van 3 oktober 1991
heeft de Brusselse autonome sectie van de koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Landschappen de klassering als
monument voorgesteld van de voormalige Wielemans brou-
werijen.

Dit voorstel werd verstuurd naar de Administratie van het
Erfgoed.

De gegevens omtrent de binnenrichting die voor de even-
tuele klassering in aanmerking komt worden in het voorstel
niet duidelijk genoeg omschreven en de Administratie heeft
daaromtrent de Commissie ondervraagd.

Tot op heden werd geen enkel inlichting aan de Admini-
stratie verschaft.

Question n" 232 de M. Simonet du 28 juillet 1992 (Fr.) :

La convention de 1'UNESCO relative ail patrimoine cuitu-
rel et nature/.

A ce jour, il semble que la Belgique n'ait pas signe la
Convention de 1'UNESCO relative au patrimoine culturel de
1'humanite.

Cette non-signature resulte, parait-il, du blocage des nego-
ciations entre les trois regions du pays. La Region de
Bruxelles-Capitale se montrerait la plus reticente dans Ie
cadre de cette negociation.

Le Secretaire d'Etat peut-il m'mdiquer oil en sont les
contacts avec les autres regions du pays ?

Est-il exact que les blocages proviennent de 1'Executif
regional bruxellois ?

Vraag nr. 232 van de heer Simonet d.d. 28 juli 1992 (Fr.):

Conveatie van de UNESCO betreffende het cultured en
natuurlijk erfgoed.

Tot op heden blijkt dat Belgie de conventie van de
UNESCO betreffende het cultured erfgoed van de mensheid
niet heeft ondertekend.

Het blijkt dat het niet-tekenen voortvloeit uit het blokkeren
van de onderhandelingen tussen de drie gewesten van het
land. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou het sterkst
aarzelen bij deze onderhandeling.

Kan de Staatssecretaris mij zeggen hoever de contacten met
de andere gewesten van het land zijn gevorderd ?

Is het juist dat de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve deze
zaak blokkeert?
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Dans 1'affirmative, quelles en sont les raisons et dans la
negative, Ie Secretaire d'Etat est-il en mesure de me preciser
quand la signature de la convention UNESCO pourrait
mtervenir ?

Reponse: II est exact que la Belgique n'a pas encore ratifie
la Convention du patrimoine culturel et naturel adoptee par
la Conference generale de 1'UNESCO Ie 16 novembre 1972.

La difficulte vient du fait que la matiere est une competence
regionale mais que la signature des conventions releve de
1'Etat central.

Mon predecesseur, Georges Desir, a insiste plusieurs fois
pour que cette convention soit ratifiee. Moi aussi. Ie 3 juillet,
j'ai ecrit au Ministre des Affaires etrangeres afin de reiterer,
en tant que Secretaire d'Etat regional aux Monuments et
Sites, Ie souhait de voir la Belgique souscrire a ce document.

J'ai egalement demande au Ministre-President, Ie 10 juillet,
d'engager officiellement la Region bruxelloise.

Je ne vois pas d'ou Ie Conseiller regional tire son informa-
tion sur une eventuelle reticence de la Region bruxelloise. A
ma connaissance, en date du 4 aout, Monsieur Spitaels avait
officiellement engage la Region wallonne, mais Monsieur Van
den Brande n'avait pas encore repondu.

Si cette reponse parvient aux Affaires etrangeres rapide-
ment, il restera alors a repartir la quote-part financiere de la
Belgique a cette convention.

Zo ja, om weike redenen en zoniet, kan de Staatssecretaris
mij mededelen wanneer de conventie van de UNESCO zou
kunnen ondertekend worden ?

Aatwoord: Het is waar dat Belgie de Conventie van het
cultured en natuurlijk erfgoed, die op 16 november 1972
aangenomen werd door de Algemene UNESCO-Conferentie,
nog niet bekrachtigd heeft.

De moeilijkheid ligt hem in het feit dat de materie een
gewestelijke aangelegenheid is maar dat de ondertekening van
de conventies tot de bevoegdheid van de centrale Staat
behoort.

Mijn voorganger, Georges Desir, heeft meerdere keren
aangedrongen opdat deze conventie zou bekrachtigd worden.
Ikzelf heb op 3 juli aan de Minister van Buitenlandse Zaken
geschreven ten einde, in de hoedanigheid van Gewestelijk
Staatssecretaris voor Monumenten en Landschappen, de
wens te herhalen dat Belgie zou instemmen met dit document.

Ik heb de Minister-Voorzitter op 10 juli eveneens gevraagd
het Brussels Gewest officieel te engageren.

Ik zie niet in waar het Gewestelijk Raadslid zijn informatie
haalt over een eventuele terughoudendheid van het Brussels
Gewest. Voor zover ik weet had mijnheer Spitaels op
4 augustus het Waalse Gewest officieel geengageerd, maar
mijnheer Van den Brande had nog niet geantwoord.

Als dit antwoord vlug bij Buitenlandse Zaken toekomt
blijft er alleen nog het verdelen van het financieel aandeel van
Belgie in deze conventie.

Question a" 233 de M"' Nagy du 28 juillet 1992 (Fr.) :

La sauvegarde des ceuvres de I'arcbitecte J. B. Dewin
(suite).

En reponse a ma question n° 223 du 2 mars 1992
concernant la protection des immeubles de 1'architecte J. B.
Dewin, sis rue Mabille, Delva et Finau, proprietes du Foyer
laekenois, vous avez fait etat d'un projet de restauration qui
etait a 1'etude.

Le Secretaire d'Etat voulait me rassurer puisqu'il «suit ce
dossier de pres et veille a ce qu'une solution favorable a ce
patrimoine culturel immobilier soit degagee».

L'honorable Secretaire d'Etat peut-il me dire ce qu'il en est
de ce dossier ?

L'ensemble architectural du a ce grand architecte sera-t-il
protege ?

Repoase : L'ensemble architectural du Foyer laekenois fut
erige grace a la collaboration de plusieurs architectes de
renom.

Aux cotes de Jean-Baptiste Dewin (immeubles 79-81 rue
Delva et angle rues Fineau et Fransman 94), on retrouve
Adolphe Puissant (1-3 rue Fineau), Paul Bonduelle (5-7 rue
Fineau et angle rues Delva et Mabille), Joseph Van Neck (23-
25 et 13-15 rue Fineau) et Joseph Diongre (83 rue Delva,
angle rues Delva 75 et Fineau 27 ainsi que 21 et 17 rue
Fineau). Les architectes P. Robberechts et M. Selly ont signe
les immeubles rue Delva 77 et rue Fineau 9-11.

Vraag nr. 233 van mevrouw Nagy d.d. 28 juli 1992 (Fr.) :

De bescberming van de werkea van architekt J. B. Dewin
(vervolg).

In antwoord op mijn vraag nr. 223 van 2 maart 1992
betreffende de bescherming van de gebouwen van de architect
J. B. Dewin, gelegen Mabille, Delva en Finaustraat, eigendom
van de Lakense Haard, hebt u gewag gemaakt van een project
tot restauratie dat ter studie lag.

De Staatssecretaris wilde mij geruststellen aangezien hij
«het dossier van dichtbij volgt en erover waakt dat een
gunstige opiossing voor het cultureel onroerend erfgoed
wordt gevonden».

Kan de achtbare Staatssecretaris mij zeggen wat er van dit
dossier is geworden ?

Zai het architecturaal geheel van deze grote architekt
beschermd worden ?

Antwoord: Het geheel van de Lakense Haard werd dank
zij de samenwerking van verschillende beroemde architecten
opgetrokken.

Naast Jean-Baptiste Dewin (gebouwen 79-81 Delvastraat
en hoek van de Fineau — en Fransmanstraat 94) vindt men
Adolphe Puissant (1-3 Fineaustraat), Paul Bonduelle (5-7
Fineaustraat en hoek Delva - en Mabillestraat, Joseph Van
Neck (23-25 en 13-15 Fineaustraat) en Joseph Diongre (83
Delvastraat, hoek Delva 75 en Fineaustraat 27 evenals 21 en
17 Fineaustraat. De architecten P. Robberechts en M. Selly
hebben de gebouwen gelegen Delvastraat 77 en Fineaustraat
9-11 getekend.
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En collaboration avec Ie Cabinet du Ministre charge du
Logement et la Societe du Logement de la Region bruxelloise,
un projet d'etude preliminaire a la restauration des immeubles
du Foyer laekenois est actuellement examine. Une reunion
regroupant les parties concernees sera prochainement organi-
see par Ie Cabinet du Ministre Gosuin a ce sujet.

L'etude preliminaire permettrait de degager les differents
scenarii de renovation compte tenu des imperatifs urbanisti-
ques et patrimoniaux (conservation des facades et toitures) et
leur implication financiere.

Au niveau de la SLRB, les travaux de renovation propre-
ment dits sont planifies pour Ie debut de 1'annee 1995.

Parallelement au dossier de renovation, je presenterai
prochainement a 1'Executif Ie dossier de classement eventuel
comme monument des facades et toitures des immeubles de
1'tlot Delva.

Je ne manquerai pas de vous informer de 1'evolution de ce
dossier.

In samenwerking met het Kabinet van de Minister bevoegd
voor Huisvesting en de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij wordt heden een studieproject onderzocht dat
voorafgaat aan de restauratie van de gebouwen van de
Lakense Haard. In dit verband wordt een vergadering met de
betrokken partijn dra door het Kabinet van Minister Gosuin
georganiseerd.

Rekening houdend met de stedebouwkundige verplichtin-
gen (behoud van gevels en bedakingen) en met de financiele
weerslag zai deze voorafgaande studie de verschillende restau-
ratie-scenarii uitmaken,

Wat de BGH betreft, werden de restauratiewerken gepland
voor begin 1995.

Samen met dit renovatiedossier zai ik de Executieve een
dossier voorleggen voor een eventuele rangschikking als
monument van gevels en bedakingen van de gebouwen
gelegen in de Delvawijk.

Ik hou u op de hoogte van de ontwikkeling van dit dossier.

Question n" 234 de M. Drouart du 29 juillet 1992 (Fr.) :

Procedure de classement des sites semi-naturels.

Les zones semi-naturelles dans notre ville sont convoitees
par nombre de promoteurs.

Pour preserver ces sites devenus rares dans notre ville-
region et assurant une certaine qualite de la vie, differentes
procedures de classement ont ete operees.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat pourrait-il me communiquer
1'etat des procedures de classement pour ces differents sites ?

Aurait-il egalement 1'amabilite de me fournir la liste des
sites semi-naturels classes et ceux qui ne Ie sont pas ?

Reponse : La volonte de sauvegarder les sites semi-naturels
est certainement presente dans Ie chef du Secretaire d'Etat.

La recente ouverture d'enquete prealable au classement
eventuel d'une partie du site semi-naturel du Kattebroeck a
Berchem-Sainte-Agathe en est un exemple particulierement
significatif.

II est difficile de dresser une liste exhaustive des sites semi-
naturels pour lesquels une procedure de classement est en
cours ou qui sont classes, un grand nombre de pares et de
zones boisees de la Region englobant pour partie des espaces
qu'on peut qualifier scientifiquement de « semi-naturels ».

Si 1'on se refere toutefois a la liste des sites semi-naturels
dressee en 1989 par Ie Conseil superieur bruxellois de la
Conservation de la Nature, on peut etablir que :

les sites du Kauwberg a Uccle et du Pare des Sources a
Woluwe-Saint-Lambert sont au stade de 1'avis final de la
Commission royale des Monuments et des Sites;

Vraag nr. 234 van de beer Drouart d.d. 29 juli 1992 (Fr.) :

Beschermuiigsprocedure van de semi-natuurlijke landschap-
pen.

De semi-natuurlijke landschappen in onze stad worden
door vele promotoren begeerd.

Om deze zeidzaam geworden gebieden in ons stadsgewest
te bewaren en een zekere levenskwaliteit te behouden, werden
verschillende beschermingsprocedures verricht.

Kan de Staatssecretaris mij de toestand van de be-
schermingsprocedures voor deze verschillende gebieden
mededelen ?

Zou hij zo vriendelijk willen zijn mij de lijst met de
beschermde en de niet-beschermde semi-natuurlijke land-
schappen te geven ?

Antwoord : De wil tot het beschermen van semi-natuurlijke
landschappen is zeker aanwezig bij de Staatssecretaris.

De recente opening van het onderzoek voorafgaand aan de
eventuele rangschikking van een gedeelte van het semi-
natuurlijk landschap Kattebroeck te Sint-Agatha-Berchem is
daar een veelbetekenend voorbeeld van.

Het is moeilijk een volledige lijst op te maken van semi-
natuurlijke landschappen waarvoor de rangschikkingsproce-
dure aan de gang is of die reeds gerangschikt zijn; een groot
aantal parken en de beboste zones van het Gewest die
gedeeltelijk de ruimten omvatten die men wetenschappelijk
als « semi-natuurlijk » mag betitelen.

Als men dan toch verwijst naar de lijst van semi-natuurlijke
landschappen die in 1989 door de Brusselse Hoge Raad voor
Natuurbescherming opgesteld werd, stelt men het volgende
vast:

— de landschappen van de Kauwberg en het Bronpark te Sint-
Lambrechts-Woluwe zijn in het stadium gekomen van het
eindadvies van de Koninklijke Commissie voor Monumen-
ten en Landschappen;



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 19 octobre 1992.(n° 24)
Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 19 oktober 1992 (nr. 24) 2389

- en ce qui concerne Ie site du Hof Ter Musschen a Woluwe-
Saint-Lambert, Ie site du Scheutbos a Molenbeek-Saint-
Jean, Ie Plateau de la Foresterie a Watermael-Boitsfort et Ie
site du Wilder a Berchem-Sainte-Agathe, 1'avis de la Com-
mission royale des Monuments et des Sites a ete sollicite
mais elle n'a pas encore fait parvenir sa proposition.
Or vous n'ignorez pas que Ie Secretaire d'Etat ne peut
intervenir avant d'avoir ete saisi d'un proposition en bonne
et due forme de la Commission royale des Monuments et des
Sites;

- en ce qui concerne Neerpede a Anderlecht, il vous a deja ete
repondu sur ce point recemment (question n° 225).

Les sites semi-naturels deja classes en Region bruxelloise
sont (si on se refere toujours a la liste du Conseil superieur
bruxellois pour la Conservation de la Nature) :
- la Foret de Soignes a Auderghem et Uccle Ie 2 decembre

1959;
- Ie Pare de Woluwe Ie 8 novembre 1972;
- Ie Pare de Wolvendael a Uccle Ie 8 novembre 1972;
- Ie Pare Duden a Forest Ie 26 octobre 1973;
- Ie Pare d'Osseghem a Bruxelles Ie 16 octobre 1975;
- Ie Bois de la Cambre a Bruxelles Ie 18 novembre 1976;
- Ie Poelbos a Jette Ie 18 novembre 1976;
- Ie Laerbeekbos a Jette Ie 18 novembre 1976;
- Ie bois de Dieleghem a Jette Ie 19 avril 1977;
- les abords du chateau Charles-Albert a Watermael-

Boitsfort Ie 8 aout1988;
- Ie Zavelenberg a Berchem-Sainte-Agathe Ie 26 juillet 1989;
- Ie bois de Verrewinkel a Uccle Ie 19 juillet 1990.

Le Secretaire d'Etat tient a rappeler que Ie classement n'est
pas la seule mesure de protection pour les sites semi-naturels :
la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et
1'ordonnance organique de la planification et de 1'urbanisme
du 29 aout 1991 offrent un eventail de «moules juridiques»
qui peuvent egalement offrir des garanties durables pour la
sauvegarde de ces sites.

L'Executif regional a d'ailleurs cree plusieurs reserves natu-
relles en avril 1992.

Le Secretaire d'Etat compte mettre tout en ceuvre pour faire
classer les sites semi-naturels, pour aufant que des solutions
puissent etre trouvees afin d'eviter a la Region de devoir verser
des indemnites tres elevees aux proprietaires qui s'estimeraient
leses par 1'arrete de classement.

- wat betreft het landschap van het.Hof ter Musschen te Sint-
Lambrechts-Woluwe, het landschap Scheutbos te Sint-Jans-
Molenbeek, het Vorsterieplateau te Watermaal-Bosvoorde
en het Wilderlandschap te Sint-Agatha-Berchem; het advies
van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen werd gevraagd maar de Commissie heeft
haar voorstel nog niet overgemaakt.
En zoals u weet kan de Staatssecretaris slechts tussenkomen
nadat hij van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen een voorstel kreeg in de vereiste vorm.

- wat betreft Neerpede te Anderlecht, werd u recent reeds
geantwoord (vraag nr. 225).

De reeds gerangschikte semi-natuurlijke landschappen in
het Brussels Gewest zijn (als men de lijst van de Hoge Brusselse
Raad voor Natuurbehoud volgt) :
- het Zonienwoud te Oudergem en Ukkel op 2 december

1959;
- het Woluwepark op 8 november 1972;
- het Woluwepark te Ukkel op 8 november 1972;
- het Dudenpark te Vorst op 26 oktober 1973;
- het Osseghempark te Brussel op 16 oktober 1975;
- het Ter Kamerenbos te Brussel op 18 november 1976;
- het Poelbos te Jette op 18 november 1976;
- het Laarbeekbos te Jette op 18 november 1976;
- het Djeleghembos te Jette op 19 april 1977;
- de directe omgeving van het Charles-Albertkasteel te

Watermaal-Bosvoorde op 8 augustus 1988;
- de Zavelenberg te Sint-Agatha-Berchem op 26 juli 1989;
- het Verrewinkelbos te Ukkel op 19 juli 1990.

De Staatssecretaris wil u eraan herinneren dat de rangschik-
king niet de enige beschermingsmaatregel is voor semi-natuur-
lijke landschappen : de wet op het natuurbehoud van 12 juli
1973 en de organieke ordonnantie tot planning en stedebouw
van 29 augustus 1991 bieden een waaier van juridische vormen
die eveneens duurzame garanties kunnen geven voor de bes-
cherming van deze landschappen.

De gewestelijke Executieve heeft trouwens verscheidene
natuurreservaten in april 1992 gecreeerd.

De Staatssecretaris wil alles in het werk stellen opdat de
semi-natuurlijke landschappen zouden gerangschikt worden,
voor zover er opiossingen kunnen gevonden worden ten einde
te vermijden dat het Gewest zeer hoge "schadevergoedingen
moet betalen aan eigenaars die zichzelf benadeeld voelen door
een besluit tot rangschikking.

Question n° 235 de M. Vandenbossche du 28 juillet 1992 (N.)

Utilisation ecologique du papier par les services du Secre-
taire d'Etat.

Si 1'on se place du point de vue economique de la durability,
qui figure explicitement en tant que ligne directrice dans la
declaration gouvernementale, il est possible d'orienter 1'utilisa-
tion du papier afin de la rendre plus respectueuse de 1'environ-
nement. Le Secretaire d'Etat n'a-t-il pas present que, dans son
departement, on puisse progressivement passer au papier recy-
cle? D'ici 10 ans, 95 % du papier utilise pourra ainsi etre du
papier recycle. Les 5 % restants pourraient etre consacres aux
publications requerant une qualite tres superieure. Meme pour
ces 5 %, on peut utiliser du papier ecologique, a savoir du
papier blanchi sans chlore. La presence de chlore est deconseil-
lee dans notre biotope aquatique et libere, en cas de combus-
tion, la dioxyne tant redoutee.

Vraag nr. 235 van de heer Vandenbossche d.d. 28 juli 1992
(N.):

Ecologiscb verantwoord gebruik van papier door de dien-
stea van de Staatssecretaris.

Vanuit het perspectief van de duurzame economic die uit-
drukkelijk als richtsnoer is vermeld in de Regeerverklaring kan
het gebruik van papier in een meer milieu-vriendelijke richting
worden bijgestuurd. Heeft de Staatssecretaris niet voorge-
schreven dat voor zijn Departement men geleidelijk kan
overschakelen op gerecycleerd papier ? Zo kan bereikt worden
dat binnen een tijdsspanne van 10 jaar 95 % van het totaal
gebruik aan papier zai bestaan uit gerecycleerd papier. De
resterende 5 % zou kunnen aangewend worden voor de druk
waaraan een extreem hoge eis zou worden gesteld. Ook voor
dit restproduct kan milieu-vriendelijker papier worden
gebruikt: niet-chloorgebleekt papier. De aanwezigheid van
chloor is ongewenst in onze waterbiotoop en geeft bij verbran-
ding aanleiding tot het ontstaan van de gevreesde dioxyne.
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Le Secretaire d'Etat peut-il me dire:

1. quelle quantite de papier ses services utilisent actuellement
et pour quelles applications;

2. quelle est, sur cette quantite, la part du papier recycle;

3. quel est le desavantage du papier blanchi sans chlore;

4. quelles mesures le Secretaire d'Etat a prises pour augmen-
ter la part de ces deux derniers types de papier et jusqu'a
quel pourcentage sur 1'ensemble du papier utilise;

5. quelles mesures le Secretaire d'Etat a prises pour promou-
voir la collecte selective de papier par ses services;

6. a partir de quelle date les actions specifiques pour le papier
ont ete adaptees dans ses services de maniere a inclure
1'utilisation de papier recycle ou de papier blanchi sans
chlore ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que j'ai donne a mon Cabinet les directives suivantes quant a
1'utilisation du papier:

1. Utilisation prioritaire du papier recycle fabrique a partir
de fibres recyclees.

2. Utilisation du papier blanc de facon limitee, c'est-a-dire
uniquement lorsqu'il s'agit du courrier exterieur.

3. Reutilisation du papier au sein du Cabinet.

Bien que le Cabinet soit un centre de consommation de
papier utilise pour expedier ou stocker des informations, il en
resulte tout de meme une grande quantite de dechets, que ce
soit des chutes de photocopies, la revue de presse ou des
documents non classes.

Souvent ces documents disposent d'une face vierge: ils sont
reutilises comme feuille de brouillon.

4. Recuperation du papier en vue du recyclage.

Les papiers usages sont tries et stockes par les soins du
Cabinet; ils sont emportes par une societe qui s'occupe du
recyclage.

Kan de heer Staatssecretaris mi) mededelen:

1. hoeveel papier wordt momenteel door de diensten van de
heer Staatssecretaris gebruikt en met weike toepassing;

2. wat is daarvan het aandeel van gerecycleerd papier;

3. wat is het nadeel van niet-chloorgebleekt papier;

4. weike maatregelen heeft de heer Staatssecretaris genomen
om het aandeel van deze laatste twee soorten papier op te
drijven en tot welk percentage van het totaal gebruik;

5. weike maatregelen heeft de heer Staatssecretaris genomen
om de selectieve ophaling van papier door zijn diensten te
bevorderen;

6. vanaf weike datum zijn de specifieke acties voor papier in
zijn diensten zo aangepast dat het gebruik van gerecy-
cleerd papier of niet-chloorgebleekt papier opgenomen
zijn?

Antn'oord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat ik
mijn Kabinet volgende richtlijnen heb gegeven inzake het
gebruik van papier:

1. Voorrang geven aan het gebruik van gerecycleerd papier
van gerecycleerde vezels;

2. Het gebruik van wit papier zoveel mogelijk beperken,
't is te zeggen alleen wanneer het externe briefwisseling
betreft.

3. Hergebruik van het papier in het Kabinet.

Hoewel het Kabinet een verbruikscentrum is van papier dat
aangewend wordt voor het versturen of het opslaan van
informatie, heeft men toch altijd een grote hoeveelheid afval,
mislukte fotokopieen, het persoverzicht, niet-geklasseerde
documenten...

Vaak hebben deze documenten een blanco achterzijde: ze
worden hergebruikt als kladpapier.

4. Verzameling van papier voor recyclage.

Het gebruikte papier wordt verzameld, gesorteerd en
opgeslagen; het wordt opgehaald door een firma die zich inzet
voor de recyclage.

Question n° 236 de M" Creyf du 7 septembre 1992 (N.)

La. Convention de {'UNESCO relative au patrimoine cuitu-
rel et aatwel.

En reponse a une interpellation au Vlaamse Raad sur ce
sujet, le Ministre flamand competent a repondu que la
Belgique n'avait pas signe la Convention de 1'UNESCO et
qu'aucun monument ou ville historique beige n'etait en
consequence classe sur la base de cette Convention.

En outre, il ressort de la reponse que les negociations entre
les 3 regions sont au point mort en raison notamment du
blocage de la Region de Bruxelles.

Vraag nr. 236 van mevrouw Creyf d.d. 7 September 1992
(N.):

De Conventie van de UNESCO betreffende het cultured en
natuurlijk erfgoed.

In antwoord op een interpellatie in de Vlaamse Raad
betreffende deze aangelegenheid, heeft de bevoegde Vlaamse
Minister geantwoord dat Belgie de Conventie van de UNES-
CO niet ondertekend heeft een bijgevolg geen enkel historisch
monument of stad van Belgie geklasseerd werd onder deze
Conventie.

Uit het antwoord bleek verder dat de onderhandelingen
tussen de 3 gewesten niet op gang komen en onder meer
geblokkeerd worden door het gewest Brussel.
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Puis-je demander au Secretaire d'Etat:

1. quelle est 1'attitude de la Region de Bruxelles-Captale en
cette matiere;

2. si les 3 regions ne devraient pas se concerter d'urgence afin
de prendre une initiative commune en vue de la signature
de la Convention ?

Reponse: La ratification de conventions est du ressort de
1'Etat beige. La competence « Monuments et Sites » releve des
Regions.

Mon predecesseur, Georges Desir, a insiste plusieurs fois
pour que cette convention soit ratifiee.

Sur ma proposition, 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale, en sa seance du 11 septembre 1992, a communique
officiellement a 1'Etat beige son souhait de voir la Belgique
ratifier la convention de 1972 et a charge Ie Ministre-
President de prendre contact a ce sujet avec les autres
Executifs regionaux.

La Region wallonne ayant fait la meme demarche, il ne
manque plus que la reponse de la Region flamande.

Ce n'est done absolument pas de la Region bruxelloise que
viendrait un eventuel blocage.

Mag ik de Staatssecretaris vragen:

1. wat de houding is van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
in deze aangelegenheid;

2. of niet dringend een overleg nodig is tussen de 3 gewesten
ten einde te komen tot een gemeenschappelijk initiatief ter
ondertekening van de conventie ?

Aatwoord: De bekrachtiging van conventies is een natio-
nale aangelegenheid en moet gebeuren door de Staat Belgie.
De bevoegdheid «Monumenten en Landschappen» is een
gewestelijke aangelegenheid.

Mij'n voorganger, Georges Desir, heeft meerdere malen
aangedrongen opdat deze conventie bekrachtigd zou worden.

Op mijn voorstel heeft de Executieve van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, in haar zitting van 11 September
1992, aan de Belgische Staat officieel haar wens meegedeeld
dat Belgie de Conventie van 1972 zou bekrachtigen. Ze heeft
eveneens haar Minister-Voorzitter Charles Picque belast met
het contact opnemen met de andere Gewestexecutieven.

Het Waalse Gewest heeft dezelfde stappen ondernomen en
dus is het alleen nog wachten op het antwoord van het
Vlaamse Gewest.

Men kan zodoende echt niet stellen dat het Brussels Gewest
verantwoordelijk zou zijn voor een eventuele afremming.
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Bladzijde

* Question sans reponse
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''' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

"'* Vraag met antwoord

President et Ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi
Voorzitter en Minister belast met Ruuntelijke Ordening, de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

19.12.1990 241 Clerfayt

1. 2.1991 262 Cornelissen

27. 3.1991 297 de Lobkowicz

^a~.-

28. 3.1991 (300 Payfa

27. 6.1991 335 de Lobkowicz

12. 9.1991 369 de Lobkowicz

2.10.1991 380 de Lobkowicz

8.10.1991 388 de Lobkowicz

15.10.1991 392 Debry

11.12.1991 418 Vandenbossche

2. 3.1992 437 de Lobkowicz

6. 3.1992 441 de Lobkowicz

1. 4.1992 452 Drouart

1. 4.1992 453 Drouart

o Traduction simultanee des debats lors des conseils commu-
naux.

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.
o Renovation du tissu urbain. — Subventions accordees par

1'Executif.
Vernieuwing van het stadsweefsel — Subsidies van de Execu-

tieve.
o Organigramme du personnel charge du departement de

1'informatique dans les differentes communes.
Organogram van de afdeling informatica in de verschillende

gemeenten.
* Cartes de pointage en neerlandais pour francophones.

Nederlandstalige stempelkaarten voor Franstaligen.
* * Jubile Roi Baudouin.

Jubileum Koning Boudewijn.
* Missions d'etudes.

Onderzoeksopdrachten.
''' * Hommage rendu par Ie Theatre-Poeme.

Huldebetoon door het Theatre-Poeme.
o Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles.

Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St-Gillis.
o Le remboursement des avances recuperables en matiere de

renovation urbaine.
De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten inzake

stadsvernieuwing.
o Primes a la renovation et a 1'assainissement.

Renovatie- en saneringspremies.
** Subventionnement des travaux publics communaux (hors

trottoirs).
Subsidiering van de gemeentelijke openbare werken (behalve

de voetpaden).
** Restauration des voies a circulation pietonne. — Honoraires

des auteurs de projets,
Herstelling van de voetpaden. — Honoraria van de project-

ontwikkelaars.
o Les projets visant a 1'integration et a la cohabitation des

differentes communautes locales.
De projecten ter bevordering van de integratie en de samenle-

ving van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.
o Les projets visant a 1'integration et a la cohabitation des

differentes communautes locales.
De projecten ter bevordering van de integratie en de samenle-

ving van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.
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481
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de Marcken de Merken *

Nagy

de Lobkowicz "'*

Vandenbussche t!' *

Cauwelier • *
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Nagy "•

Huytebroeck *s1'

Demannez s'*

Drouart **

Nagy
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Objet

Voorwerp Bl

''' Vraag zonder antwoord
o ;Vraag met voorlopig antwc
'" Vraag met antwoord

Le Bureau de liaison Bruxelles-Europe.
Het Verbindingsbureau Brussel-Europa.

Le bilan des dispositifs d'insertion socio-professionnelle.
De balans van de maatregelen voor socio-professionele inte-

gratie.

Informatisation des communes. — Brussels Urbis.
Informatisering van de gemeenten. — Brussels Urbis.

Comite de cooperation Etat-Region de Bruxelles-Capitale.
Samenwerkingscommissie Staat-Brussels Hoofdstedelijk

Gewest.

Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs.
Studie- en onderzoeksopdrachten door externe organisaties.

Les publications du Cabinet.
De publikaties van het Kabinet.

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.

Theatre royal de la Monnaie. — Problemes financiers.
De Koninklijke Muntschouwburg. — Financiele problemen.

Maltres nageurs dans les piscines communales. — Titres et
competences.

Badmeesters in gemeentelijke zwembaden. — Titels en
bevoegdheden.

La renovation urbaine par des societes mixtes.
Stadsrenovatie door gemengde bedrijven.

L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif.
De dringende noodzakelijkheid aangevoerd in de besluiten

van de Executieve.

2393

Page

adzijde

)ord

2291

2323

2325

2327

2291

2292

2292

2328

2329

2330

23K

16. 6.1992

16. 6.1992

22. 6.1992

22. 6.1992

26. 6.1992

2. 7.1992

483 Drouart

484 Drouart

(485 i de Lobkowicz

486 Carton de Wiart

487 Nagy

488 Drouart

Les invitations a des membres de la presse a 1'occasion de 2332
voyages a 1'etranger.

Het uitnodigen van journalisten op de reizen naar het
buitenland.

La composition des comites generaux. 2333
De samenstellmg van de algemene comites.

Exposition universelle de Seville 1992. — Participation de la 2292
Region de Bruxelles-Capitale.

De Wereldtentoonsrelling 1992 in Sevilla. — Deelneming van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Extension du centre Borschette. — Charges d'urbanisme. 2292
Uitbreiding van het Borschettecentrum. — Stedebouwkun-

dige lasten.

Depenses pour la politique de communication de 1'Executif. 2315
Uitgaven voor het informatiebeleid van de Executieve.

Utilisation de la subvention "Integration* 1990 par la 2293
commune d'Anderlecht.

Gebruik van de subsidie «Integratie» 1990 door de gemeente
Anderlecht.

300
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Date Question n°

Datum Vraag nr.
Auteur

Objet

Voorwerp Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

8. 7.1992 489 Drouart

8. 7.1992 490 Nagy

10. 7.1992 491 Drouart

28. 7.1992 492 Drouart

28. 7.1992 493 de Lobkowicz

2. 8.1992 494 Nagy

24. 9.1992 495 Paternoster

28. 7.1992 496 Nagy

29. 7.1992 497 Drouart

30. 7.1992 498 Galand

2. 8.1992 499 De Berlangeer

2. 8.1992 500 De Berlangeer

11. 8.1992 501 Adriaens

12. 8.1992 502 Duponcelle

3. 8.1992 516 Nagy

"' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

Implantation de la s.p.r.l. Golf Action a Neerpede. 22
Inplanting van de b.v.b.a. Golf Action in Neerpede.

La non-conformite des travaux realises place des Barricades 22
par la s.a. Intervest.

De niet-conformiteit van de werken op het Barricadenplein
door de n.v. Intervest.

Effecrifs des policiers au 1" janvier 1992. 22
Aantal polideagenten op 1 januari 1992.

La restructuration des dettes communales et regionales. — 22
Conseil de la s.a. Brinfin.

De herstructurering van de gemeentelijke en gewestelijke
schulden. — Raad van de n.v. Brinfin.

Composition des conseils d'administration des a.s.b.l. par- 1'i
tenaires de 1'ORBEM en matiere de recherche active
d'emploi.

Samenstelling van de raden van bestuur van de v.z.w.'s
partners van de BGDA inzake aktief werk zoeken.

Protection de 1'activite economique contre des logements 22
moyens, chaussee de Jette.

Bescherming van de economische activiteit tegen middelgrote
woningen, Jetsesteenweg.

Dividendes verses aux communes par les societes de gaz et 22
d'electricite!

Uitkering van dividenden door de gas- en elektriciteitsmaat-
schappijen aan de gemeenten.

Derogation au plan de secteur pour Ie projet de bureaux de la 2^
Cie Fonciere Brugmann-Moliere.

Afwijking van het gewestplan voor het kantoorproject van de
Grondmaatschappij Brugmann-Moliere.

L'octroi de chauffeurs a d'anciens Ministres. Ti
De toekenning van chauffeurs aan oud-Ministers.

Representation de 1'Executif dans les commissions consul- 2^
tatives du transport scolaire.

Vertegenwoordiging van de Executieve in de adviescom-
missies voor schoolvervoer.

Cadeaux publicitaires de la Region. 2^
Reclamegeschenken van het Gewest.

En-tete du papier a lettres ministeriel. 2;
Hoofding van het ministerieel briefpapier.

Calendrier des travaux de renovation des sites des casernes 2'.
bruxelloises.

Kalender van de vernieuwingswerken van de terreinen van de
voormalige Brusselse kazernes.

Diminution des centimes additionnels communaux a la suite 2;
de 1'augmentation du precompte immobilier.

Vermindering van de gemeentelijke opcentiemen na de stij-
ging van de onroerende voorheffing.

Le transfert de la mainmorte de 1'Etat vers la Region. 2;
De overdracht van de dode hand van Staat naar Gewest.
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Date Question n°

Datum Vraag nr.
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

*"' Vraag met antwoord

Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures
Minister belast met Financien, Begroring, Openbaar Ambt en Exteme Betrekkingen

6. 3.1992 126 de Marcken de Merken

16. 6.1992 136 Maingain

15. 5.1992 137 De Berlangeer

15. 5.1992 138 Cauwelier

4. 6.1992 142 Nagy

16. 6.1992 143 Drouart

16. 6.1992 144 Drouart

16. 6.1992 145 de Lobkowicz

30. 6.1992 147 Payfa

28. 7.1992 149 Nagy

28. 7.1992 149 Nagy

28. 7.1992 150 Nagy

6. 8,1992 151 de Looz-Corswarem

Evolution des droits d'enregistrement dans la Region de 2298
Bruxelles-Capitale.

Evolude van de registratierechten in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Reglement d'ordre interieur du conseil de direction du 2339
Ministere de la Region.

Huishoudelijk Reglement van de directieraad van het Minis-
terie van het Gewest.

Role du Comite des Regions. 2340
Rol van het Komitee van de regio's.

Les publications du Cabinet. 2298
De publikaties van het Kabinet.
L'extension du batiment CCN. 2298
De uitbreiding van het Communicatiecentrum Noord.
La participation de la Region a 1'Exposition universelle de 2342

Seville (suite).
De deelneming van het Gewest aan de Wereldtentoonstelling

in Sevilla (vervolg).
Les invitations a des membres de la presse a 1'occasion de 2343

voyages a 1'etranger.
Het uitnodigen van journalisten op de reizen naar het

buitenlarid.
Taxe PSU. — Mise en demeure de rembourser. 2299
Belasting op de stadsreinheid en -veiligheid. — Aanmaning

tot terugbetaling.
Les ACS dans les pouvoirs publics bruxellois. 2344
De Gesco's in de Brusselse openbare besturen.

Le transfert de la mammorte de 1'Etat vers la Region. 2316
De overdracht van de dode hand van Staat naar Gewest.
Le transfert de la mainmorte de 1'Etat vers la Region. 2346
De overdracht van de dode hand van Staat naar Gewest.
Exoneration des centres de coordination du precompte im- 2299

mobilier et des droits d'enregistrement.
Vrijstelling van onroerende voorheffing en registratierechten

voor de coordinatiecentra.
Aide de la Region pour 1'organisation «Couleur Cafe». 2347
Steun van het Gewest voor de organisatie «couleur cafe».

Ministre du Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau
Minister belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid

3. 1.1992 120 de Marcken de Merken Convention entre 1'IBGE et le Centre urbain. — Avis en 2300
matiere de dechets.

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

Bladzijde

''' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

* * Vraag met antwoord

15. 1.1992 122 Cools

29. 1.1992 124 Roelants du Vivier

11. 2.1992 126 Adriaens

17. 2.1992 127 Drouart

17. 2.1992 128 Drouart

18.

18.

18.

4.

5.

5.

6.

13.

23.

2.1992

2.1992

2.1992

3.1992

3.1992

3.1992

3.1992

3.1992

3.1992

129

130

131

133

134

135

138

140

141

Huytebroeck

Huytebroeck

Cauwelier

Drouart

de Lobkowic

de Lobkowic

de Marcken i

Adriaens

Drouart

23. 3.1992

26. 3.1992

14. 4.1992

142 Adriaens

143 Andre

146 Drouart

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

De samenwerking gemeenten/BIM inzake gerangschikte
inrichtingen.

Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvel-
les constructions.

Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

Le recyclage des huiles et graisses animales et vegetales
usagees.

Het recycleren van gebruikte olien en dierlijke en plantaar-
dige vetten.

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

Storten van verdacht slijk op het terrein in de Vogelenzang.

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

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

Cabines de peinture a Koekelberg.
Verfspuitcabines in Koekelberg.

Le collecteur de boue a Asse.
De slijkcollector te Asse.

Systeme d'attribution de logements sociaux.
Het toewijzingssysteem van sociale woningen.

L'organisation des commodo et incommodo.
De organisatie van de commodo en incommodo-onder-

zoeken.

Achat de coupes... par le Cabinet en 1990 et en 1991.
Aankoop van bekers... door het Kabinet in 1990 en in 1991.

Cabinet ministeriel. — Composition.
Ministerieel Kabinet. - Samenstelling.

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

Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

L'usine chimique de 1'UCB situee a Drogenbos.
Het chemisch bedrijf UCB in Drogenbos.

L'origine 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).

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.

Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB.
Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GOMB.

L'extension du laboratoire s.a. STEROP.
Uitbreiding van het laboratorium STEROP n.v.
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Date Question n°

Datum Vraag nr.
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

* * Question avec reponse

13. 4.1992 147 Adriaens

6. 5.1992 149 Paternoster

7. 5.1992 150 Adriaens

27.4.1992 151 de Lobkowicz

22. 5.1992 153 de Lobkowicz

22. 5.1992 154 Guillaume

16. 6.1992 156 Drouart

16. 6.1992 157 Nagy

22. 6.1992 158 Drouart

10. 7.1992 159 Debry

29. 7.1992 160 de Lobkowicz

29. 7.1992 161 Drouart

29. 7.1992 162 Drouart

11. 8.1992 163 Duponcelle

11. 8.1992 164 Adriaens

27. 8.1992 165; Adriaens

28. 8.1992 166 Vandenbossche

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

"'* Vraag met antwoord

La creation d'une cellule «technologies propres» et d'un 2301
guichet « entreprises-environnement».

Oprichting van een eel «schone technologieen » en opening
van een «ondernemingen-leeimilieu»-loket.

«Telephone vert» d'education a 1'environnement. 2302
« Groene telefoon » voor milieu-opvoeding.

L'prdonnance relative a la conservation de la faune sauvage et 2352
a la chasse.

De ordonnantie betreffende het behoud van de wilde fauna en
betreffende de jacht.

Lettre de 1'Administration des Ressources naturelles et de 2302
I'Environnement.

Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en
Leefmilieu.

Evolution du niveau des nappes. 2354
Evolutie van het peil van het grondwater.

Salon de 1'environnement et de la protection animale. 2355
Salon van het leefmilieu en de dierenbescherming.

Invitations a des membres de la presse a 1'occasion de voyages 2302
a 1'etranger.

Het uitnodigen van journalisten op de reizen naar het
buitenland.

Les rejets polluants de 1'usine Carcoke. 2302
De vervuilende lozingen van Carcoke.

Les analyses du reseau « Transparence Air». • 2303
De analyses van het net «Klare kijk op de lucht».

Ordonnancement des depenses pour une etude sur la location 2303
forcee.

Ordonnancering van de uitgaven voor een studie over de
gedwongen verhuring.

Concession partielle du site du Kinsendael. 2303
Gedeeltelijke concessie van het gebied Kinsendael.

Le rejet de fumee nauseabonde de 1'incinerateur des dechets 2304
de Neder-over-Heembeek.

De uitstoot van walgelijke rook door de afvalverbrandings-
oven in Neder-over-Heembeek.

La vente de terrains par «Le Logement molenbeekois». 2304
De verkoop van terreinen door «Le Logement molenbee-

kois».

Mesures eventuelles de la pollution de 1'air sur la chaussee de 2304
Louvain.

Eventuele vervuilingsmetingen op de Leuvensesteenweg.

La repression des atteintes a 1'environnement. 2305
Het vervolgen van milieumisdrijven.

Bilan du fonctionnement de la station regionale de corn- 2305
postage.

Balans van de werking van het gewestelijk compoststation.

Parrainage d'associarions de defense de 1'environnement par 2306
Ie secteur prive.

Prive-sponsoring van muieuverenigingen.
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Date Question n°

Datum Vraag nr.
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

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'Economie
Minister belast met Economic

21.12.1990 40 de Lobkowicz

29. 7.1992 96 Drouart

25. 8.1992 97 Vandenbossche

27. 8.1992 98 Simonet

* Subside a 1'a.s.b.l. CERA/CGTO.
Toelage voor de v.z.w. CERA7CGTO.

"'"' Aides de la SRIB a des societes financant des campagnes
electorales.

Steun van de GIMB aan maatschapprjen die Jkiescampagnes
financieren.

** Guichet d'entreprise au Centre feminin d'education per-
manente.

Ondernemingsloket in het Centre feminin d'education per-
manente.

'''''' Accroissement de faillites dans la Region de Bruxelles-
Capitale.

Toenemende faillissementen in het Brussels Hoofdstedelijk
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 Vemieuwing van Afgedantrte Bedrijfsruimten

7. 6.1992 284 Drouart

13. 6.1992 285 Galand

15. 5.1992 287 Cauwelier

15. 5.1992 288 .Paternoster ..

15. 5.1992 289 Paternoster

27. 5.1992 291 de Lobkowicz

27. 5.1992 292 de Lobkowicz

27. 5.1992 293 Galand

2. 6.1992 294 de Lobkowicz

Le placement de mobilier urbain Ie long des voiries regionales
(suite).

Plaatsing van stadsmeubilair langs de gewestwegen (vervolg).
La securite des travailleurs de la STIB et des usagers.
De veiligheid van het MTVB-personeel en -gebruikers.
Les publications du Cabinet.
De publikaties van het Kabinet.
Itineraires de tramways dans le sud de la Region.
Tramwegen in het zuiden van het Gewest.
Revision de la zone de validite de 1'abonnement MTB.
Herziening van de geldigheidszone van het MTB abon-

nement.
Transfert de la chaussee de la Hulpe a la Region de Bruxelles-

Capitale.
Overhevelen van de Terhulpsesteenweg naar het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest.
Pose de poteaux rue de Stalle. — Permis de batir.
Plaatsing van paaltjes in de Stallestraat. — Bouwvergunning.
Les plantations d'arbres le long des voiries regionales.
Het planten van bomen langs de gewestwegen.
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.



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 19 octobre 1992 (n° 24)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 19 oktober 1992 (nr. 24) 2399

Date Question n°

Datum Vraag nr.
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

4. 6.1992 295 Simonet

4. 6.1992 296 Nagy

16. 6.1992 297 Drouart

16. 6.1992 298 Drouart

16. 6.1992 299 De Berlangeer

16. 6.1992 300 De Berlangeer

17. 6.1992 301 Carton de Wiart

17. 6.1992 302 Carton de Wiart

22.6.1992 303 Drouart

26. 6.1992 304 Maingain

30. 6.1992 305 Nagy

2. 7.1992 306 Maingain

29. 6.1992 307 Maingain

29. 7.1992 308 Maingain

11. 8.1992 309 Duponcelle

11. 8.1992 310 Adriaens

27. 8.1992 311 Roelants du Vivier

28. 8.1992 312 Adriaens

Conge polidque du bourgmestre de Jette. 2369
Politick verlof van de burgemeester van Jette.

Extension du batiment du Centre de communications nord. 2370
De uitbreiding van het Communicatiecentrum Noord.

La securite des pietons sur la chaussee de Ninove (suite). 2306
De veiligheid van de voetgangers op de Ninoofsesteenweg

(vervolg).

Invitations a des membres de la presse a 1'occasion de voyages 2371
a 1'etranger.

Het uitnodigen van journalisten op de reizen naar het
buitenland.

Competences des controleurs de la STIB. 2372
Bevoegdheden van de controleurs van de MTVB.

Panneaux d'information « Radio 21» Ie long de la route. 2373
Infoborden « Radio 21» langs de weg.

Poteaux jaune et noir au carrefour de Bonne Odeur. 2373
Zwartgele palen op het kruispunt Welriekende dreef.

Signalisation routiere unilingue au carrefour Leonard. 2373
Eentalig verkeersbord op het Leonardkruispunt.

Tarifs reduits de la STIB pour families nombreuses. 2374
Lager tarief van de MTVB voor kroostrijke gezinnen.

Emploi des langues sur les panneaux d'information lors de 2307
travaux.•

Taalgebruik op de informatieborden tijdens werken.

L'horaire d'ete de la STIB. 2375
De zomerregeling bij de MIVB.

Sigles sur les abonnements de la STIB. 2376
Letterwoorden op de abonnementen van de MIVB.

Remplacement des reverberes et poteaux d'eclairage sur 2307
certaines grandes arteres de Bruxelles (suite).

Vervanging van de straatlantarens en de verlichtingspalen in
sommige grote straten van Brussel (vervolg).

Amenagement de la rue Royale Sainte-Marie. 2308
Aanleg van de Koninklijke Sint-Mariastraat.

Responsabilite de la Region dans les problemes de securite sur 2308
la chaussee de Louvain.

Verantwoordelijkheid van het Gewest inzake de veiligheids-
problemen op de Leuvensesteenweg.

Engazonnement des sites propres pour tramways. 2309
Het zaaien van gras op de eigen beddingen voor de trams.

Mesures centre Ie non-respect de la limitation de vitesse a 2309
50 km/heure.

Maatregelen tegen het niet-respecteren van de snelheids-
beperking van 50 km/u.

La publicite sur les abribus de la STIB. 2310
De reclame op de schuilhokjes van de MIVB.
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Date
—

Datum

Question n°
— Auteur

Vraag nr.

Objet
—

Voorwerp

Page
—

Bladzijde

*' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

* * Vraag met antwoord

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President
Staatssecretaris toegevoegd aan de Mimster-Voorzitter

7. 2.1992

15. 5.1992

16. 6.1992

67 Guillaume

76 Cauwelier

77 Drouart

16. 6.1992 78 De Berlangeer

12. 8.1992 79 Adriaens

19. 8.1992 80 Guillaume

Modele de reglement destine a dissuader Ie depot clandestin 2310
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.

Les publications du Cabinet. 2310
De publikaties van het Kabinet.

Invitations a des membres de la presse a 1'occasion de voyages 2311
a 1'etranger.

Het uitnodigen van journalisten op de reizen naar het
buitenland.

Organisation des services rue C. Crespel. 2377
Organisatie van de diensten in de K. Crespelstraat.

Prix de la mise en decharge des residus d'incineration. 2378
De prijs voor het storten van verbrandingsafval.

Tarif du conteneur de 1'Agence regionale de Proprete. 2311
Tarief voor de container van het Gewestelijk Agentschap

voor Netheid.

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

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

17. 6.1991 52 Cauwelier

31.10.1991 65 de Lobkowicz

22. 6.1992 77 Paternoster

11. 6.1992 78 Paternoster

27. 7.1992 80 Drouart

29. 7.1992 81 Drouart

1. 9.1992 82 Vandenbossche

Reglementation de 1'Aide medicale urgente (service 100). 2311
De reglementering van de Dringende medische hulp (dienst

100).

Convention avec 1'ULB dans Ie cadre du programme euro- 2317
peen Joule.

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

Dividendes verses aux communes par les societes de gaz et 2317
d'electricite.

Uitkering van dividenden door de gas- en elektriciteitsmaat-
schappijen aan de gemeenten.

Subsidiation de 1'application de nouvelles sources d'energie. 2379
Subsidiering van de toepassing van nieuwe energiebronnen.

devaluation de 1'application de 1'ordonnance relative au 2380
droit a la fourniture minimale d'electricite.

De evaluatie van de toepassing van de ordonnantie houdende
het recht op een minimale levering van elektriciteit,

Le Ponds d'Entraide pour Enquete sociale. 2380
Het Hulpfonds voor Sociaal Onderzoek.

Utilisation ecologique du papier par les services du Secretaire 2382
d'Etat.

Ecologisch verantwoord gebruik van papier door de diensten
van de Staatssecretaris.



Questions et Reponses — Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 19 octobre 1992 (n° 24)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 19 oktober 1992 (nr. 24) 2401

Date
—

Datum

Question n°
— Auteur

Vraag nr.

Objet
—

Voorwerp

Page
—

Bladzijde

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

11 Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

*"' Vraag met antwoord

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

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

26. 3.1990 61 deLobkowicz

25. 6.1990 85 Garcia

27. 9.1990 117 Cornelissen

30.11.1990 133 de Lobkowicz

4. 3.1991 156 Cornelissen

27. 6.1991 184 Draps

3. 9.1991 201 deLobkowicz

16. 9.1991 202 Galand

8.10.1991 209 Cools

16.10.1991 210 de Lobkowicz

25.10.1991 213 Huygens

31.10.1991 215 de Lobkowicz

19.11.1991 218 Cauwelier

Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois. 2312
Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen.

Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE. 2312
Vergunningen afgegeven en controles uitgevoerd door het

BIM.

L'octroi d'un subside au « Vlaams Komitee voor Brussel » 2383
dans Ie cadre de 1'article 33.60 du budget pour 1989.

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

Ordonnance des referes du 2 novembre 1990. — Delivrance 2312
d'un permis de chasse gratuit.

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

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg. 2312
Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark in

Koekelberg.

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incom- 2312
modo, faute de personnel suffisant a 1'Administration de
1'Environnement.

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

Organigramme de 1'Institut bruxellois pour la Gesrion de 2312
1'Environnement.

Organogram van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Le depistage des cas de saturnisme infantile. 2313
Het opsporen van chronische loodvergiftiging bij kinderen.

Le programme triennal d'investissement du logement social. 2383
Driejaarlijks investeringsprogramma voor de sociale huisves-

ring.

Vente de logements sociaux sans 1'application de criteres 2384
quelconques quant au choix des acheteurs.

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

Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren. 2313
Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren.

Communication de renseignements contenus aux registres de 2385
population des 19 communes au Cabinet.

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

Installation de panneaux anti-bruit le long des autoroutes 2313
regionales en fonction du nombre de decibels.

Plaatsing van geluidsschermen 'langs gewestelijke autosnelwe-
gen in functie van het aantal decibels.

301
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Date Question n°

Datum Vraag nr,
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

"' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

27. 2.1991 222 Nagy

22. 6.1992 230 Paternoster

28. 7.1992 232 Simonet

28. 7.1992 233 Nagy

29. 7.1992 234 Drouart

28. 7.1992 235 Vandenbossche

7. 9.1992 236 Creyf

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

L'etat d'avancement des dossiers de classement. 2318
Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel.
Brasserie Wielemans. — Demande de classement. 2386
Brouwerij Wielemans. — Vraag tot bescherming.
La convention de 1'UNESCO relative au patrimoine culturel 2386

et naturel.
Conventie van de UNESCO betreffende het cultureel en

natuurlijk erfgoed.
La sauvegarde des ceuvres de 1'architecte J. B. Dewin (suite). 2387
De bescherming van de werken van architekt J. B. Dewin

(vervolg).
Procedure de classement des sites semi-naturels. 2388
Beschermingsprocedure van de semi-natuurlijke landschap-

pen.
Utilisation ecologique du papier par les services du Secretaire 2389

d'Etat.
Ecologisch verantwoord gebruik van papier door de diensten

van de Staatssecretaris.
La Convention de 1'UNESCO relative au patrimoine culturel 2390

et naturel.
De Conventie van de UNESCO betreffende het cultureel en

natuurlijk erfgoed.
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