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I. Vragen waarop niet werd geantwoord
binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 89 van het reglement van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad)

I. Questions auxquelles il n'a pas ete repondu
dans Ie delai reglementaire
(Art. 89 du reglement du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale)
(Fr.) : Vraag gesteld in 't Frans — (N.) : Vraag gesteld in 't Nederlands
(Fr.) : Question posee en francais — (N.) : Question posee en neerlandais

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

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

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

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

Onderzoeksopdrachtea.

Missions d'etudes.

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

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

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

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

Het Verbindingsbureau BmsseI-Europa.

Le Bureau de liaison Bruxelles-Ewope.

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

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

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

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

Studie- en onderzoeksopdrachten door externe organisaties.

Etudes et rechercbes coaGees a des organismes exterieurs.

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

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

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

Question n° 477 de M. Cauwelier du 15 mai 1992 (N.):

De publikaties van het Kabinet.

Les publications du Cabinet.

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 23, p. 2213.
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Vraag nr. 489 van de heer Drouart d.d. 8 juli 1992 (Fr.):

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

Implanting van de b.v.b^a Golf Action iaNeerpede.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2293.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2293.

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

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

De toekenning van chauffeurs aaa olid-Ministers.

L'octroi de chauffeurs a d'anciens Mioistres.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2295.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2295.

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

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

Vertegeawoordiging van de Executieve in de adviescommissies voor schoolvervoer.

Representation de 1'Executif dans les commissions consultatives du transport scolaire,

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2295.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2295.

Vraag nr. 504 van de heer Guillaume d.d. 29 September 1992
(Fr.) :

Question n° 504 de M. Guillaume du 29 septembre 1992
(Fr.) :

Het gewestelijk aaadeel m het aieuwe Heizelstadion.

La part regionale dans Ie nouveau stade da Heysel.

De Belgische sportwereld stelt de overheid regelmatig aan
de kaak voor haar standpunt omtrent het dossier van het
stadion dat het Heizelstadion zou moeten vervangen. Een stad
als Brussel moet inderdaad in staat zijn sportevenementen op
Europees en wereldniveau te organiseren, waarbij de infrastructuur de Belgische en buitenlandse pers alle waarborgen
inzake veiligheid en opvang biedt.

Le monde sportif beige fustige regulierement les pouvoirs
publics pour leur attitude dans le dossier du futur stade qui
devrait remplacer le Heysel. II est en effet indispensable
qu'une ville comme Bruxelles puisse accueillir des evenements
sportifs de niveau europeen et meme mondial dans des
infrastructures qui offrent toutes les garanties de securite et
d'accueil de la presse beige et etrangere.

Zou de Executieve me verduidelijkingen kunnen verschaffen over het standpunt van het Brussels Gewest ter zake en
over de huidige stand van het dossier ?

L'Executif pourrait-il m'eclairer sur la position de la
Region bruxelloise a ce sujet et sur 1'etat actuel du dossier?

"Wordt er vooropgesteld dat het Gewest een gedeelte van de
werken financiert en, zo ja, volgens weike verdeelsleutel ?

Est-il prevu que la Region finance une partie des travaux, et
dans 1'affirmative, selon quelle cle de repartiton ?

Vraag nr. 505 van de heer Vandenbussche d.d. 29 September
1992 (N.):

Question n° 505 de M. Vandenbussche du 29 septembre 1992
(N.):

Inzagerecht van de gemeeateraadsleden betreffende de
gemeentelijke v.z.w.'s.; .
• •

Droit de regard des conseillers communaux sur les a.s.b.l.
communales.

Wanneer de gemeente het beheer van bepaalde infrastructuur, zoals bijvoorbeeld sport- en culturele centra, maar ook
andere activiteiten heeft opgedragen 'aan een v.z.w. verliezen
deze v.z.w.'s hun gemeentelijk karakter niet. Daaruit volgt
dat documenten betreffende het beheer en working van deze
zogenaamde gemeentelijke v.z.w.'s, zoals de begroting en de
rekeningen en de verslagen van de beheersorganeff'ter inzage
van de gemeenteraadsleden zijn. Weike-zijn per gemeente van
het Hoofdstedelijk Gewest de gemeentelijke v.z.w.'s die onder
toepassuig van 'Qit beginsel vallen ?

Lorsque la commune a confie la gestion de certaines
infrastructures, telles que les centres sportifs et culturels mais
aussi d'autres activites, a une a.s.b.l., ces a.s.b.l. n'en perdent
pas pour autant leur caractere communal. II en decoule que
des documents relatifs a la gestion et au fonctionnement de
ces a.s.b.l. « communales (>» tels que le budget et les comptes
ainsi qiie'les rapports des organes de gestion, sont soumis au
droit de regard des conseillers communaux. Queues sont, par
commune de la Region-Capitale, les a.s.b.l. communales qui
tombent sous 1'application de ce principe ?
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Vraag nr. 511 van mevrouw Grouwels d.d. 24 September
1992 (N.):
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Question n° 511 de M°" Grouwels du 24 septembre 1992
(N.):

Deficit de I'enseigaemeat communal.

Deficit van het gemeentelijk oaderwijs.
Gelieve me per gemeente het deficit voor onderwijsaangelegenheden mee te delen volgens de rekeningen 1990 en 1991,
alsmede volgens de begrotingen 1992.

Pouvez-vous me communiquer pour chaque commune Ie
deficit de 1'enseignement selon les comptes 1990 et 1991 ainsi
que selon les budgets 1992 ?

Vraag nr. 514 van de heer Simonet d.d. 24 September 1992

Question n° 514 de M. Simonet du 24 septembre 1992 (Fr.)

(Pr.):

.

.

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van
de tankstations.

ristoumes des stations-services.

Sedert mei van dit jaar zijn de rijkswachters die de
dienstwagens voltanken verplicht de kleinhandelaar van de
opdrachtnemer de aangeboden kortingszegels te vragen. De
opbrengst hiervan komt de nationale schatkist ten goede.

Depuis Ie mois de mai dernier, les gendarmes qui font Ie
plein d'essence des vehicules de service sont tenus de reclamer
au detaillant de 1'adjudicataire les timbres ristournes offerts.
Le produit de ceux-ci esf verse a la Tresorerie.

Kan de heer Minister-Voorzitter me zeggen of de ambtenaren van zijn administratie en de leden van zijn Kabinet die de
dienstwagens gebruiken, verplicht zijn de door de tankstations afgegeven kortingszegels te vragen ? Zoniet, kan de heer
Minister-Voorzitter me dan meedelen waarom niet ?

Monsieur le Ministre-President peut-il m'indiquer si les
agents des communes et intercommunales dont il a la tutelle,
en ce compris les policiers communaux, sont tenus aux
memes obligations ? Si non, Monsieur le Ministre-President
veut-il bien m'en communiquer la raison ?

Bestaat er een rondschrijven waarin de regels ter zake
worden bepaald ? Zo ja, is de Minister-Voorzitter dan voornemens de betrokken besturen er een te zenden ?

Une circulaire precisant les regles en la matiere existe-telle ?
Le cas echeant, Monsieur le Ministre-President envisage-t-il
d'en adresser une aux pouvoirs concernes ?

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

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

Montant recupere par I'administration via les timbres-

De overdracht van de dode hand van Staat aaar Gewest.

Le transfer! de la mainmorte de 1'Etat vers la Region.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2297.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 24, p. 2297.

Vraag nr. 518 van de heer Drouart d.d. 5 oktober 1992 (Fr.):

Question n" 518 de M. Drouart du 5 octobre 1992 (Fr.) :

Stedebouwkundige vergunning voor de boadentrainingspistes.

Permis d'urbaoisme pour les pistes d'education canine.

In ons Gewest heeft een groot aantal gezinnen een huisdier,
vooral een hond. De baasjes willen terecht hun dier goed
opvoeden en gaan hiervoor naar de hondentraining.

Le nombre de menages de notre Region possedant un
animal domestique, en particulier un chien, est important.
Des mattres ont le souci legitime d'eduquer leur animal. Dans
ces circonstances, on a vu se developper des pistes d'education
canine.

Kan de heer Minister-Voorzitter me zeggen of er inzake het
aanleggen van trainingspistes in open lucht een bijzondere
Stedebouwkundige wetgeving bestaat?

Monsieur le Ministre-President peut-il me dire s'il existe
une legislation particuliere en matiere d'urbanisme sur 1'installation de telles pistes a ciel ouvert ?

Moet er voor een chalet en dikwijis een elektriciteitscabine
naast dergelijke pistes een Stedebouwkundige vergunning
worden aangevraagd ?

Des chalets et une installation electrique souvent adjacente
a ce genre de piste ont-ils necessite une demande de permis
d'urbanisme ?

Zijn er op het huidige gewestplan zones ingekleurd waar
deze activiteit verboden is ?

Existe-t-il des zones de 1'actuel plan de secteur qui interdisent ce type d'activite particuliere ?

Moet de eigenaar van de hondenclub maatregelen treffen
opdat de buurtbewoners hier geen hinder zouden van ondervinden ?

Des mesures doivent-elles etre prises par le proprietaire du
club canin pour assurer le cadre et les conditions de vie des
riverains ?
302
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Vraag nr. 520 van de beer Drouart d.d. 28 September 1992
(Fr.):

Question n° 520 de M. Drouart du 28 septembre 1992 (Fr.)

De contracten tussen bet Gewest en de bouwmaatschappijea.

Les coatrats conclus eatre la Region et.des societes de
construction.

Sedert zijn aantreden heeft de Minister-Voorzitter een
aantal contracten gesloten voor bouwwerken in ons Gewest.

Depuis son installation, Ie Ministre-President a conclu un
certain nombre de contrats pour la construction de differents
travaux dans notre Region.

Graag ontving ik de lijst van de bouwmaatschappijen
waarmee de Minister sedert zijn aantreden contracten heeft
gesloten, alsmede de datum van ondertekening, het bedrag en
het doel van de bouwwerkzaamheden.

U me plairait de connaitre, depuis 1'installation du Ministre,
la liste des societes de construction avec lesquelles des
contrats ont etc conclus, la date de signature de ceux-ci, leur
montant et 1'objet des travaux.

Vraag nr. 521 van mevrouw Nagy d.d. 28 September 1992
(Fr.):
,

Question n° 521 de M°" Nagy du 28 septembre 1992 (Fr.) !

Voorrang aaa kantoren ia de werkea op het Martelarenpleia.

Priorite aux bureaux dans les travaus a la place des
Martyrs.

In het programma voor de vernieuwing van het Martelarenplein wordt bepaald dat de gebouwen aan de lengtezijden
en aan de zuidkant van het plein voor huisvesting moeteh
worden bestemd, de rest voor kantoren.

Le programme de renovation de la place des Martyrs
prevoit du logement dans les immeubles situes directement
sur les deux grands cotes, sur le petit cote sud de la place, et
des bureaux sur le reste du site.

We stellen echter vast dat er op dit ogenblik alleen wordt
gewerkt aan gebouwen waarin kantoren worden ondergebracht.

Force est de constater que les chantiers ouverts jusqu'a
present ne portent que sur des immeubles affectes aux
bureaux.

Zou de Minister me kunnen zeggen waarom aan deze
kantoren voorrang wordt gegeven, terwiji:

Le Ministre pourrait-il m'expliquer pourquoi la priorite a
ete donnee aux chantiers de bureaux alors ;

— de bereidheid van de gewestelijke overheid om voor dit
plein opnieuw bewoners aan te trekken dringend in
concrete daden moet worden omgezet;
— de gebouwen voor huisvesting verloederd zijn en dringend
moeten worden gerenoveerd ?

— qu'il est urgent de confirmer de maniere visible la volonte
des autorites regionales de repeupler cet endroit;

Vraag nr. 523 van mevrouw Huytebroeck d.d. 5 oktober
1992 (Fr.):

Question n° 523 de M° Huytebroeck du 5 octobre 1992
(Fr.):

De gevolgea van de gewijzigde algemene reglementering op
de werkloosheid. •

Les consequences des modifications de reglementation
generale du chomage.

In juni jongstleden heeft de Minister voor Tewerkstelling,
mevrouw Miet Smet, het algemene reglement op de werkloosheid veranderd. Deze wijzigingen hebben deels betrekking op
de algemene bepalingen betreffende de opieidingscentra, de
door de werklozen te ondernemen stappen om stempelcontrolevrijstelling te krijgen en de werkloosheidsvergoeding die ze
tijdens de opieidingen ontvangen.

Au mois de juin dernier, la reglementation generale du
chomage a ete modifiee par le Ministre de 1'Emploi, M'" Miet
Smet. Cette nouvelle reglementation vise pour une partie les
dispositions generales concernant les centres de formation, les
demarches a effectuer par les chomeurs pour obtenir leur
dispense de pointage ainsi que le montant des allocations
pendant les formations.

Opdat de Brusselse opieidingscentra, die zich met inschakeling bezighouden, vrijstelling kunnen genieten, is het noodzakelijk dat de BGDA de BDAB de lijst toestuurt van de
opieidingscentra waarmee hi] een partnershipovereenkomst
heeft gesloten.

En consequence, pour que les centres de formation bruxellois, operateurs d'insertion, puissent disposer de certaines
dispenses, il est indispensable que 1'ORBEM communique a
1'ONEM la liste de ceux avec lesquels il s'est partenarise.

Zou de Minister me ter zake volgende informatie willen
verschaffen:

Dans ce contexte, le Ministre pourrait-il repondre aux
questions suivantes:

1. Mag men er in de huidige conjunctuur, dat wil zeggen
bij gebrek aan overeenkomst, van uitgaan dat de BGDA
partnershipovereenkomsten heeft gesloten ?

1. Dans la conjoncture actuelle, c'est-a-dire 1'absence de
convention, peut-on considerer que I'ORBEM a des partenaires ?

— que les immeubles affectes au logement sont dans un etat
de degradation imposant une renovation urgente ?
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2. Hoe verklaart de Minister dat de Brusselse opieidingscentra met werden ingelicht over het feit dat een werkloze die
zich voor een beroepsopleiding inschrijft minder werkloosheidsuitkering zou genieten ?

2. Comment expliquer que les centres de formation
bruxellois n'aient pas ete officiellement avertis du fait qu'en
inscrivant un chomeur dans un circuit de formation professionnelle, celui-ci se verrait penalise au niveau de son
allocation ?

3. Heeft de BGDA de BDAB meegedeeld met weike
opieidingscentra een partnershipovereenkomst is gesloten ?

3. L'ORBEM a-t-il transmis a 1'ONEM la liste des centres
de formation avec lesquels il s'est partenarise ?

4. Indien de BGDA een lijst meedeelt van centra, gaat het
dan over centra als dusdanig of alleen over opieidingen
waarvoor subsidie wordt verleend ?

4. Enfin, si 1'ORBEM communique une liste de centres,
s'agira-t-il des centres en tant que tels ou seulement des
formations soumises a subvention ?

5. Wat gebeurt er in geval de inschakelingscentra niet
werden ingelicht met het statuut van de werklozen die sedert
September 1992 een opieiding volgen en die op dit ogenblik
geen duidelijkheid omtrent hun toestand hebben ?

5. Dans ce contexte de non-information des operateurs
d'insertion, qu'en sera-t-il du statut des chomeurs inscrits en
formation depuis septembre 1992 et actuellement dans I'incertitude a propos de leur situation ?

Vraag nr. 524 van mevrouw Huytebroeck d.d. 5 oktober
1992 (Fr.) !

Question n° 524 de M"" Huytebroeck du 5 octobre 1992

De gevolgea van het begeleidiagsplan voor werklozen.

Les consequences du plan d'accompagnement des chomeurs.

w:

Op 22 September jongstleden ondertekende de Brusselse
Executieve (en de andere gewest- en gemeenschapsexecutieven) een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de
begeleiding van de werklozen die jonger zijn dan 46 jaar en
die aan hun tiende maand werkloosheid beginnen.

Le 22 septembre dernier, 1'Executif bruxellois (ainsi que les
autres Executifs regionaux et communautaires) signait une
convention de collaboration en matiere d'accompagnement
des chomeurs de moins de 46 ans entamant leur 10°" mois de
chomage.

Daar Brussel een groot aantal werklozen heeft en deze taak
heel wat inhoudt, kan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling deze begeleiding waarschijniijk niet
alleeen aan.

II est vraisemblable, a Bruxelles, que 1'importance du
nombre de chomeurs concernes et 1'ampleur de la tache
demandee, rendront leur accompagnement impossible par le
seui Office regional bruxellois de 1'Emploi.

Kan de Minister me dan ook zeggen hoe hij de gevolgen ziet
van dit plan voor de Brusselse opieidingscentra en hun
afdelingen voor plaatselijke coordinatie (lokale opdrachten),
zowel inzake de te volgen regels als inzake de financiering, de
vrijstelling voor de centra en voor de werklozen die in het
kader van de begeleidingsovereenkomst een opieiding volgen?

Des lors, le Ministre peut-il expliquer comment il envisage
les implications de ce plan sur les centres de formation
bruxellois et leurs structures de coordination locale (Missions
locales), tant en ce qui concerne les modalites, le financement,
le type de dispense pour les centres et pour les chomeurs mis
en formation dans le cadre d'une convention d'accompagnement?

Vraag nr. 527 van mevrouw Huytebroeck d.d. 7 oktober
1992 (Fr.);

Question n° 527 de M™ Huytebroeck du 7 octobre 1992
(Fr.):

HoofdeUjke bijdrage voor oavnjwillig deefttjdse werknemers.

Cotisation capitative pour les travailleurs a temps partiel
involontaire.

Op 1 juli 1992 werd het koninklijk besluit van 5 augustus
1992 van kracht. Dit besluit heeft betrekking op de uitvoering
van hoofdstuk II van de wet van 26 juni 1992 houdende
sociale en diverse bepalingen betreffende de invoering van een
hoofdelij'ke werkgeversbijdrage voor de tewerkstelling van
onvrijwillig deeltijdse werknemers. De verenigingen of de
openbare diensten die in het kader van de programma's voor
de bestrijding van de werkloosheid in het Brussels Gewest
werknemers in dienst hebben, zouden deze bijdragen normaal
moeten betalen.

L'arrete royal du 5 aout 1992, portant execution du
chapitre II de la loi du 26 juin 1992 concernant les dispositions sociales et diverses relatives a 1'instauration d'une
cotisation capitative a charge des employeurs occupant des
travailleurs a temps partiel involontaire est entre en vigueur le
1° juillet 1992. Les associations ou les services publics qui
emploient des travailleurs dans le cadre des plans de resorption du chomage de la Region bruxelloise seraient logiquement redevables de cette cotisation.

Kan de heer Minister-Voorzitter me mededelen :
— Hoeveel werknemers waarvoor een hoofdelijke bijdrage
kan worden geeist, er in het kader van de plannen voor de
bestrijding van de werkloosheid in het Brussels Gewest zijn
aangeworven ?

Monsieur le Ministre-President peut-il me dire :
— Quel est le notobre de travailleurs employes dans le
cadre des Plans de Resorption de chomage de la Region
bruxelloise au chef desquels une cotisation capitative peut
etre exigee ?
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— Werden er bij de Minister van Tewerkstelling en Arbeid
stappen gezet om vrijstelling te bekomen, gelet op de doelstelling van deze plannen en op hun sociaal nut ? Zo ja, met welk
resultaat?

— Des demarches ont-elles ete effectuees aupres du Ministre de 1'Emploi et du Travail pour sollicker une exemption au
vu des objectifs poursuivis par ces plans et de leur utilite
sociale ? Si oui, quel est Ie resultat de ces demarches ?

— Betaalt het Ministerie van het Gewest deze hoofdelijke
bijdrage of moeten de vereniging of de openbare dienst deze
zeif betalen ?
.

— La cotisation capitative exigee dans Ie cadre precise ici,
est-elle prise en charge par Ie Ministere de la Region ou bien
est-elle portee a la charge de 1'association ou du service
public?

Vraag nr. 528 van mevrbuw Huytebroeck d.d. 14 oktober
1992 (Fr.) :

Question n° 528 de M1" Huytebroeck du 14 octobre 1992

Gesfachtsdiscrinunatie ia de werkaanbiedingen van de

BGDA.

Discrimination de sexe dans les oftres d'emplois de 1'ORBEM.

Titel V van de wet van 4 augustus 1978 tot economische
herorientering, die de gelijke behandeling regelt van mannen
en vrouwen inzake de toegang tot het. arbeidsproces, de
beroepsopleiding, de toegang tot een zeifstandig beroep en de
arbeidsvoorwaarden, is ook van toepassing op de werkaanbiedingen en de advertenties waarin werk of een
beroepsbezigheid worden aangeboden .(art. 120, 121, 122 en
123 van de wet).

Le titre V de la loi de reorientation economique du 4 aout
1978 qui impose la suppression de toute discrimination
fondee sur le sexe, dans 1'acces a 1'emploi, a la formation,
dans 1'acces a une profession independante ainsi que dans les
conditions de travail, est egalement applicable aux offres
d'emploi et aux annonces relatives a 1'emploi ou a 1'exercice
d'une activite professionnelle (art. 120, 121, 122 et 123 de la
loi).

In de praktijk moeten alle werkaanbiedingen en alle
advertenties dus zo worden opgesteld dat er zonder meer uit
blijkt dat ze zonder onderscheid zijn gericht tot mannen en
vrouwen. Geen enkel element in de aanbieding of advertentie
mag doen veronderstellen dat de auteur bij voorkeur leden
van een van beide geslachten wil aanwerven.

En pratique done, toutes les offres et annonces d'emploi
doivent etre redigees de maniere a faire clairement apparaitre
qu'elles s'adressent indifferemment aux travailleurs masculins
ou feminins, aucun element de 1'offre ou de 1'annonce ne peut
laisser supposer que 1'auteur de 1'offre ou de 1'annonce desire
embaucher des travailleurs d'un sexe de preference a ceux de
1'autre.

De wet eist dus dat deze bepalingen bij eike aanbieding of
advertentie in acht worden genomen. In de wet staat ook dat
het niet volstaat, indien niet uit eike advertentie zonder meer
blijkt dat ze tot kandidaten en kandidates is gericht, boven
een reeks advertenties aan te duiden dat mannen en vrouwen
in aanmerking komen.

La loi exige done que chaque annonce ou offre soit
conforme a ces dispositions et il n'est pas suffisant d'indiquer
en tete d'une serie d'annonces qu'elles s'adressent aux
homines et aux femmes, si chaque annonce n'est pas redigee
de maniere a faire clairement ressortir qu'elle s'adresse aussi
bien aux candidats qu'aux candidates.

Sommige advertenties van de BGDA, verschenen in het
dagblad La Lanterne, richten zich duidelijk alleen tot vrouwen:

Or, certaines offres d'emploi proposees par 1'ORBEM et
parues dans le quotidien La Lanterne font clairement apparattre qu'elles s'adressent a des femmes:

vrouwelijke secretariaatsbediende,
vrouwelijke bediende,
ervaren secretaresse.

ex: L'ORBEM vous propose:
Employee de secretariatEmployee administrative...
Secretaire experimentee...

Kan de heer Minister me meedelen of het normaal is dat
werkaanbiedingen van een Brusselse openbare dienst aldus,
en in strijd met de wet van 1978, openbaar worden gemaakt ?

Monsieur le Ministre peut-il me dire s'il est normal que des
offres d'emploi emanant d'un service public bruxellois et
enfreignant la loi de 1978 sont ainsi proposees au public?

Vraag nr. 529 van mevrouw Huytebroeck d.d. 14 oktober
1992 (Fr.) :

Question n° 529 de M°" Huytebroeck du 14 octobre 1992

Projectea voor Tour en Taxis en gebouw B.

De hele buurt van de Brusselse haven kent momenteel tal
van veranderingen als gevolg van de regionalisering van
1989: totstandkoming van een nieuwe Kanaalvennootschap,
Kanaalstudie, projecten voor de herwaardering van de zone
en voor de vestiging van nieuwe bedrijven.

(Fr.):

(Fr.):

Projets pour Tour et Taxis et le batimesit B.

Tout le quartier du port de Bruxelles connatt aujourd'hui
de nombreux changements suite a la regionalisation de 1989.
Constitution d'une nouvelle societe du Canal, Etude Canal,
projets de revitalisation de la zone et de localisation des
entreprises.
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Ter zake kan men niet vergeten te denken aan het aanpassen
van het terrein van Tour en Taxis. Ook al behoudt het zijn
roeping als station voor het wegvervoer, dan nog zullen ziJn
oude douanegebouwen een nieuwe bestemming moeten krijgen. Men spreekt momenteel van culturele projecten.

Dans cet ensemble, on ne peut oublier de penser au
reamenagement du site de Tour et Taxis qui, s'il maintient sa
vocation de gare routiere, devrait neanmoins voir ses vieux
batiments des douanes reaffectes. On parle aujourd'hui de
projets culturels.

Kan de heer de Minister me zeggen weike projecten werden
ingediend en wanneer het eerste wordt verwezenlijkt ?

Monsieur Ie Ministre peut-il me dire quels sont les projets
en lice et dans combien de temps 1'un d'eux aurait-il la chance
de voir Ie jour ?

Een ander gebouw dat onze aandacht moet opeisen, is het
gebouw B van Taxis en Tour, een oude en vandaag leegstaande opslagplaats. Dit prachtig gebouw beantwoordt
inderdaad niet meer aan de eisen voor het opslaan van
goederen in deze zone maar zou een andere bestemming
kunnen worden verleend.

Un autre batiment qui doit attirer notre attention est Ie
batiment B des Tours et Taxis, ancien entrepot aujourd'hui
abandonne. Ce magnifique edifice ne repond effectivement
plus aux besoins d'entreposage de cette zone; il pourrait
cependant connattre une autre destinee.

Reeds jaren worden tal van projecten naar voor geschoven
(huisvestings-, handels-, culturele projecten...). Men weet niet
meer exact hoe ver het met dit dossier staat. In afwachting
vedoedert het gebouw alsmaar meer en dreigen renovaties
alsmaar duurder uit te vallen.

Des projets ont depuis plusieurs annees ete avances (logements, commerces, affectation culturelle...). On ne sait plus
tres bien aujourd'hui oil en est Ie dossier. En attendant, Ie
batiment se degrade de plus en plus et risque de devoir etre
I'objet de renovations de plus en plus couteuses.

Kan de heer Minister me zeggen of hij reeds ernstige
contacten met prive- of openbare partners heeft gehad wat de
bestemming of de inrichting van dit gebouw betreft ?

Monsieur Ie Ministre peut-il me dire s'il a deja eu des
contacts serieux avec des partenaires prives pu publics
concernant 1'affectation et 1'amenagement de ce batiment?

Vraag nr. 530 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 oktober
1992 (Pr.):

Question n° 530 de M. de Lobkowicz du 14 octobre 1992
(Fr.) :

Maximumbedragea voor de gemeeatelijke belastingea.

Uw ambtgenoot in de Waalse Gewestexecutieve, de heer
Mathot, heeft zopas een rondschrijven verspreid met de door
hem voorgestelde maximumbedragen voor de gemeentelijke
belastingen. Deze zijn talrijk en gevarieerd, en getuigen van de
verbeeldingskracht van de Waalse gemeentelijke verkozenen.
Bestaat gelijksoortige circulaire in Brussel ?

Maxima suggeres pour les taxes commuaales.

Votre homologue de 1'Executif regional wallon, Monsieur
Guy Mathot, vient de publier une circulaire indiquant les
maxima qu'il suggere pour toutes les taxes communales qui
sont nombreuses et variees et qui temoignent de 1'esprit
d'imagination des elus communaux wallons.
Existe-t-il une circulaire semblable a Bruxelles ?

Zo niet, kan u me zeggen hoeveel soorten belastingen er
bestaan en weike bedragen u als overheid die belast is met het
toezicht op de gemeenten toestaat ?

Si non, quels sont, dans les faits, les differentes taxes, et les
montants maxima de ces taxes que vous admettez en votre
qualite d'autorite de tutelle des communes bruxelloises ?

Vraag nr. 531 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 oktober
1992 (Fr.):

Question n" 531 de M. de Lobkowicz du 14 octobre 1992
(Fr.):

Aaamjzmg vaa de advocaten van bet Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

Ik had reeds de gelegenheid u vragen te stellen over de
aanwijzing van de advocaten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (als verdedigers in de rechtbanken of eenvoudig als
raadgevers).

J'ai deja eu 1'occasion de vous interroger sur la designation
d'avocats par la Region de Bruxelles-Capitale (que ce soit
pour assurer sa defense devant les tribunaux qu'a titre de
simple conseil).

U heeft me erg behulpzaam geantwoord door me een lijst te
zenden van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
aangewezen advocaten en, voor elk van hen, het aantal
dossiers dat ze behandelen.

Vous m'aviez, a 1'epoque, tres aimablement repondu en me
communiquant la liste des avocats designes par la Region et
pour chacun d'eux Ie nombre de dossiers traites.

Zou u me een bijgewerkte lijst kunnen meedelen, vertrekkend van de gegevens uit uw eerste antwoord ? Deze vraag is
niet onbelangrijk: het gaat immers over belangrijke contracten waarvoor bovendien geen openbare of zeifs beperkte
offerteaanvraag wordt uitgeschreven, maar waarover alleen
door de Executieve wordt beslist.

Pourriez-vous, a present, me communiquer cette liste mise a
jour en reprenant les donnees de votre premiere reponse?
Cette question est evidemment importante dans la mesure ou
il- s'agit la plupart du temps de contrats importants qui, plus
est, ne font 1'objet d'aucun appel d'offre public ou meme
restreint mais sont laisses a la libre appreciation de 1'Executif.
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Vraag nr. 532 van de beer de Lobkowicz d.d. 14 oktober
1992 (Fr.):

Question n" 532 de M. de Lobkowicz du 14 octobre 1992
(Fr.) :

Door de gemeeatelijke 'dieastea uitgestelde ambtshalve
schrappingea.

Radiations d'ofGce reportees par les autorites commuaales.

In de pers stond te lezen dat de stad Luik heeft nagelaten
burgers die niet meer in de stad woonachtig waren
ambtshalve uit de bevolkingsregisters te schrappen (Roland
Planchar - Le Vu/L'Express - 11 September 1992).

La presse s'est fait echo de ce que la Ville de Liege omettait
de proceder aux radiations d'office des citoyens qui 1'avaient
quittee. (Roland Planchar - Le Vif/L'Express — 11 septembre
1992).

Luik geniet aldus diverse financiele voordelen die - onder
andere door het Gemeentefonds - aan steden van meer dan
200.000 inwoners worden toegekend. Aldus houdt Luik ook
zijn aantal gemeenteraadsleden op 51, zijn aantal schepenen
op 10...

En agissant ainsi, Liege obtient divers avantages financiers
obtenus par les « grandes villes » de plus de 200.000 habitants
notamment aupres du Ponds des communes, maintient son
nombre de conseillers communaux a 51 et son nombre
d'echevins a 10...

Wat is hiervan aan voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ? Bestaat een gelijksoortige toestand in een of andere
gemeente ?

Qu'en est-il en Region de Bruxelles-Capitale ? Est-ce qu'une
situation semblable existe dans 1'une ou 1'autre commune ?

Om me hierover een oordeel te kunnen vormen, vernam ik
graag van u, voor elk van de 19 gemeenten, de data van de
beslissingen van de gemeenten om tot ambtshalve schrappingen over te gaan en, voor eike datum, het aantal beoogde
schrappingen.

Pour me permettre d'en juger, auriez-vous 1'amabuite de me
faire part, pour chacune des 19 communes, des dates des
differentes decisions de colleges de proceder a des radiations
d'office et pour chaque date le nombre de cas vises.

Wat denkt u over deze statistieken ?

Vraag nr. 533 van de heer Drouart d.d. 14 oktober 1992
(Fr.):
De gewestelijke subsidies voor de gemeeaten.

Quelle est votre appreciation de ces statistiques ?

Question n° 533 de M. Drouart du 14 octobre 1992 (Fr.):
Les subsides regionaux aux communes.

In zijn ministeriele circulaire met betrekking tot het opstellen van de begroting 1993 van de Brusselse gemeenten, zegt
de Minister- Voorzitter op bladzijde 5 in cij'fer 2.4.6. (subsidies) dat de gemeenten verplicht zijn subsidies te vragen voor
elk geval waarin in een subsidie wordt voorzien.

Dans sa circulaire ministerielle concernant 1'elaboration
des budgets 1993 des communes bruxelloises, le MinistrePresident signale que (page 5, points 2.4.6. subsides) ales
communes sont dans 1'obligation de solliciter des subsides
dans tous les cas ou ceux-ci sont prevus.»

Zou de Minister-Voorzitter me de lijst kunnen meedelen
van de aan de gemeenten toegekende gewestelijke subsidies ?
En zou hij me ook kunnen zeggen onder weike voorwaarden
deze subsidies worden verleend ?

Monsieur le Ministre-President pourrait-il me fournir la
liste des subsides regionaux octroyes aux communes? Pourrait-il egalement me fournir les conditions d'octroi de ces
subsides ?

Graag vernam ik tenslotte, voor eike gemeente en voor eike
subsidie, de bedragen van de subsidies die sedert het aantreden van de Minister-Voorzitter werden verleend.

Enfin, il me plairait de connaitre, par commune et par
subside, les montants des subsides qui ont ete octroyes depuis
1'annee de 1'mstalladon du Ministre-President.

Vraag nr. 534 van de heer Drouart d.d. 14 oktober 1992
(Fr.) :

Question n° 534 de M. Drouart du 14 octobre 1992 (Fr.):

De prijs «L'Jris de l'iategration».

Le prix de «l'Iris de 1'iategration ».

De vereniging « Democratic Plus » kende in juni 1992 een
prijs toe, « L'lris de 1'integration », aan de Brusselse vereniging
die in hun ogen het meest voor de integratie van de jongeren
in de stad had gedaan.

L'associadon Democratic Plus a decerne, au mois de juin
1992, un prix denomme: « L'lris de 1'integration » a Passociation bruxelloise qui, a leurs yeux, avait favorise le plus
1'integration des jeunes dans la ville.

De gelukkige winiiaar was voetbalclub Atlas. De prijs,
150.000 fr., werd door de Minister-Voorzitter gesubsidieerd.

L'heureux gagnant fut le club de football Atlas. Le prix de
150.000 F a etc subsidie par le Ministre-President.

Zou de Minister-Voorzitter me kunnen zeggen op weike
datum deze prijs werd uitbetaald ?

Monsieur le Ministre-President pourrait-il me dire a quelle
date le paiement de ce prix a ete effectue ?
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Vraag nr. 535 van de heer de Lobkowicz d.d. 15 oktober
1992 (Fr.) :

Question n° 535 de M. de Lobkowicz du 15 octobre 1992
(Fr.):

Aanwijzing van de architecten van het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

Designation d'arcbitectes par la Region de BruxellesCapitale.

Ik had reeds de gelegenheid u vragen te stellen over de
aanwijziging van de architecten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (als verdedigers in de rechtbanken of eenvoudig
als raadgevers).

J'ai deja eu 1'occasion de vous interroger sur la designation
d'architectes par la Region de Bruxelles-Capitale.

U heeft me erg behulpzaam geantwoord door me een lijst te
zenden van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
aangewezen architecten en, voor elk van hen, het aantal
dossiers dat ze behandelen.

Vous m'aviez, a 1'epoque, tres aimablement repondu en me
communiquant la liste des architectes designes par la Region
et pour chacun d'eux Ie nombre de dossiers traites.

Zou u me een bijgewerkte lijst kunnen meedelen, vertrekkend van de gegevens uit uw eerste antwoord ?

Pourriez-vous, a present, me communiquer cette liste mise a
jour en reprenant les donnees de votre premiere reponse ?

Het gaat immers over belangrijke contracten waarvoor
bovendien geen openbare of zeifs beperkte offerteaanvraag
wordt uitgeschreven, maar waarover alleen door de Executieve worden beslist.

Cette question est evidemment importante dans la mesure
ou il s'agit la plupart du temps de contrats importants qui,
plus est, ne font 1'objet d'aucun appel d'offre public ou meme
restreint mais sont laisses a la libre appreciation de 1'Executif.

Vraag nr. 536 van mevrouw Nagy d.d. 13 oktober 1992

Question n° 536 de M"" Nagy du 13 octobre 1992 (Fr.) :

(Fr.):
De deelaeming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan
de dagea voor de beroepsopleiding voor de vrouwen.

La participation de la Region Bruxelles-Capitale aux
joumees coasacrees a la formation professioanelle des
femmes.

In het kader van het Iris-programma, een initiatief van de
Europese Commissie, gericht op de bevordering van de gelijke
kansen voor mannen en vrouwen, werd van 7 tot 10 oktober
1992 een Europees forum gehouden over de beroepsopleiding
voor de vrouwen.

Le programme Iris, initiative de la Commission europeerme, organise en reseau sur le theme de la promotion de
1'egalite des chances entre hommes et femmes a tenu du 7 au
10 octobre 1992 un forum europeen sur la formation
professionnelle des femmes.

Dit forum was bedoeld voor de opieidingsspecialisten en
bracht verschillende partijen aan de ronde tafel: vakbonden,
werkgeversvertegenwoordigers en opieidingsspecialisten.

Celui-ci s'adressait aux professionnels de la formation et
reunissait dans ses tables rondes differents acteurs: syndicats,
representants du monde patronal, acteurs de formations.

Kan de Minister me zeggen of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest of de BGDA bij dit programma werden betrokken en
of ze aan dit forum hebben deelgenomen ?

Le Ministre peut-il me dire si 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale ou 1'ORBEM ont etc associes a ce programme et s'ils ont participe a cette manifestation ?

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

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

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

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

Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

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

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

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

De publikaties van het Kabinet.

Les publications du Cabinet.

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

La. question a ete publiee dans le Bulletin n° 23, p. 2217.
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Vraag nr. 142 van mevrouw Nagy d.d. 4 juni 1992 (Fr.) :

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

De uitbreiding ran bet Commuoicatieceatnim Noord.

L 'extension du batimeat CCN.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2218.

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

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

Question n° 145 de M. de Lobkowicz du 16 juin 1992 (Fr.):
Taxe PSU. — Mise en demeure de rembourser.

Belasting op de stadsreinheid en -veiligheid, — Aanmaning
tot terugbetaling.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2299.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2299.

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

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

Vrijstelling van onroerende voorheffing en registratierechten voor de coordinatiecentra.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2299.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2299.

Vraag nr. 158 van de heer Drouart d.d. 12 oktober 1992
(Fr.) :

Question n° 158 de M. Drouart du 12 octobre 1992 (Fr.):

Inventaris van de gebouwea gebruikt door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Inventaire des immeubles occupes par la Region de
Bruxelles-Capitale.

1. Kan de heer Minister me voor elk gebouw dat momenteel door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gebruikt
(de ministeriele Kabinetten inbegrepen) de volgende informarie meedelen :

1. Monsieur Ie Ministre peut-il m'indiquer, pour chacun
des immeubles actuellement occupes par la Region de
Bruxelles-Capitale (y compris les Cabinets mmistenels):

—
—
—
—
—
—

het juiste adres;
het aantal personen dat er werkt;
het aantal m2 aan kantoorruimte (nuttige oppervlakte);
het statuut (eigendom van het Gewest of gehuurd);
bij huur, de jaarlijkse huurprijs (per m2, alles inbegrepen);
de datum waarop het contract normaal ten einde is en de
datum van het eerste mogelijke einde;
— het aantal parkeerplaatsen dat de ambtenaren te hunner
beschikking hebben ?

—
—
—
—
—
—

2. Kan de heer Minister me deze gegevens ook meedelen
voor de gebouwen die momenteel worden opgetrokken en
voor de gebouwen tot wier bouw of bezetting reeds werd
beslist?

2. Monsieur Ie Ministre peut-il me fournir les memes
renseignements pour les immeubles en construction ou dont
la construction ou 1'occupation a deja etc decidee ?

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

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

Question n° 124 de M. Roelants du Vivier du 29 janvier 1992

Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

Promotion de {'utilisation de I'eaergie solaire dans les
nouvelles constructions.

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

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

1'adresse precise;
1'occupation;
Ie nombre de m2 de bureaux (surface utile);
Ie statut (propriete de la Region ou location);
en cas de location. Ie prix annuel (tout compris au m2);
la date d'echeance normale du contrat et la date de la
premiere echeance possible;
— Ie nombre d'emplacements de parking a la disposition des
fonctionnaires ?

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

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

Her recyclerea van gebruikte olien en dierlijke en plantaardige vetten.

Le recyclage des huiles et graisses animales et vegetales
usagees.

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

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

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

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

Het toewijzingssysteem van sociale wonmgen.

Systeme d'attnbution de logements sociaux.

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

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

Vraag nr. 138 van de heer de Marcken de Merken d.d.
6 maart 1992 (Pr.) !

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

Evolutie van de registratierechten is bet Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

revolution des droits d'enregistiement dans la Region de
Bruxelles-Capitale.

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

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

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

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

Overeenkomsten gesloten door bet BIM en de GMB.

Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB.

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

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

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

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

Brief van bet Bestuur voor Natuurli}ke Rijkdommea en
Leefmilieu.

Lottie de 1'Adtmmstration des Ressowces naturelles et de
1'Environnement.

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

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

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

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

Het uitnodigen van journalisten op de reizen naar bet
buitenland.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2302,

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 24, p. 2302.

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

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

De vervuuende lozingen van Carcoke,

Les rejets polluants de I'usme Carcoke.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2302.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 24, p. 2302,
303
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Vraag nr. 160 van de heer de Lobkowicz d.d. 29 juli 1992
(Fr.) :

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

Gedeehelijke coacessie van het gebied Kinsendael.

Concession partiefle du site du Kinsendael.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2303.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2303.

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

Question n° 161 de M. Drouart du 29 juillet 1992 (Fr.):

De uitstoot van wafgelijke rook door de afvalverbrandingsovea in Neder-over-Heembeek.

Le rejet de fumee nauseabonde de 1'incinerateur des decbets
de Neder-over-Heembeek.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr, 24, biz. 2304.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 24, p. 2304.

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

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

Het vervolgea van milieumisdrijven.

La repression des atteintes a 1'environnemeat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2305.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 24, p. 2305.

Vraag nr. 165 van de heer Adriaens d.d. 27 augustus 1992
(Fr.) :
Balaas van de working van bet gewestelijk compoststation.

Question n° 165 de M. Adriaens du 27 aout 1992 (Fr.):
Bilan du foactionaemeat de la station regionale de cornpostage.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz.. 2305.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 24, p. 2305.

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

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

.Pure-sponsoring van milieuverenigingea.

Parrainage dissociations de defense de 1'environnement
par le secteur prive.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2306.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 24, p. 2306.

Vraag nr. 167 van de heer de Vandenbossche d.d. 1 September 1992 (N.):

Question n° 167 de M. de Vandenbossche du 1" septembre
1992 (N.):

Ecologiscb veraatwoord gebniik van papier.

Vanuit het perspectief van de duurzame economie die
uitdrukkelijk als richtsnoer is vermeld in de Regeringsverklaring kan het gebruik van papier in een meer milieu vriendelijke
richting worden bijgestuurd. Heeft de Minister 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 restprodukt kan milieuvriendelijker 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.

Utilisation ecologique du papier.

Si 1'on se place du point de vue economique de la durabilite,
qui figure explicitement en tant que ligne directrice dans la
declaration gouvernementale, il est possible d'orienter 1'utilisation du papier afin de la rendre plus respectueuse de
1'environnement. Le Ministre n'a-t-il pas prescrit 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 superieure. 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 aquatique et libere, en cas de
combustion, la dioxyne tant redoutee.
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Kan de heer Minister mij mededelen :
1. Hoeveel papier wordt momenteel door de diensten van
de heer Minister gebruikt en met weike toepassing ?
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Le Ministre peut-il me dire.:
1. Quelle quantite de papier ses services utilisent actuellement et pour quelles applications ?

2. Wat is daarvan het aandeel van gerecycleerd papier ?

2. Quelle est, sur cette quantite, la part du papier recycle ?

3. Wat is het nadeel van niet-chloorgebleekt papier?

3. Quel est le desavantage du papier blanchi sans chlore?

4. Weike maatregelen heeft de heer Minister genomen om
het aandeel van deze laatste twee soorten papier op te drijven
en tot welk percentage van het totaal gebruik ?

4. Quelles mesures le Ministre a prises pour augmenter la
part de ces deux derniers types de papier et jusqu'a quel
pourcentage sur 1'ensemble du papier utilise ?

5. Weike maatregelen heert de heer Minister genomen om
de selectieve ophaling van papier door zijn diensten te
bevorderen ?

5. Quelles mesures le Ministre a prises pour promouvoir la
collecte selective de papier par ses services ?

6. Vanaf weike datum zijn de specifieke acties voor papier
in zijn diensten zo aangepast dat het gebruik van gerecycleerd
papier of niet-chloorgebleekt papier opgenomen is ?

6. A partir de quelle date les actions specifiques pour le
papier ont ere adaptees dans ses services de maniere a inclure
1'utilisation de papier recycle ou de papier blanchi sans
chlore ?

Vraag nr. 168 van de heer de Vandenbossche d.d. 3 September 1992 (N.):

Question n° 168 de M. de Vandenbossche du 3 septembre
1992 (N.):

Criteria bij de toewijziag van sodale huur- ofkoopwoningea.

Criteres tors de la location ou de la veate de logements
sociaux.

Wat de Sociale Huisvestingsmaatschappij betreft vernam ik
graag van de heer Minister weike criteria hij opiegt aan de
maatschappijen bij het toewijzen van huur- of koopwoningen.

En ce qui concerne la Societe de Logement social, je
souhaiterais que le Ministre m'informe des criteres qu'U
impose aux societes lors de 1'attribution de logements en
vente ou en location.

Vraag nr. 169 van mevrouw Nagy d.d. 4 September 1992
(Fr.) :

Question n° 169 de M°" Nagy du 4 septembre 1992 (Fr.) :

Het standpunt van de Minister iazake de milieubelasting.

Position du Ministre en matiere des ecotaxes.

Inzake ecologie, is een van de opmerkelijkste resultaten van
de recente dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, de
goedkeuring van de milieubelasting op de verpakkingen.

Du point de vue ecologique, un des resultats les plus
marquants du recent dialogue de communaute a communaute
est 1'adoption d'une ecotaxe sur les emballages.

U weet zeker dat de toepassing van een fiscaal stelsel dat
verschilt naargelang de gevolgen van de produkten voor het
milieu, beschouwd wordt als een van de instrumenten voor
een duurzame ontwikkeling.

En effet, vous n'etes pas sans ignorer que I'application d'un
regime fiscal differencie selon 1'impact ecologique des produits est considere comme un des instruments pour un
developpement durable.

Bovendien zai de opbrengst van deze belasting onder de
drie gewesten worden verdeeld en ze zullen deze moeten
gebruiken om nieuwe uitgaven inzake milieubescherming te
dekken.

Par ailleurs, le produit de cette taxe sera ristourne aux trois
Regions et devra etre utilise pour des depenses nouvelles en
matiere de protection de 1'environnement.

In het blad van het VOB van 24 augustus 1992, kan men
lezen dat Minister Gosuin, op uitdrukkelijk verzoek van het
VOB, bij de Eerste Minister stappen heeft gezet om hem te
wijzen op de enorme stijging van de financiele lasten die de
milieubelasting met zich zou brengen voor de ondernemingen
die het financiele gedeelte van het recente basisakkoord van
26 mei jongstleden over de verpakkingen van huishoudelijke
produkten hebben onderschreven. We herinneren er ook aan
dat de ondernemingen zich tot een uitgave van 150 miljoen
hebben verbonden.

Dans le bulletin UEB-Contact du 24 aout 1992 on peut lire
que « a la demande expresse de 1'UEB, le Ministre Gosuin est
intervenu aupres du Premier Ministre pour souligner 1'accroissement important de charges financieres qui resulterait
de 1'ecotaxe pour les entreprises qui ont adhere au dispositif
financier du recent accord de base relatif aux emballages
menagers, signe a Bruxelles le 26 mai dernier». Pour rappel,
les entreprises se sont engagees a une depense de 150 millions.

De door de Minister met de verpakkingssector ondertekende overeenkomst heeft geen wettelijke waarde en wie het
akkoord niet naleeft kan niet worden bestraft. Daarentegen
verbindt het Gewest er zich toe gedurende vijf jaar niet de
minste maatregel inzake verpakking uit te vaardigen. De
ecologisten nemen ter zake het woord «milieuvrede» in de
mond.

La convention que le Ministre a signe avec le secteur des
emballages n'a pas force legale et son non-respect par une
societe n'est pas reprehensible; par centre, la Region s'engage
a ne prendre aucune mesure reglementaire en matiere d'emballage pendant cinq ans. C'est ce que les ecologistes appellent la «paix environnementale».
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Kan de-Minister me inzake deze verbijsterende informatie
zeggen:

A propos de cette information ahurissante, 1'honorable
Ministre peut-il:

1. of deze informatie correct is;
2. waarover hij precies met de Eerste Minister heeft gesproken;
3. of hij andere soortgelijke stappen heeft ondernomen?

1. confirmer cette information;
2. donner les termes exacts de son intervention aupres du
Premier Ministre;
3. me dire s'il a entrepris d'autres demarches dans ce sens ?

Vraag nr. 171 van de heer Guillaume d.d. 29 September 1992
(Fr.):

Question n° 171 de M. Guillaume du 29 septembre 1992
(Pr.) :

Jachtopzicbteis in bet Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gardes-chasse dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Graag had ik van de Minister vernomen hoeveel ambtenaren in het bijzonder,.belast zijn met het waken voor de
toepassing van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van het wildleven en betreffende de
jacht (BS 13/11/91).

Vu 1'ordonnance du 29 aout 1991 relative a la conservation
de la faune sauvage et a la chasse (MB 13/11/91), Ie Ministre
de 1'Environnement pourrait-il me dire combien de fonctionnaires sont charges plus particulierement de veiller a son
application ?

Zijn er in het Brussels Gewest nog jachtopzichters ? Zo ja,
met welk statuut ?

Y a-t-il encore dans la Region bruxelloise des gardeschasse ? Dans 1'affirmative, quel est leur statut precis ?

Vraag nr. 172 van mevrouw Grouwels d.d. 24 September
1992 (N.):

Question n° 172 de M" Grouwels du 24 septembre 1992
(N.):

Leegstaaade woaingea in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Logements inoccupes dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Gelieve mij mee te delen weike de schatting van de
leegstand van de wooneenheden is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Pourriez-vous me donner une estimation du nombre de
logements inoccupes dans la Region de Bruxelles-Capitale ?

Vraag nr. 173 van mevrouw Grouwels d.d. 24 September
1992 (N.):

Question n° 173 de M"" Grouwels du 24 septembre 1992

Gebrekkig oaderhoud van de Daillykazeme.

(N.):
Mauvais entretien de la caserne Dailly.

De overheden klagen herhaaldelijk over het laten verkommeren van het woningbestand.

Les pouvoirs publics ne cessent de se plaindre de 1'etat
d'abandon dans lequel sont laisses les logements.

Er dient echter vastgesteld dat de eigendommen van de
openbare besturen meermaals op een totaal onvoldoende
wijze onderhouden worden: een ergerlijk voorbeeld is de
zogenaamde Daillykazeme.

Toutefois, il faut bien constater que les biens appartenant
aux administrations publiques sont souvent tres mal entretenus: un exemple scandaleux en est la caserne Dailly.

In de daken zijn reeds maanden openingen vast te stellen,
terwiji heel wat ramen openstaan en vensters gebroken zijn.

Cela fait des mois qu'il y a des orifices dans les toits, que de
nombreuses fenetres sont ouvertes et que les vitres sont
brisees.

1. Is dit de wijze waarop u meent daf: prive-eigenaars hun
eigendommen moeten onderhouden ?

1. Est-ce ainsi que, selon vous, les proprietaires prives
doivent entre.tenir leurs biens ?

2. Weike onderhoudswerken hebben aan deze kazerne
plaatsgevonden ?

2. Quels travaux d'entretien a-t-on effectues a cette
caserne ?

3. De zogenaamde huiszwam verplaatst zich onder meer
door de lucht om zich op onaangetaste plaatsen vast te zetten.
Dit blijkt op dit ogenblik aap de Daillykazeme te gebeuren.
Wanneer wordt het nodige gedaan om dit onmogelijk te
maken ?

3. La merule se propage entre autres par 1'air pour se fixer
en des endroits encore intacts. II s'avere que c'est ce qui se
passe actuellement a la caserne Dailly. Quand fera-t-on Ie
necessaire pour empecher cette propagation ?
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Vraag nr. 174 van de heer Roelants du Vivier d.d. 24 September 1992 (Fr.) :
Installatie van regenwaterputten bij nieuwbouw.
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Question n° 174 de M. Roelants du Vivier du 24 septembre
1992 (Fr.) :
Installation de citernes d'eau de pluie pour les nouvelles
constructions.

De Executieve heeft beslist voortaan een gewestsubsidie toe
te kennen aan de inwoners die in bestaande woningen
regenwaterputten in orde wensen te brengen.

L'Executif a d'ores et deja decide une aide regionale aux
habitants desireux de remettre en etat des citernes d'eau de
pluie dans les habitations existantes.

Bij nieuwbouw, in het bijzonder voor een- of tweegezinswoningen, verplichten sommige gemeenten tot het plaatsen
van regenputten. In andere gemeenten bestaat dergelijke
verplichting dan weer met.

Pour ce qui concerne les constructions neuves, et singulierement les habitations uni- ou bifamiliales, 1'installation de
citernes d'eau de pluie est rendue obligatoire dans certaines
communes, alors que d'autres communes ne prevoient aucune
disposition a cet egard.

Zou de heer Minister me informatie kunnen verschaffen
over de bepalingen die de gewestgemeenten ter zake uitvaardigen en me kunnen zeggen of er een type-reglement bestaat
voor de gemeenten die bij nieuwbouw het plaatsen van
regenwaterputten verplicht maken ?

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me renseigner sur les
dispositions prises Ie cas echeant par les communes de la
Region et me faire savoir s'il existe un reglement-type pour les
communes rendant obligatoire 1'installation de citernes d'eau
de pluie pour les nouvelles constructions ?

Vraag nr. 175 van mevrouw Nagy d.d. 24 September 1992
(Fr.) :

Question n° 175 de M"" Nagy du 24 septembre 1992 (Fr.):

De dringende noodzakelijkbeid aangevoerd in het besluit
betreffeade de beperking van geluidsemissies.

L'urgence invoquee dans I'arrete relatif a la limitation des
emissions sonores.

Mijn vraag van 3 juni 1992 aan de Voorzitter van de
Executieve had betrekking op de gewoonte van de Executieve
om voor haar besluiten de spoedbe.handeling te vragen. Aldus
vermijdt ze haar besluiten aan de Raad van State ter advies in
te dienen.

Dans ma question du 3 juin 1992 adressee au President de
1'Executif, j'evoquais 1'habitude que celui-ci a d'invoquer
1'urgence dans ses arretes. Par ce biais, 1'Executif evite de
soumettre ses arretes au Conseil d'Etat.

De mogelijkheid om de spoedbehandeling te vragen moet
volgens ons echter uitzonderlijk blijven en moet, zoals de
gecoordineerde wetten op de Raad van State het bepalen, met
redenen worden omkleed.

Or, la possibilite d'invoquer 1'urgence doit a notre sens
garder son caractere exceptionnel et doit, ainsi que Ie
prevoient les lois coordonnees sur Ie Conseil d'Etat, etre
justifiee.

Kan de geachte Minister me zeggen waarom het besluit van
21 mei 1992 betreffende de beperking van geluidsemissies
niet aan de Raad van State ter advies werd voorgelegd ?

L'honorable Ministre peut-il me dire pour quelles raisons
I'arrete du 21 mat 1992 relatif a la limitation des emissions
sonores n'a pas ete soumis a 1'avis du Conseil d'Etat ?

Vraag nr. 176 van de heer Simonet d.d. 24 September 1992
(Fr.) :

Question n° 176 de M. Simonet du 24 septembre 1992 (Fr.) :

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels
van de taakstations.

Montant recupere par I'administration via les timbresristoumes des stations-service.

Sedert mei van dit jaar zijn de rijkswachters die de
dienstwagens voltanken verplicht de kleinhandelaar van de
opdrachtnemer de aangeboden kortingszegels te vragen. De
Opbrengst hiervan komt de nationale schatkist ten goede.

Depuis Ie mois de mai dernier, les gendarmes qui font Ie
plein d'essence des vehicules de service sont tenus de reclamer
au detaillant de 1'adjudicataire les timbres ristournes offerts.
Le produit de ceux-ci est verse au niveau national a la
Tresorerie.

Kan de heer Minister me zeggen of de ambtenaren van zijn
administratie en de leden van zijn Kabinet die de dienstwagens gebruiken, verplicht zijn de door de tankstations afgegeven kortingszegels te vragen ?

Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer si les fonctionnaires de son administration et les membres de son Cabinet
utilisant des voitures de service sont tenus de reclamer les
timbres-ristournes delivres par les stations-services ?

Zoniet, kan de heer Minister me dan meedelen waarom
niet?

Si non, Monsieur le Ministre veut-il bien m'en communiquer la raison ?

Zo ja, kan de heer Minister me zeggen hoeveel dat opbrengt
en weike de bestemming is van de kortingszegels, verkregen
bij de aankopen door de ambtenaren van zijn administratie
enerzijds en door de leden van zijn Kabinet anderzijds ?

Le cas echeant, Monsieur le Ministre peut-il, pour les
ristournes liees aux achats des fonctionnaires de son administration, d'une part, et, a ceux des membres de son Cabinet,
d'autre part, me communiquer les montants ainsi recuperes et
la destination qui leur est reservee ?
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Vraag nr. 177 van de heer Adriaens d.d. 29 September 1992
(Fr.):

Question n° 177 de M. Adriaens du 29 septembre 1992 (Fr.) :

Uitvoermg van de ordonnantie van 29 augustus 1991
betreftende de toegang tot informatie met betrekking tot het
milieu.

Execution de 1'ordoonaace du 29 aout 1991 relative a
1'acces a 1'information en matiere d'environnement.

Meer dan een jaar geleden keurde de Hoofdstedelijke
Raad een ordonnantie goed inzake de toegang tot informatie
met betrekking tot het milieu, hiermee een Europese richtlijn
ter zake in gewestelijk recht omzettend.

II y a plus d'un an, Ie Conseil regional adoptait une
ordonnance relative a 1'acces a 1'information en matiere
d'environnement, executant ainsi une directive europeenne
sur Ie sujet.

Voor een aantal bepaljngen in deze wettekst diende de
Executieve toepassingsmaatregelen uit te vaardigen, waar we
vandaag nog steeds op wachten.

Plusieurs dispositions de ce texte legislatif devaient faire
1'objet de mesures d'application par 1'Executif. Or, aucune
d'entre elles n'a ete prise jusqu'a ce jour.

De voornaamste heeft betrekking op het benoemen, door
de Raad, van «afgevaardigden van de Raad», die bevoegd
zijn iemand de toegang tot gegevens van een administratie te
weigeren (artikel 11). De administratie kan weigeren de door
iemand gewenste informatie mee te delen. De mogelijkheid
om hierover een beslissing te nemen hangt af van de
oprichting van deze arbitragecommissie.

La principale concerne la nomination, par Ie Conseil, des
«delegues du Conseil» competents pour refuser 1'acces a une
donnee detenue par 1'administration (art. 11). De la constitution de cette commission d'arbitrage depend la possibility de
statuer sur un eventuel refus de 1'administration de delivrer les
informations souhaitees par une personne.

Bovendien moest de Executieve:

L'Executif etait en outre charge:

— voor eike administratie afzonderlijk, de nadere regels
vastleggen om ieder persoon praktisch de mogelijkheid te
bieden gemakkelijk het toegangsrecht tot informatie uit te
oefenen (art. 4);

— de determiner, administration par administration, les
modalites d'organisation pratique permettant a toute
personne d'exercer aisement Ie droit d'acces a 1'information (art. 4);

— de voorwaarden vaststellen om een kopie van een volledig
of gedeeltelijk gegeven gratis te mogen ontvangen (art. 5);

— de determiner les conditions auxquelles la communication
d'une copie d'une donnee s'opere gratuitement (art. 5);

— de lijst opmaken van de categorieen van schriftelijke
documenten die de betrokken administraties onmiddellijk
ter plaatse moeten laten raadplegen (art. 6).

— d'arreter la liste des categories de documents ecrits qu'il
incombe aux administrations concernees de laisser consulter immediatement sur place (art. 6).

Kan de Minister me zeggen waarom de uitvoering van deze
belangrijke wetgeving achterstand heeft opgelopen ?

Le Ministre peut-il me preciser les raisons du retard mis a
P execution de cette legislation importante?

Vraag nr. 178 van de heer Adriaens d.d. 29 September 1992
(Fr.):

Question n° 178 de M. Adriaens du 29 septembre 1992 (Fr.):

Prive-gebruik van het gewestelijk Boudewijnpark voor het
« Turn festival».

Occupation privee du pare regional Roi Baudouin pour le
« Festival des jardins».

Van 12 tot 20 September jongstleden had in een gedeelte
van het Koning Boudewijnpark een «tuinfestival» (tentoonstelling) plaats, voor de Minister voor Leefmilieu een gelegenheid om het groene karakter van onze hoofdstad te onderstrepen. Helaas werd het publiek bij deze manifestatie de toegang
tot een openbare ruimte ontzegd.

Du 12 au 20 septembre se tenait dans une partie du Pare
Roi Baudouin une exposition denommee «Festival des Jardins». Ce fut 1'occasion pour le Ministre de 1'Environnement
de vanter le caractere « vert» de notre capitale. Malheureusement, ce fut aussi 1'occasion de priver le public de 1'accessibilite a un espace qui lui est reserve.

Zou de Minister me kunnen meedelen:

Je souhaite en consequence poser au Ministre les questions
qui suivent.

— Waarom een openbare ruimte werd omgebouwd tot een
afgesloten prive-ruimte, waar inkom werd gevraagd (200 BF)
en planten verkocht?

— Queue est la justification de la transformation d'un
espace public en un espace prive, cloture, avec entree payante
(200 FB) et vente de plantes a 1'interieur?

— Welk nut deze prive-organisatie voor het Gewest had ?
Weike doelstellingen hadden de organisatoren voor ogen ? Of
het Gewest huur ontving voor het gebruik van het gewestpark ?

— Quel etait 1'interet de la Region dans cette operation
privee? Quels etaient les objectifs avances par les organisateurs ? La Region a-t-elle percu un loyer pour 1'occupation du
pare regional ?

Waarom er ten behoeve van de wandelaars niet werd
aangeduid dat een deel van het park zonder te betalen
toegankelijk was ?

— Pourquoi les promeneurs n'etaient-ils pas renseignes sur
un itineraire qui leur aurait permis d'atteindre la partie libre
du pare sans passer par la partie payante ?

— Of het Gewest ernstige waarborgen werd gegeven over
het opruimen van de plaats na afloop van het gebeuren ?

— La Region a-t-elle obtenu des garanties serieuses quant
a la remise en etat du site apres la manifestation ?

Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 november 1992 (nr. 25)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 30 noverobre 1992 (n° 25)

Vraag nr. 179 van de heer Adriaens d.d. 1 oktober 1992
(Fr.):
Lawaai, factor van mislukksng op school.
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Question n" 179 de M. Adriaens du 1° octobre 1992 (Fr.) :
Le bruit, facteur d'ecbec scolaire.

In Frankrijk, en meer bepaald in Bordeaux, is uit een
experimenteel dictee gebleken dat de kinderen die in de klas
dicht bij het buitenraam zaten, en dus het meeste hinder
ondervonden van het omgevingsgeluid van de straat of van de
speelplaats, meer fouten dan de anderen hebben gemaakt.

En France, a Bordeaux, une dictee experimentale a permis
de montrer que les enfants assis pres des fenetres d'une classe
et done plus proches des bruits ambiants de la rue, du preau
ou de la cour de recreation, font plus de fautes que les autres.

Sedertdien werd in dit land onder het thema «Lawaai,
factor van mislukking» een grote campagne op het getouw
gezet om de kinderen te beschermen tegen teveel decibels en
hen dus gelijke kansen te geven op schools vlak.

Depuis, sur le theme «Le bruit, facteur d'echec», une
grande campagne anti-bruit a ete organisee dans ce pays:
«Proteger les enfants des decibels excessifs, c'est faire progresser 1'egalite des chances et la reussite scolaire ».

Kan de heer Minister me zeggen of hij eenzelfde informatie
heeft inzake het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

Monsieur le Ministre peut-il me communiquer les eventuelles informations similaires dont il dispose pour ce qui
concerne la Region de Bruxelles-Capitale ?

Zo neen, is de Minister dan niet van plan eenzelfde
experiment en/of campagne te voeren, in samenwerking met
de gemeenschapsministers bevoegd voor onderwijs en opvoeding?

Sinon, Monsieur le Ministre n'envisage-t-il pas de mener
une telle experience et/ou campagne en collaboration avec les
Ministres communautaires en charge de 1'enseignement et de
1'education ?

Vraag nr. 180 van de heer Drouart d.d. 1 oktober 1992
(Fr.):

Question n° 180 de M. Adriaens du 1° octobre 1992 (Fr.):

Aautal afsluitingea van de waterdistributie m het Gewest.

Nombre de coupures d'eau dans la. Region.

Zou de heer Minister me kunnen zeggen hoeveel watermeters er de jongste drie jaar in ons Gewest werden afgesloten ?

Monsieur le Ministre pourrait-il me communiquer le nombre de coupures d'eau qu'il y a eu ces trois dernieres annees
dans notre Region ?

Graag had ik deze gegevens per jaar en per gemeente. Zou
hij eveneens een onderscheid willen maken tussen de afsluitingen in woningen met gezinnen en in andere woningen ?

II me plairait de connaltre ces informations par annee et par
commune. Pourrait-il egalement distinguer les coupures de
compteurs de logements occupes par des menages des autres ?

Vraag nr. 181 van de heer Galand d.d. 5 oktober 1992
(Fr.):

Question n° 181 de M. Galand du 5 octobre 1992 (Fr.)

Door bet Gewest geGnancierde programma's van het
Jnstituut voor Hygiene en Epidemiologie.

Programmes de 1'Institut d'Hygieae et d'Epidemiologie
finances par la. Region.

Het Brussels Gewest verleent het Instituut voor Hygiene en
Epidemiologie een subsidie van 5.715.000 BF. Deze subsidie
is de deelneming van het Gewest in de financiering van dit
instituut voor 1992 en dient ter dekking van de onderzoeksprogramma's die rechtstreeks voor het Gewest van belang
zijn.

La Region bruxelloise attribue une subvention d'un montant de 5.715.000 F a 1'Institut d'Hygiene et d'Epidemiologie.
Cette subvention est destinee a couvrir la quote-part de la
Region dans le financement de cet institut pour 1992 et sert a
financer des programmes de recherche qui concernent directement la Region.

Graag vernam ik van de Minister over weike programma's
het gaat, weike de doelstellingen hiervan zijn, hoeveel tijd
nodig is om deze programma's te verwezenlijken en hoeveel
wetenschapslui eraan meewerken. Zijn er onder deze programma's ook programma's die voor de andere Gewesten van
belang zijn en die via samenwerking zouden worden verwezenlijkt? Zo ja, weike?

Je prie le Ministre de me preciser quels sont les intitules de
ces programmes et leurs objectifs, la duree prevue pour la
realisation de ces programmes et le nombre de scientifiques
qui y cooperent. Parmi ces programmes, y en a-t-il qui
concernent aussi d'autres Regions et qui seraient realises en
cooperation ? Dans 1'affirmative, desquels s'agit-il ?

Hoe werden de programma's van 1991 met betrekking tot
het Brussels Gewest geevalueerd, weike beslissingen werden
op basis hiervan genomen en weike resultaten heeft dit
opgeleverd ?

Au sujet des programmes ayant eu cours en 1991 et qui
concernaient la Region bruxelloise, quels en ont ete Revaluation, les decisions et resultats eventuels qui auraient fait suite ?
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Vraag nr. 182 van de heer Drouart d.d. 14 oktober 1992
(Fr.) :

Question n° 182 de M. Drouart du 14 octobre 1992 (Fr.):

De prive-verbrandingsovens in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Les incinerateurs prives en Region de Bruxelles-Capitale.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan verscheidenen prive-verbrandingsovens. Zou de heer Minister me de lijst
met deze verbrandingsovens kunnen meedelen en zeggen
weike particulier of weike maatschappij een verbrandingsoven exploiteert, wie de bedrijfsleider is en op welk adres en
op weike plaats deze verbrandingsovens zijn gelocaUseerd ?

Divers incinerateurs prives existent en Region de BruxellesCapitale. Monsieur Ie Ministre pourrait-il me fournir la liste
de ces incinerateurs en precisant Ie nom du particulier ou de la
societe qui 1'exploite et qui en a la responsabilite, ainsi que
1'adresse ou Ie lieu ou ces incinerateurs sont localises ?

Zou de heer Minister me ook meer uitleg over het type
verbrandingsoven en over de hoeveelheid verbrande produkten kunnen verschaffen ?

Monsieur Ie Ministre pourrait-il egalement me fournir,
pour chacun de ceux-ci, des precisions quant au type et a la
quantite des produits incineres ?

Zou hij me tenslotte kunnen zeggen hoe dikwijis per jaar
zijn diensten een goede werking van elk van deze ovens
nagaan ?

Enfin, pourrait-il me donner, par annee et par incinerateur,
la liste des controles effectues par ses services sur les
conditions dans lesquelles ces appareils foncrionnent?

Vraag nr. 183 van de heer Drouart d.d. 20 oktober 1992
(Fr.) :

Question n° 183 de M. Drouart du 20 octobre 1992 (Pr.) :

Hinder door de verbrandingsoven van het West/and Shopping Center.

Nuisances par 1'incinerateur du Westland Shopping Center.

Buurtbewoners hebben bij het BIM klacht ingediend met
betrekking tot de geluidshinder die door de werking van de
verbrandingsoven van het handelscentrum Westland Shopping Center in Anderlecht wordt veroorzaakt.

Une plainte a ete adressee par des habitants a 1'IBGE
concernant les nuisances a 1'environnement causees par
1'exploitation de 1'incinerateur du centre commercial Westland Shopping Center situe a Anderlecht.

Zou de heer Minister me de resultaten van de uitgevoerde
analyses kunnen meedelen?

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me fournir les resultats des
analyses effectuees?

Kan de heer Minister me waarborgen dat deze verbrandingsoven de gezondheid van de omwonenden niet schaadt ?

Monsieur Ie Ministre peut-il m'assurer que cet incinerateur
ne met pas en danger la sante des riverains ?

Vraag nr. 184 van de heer Drouart d.d. 20 oktober 1992
(Fr.) :

Question n° 184 de M. Drouart du 20 octobre 1992 (Fr.) :

Clandestiene stortingen in de Vogelenzangwijk.

Versages clandestins dans Ie quartier du Vogelenzaag.

Onlangs zond het wiJkcomite van de Vogelenzang u een
brief in verband met de clandestiene storting in deze wijk.

Un recent courrier vous a ete adresse par Ie comite de
quartier du Vogelenzang concernant des versages clandestins
dans ce quartier.

Het BIM werd gevraagd een onderzoek in te stellen. Zou u
me de resultaten hiervan kunnen meedelen ?

Une enquete a ete demandee a 1'IBGE. Quel en est Ie
resultat ?

Minister belast met Economie

Ministre de 1'Economie

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

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

Toe/age voor de v.z.w. CERA/CGTO.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1139.
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Vraag nr. 99 van de heer de Vandenbossche d.d. 1 September 1992 (N.):
Ecologiscb verantwoord gebruik van papier.
Vanuit het perspectief van de duurzame economic die
uitdrukkelijk als richtsnoer is vermeld in de Regeringsverkiaring kan het gebruik van papier in een meer milieuvriendelijke
richting worden bijgestuurd. Heeft de Minister 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 restprodukt kan milieuvriendelijker 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 Minister mij mededelen :
1. Hoeveel papier wordt momenteel door de diensten van
de heer Minister gebruikt en met weike toepassing ?
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Question n°99 de M. de Vandenbossche du 1" septembre
1992 (N.):
Utilisation ecologique du papier.
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'utilisation du papier afin de la rendre plus respectueuse de
1'environnement. Le Ministre n'a-t-il pas prescrit 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 superieure. 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 aquatique et libere, en cas de
combustion, la dioxyne tant redoutee.

Le Ministre peut-il me dire :
1. Quelle quantite de papier ses services utilisent actuellement et pour quelles applications ?

2. Wat is daarvan het aandeel van gerecycleerd papier ?

2. Quelle est, sur cette quantite, la part du papier recycle ?

3. Wat is het nadeel van niet-chloorgebleekt papier?

3. Quel est le desavantage du papier blanchi sans chlore?

4. Wweike maatregelen heeft de heer Minister genomen
om het aandeel van deze laatste twee soorten papier op te
drijven en tot welk percentage van het totaal gebruik ?

4. Quelles mesures le Ministre a prises pour augmenter la
part de ces deux derniers types de papier et jusqu'a quel
pourcentage sur 1'ensemble du papier utilise ?

5. Weike maatregelen heeft de heer Minister genomen om
de selectieve ophaling van papier door zijn diensten te
bevorderen ?

5. Quelles mesures le Ministre a prises pour promouvoir la
collecte selective de papier par ses services ?

6. Vanaf weike datum zijn de specifieke acties voor papier
in zijn diensten zo aangepast dat het gebruik van gerecycleerd
papier of niet-chloorgebleekt papier opgenomen is ?

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 ?

Vraag nr. 100 van de heer Roelants du Vivier d.d.
7 September 1992 (Fr.):

Question n° 100 de M. Roelants du Vivier du 7 septembre
1992 (Pr.) :

Recyclage van de afgedankte wagens.

Recyclage des voiwres hors d'usage.

Eind juli kondigden constructeurs PSA Peugeot Citroen en
Renault aan dat ze gingen participeren in een door de
Compagnie francaise des Ferailles in de streek van Parijs te
bouwen eerste industrieel centrum voor het demonteren van
afgedankte voertuigen. Dit centrum, in staat 200 wagens per
dag te verwerken, zai geleidelijk voor alle andere Europese
constructeurs worden opengesteld.

Les constructeurs PSA Peugeot Citroen et Renault ont
annonce a la fin du mois de juillet leur participation commune
a un premier centre industriel cree dans la region parisienne
par la Compagnie francaise des Ferrailles en vue du demontage des vehicules hors d'usage. Ce centre, capable de trailer
200 voitures par jour, sera progressivement ouvert a tous les
autres constructeurs europeens.

Is de heer Minister van oordeel dat dit nieuwe gat in de
markt kansen schept voor ons Gewest waar een belangrijke
autofabriek is gevestigd ? Bestaan er bij zijn weten in Brussel
gelijksoortige projecten? Zo ja, zou het Gewest deze dan niet
kunnen aanmoedigen ?

Monsieur le Ministre est-il d'avis que ce nouveau creneau
represente une opportunite pour notre Region qui abrite une
importante industrie automobile? Y a-t-il eu, a sa connaissance, des projets du meme ordre a Bruxelles et, le cas
echeant, la Region ne pourrait-elle les encourager ?
304
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Vraag nr. 104 van mevrouw Nagy d.d. 20 oktober 1992
(Pr.):
Oatstaan en werking van Brustart.

Question n° 104 de M°" Nagy 20 octobre 1992 (Fr.) :
Creation et fonctionnemeat de Brustart.

In het kader van de steun aan de KMO's heeft de GIMB
recent een filiaal opgericht, Brustart, met een kapitaal van
400 miljoen en met als opdracht commercieel rendabele
projecten financieel te steunen.

Dans Ie cadre du soutien aux PME, une filiale de la SRIB
vient de voir Ie jour. Denommee Brustart, et deposant un
capital de 400 millions, elle se presente comme un instrument
financier pour soutenir des projets commercialement porteurs.

Zou de Minister me de volgende vragen kunnen beantwoorden:

Le Ministre pourrait-il cependant repondre aux questions
suivantes :

1. Waarom heeft hij het nodig geacht een nieuw filiaal van
de GIMB op te richten ?

1. Pourquoi a-t-il ete juge utile de creer une nouvelle filiale
delaSRB?

2. Weike juridische vorm zai dit filiaal aannemen ?

2. Quelle forme juridique aura cette filiale ?

3. Wie zijn de bestuurders ?

3. Quels en sont les administrateurs ?

4. Welk werkingsbudget en welk personeel zai het filiaal
worden toegewezen ?

4. De quel budget de fonctionnement et de quel personnel
disposera-t-elle ?

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

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

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

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

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

Engazoaaement des sites propres pour tramways,

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz, 2309.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 24, p. 2309.

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

Question n° 312 de M. Adriaens du 28 aout 1992 (Fr.):

De reclame op de schuilhokjes van de MTVB.

La publicite sur les abribus de la ST1B.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2310.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 24, p. 2310.

Vraag nr. 313 van de heer de Vandenbossche d.d. 1 September 1992 (N.):

Question n° 313 de M. de Vandenbossche du 1° septembre
1992 (N.);

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.
Vanuit het perspectief van de duurzame economic die
uitdrukkelijk als richtsnoer is vermeld in de Regeringsverklaring kan het gebruik van papier in een meer milieuvriendelijke
richting worden bijgestuurd. Heeft de Minister 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 restprodukt kan milieuvriendelijker 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.

Utilisation ecologique du papier.
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'utuisation du papier aim de la rendre plus respectueuse de
1'environnement. Le Ministre 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 superieure. 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 aquatique et libere, en cas de
combustion, la dioxyne tant redoutee.
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Kan de heer Minister mi] mededelen :
1. Hoeveel papier wordt momenteel door de diensten van
de heer Minister gebruikt en met weike toepassing ?
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Le Ministre peut-il me dire :
1. Quelle quantite de papier ses services utilisent actuellement et pour quelles applications ?

2. Wat is daarvan het aandeel van gerecycleerd papier?

2. Quelle est, sur cette quantite, la part du papier recycle ?

3. Wat is het nadeel van niet-chloorgebleekt papier?

3. Quel est le desavantage du papier blanchi sans chlore?

4. Wweike maatregelen heeft de heer Minister genomen
om het aandeel van deze laatste twee soorten papier op te
drijven en tot welk percentage van het totaal gebruik ?

4. Quelles mesures le Ministre a prises pour augmenter la
part de ces deux derniers types de papier et jusqu'a quel
pourcentage sur 1'ensemble du papier utilise ?

5. Weike maatregelen heeft de heer Minister genomen om
de selectieve ophaling van papier door zijn diensten te
bevorderen ?

5. Quelles mesures le Ministre a prises pour promouvoir la
collecte selective de papier par ses services ?

6. Vanaf weike datum zijn de spedfieke aeries voor papier
in zijn diensten zo aangepast dat het gebruik van gerecycleerd
papier of niet-chloorgebleekt papier opgenomen is ?

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 ?

Vraag nr. 314 van mevrouw Nagy d.d. 4 September 1992
(Fr.) :

Question n° 314 de M"" Nagy du 4 septembre 1992 (Fr.):

De uitbreidingskostea van het CCN-gebouw (vervolg).

In uw antwoord op mijn vraag nr. 296 van 26 mei 1992,
heeft u op een van de gestelde vragen niet geantwoord.
Ik stel deze dan nogmaals.

Couts de {'extension du batunent CNN (suite).

Recevant votre reponse a ma question n° 296 du 26 mai
1992, je constate que vous avez omis de prendre en compte
1'une des interrogations qu'elle comprenait.
Je vous repose done ci-apres cette question.

Zijn de aannemers voor de toekomstige bouw reeds
aangeduid en, zo ja, kan de Minister me zeggen weike deze
dan zijn ?

Les entrepreneurs du futur batiment ont-ils deja etc designes et, si oui, le Ministre peut-il me preciser desquels il
s'agit?

In hetzelfde antwoord bevestigt de Minister trouwens dat
«bovengenoemd bedrag bovendien niet enkel de eigenlijke
bouw omvat maar tevens alle belastingen en studie- en
controlekosten, evenals een gedeelte van de inrichting van de
onmiddellijke omgeving van het CNN».

Par ailleurs, dans la meme reponse, le Ministre affirme que
«le montant precite comprend non seulement la construction
proprement dite mais aussi toutes les taxes et frais d'etude et
de controle, ainsi qu'une partie de 1'amenagement des abords
immediats du CNN».

Kan hij me ter zake meedelen :

A ce sujet, peut-il me dire :

1. Over weike belastingen het gaat en op welk bedrag deze
worden geraamd ?

1. Quelles sont ces taxes et quel est le montant auquel elles
sont estimees ?

2. Hoeveel studie- en controlekosten moeten worden
betaald, alsmede weike bureaus deze studies en controles
zullen uitvoeren ?

2. Quels sont les montants des frais d'etude et de controle
ainsi que les bureaux qui seront concernes par leur realisation ?

3. Weike prijs moet worden betaald voor «een gedeelte
van de inrichting van de onmiddellijke omgeving van het
CNN»?

3. Quel est le cout de «la partie de 1'amenagement des
abords immediats du CCN» ?

Vraag nr. 315 van de heer Roelants du Vivier d.d.
4 September 1992 (Pr.):

Question n° 315 de M. Roelants du Vivier du 4 septembre
1992 (Fr.) :

Nieuwe tecbnologieen om de snelheid tot 50 km/u te
beperken.

Nouvelles technologies permettaat de limiter la. vitesse a.
50 km/heure.

Zou het, om niet toe te geven aan ontmoediging of
fatalisme, gelet op het geringe enthousiasme van talrijke
politiekorpsen om de snelheidsbeperking van 50 km/u te doen
naleven, niet beter zijn een aantal nieuwe technologieen aan te
wenden die reeds in andere landen worden gebruikt om de
snelheid van de voertuigen af te remmen ?

Afin de ne ceder ni au decouragement, ni au fatalisme, face
au peu d'enthousiasme de nombreuses polices communales, a
faire respecter la limitation de vitesse a 50 km/h, n'y aurait-il
pas lieu de recourir a certaines technologies mises en ceuvre
dans d'autres pays afin de ralentir la vitesse des vehicules ?
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Weet de Minister niet dat men bijvoorbeeld in Spanje in
vele agglomeraties verkeerslichten heeft geplaatst die de
snelheid van het aankomend verkeer meten en automatisch
op rood springen wanneer de automobilist de aangegeven
snelheid overschrijdt? In de pers lezen we dat ook Antwerpen
dit systeem wil invoeren. Vindt de heer Minister inspiratie bij
deze of gelijksoortige voorbeelden ?

Monsieur Ie Ministre. n'ignore pas par exemple qu'en
Espagne, dans de nombreuses agglomerations, des feux
actionnes a distance passent automatiquement au rouge,
obligeant 1'automobiliste a un arret imperatif des lors que
celui-ci depasse la vitesse prescrite. La presse annonce que la
ville d'Anvers s'applique a en faire autant. Monsieur Ie
Ministre a-t-il deja prevu de s'inspirer d'un tel exemple ou
d'exemples similaires ?

Vraag nr. 316 van mevrouw Grouwels d.d. 24 September
1992 (N.):

Question n°316 de M" Grouwels du 24 septembre 1992
(N.):

Samenwerkingsakkoordea inzake gewestoverschrijdend
openbaar vervoer.

Accords de cooperation concernant les transports reguliers
interregiona ux.

In het Staatsblad van 2 april 1992 verscheen het Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest en het Waalse
Gewest in verband met het grensoverschrijdend openbaar
vervoer tussen het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest.

L'accord de cooperation entre la Region flamande et la
Region wallonne concernant les transports reguliers
interregionaux est paru au Moniteur du 2 avril 1992.

Acht u een gelijkaardig samenwerkingsakkoord tussen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en beide hogervermelde
gewesten noodzakelijk ?

Estimez-vous qu'un accord de cooperation similaire soit
necessaire entre la Region bruxelloise et les deux regions
mentionnees plus haut ?

Zo ja, welk is de stand van de onderhandelingen met het
Vlaamse en met het Waalse Gewest ?

Le cas echeant, ou en sont les negociations avec les Regions
wallonne et flamande ?

Vraag nr. 317 van mevrouw Grouwels d.d. 24 September
1992 (N.):

Question n° 317 de M"" Grouwels du 24 septembre 1992
(N.):

Oatoereikeade geldigheidsduur van het MIVB-ticket op
sommige lijaen.

Validite insufGsante du billet STS sur certaiaes lignes.

Een ticket op het MIVB-net is een uur geldig. Voor
sommige lijnen bedraagt de duur van het trajekt tussen beide
eindpunten meer dan 60 minuten.

Un billet sur le reseau de la STIB a une validite d'une heure.
Sur certaines lignes, la duree du trajet entre les deux terminus
excede 60 minutes.

Hoe denkt u aan deze onlogische situatie een einde te
maken ?

Comment envisagez-vous de remedier a cette situation
absurde ?

Vraag nr. 318 van mevrouw Grouwels d.d. 24 September
1992 (N.):

Question n° 318 de M1" Grouwels du 24 septembre 1992
(N.):

Opbrekea van de sporea in de Notelarenstraat.

Enlevemeat des rails dans la rue du Noyer.

De Notelarenstraat bevindt zich in een erbarmelijke staat,
op de eerste plaats omwille van de niet-opgebroken tramsporen.

La rue du Noyer se trouve dans un etat lamentable, surtout
en raison des rails de tram que 1'on n'a pas enleves.

Gelieve met het tijdsschema te bezorgen betreffende het
opbreken van de sporen in deze straat.

Je souhaiterais que vous m'informiez du calendrier relatif a
1'enlevement des rails dans cette rue.

Vraag nr. 319 van mevrouw Grouwels d.d. 24 September
1992 (N.):

Question n° 319 de M°° Grouwels du 24 septembre 1992

Plaats van het Madou-kruispunt bionen de reaovatieplanning voor de klein ring.

Place du carrefour Madou dans le programme de renovation pour la petite ceinture.

Het verkeerskruispunt Madou op de kleine ring geeft sinds
enkele maanden het beeld van de permanente opstopping.

Depuis quelques mois, le carrefour Madou est embouteille
en permanence.

Weike zijn de vooruitzichten voor dit kruispunt binnen de
planning voor de renovatie van de kleine ring ?

Quelles sont les perspectives pour ce carrefour dans le
programme de renovation de la petite ceinture ?

(N.):
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Vraag nr. 320 van mevrouvv Grouwels d.d. 24 September
1992 (N.):

Question n° 320 de M°" Grouwels du 24 septembre 1992
(N.):

Uitscbakelen van hetdoorgaand verkeerin de woonwijken.

Suppression du traGc de transit dans les quartiers residentiels.

De verkeersdensiteit in Brussel heeft niet enkel verkeerskundige problemen tot gevolg doch werkt zeer hinderend
voor de bevolking.

La densite du trafic a Bruxelles n'entrame pas seulement
des problemes de circulation, elle est egalement genante pour
la population.

Gelieve me mee te delen weike inspanningen door de
Executieve geleverd werden om het doorgaand verkeer uit de
woonwijken te bannen.

Pourriez-vous m'informer des efforts fournis par 1'Executif
pour supprimer Ie trafic de transit dans les quartiers residentiels?

Op weike wijze werd hieromtrent een geconcerteerde actie
gevoerd met de gemeenten ?

De quelle maniere 1'Executif a-t-il mene une action concertee avec les communes sur ce point ?

Hoeveel woonerven en in weike gemeenten waren er op
1 September 1992 in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest
geihstalleerd ? Idem wat verkeersremmers en 30 km-zones
betreft?

Au 1" septembre 1992, combien de zones residentielles, de
ralentisseurs de trafic et de zones 30 etaients-ils installes dans
la Region de Bruxelles-Capitale, et dans quelles communes ?

Vraag tir. 321 van mevrouw Grouwels d.d. 24 September
1992 (N.):

Question n° 321 de M°" Grouwels du 24 septembre 1992

Bekewing van automobilisten door MIVB-ageaten.

(N.):
Verbalisation d'automobilistes par des agents de la S7JB.

Dagelijks staan er duizenden wagens fout geparkeerd aan
halten van de MIVB.

Chaque jour, des milliers de voitures sont garees en
contravention aux arrets de la STIB.

Sinds 1 januari kunnen beedigde MIVB-agenten in deze
gevallen processen-verbaal opstellen.

Depuis Ie 1" janvier, des agents assermentes de la STIB
peuvent, dans ce cas, dresser des proces-verbaux.

1. Hoeveel hakes telt het MP/B-net ?

1. Combien d'arrets compte Ie reseau STIB?

2. Hoeveel processen-verbaal werden er sinds 1 januari
maandelijks opgesteld tegen bij haltes foutgeparkeerde automobilisten ?

2. Combien d'automobilistes gares en contravention ontils etc verbalises mensuellement depuis Ie 1" janvier ?

3. Kunnen deze MIVB-agenten de betrokken wagens laten
wegslepen ? Zo ja, in hoeveel gevallen gebeurde dit maandelijks?

3. Ces agents STIB peuvent-ils faire enlever les vehicules
concernes? Si c'est Ie cas, quel a ete Ie nombre d'enlevement
de vehicules par mois ?

Vraag nr. 322 van mevrouw Grouwels d.d. 24 September
1992 (N.):

Question n°322 de M"' Grouwels du 24 septembre 1992
(N.):

Wettelijke benaming van het metrostadon Kraainem.

Denomination legate de la station de metro Crainhem.

Enige tijd geleden werd het metrostation-Kraainem omgedoopt tot Kraainem-Crainhem.

II y a quelque temps, la station de metro Kraainem a ete
rebaptisee Kraainem-Crainhem.

Volgens het koninklijk besluit houdende rangschikking van
de gemeenten van het Rijk bij toepassing van artikel 19,
tweede lid, van de gemeentewet en tot vaststelling van de
gemeentenamen, luidt de benaming van de Vlaamse gemeente
Kraainem in het Nederlands zowel als in het Frans « Kraainem».

En vertu de 1'arrete royal portant classification des communes du Royaume en application de 1'article 19, alinea 2^gde la
loi communale et determinant 1'orthographe de leur nom, la
denomination de la commune flamande de Kraainem est
« Kraainem », tant en francais qu'en neerlandais.

Mag ik vermoeden dat u de benaming van dit metrostation
onverwij'ld aan de wettelijk benaming zai doen aanpassen ?

Puis-je assumer que vous allez faire correspondre sans delai
la denomination de cette station de metro a sa denomination
legale?
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Vraag nr. 323 van de heer Roelants du Vivier d.d.
24 September 1992 (Fr.);

Question n° 323 de M. Roelants du Vivier du 24 septembre
1992 (Fr.) :

Keuze van de bedekkiag voor de eigea trambeddingea.

Cboix du revetement de voines de tram en site propre.

Toen de heer Minister onlangs een aantal investeringen
aankondigde voor het aanleggen van eigen beddingen voor de
trams, ontspon er zich een discussie over de voordelen van
aanleg in beton (klinkers) of in traditionele porfier.

Recemment, a 1'occasion de 1'annonce par Monsieur Ie
Ministre d'un certain nombre d'investissements relatifs a des
passages de tram en site propre, une discussion s'est engagee
sur les merites respectifs des paves en beton (« klinkers») et
des paves traditionnels en porphyre.

Sommige verenigingen hebben uitdrukkelijk gewezen op
het, naar hun mening, weinig esthetisch uitzicht van beton.

Certaines associations ont en particulier insiste sur 1'aspect,
a leurs yeux peu esthetique, des paves en beton.

Dit buiten beschouwing gelaten, vernam ik graag de prijs
van 1 km trambedding in beton en in porfier.

Ce jugement mis a part, je souhaiterais connattre Ie cout
d'un kilometre de voirie de tram en site propre revetu soit de
paves en beton, soit de paves en porphyre.

Kan de heer Minister me ook meer gegevens verschaffen
over de voor- en/of nadelen van beide materialen ?

Monsieur Ie Ministre pourrait-il par ailleurs m'eclairer sur
d'autres avantages ou inconvenients eventuels de 1'une ou
1'autre formule ?

Vraag nr. 324 van de heer Simonet d.d. 24 September 1992
(Fr.):

Question n° 324 de M. Simonet du 24 septembre 1992 (Fr.):

Opbrengst voor de admiaistratie van de kortiagszegels van
de tankstations.

Moataat recupere par 1'admiiiistratioa via les timbresristourne des stations-service.

Sedert mei van dit jaar zijn de rijkswachters die de
dienstwagens voltanken verplicht de kleinhandelaar van de
opdrachtnemer de aangeboden kortingszegels te vragen.

Depuis Ie mois de mai dernier, les gendarmes qui font Ie
plein d'essence des vehicules de service sont tenus de reclamer
au detaillant de 1'adjudicataire les timbres ristournes offerts.

De opbrengst hiervan komt de nationale schatkist ten
goede.

Le produit de ceux-ci est verse au niveau national a la
Tresorerie.

Kan de heer Minister me zeggen of de ambtenaren van zijn
administratie en de leden van zip Kabinet die de dienstwagens gebruiken, verplicht zijn de door de tankstations afgegeven kortingszegels te vragen ?

Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer si les fonctionnaires de son administration et les membres de son Cabinet
utilisant des voitures de service sont tenus de reclamer les
timbres-ristournes delivres par les stations-service ?

Zoniet, kan de heer Minister me dan meedelen waarom
niet?

Si non, Monsieur le Ministre veut-il bien m'en communiquer la raison ?

Zo ja, kan de heer Minister me zeggen hoeveel dat opbrengt
en weike de bestemming is van de kortingszegels, verkregen
bij de aankopen door de ambtenaren van zijn administratie
enerzijds en door de leden van zijn Kabinet anderzijds ?

Le cas echeant. Monsieur le Ministre peut-il, pour les
ristournes liees aux achats des fonctionnaires de son administration, d'une part, et, a ceux des membres de son Cabinet,
d'autre part, me communiquer les montants ainsi recuperes et
la destination qui leur est reservee ?

Vraag nr. 326 van mevrouw Huytebroeck d.d. 28 September
1992 (Fr.) :

Question n" 326 de M"" Huytebroeck du 28 septembre 1992
(Fr.) :

Eagels taalgebruik door de MTVB bij bet voeren van
reclame.

Emploi de 1'anglais par la STJS dans sa communication
publicitaire.

Nieuwe wegen en nieuwe gezichten bij de MIVB. De
Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer in Brussel meet
zich een nieuw imago aan en gaat met haar tijd mee : zij
maakt reclame.

Nouvelles voies et nouveaux visages pour la STIB. La
Societe des Transports intercommunaux de Bruxelles s'affiche
de nouveaux airs et se met au gout du jour; celui de la
communication publicitaire.

Een grote campagne en choquerende slogans moeten de
nieuwe strategieen bekendmaken. Er is een nieuw logo, in
blauw en rood, en er worden vier thema's naar voren
geschoven : positief beeld van de maatschappij, fraudebestrijding, aanwerving van bestuurders en de veelbesproken Brussels Business Pass.

Grande campagne et slogans chocs pour de nouvelles
strategies, Un nouveau logogramme s'impose en bleu et rouge
et quatre themes se profilent: image positive de la societe,
lutte contre la fraude, recrutement d'agents de conduite et... le
fameux Brussels Business Pass.
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Mijn vraag gaat over deze laatste. Het is niet het precede,
dat me inderdaad origineel lijkt en vele bedrijfswerknemers
ertoe zai aanzetten het openbaar vervoer te gebruiken, dat me
intrigeert, maar wel het opschrift der gebruikte kaart. Is de
Engelse benaming «Brussels Business Pass* werkelijk de
meest aangewezen in tweetalige (Nederlands/Frans) stad.
Brussel, misschien hoofdstad van Europa, mag niet vergeten
dat de meerderheid van zijn inwoners Franstalig is en moet
dus zoveel mogelijk de Franse taal gebruiken. Dat op deze
kaart ook Nederlands wordt gebruikt, is volledig rechtmatig,
maar dat ze alleen in het Engels wordt gesteld, lijkt me totaal
onzinnig. Brussel is de plaats om te onderstrepen dat we twee
nationale talen rijk zijn. Misschien hebben mogelijke conflicten tussen Franstaligen en Nederlandstaligen over de te
gebruiken taal ertoe geleid om voor de taal op deze kaart een
typisch Belgische opiossing uit te dokteren : het gebruik van
het Engels in plaats van onze beide landstalen. Deze houding
werkt het gebruik van het Engels in de hand in Brussel.

C'est ce dernier theme qui stimule ma question. Non pas
tant Ie precede qui me semble original et qui stimulera sans
aucun doute 1'usage des transports en commun par les
employes de societe. Mais c'est bien sur 1'intitule de la carte
utilisee qui m'interpelle. Le « Brussels Business Pass», formule
anglophone, est-elle reellement la plus appropriee dans une
ville bilingue francais-neerlandais. Bnixelles, capitale de 1'Europe peut-etre, ne doit cependant pas oublier sa specificite de
ville a majorite francophone. Que le neerlandais soit egalement utilise sur cette carte est tout a fait legitime mais qu'on
en arrive a n'afficher que 1'anglais me semble totalement
aberrant. C'est a Bruxelles que nous nous devons de mettre en
valeur nos langues nationales, D'eventuels confUts entre
francophones et neerlandophones sur la langue a utiliser sur
ce type de carte ont peut-etre abouti a cette solution a la
beige : utilisation de 1'anglais a la place de nos langues
nationales. Cette attitude ne peut que faire la part belle a la
langue anglaise qui, peu a peu, gagne du terrain a Bruxelles.

Kan de Minister, die de MTVB onder zijn toezicht heeft en
die in maart 1991 met deze maatschappij een beheerscontract
heeft ondertekend, me zeggen wat de verantwoordelijken van
de MIVB ertoe heeft gebracht deze nieuwe vervoerskaart in
het Engels te stellen ?

En tant que Ministre ayant la tutelle sur la STIB et ayant
signe en mars 1991 un contrat de gestion avec cette societe,
Monsieur le Ministre peut-il me dire quelles sont les raisons
qui ont pousse les responsables de la STIB a utiliser la langue
anglaise pour ce nouveau titre de transport.

Vraag nr. 327 van de heer Galand d.d. 5 oktober 1992 (Fr.):

Question n° 327 de M. Galand du 5 octobre 1992 (Fr.):

Veiligheid op de peadelparkings.

Securite dans les parkings de dissuasion.

De pendelparkings zijn een van de elementen ter beperking
van de overdreven stroom auto's in het Gewest. Veiligheid is
een van de essentiele voorwaarden voor optimaal gebruik.

Les parkings de dissuasion sont un des elements de la
limitation de 1'afflux excessif d'automobiles dans la Region.
Leur securite represente une des conditions necessaires de leur
bonne utilisation.

Graag ontving ik van de Minister de huidig beschikbare
gegevens wat het gebruik van deze parkeergelegenheden
betreft. Hoeveel aanrandingen hebben er plaats en hoeveel
wagens worden er gestolen? Weike veiligheidsmaatregelen
zijn er momenteel van toepassing?

Le Ministre peut-il m'indiquer les donnees actuellement
disponibles d'utilisation de ces parkings? Quels sont les
derniers chiffres connus au sujet du nombre d'agressions et de
vols de voitures qui s'y produisent ? Quelles sont les mesures
de securite qui y sont d'application actuellement ?

Vraag nr. 328 van de heer Vandenbossche d.d. 8 oktober
1992 (N.):

Question n° 328 de M. Vandenbossche du 8 octobre 1992
(N.):

Lokaal en intergewestelijk over/eg voor de bertekeaing van
de Ninoofsesteenweg tussen ring ea Ninoofse poort.

Concertation locale et interregionale en vue de redessiner la
chaussee de Ninove entre le ring et la porte de Ninove.

Meerdere plannen bestaan rond de hertekening van de
Ninoofsesteenweg tussen de ring en de Ninoofse poort.

II existe plusieurs plans visant a redessiner la chaussee de
Ninove entre le ring et la porte de Ninove.

Kan de heer Minister mij mededelen :
— op weike wijze hij de gemeentelijke overheid in deze
aangelegenheid wenst te betrekken;
— op weike wijze hij de lokale bevolking in de hertekening
wenst te betrekken;
— in weike mate hij overleg heeft gepleegd met zijn collega
van de Vlaamse regering ten einde de door de Vlaamse
regering voorziene werken consequent door te voeren op
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
— in weike mate er prioriteit wordt verleend aan de bewoner
van de Ninoofsesteenweg door de nodige voorzieningen
inzake parkeerplaatsen;
— in weike mate er prioriteit wordt verleend aan de lokale
handel weike bij het wegvallen van parkeerplaatsen zware
schade zai lijden?

Le Ministre peut-il me dire :
— de quelle maniere il souhaite associer les autorites communales a ce dossier;
— de quelle maniere il souhaite associer la population locale
a 1'elaboration de ces plans;
— dans quelle mesure il s'est concerte avec son collegue du
gouvernement flamand afin que les travaux prevus par le
gouvernement flamand soient poursuivis de maniere coherente sur le territoire de la Region de Bruxelles-Capitale;
— dans quelle mesure les dispositions en matiere d'emplacements de stationnement donneront priorite aux habitants
de la chaussee de Ninove;
— dans quelle mesure le commerce local, qui sera fortement
penalise en cas de suppression d'emplacements de stationnement, beneficiera d'une priorite ?
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Vraag nr. 329 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 oktober
1992 (Fr.) :
Aard van het koopcontract van wilnisbakken.

Question n° 329 de M. de Lobkowicz du 14 octobre 1992
(Fr.) :
Nature du marche pour {'acquisition de bacs a ordures.

Ik verneem dat het Gewest zopas en voor een som van rond
de 30.000.000 BF, vuilnisbakken heeft aangekocht.

II me revient que la Region vient de faire 1'acquisition de
bacs a ordures pour une somme approximative de 30 millions
de FB.

Kunt u deze informatie bevestigen, aanvullen of rechtzetten ?

Pouvez-vous me confirmer, me completer ou me corriger
cette information ?

Is het juist dat deze aankoop/verkoop onderhands werd
gesloten ?

Est-il exact qu'il a ete fait usage de la procedure du marche
de gre a gre a cette occasion ?

Zo ja, wat rechtvaardigt het aanwenden van deze procedure ?

Si oui, qu'est-ce qui a jusitife Ie recours a cette procedure ?

Is het juist dat de overeenkomst tweemaal automadsch
hernieuwbaar is ?

Est-il exact que ce marche est renouvelable automatiquement a deux reprises.

Zo ja, hoeveel gaat de overeenkomst dan uiteindelijk
kosten ?

Si oui, a combien ce dernier element porte la valeur de
1'ensemble de ce marche ?

Vraag nr. 330 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 oktober
1992 (Fr.);

Question n" 330 de M. de Lobkowicz du 14 octobre 1992
(Fr.):

Aard en hoeveelheid van de contracten afgesloten door het
departement van de Minister.

Nature et nombre dcs contrats cone/us par Ie departement
du Ministre.

U bent drie jaar aan het bewind en het is dus mogelijk een
eerste balans te maken van uw voorkeur inzake de keuze van
de opdrachthouders die door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest worden belast met het uitvoeren van de werken
waarvoor uw departement bevoegd is.

Voici trois ans que vous etes en fonction et il y a done
moyen de faire un premier bilan de vos preferences en matiere
de choix des adjudicataires qui seront charges par la Region
de Bruxelles-Capitale des travaux qui relevent de votre
departement.

Kunt u me een tabel verschaffen met hierin, sedert uw
aantreden, alle contracten die door uw departement werden
gesloten, en dit volgens de gebruikte procedure (openbare
aanbesteding, beperkte aanbesteding, onderhands contract,
enz.) ? Kunt u me voor eike overeenkomst de oorspronkelijk
bepaalde bedragen meedelen, de uiteindelijk door het Gewest
te betalen bedragen en voor de nog lopende contracten, de
meerbedragen die nu reeds door de ondernemingen worden
gevraagd ?

Pourriez-vous me communiquer un tableau reprenant,
depuis votre entree en fonction, 1'ensemble des contrats
conclus par votre departement classes selon la procedure
d'appel d'offres utilises (adjudication publique, adjudication
restreinte, marche de gre a gre,....) et pour chaque conttat les
montants initiaux prevus et les montants definitifs a payer par
la Region, ou a tout Ie moins pour les contrats non termines
les montants des augmentations deja sollicitees par les
entrepreneurs.

Kan u me, telkens wanneer geen openbare aanbesteding
heeft plaatsgehad, zeggen weike reden dit heeft gerechtvaardigd?

Chaque fois qu'il n'a pas ete recouru a la procedure de
1'adjudication publique, pourriez-vous m'en donner la justification ?

Wordt er bij de keuze van de geraadpleegde bedrijven in
principe voorkeur gegeven aan Brusselse ondernemingen ?

Est-ce qu'un principe de «preference bruxelloise» est
applique dans Ie choix des firmes consultees ?

Mag ik tenslotte vernemen weike vijf bedrijven het meest
door uw departement werden aangewezen ?

Pourriez-vous, enfin, si vous Ie voulez bien, me communiquer Ie «hit parade» des cinq firmes les plus souvent
designees par votre departement ?

Vraag nr. 331 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 oktober
1992 (Fr.) ;

Question n° 331 de M. de Lobkowicz du 14 octobre 1992
(Fr.) :

Heraanleg van het Montgomery-verkeersplein.

U bent de wijkbewoners uw project voor de « cyclopische »
aanleg van deze rotonde komen voorstellen: golvingen,
rui'nes, fonteinen, een meer...

Reamenagement du rond-point Montgomery.

Vous etes venu presenter aux riverains du rond-point
Montgomery 1'amenagement «cyclopeen» que vous avez
projete pour ce rond-point: vallonnements, des mines, des
jets d'eau, un lac...
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Over dit project bestaat werkelijk geen eensgezindheid: het
is verschrikkelijk lelijk, belemmert de zichtbaarheid, onttrekt
de vergezichten aan het oog, is gevaarlijk (een door de wind
meegevoerde waterstraal maakt het wegdek nat en glad).

Ce projet n'a vraiment pas fait 1'unanimite. On lui reproche
sa laideur accablante, 1'obstacle qu'il met a la visibility comme
aux perspectives, voire son danger (un jet d'eau, deporte par
Ie vent, cela arrose 1'asphalte et Ie rend glissant).

Maar wat vooral doet kritiek opiaaien: 60 miljoen voor
een betwistbaar project.

Mais surtout son cout: 60 millions pour ce projet plus que
discutable.

U voorziet inderdaad in 60 miljoen, terwiji, 100 meter
verder, de wijkbewoners hopeloos en tot hier toe zonder het
geringste succes pogen het door verkaveling bedreigde Park
van het Heilig Hart terug te kopen.

60 millions quand justement, a 100 m de la, les gens du
quartier cherchent desesperement, et sans succes jusqu'ici, a
racheter Ie pare du Sacre-Coeur, menace de lotissement...».

Hoever staat het met dat dossier ?

Ou en est ce dossier ?

Kunt u me bevestigen dat de omwonenden ongelijk hebben
en dat nog niets werd beslist ?

Pouvez-vous me confirmer que, contrairement a ce que
pensent les gens du quartier, rien n'est encore decide ?

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

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

De publikaties van het Kabinet.

Les publications du Cabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, p. 2229.

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

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

Question n° 77 de M. Drouart du 16 juin 1992 (Fr.) :

Het uitnodigen van joumalistea op de reizen naar het
buitenland.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2311.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2311.

Vraag nr. 80 van de heer Guillaume d.d. 19 augustus 1992
(Fr.) :
Tarief voor de container van het Gewestelijk Agentschap
voor Netbeid.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2311.

Question n° 80 de M. Guillaume du 19 aout 1992 (Pr.)
Tarif du conteneur de 1'Agence regionale de Proprete.
La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2311.
305
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Vraag nr. 81 van de heer de Vandenbossche d.d. 1 September
1992 (N.):
Ecologiscb verantwoord gebruik van papier.
Vanuit het perspectief van de duurzame economie die
uitdrukkelijk als richtsnoer is vermeld in de Regeringsverkiaring kan het gebruik van papier in een meer milieuvriendelijke
richting worden bijgestuurd. Heeft de Minister 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 restprodukt kan milieuvriendelijker 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 Minister mij mededelen :
1. Hoeveel papier wordt momenteel door de diensten van
de heer Minister gebruikt en met weike toepassing ?

Question n° 81 de M. de Vandenbossche du 1° septembre
1992 (N.):
Utilisation ecologique du papier.
S'l 1'on se place du point de vue economique de la durabilite,
qui figure explicitement en tant que ligne directrice dans la
declaration gouvernementale, il est possible d'orienter 1'utilisation du papier afin de la rendre plus respectueuse de
1'environnement. Le Ministre n'a-t-il pas prescrit 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 superieure. 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 aquatique et libere, en cas de
combustion, la dioxyne tant redoutee.

Le Ministre peut-il me dire ;
1. Quelle quantite de papier ses services utilisent actuellement et pour quelles applications ?

2. Wat is daarvan het aandeel van gerecycleerd papier ?

2. Quelle est, sur cette quantite, la part du papier recycle ?

3. Wat is het nadeel van niet-chloorgebleekt papier?

3. Quel est le desavantage du papier blanchi sans chlore?

4. Wweike maatregelen heeft de heer Minister genomen
om het aandeel van deze laatste twee soorten papier op te
drijven en tot welk percentage van het totaal gebruik ?

4. Quelles mesures le Ministre a prises pour augmenter la
part de ces deux derniers types de papier et jusqu'a quel
pourcentage sur 1'ensemble du papier utilise ?

5. Weike maatregelen heeft de heer Minister genomen om
de selectieve ophaling van papier door zijn diensten te
bevorderen ?

5. Quelles mesures le Ministre a prises pour promouvoir la
collecte selective de papier par ses services ?

6. Vanaf weike datum zijn de specifieke acties voor papier
in zijn diensten zo aangepast dat het gebruik van gerecycleerd
papier of niet-chloorgebleekt papier opgenomen is ?

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 ?

Vraag nr. 82 van de heer Guillaume d.d. 7 September 1992
(Fr.) :

Question n° 82 de M. Guillaume du 7 septembre 1992 (Fr.):

De «Gids van de Openbare Reiniging» in het maandblad
« Veterinaria ».

Guide de la proprete publique dans le measuel « Veteziuaria».

Ik verneem dat alle Brusselse dierenartsen een brochure
hebben ontvangen («Gids van de Openbare Reiniging»,
uitgegeven door het Gewestelijk Agentschap voor Netheid)
met betrekking tot de Openbare netheid en vooral met
betrekking tot de bevoegde Staatssecretaris. Deze brochure
zat in het maandblad « Veterinaria » van juli 1992, uitgegeven
door de Belgische Syndicale Dierenartsenvereniging (Fonsnylaan 41 - 1060 Brussel).

U me revient qu'un opuscule («Guide de la proprete
publique» edite par 1'Agence regionale bruxelloise pour la
proprete) consacre a la proprete publique et surtout a son
Secretaire d'Etat a ete insere dans le bulletin mensuel « Veterinaria » de juillet 1992 de 1'Union syndicale veterinaire beige
(41 avenue Fonsny 1060 Bruxelles) adresse a tous les
medecins veterinaires bruxellois.

De verantwoordelijke uitgaver van Veterinaria zegt dat
deze actie ter bevordering van de openbare netheid (ik zou
eerder zeggen ter promovering van het persoonlijke imago
van de Staatssecretaris) op vraag van het Brussels Gewest
werd uitgevoerd.

Selon 1'editeur responsable de cette publication, cette action
de promotion de la proprete publique (je dirais plutot de
propagande personnelle du Secretaire d'Etat) a ete effectuee
«a la demande de la Region bruxelloise ».

Kunt u dit beamen ?
Kunt u me ook zeggen weike organen, vakbonden, e.d.,
kortom weike feitelijke verenigingen of verenigingen met
rechtspersoonlijkheid (met of zonder winstoogmerk) werden
benaderd om de vermelde brochure op een of ander manier
onder hun leden te verspreiden ?

Pouvez-vous confirmer ce fait ?
Pouvez-vous aussi me communiquer la liste des organismes,
syndicats... bref, associations diverses de fait ou ayant une
personnalite juridique (avec ou sans but lucratif) qui ont ete
sollicitees pour diffuser, d'une maniere ou une autre, la
brochure precitee aupres de leurs membres ?
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Weike verenigingen hebben hier positief op gereageerd en
weike verenigingen hebben de brochure reeds verspreid ?

Quelles sont celles qui ont repondu positivement et quelles
sont celles qui ont deja effectue 1'envoi en question ?

Op weike criteria heeft men zich bij de keuze van deze
verenigingen gebaseerd ?

Quels criteres ont preside au choix de ces associations ?

Werden ze voor deze verspreiding rechtstreeks of indirect
(postzegels bijv.) gesteund?

Enfin, une aide financiere directe ou indirecte (timbres par
exemple) leur a-t-eUe ete donnee pour ces envois ?

Vraag nr. 83 van de heer Simonet d.d. 24 September 1992
(Fr.) :

Question n" 83 de M. Simonet du 24 septembre 1992 (Fr.)

Opbrengst voor de admiaistratie van de kortingszegels van
de tankstations.

Montant recupere par I'administration via les timbresnstoumes des stations-service.

Sedert mei van dit j'aar zijn de rijkswachters die de
dienstwagens voltanken verplicht de kleinhandelaar van de
opdrachtnemers de aangeboden kortingszegels te vragen.

Depuis Ie mois de mai dernier, les gendarmes qui font Ie
plein d'essence des vehicules de service sont tenus de reclamer
au detaillant de 1'adjudicataire les timbres ristournes offerts.

De opbrengst hiervan komt de nationale schatkist ten
goede.

Le produit de ceux-ci est verse au niveau national a la
Tresorerie.

Kan de heer Staatssecretaris me zeggen of de ambtenaren
van zijn administratie en de leden van zijn Kabinet die de
dienstwagens gebruiken, verplicht zijn de door de tankstations afgegeven kortingszegels te vragen ?

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il m'indiquer si les
fonctionnaires de son administration et les membres de son
Cabinet utilisant des voitures de service sont tenus de
reclamer les timbres-ristournes delivres par les stationsservice ?

Zoniet, kan de heer Staatssecretaris me dan meedelen
waarom niet ?

Si non. Monsieur le Secretaire d'Etat veut-il bien m'en
communiquer la raison ?

Zo ja, kan de heer Staatssecretaris me zeggen hoeveel dat
opbrengt en weike de bestemming is van de kortingszegels
verkregen bij de aankopen door de ambtenaren van zijn
administratie enerzijds en door de leden van zijn Kabinet
anderzijds?

Le cas echeant, Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il, pour
les ristournes liees aux achats des fonctionnaires de son
administration, d'une part, et, a ceux des membres de son
Cabinet, d'autre part, me communiquer les montants ainsi
recuperes et la destination qui leur est reservee ?

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

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

Vraag nr. 85 van de heer Drouart d.d. 1 oktober 1992 (Fr.) :

Question n° 85 de M. Drouart du 1" octobre 1992 (Fr.) :

Het residtaat van de plaatsing van budget-elektricfteitsmeters.

Le bilan de ^'introduction des compteurs d'electridte a
budget,

In onze stad werden bij wijze van proefexperiment een
De eerste resultaaantal budget-elektriciteitsmeters geplaatst.
gepi;
ten zijn, naar ik verneem, nu gekend.
eekend.

Une experience pilote de placement de compteurs d'electricite a budget a ete lancee dans notre ville. II me revient qu'un
premier bilan a ete dresse.

Kan de heer Staatssecretaris me meedelen hoeveel meters
werden geplaatst, of hij het experiment geslaagd acht en zo ja,
of hij ermee wil doorgaan ?

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il me communiquer le
nombre de compteurs a budget qui ont ete places ? Juge-t-il
1'experience positive ? Dans 1'affirmative, compte-t-il la pour--_:—„-1
suivre;'
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Vraag nr. 86 van de heer Drouart d.d. 1 oktober 1992 (Fr.) :

Question n° 86 de M. Drouart du 1" octobre 1992 (Fr.):

Aaatal afgesloten elektriciteitsmeters sinds het aantreden
van de Staatssecretaris.

Nombre de coupures de compteurs d'electricite depuis
1'instaUation du Secretaire d'Etat.

Zou de heer Staatssecretaris me kunnen zeggen hoeveel
elektriciteitsmeters jaarlijks sedert zijn aantreden werden
afgesneden ?

Monsieur Ie Secretaire d'Etat pourrait-il me fournir Ie
nombre de coupures de compteurs d'electricite par annee et ce
depuis son installation ?

Graag had ik deze gegevens per distributiemaatschappi) en
per gemeente. Is de Staatssecretaris, rekening houdend met
deze gegevens, van oordeel dat de ordonnantie met betrekking tot het recht op een minimale levering van elektriciteit
haar doelstellingen bereikt ?

II me plairait de connattre ces donnees par societe de
distribution et par commune. Le Secretaire d'Etat, compte
tenu de ces donnees, considere-t-il que 1'ordonnance relative
au droit a la fourniture minimale d'electricite remplit ses
objectifs ?

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

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau

Vragen gesteld aan de heer Gosuin

Questions posees a M. Gosuin

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

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

Vetbouding schade Zonienwoud/Andere bossen.

Rapport degats Foret de Soigaes/Autres bois.

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

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

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

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

Vergunningen afgeleverd en controles uitgevoerd door het
BIM.

Automations accordees et controles effectues par I'EBGE.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. ll-Si;

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

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

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

Bevel van de rechterin kortgediag van 2 aovember 1990. Afgitte van een gratis jachtvergunniag.

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

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

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

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

Question n° 156 de M. Cornelissen du 4 mars 1991 (Pr.):
Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.
La question a ete publiee dans le Bulletin n° 13, p. 1284.
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Vraag nr. 184 van de heer Draps d.d. 27 juni 1991 (Fr.) :

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

Acbterstal ia de behandeliag van de dossiers commodoincommodo bij gebrek aan voldoende personeel voor de
Leefmilieu-administratie.

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

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

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

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

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

Organogram van bet Brussels Instituut voor Milieubebeer.

Organigramme de 1'Institut bnixeuois pour la Gestion de
I'Environnemen t.

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

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

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

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

Het opsporen van cbionische loodvergiftiging bij kinderen.

Le depistage des cas de saturnisme infantile.

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

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

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

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

Klachten over de Grma Cebelor in Gaashoren.

Pfaintes au sujet de la Grme Cebelor a Gansboren.

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 18, p. 1825.
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II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd
II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie
(Fr.) : Vraag gesteld in 't Frans — (N.) : Vraag gesteld in 't Nederlands
(Fr.) : Question posee en francais — (N.) : Question posee en neerlandais

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

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

Vraag nr. 241 van de heer Clerfayt d.d. 19 december 1992
(Fr.) :

Question n° 241 de M. Clerfayt du 19 decembre 1992
(Fr.):

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.

Traduction simultanee des debats lors des conseils communaux.

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

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

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

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

Vernieuwing van bet stadsweefsel. — Subsidies van de
Executieve.

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

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

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

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

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

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende gemeenten.

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

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

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

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

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

Vernieuwing alleenstaaade gebouwea in St.-Gillis.

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

Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 18, p. 1829.
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Vraag nr. 392 van de heer Debry d.d. 15 oktober 1991
(Fr.) ;

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

De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten
inzake stadsvernieumng.

Le remboursement des avsaces recuperables en matiere de
renovation urbaine.

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

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

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

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

Renovatie- en saneriagspremies.

Primes a la renovation et a 1'assainissement.

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

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

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

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

Uitgavea voor het iaformatiebeleid van de Executieve.

Depenses pour la politique de communication de I'Executif.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 24, biz. 2315.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans le
Bulletin n° 24, p. 2315.

Vraag nr. 522 van de heer Drouart d.d. 5 oktober 1992 (Fr.):

Question n° 522 de M. Drouart du 5 octobre 1992 (Fr.):

Inventaris van de gebouwea gebraikt door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

laveataire des immeubes occupes par la Region de Bruxelles-Capitale.

1. Kan de heer Minister me voor elk gebouw dat momenteel door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gebruikt
(de Ministeriele kabinetten inbegrepen) de volgende mformatie meedelen:

1. Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer, pour chacun
des immeubles actuellement occupes par la Region de Bruxelles-Capitale (y compris les cabinets ministeriels) :

— het juiste adres;

— 1'adresse precise;

— het aantal personen dat er werkt;

— 1'occupation;

— het aantal m aan kantoorruimte (nuttige oppervlakte);

— le nombre de m2 de bureaux (surface utile);

— het statuut (eigendom van het Gewest of gehuurd);

— le statut (propriete de la Region ou location);

2

— bij huur, de jaarlijkse huurprijs (per m , alles inbegrepen);

— en cas de location, le prix annuel (tout compris au m2);

~ de datum waarop het contract normaal ten einde is en de
datum van het eerste mogelijke einde;

— la date d'echeance normale du contrat et la date de la
premiere echeance possible;

— het aantal parkeerplaatsen dat de ambtenaren te hunner
beschikking hebben ?

— le nombre d'emplacements de parking a la disposition des
fonctionnaires ?

2. Kan de heer Minister me deze gegevens ook meedelen
voor de gebouwen die momenteel worden opgetrokken en
voor gebouwen tot wier bouw of bezetting reeds werd beslist ?

2. Monsieur le Ministre peut-il me fournir les memes
renseignements pour les immeubles en construction ou dont
la construction ou 1'occupation a deja ete decidee ?

Antwoord : De heren Chabert en Thys zullen op de vraag
antwoorden.

Reponse : MM. Chabert et Thys repondront a la question.

2
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau

Vraag gesteld aan de heer van Eyil

Question posee a M. van Eyil

Vraag nr. 222 van mevrouw Nagy d.d. 27 februari 1991
(Fr.):
£voJutie van de beschermiagsdossiers te Brussel.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 23, biz. 2274.

Question n° 222 de M"" Nagy du 27 fevrier 1992 (Fr.):
L'etat d'avaacemeat des dossiers de classement.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 23, p. 2274.
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III. Vragen van de Raadsleden
en antwoorden van de Ministers
III. Questions posees par les Conseillers
et reponses donnees par les Ministres
(Fr.) : Vraag gesteld in 't Frans — (N.) : Vraag gesteld in 't Nederlands
(Fr.) : Question posee en francais — (N.) : Question posee en neerlandais

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

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,
des Pouvoirs locaux et de PEmploi
Question n° 300 de M"° Payfa du 28 mars 1991 (Fr.) :
Cartes de pointage en neerlandais pour francophones.

Verschillende werkzoekenden hebben ons medegedeeld dat
Nederlandstalige stempelkaarten op systematische wijze aan
Franstaligen worden gegeven.

Plusieurs demandeurs d'emploi nous ont rapporte que des
cartes de pointage en neerlandais sont distributes de maniere
systematique aux francophones.

Kan de Minister-Voorzitter mi] verzekeren dat hij nuttige
maatregelen zai treffen om deze toestand te verhelpen ?

Le Ministre-President peut-il m'assurer qu'il prendra les
mesures utiles pour remedier a cette situation ?

Antwoord: De werkzoekenden, al dan niet genietend van
een werkloosheidsuitkering, ziJn in een van beide landstalen
ingeschreven op basis van bun persoonlijke keuze.

Reponse: Les demandeurs d'emploi beneficiaires ou non
d'allocations de chomage sont inscrits dans 1'une des deux
langues nationales en fonction de leur choix personnel.

Alhoewel de BGDA op het ogenblik van de inschrijving
geen statistieken opstelt volgens deze taalkeuze is het toch
mogelijk een bepaalde verdeling in taalgroepen te berekenen.

Bien que 1'ORBEM n'elabore pas de statistiques ventilees
selon le choix linguistique de 1'inscription, il est possible
d'obtenir les ventilations de maniere ponctuelle.

Op 15 maart 1991 telde men 36.772 werkzoekende
volledig uitkeringsgerechtigde werklozen, waaronder 34.625
Franstaligen, of 94 % en 2.147 Nederlandstaligen, of 6 %.

Ainsi, le 15 mars 1991 on denombrait 36.772 demandeurs
d'emploi, chomeurs completement indemnises parmi lesquels
34.625 F, Soit 94 % et 2.147 N, soit 6 %.

Indien men deze spreiding volgens het criterium Belg/nietBeig berekent kan men stellen dat er op 21.769 Belgen,
19.912 als Pranstaligen zijn ingeschreven, of 91 % en 1.857
als Nederlandstaligen, of 9 %.

Si 1'on effectue cette ventilation selon le critere Beige — non
Beige, nous pouvons dire que sur 21.769 Beiges 19.912 sont
inscrits comme F, soit 91 % et 1.857 sont inscrits comme N,
soit 9 %. -

Op de 15.003 niet-Belgen zijn er 14.713 als Franstaligen
ingeschreven, of 98 % en 290 als Nederlandstaligen, of 2 %.

Sur les 15.003 non-Beiges, 14.713 sont inscrits comme F,
soit 98 % et 290 comme N, qui represente 2 %.

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

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

De projecten ter bevordering van de iategratie en de
sameolevmg van de verscbulende plaatselijke gemeeascbappen.

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

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

L'Executif a subsidie depuis plusieurs annees differents
projets visant a 1'integration et a la cohabitation des differentes communautes locales.
306
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Zou de Minister-Voorzitter me, per jaar en per gemeente,
de volgende informatie willen verstrekken: de lijst van de
gesubsidieerde projecten, de doelstelling en het subsidiebedrag, de naam van de projectverantwoordelijke en de datum
waarop het Gewest eike subsidie heeft gestort ?

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

Aatwoord: De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve kent
een bijzondere toelage toe aan de gemeenten voor de bevordering van de integratie en het samenleven van de verschillende
plaatselijke gemeenschappen.

Reponse: L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale
consacre une subvention speciale aux communes en vue de
promouvoir 1'integration et la cohabitation des differentes
communautes locales.

Ten einde u zo volledig mogelijk in te lichten worden in
bijgaande tabellen voor de acties die in 1990-1991 en 19911992 gevoerd werden, volgende inlichtingen opgenomen:

Afin de vous donner 1'information la plus complete et la
plus detaillee, je vous joins les tableaux qui permettent pour
les actions qui se sont deroulees au cours de 1'annee 19901991 et 1991-1992 de degager:
a) la liste des partenaires;
b) 1'objet des actions subsidises;
c) le montant des subsides octroyes;
d) les dates de liquidation des subsides par la Region aux
communes concernees.

a)
b)
c)
d)

de lijst van de partners;
de omschrijving van de gesubsidieerde acties;
het bedrag van de toegekende subsidies;
de data van de uitbetaling van de toelagen aan de
betrokken gemeenten door het Gewest,

Ik wil ook de aandacht vestigen op het feit dat ik een
omstandige evaluatie van de vermelde projecten heb laten
uitvoeren. Aldus zai bij een volgende zitting van de Executieve
de vigerende reglementering kunnen aangepast worden ten
einde de behoeften beter af te stemmen op de middelen.

Je vous preciserai que j'ai fait proceder a une evaluation
circonstanciee des dispositifs evoques, ce qui permettra a un
prochain Executif d'adapter la reglementation en vue d'une
meilleure adequation entre les besoins et les moyens.

Zoals u zult kunnen vaststellen zijn de verenigingen die
door de gemeentelijke overheden gekozen werden, voor het
overgrote deel betrokken bij integratieprojecten en bij preventieve en aanverwante acties die onder meer op het onderwijs,
de cultuur, de opvoeding en het burgerschap betrekking
hebben.

Comme vous pouvez le lire, les associations retenues par les
autorites communales sont dans leur toute grande majorite
intervenantes sur les positions relatives a 1'integration, la
prevention ou des phenomenes connexes: la prevention,
1'enseignement, la culture, 1'education a la citoyennete.

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

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

De projecten ter bevordering van de integratie en de
samenleving van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.

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

In rondschrijven nr. 2 van 3 mei 1990 (5.S. 12.9.1990) in
verband met de bijzondere subsidie aan de gemeenten ter
bevordering van de integratie en de samenleving van de
verschillende plaatselijke gemeenschappen wordt in cijfer III,
1 bepaald: «Binnen elk gemeentelijk overleg zai er een
evaluatiecomite worden gei'nstalleerd. Deze instantie zai alle
elementen die tot een onafgebroken evaluatie van het ontwerp
en tot de emdevaluatie kunnen bijdragen, verzamelen».

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

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

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

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

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

Antwoord: Het geachte lid gelieve hierna kennis te nemen
van het antwoord op de door hem gestelde vraag:

jReponse; L'honorable membre voudra bien trouver cidessous reponse a sa question:

De omzendbrief nr. 2 van 3 mei 1990 bevat inderdaad een
volledige paragraaf over « evaluatie ».

Effectivement la circulaire n° 2 du 3 mai 1990 consacre un
paragraphe entier a revaluation.

Bij elk gemeentelijk overleg werd een evaluatiecomite
opgericht waarin de gemeentelijke overheid, de projectpromotor en de verenigingen zetelen. Deze evaluatie werd
ondertussen uitgevoerd, maar niet overal even grondig.

Au sein de chaque concertation communale a ete installe un
comite ou une instance d'evaluation dans laquelle se retrouvent 1'autorite communale, promoteur du projet ainsi que les
partenaires associatifs. Je preciserai que cette evaluation s'est
effectivement realisee avec des degres d'approfondissement
divers.
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Daarom heb ik, in overleg met mijn collega's uit de
Executieve, besloten een bijkomende evaluatie te laten uitvoeren, aanvullend bij deze uitgevoerd op gemeentelijk vlak. Ik
zai eerstdaags in de gelegenheid verkeren om de grote
krachtlijnen die uit deze evaluatie zullen blijken, mede te
delen. Naar de toekomst toe ligt het in mijn bedoeling te
zorgen voor een voortdurende evaluatie en een bestedige
pedagogische begeleiding.

Aussi, j'ai decide en accord avec mes collegues de 1'Executif
de mener une evaluation exterieure et complementaire a celles
etablies dans les communes. Celle-ci terminee, j'aurai 1'occasion d'ici peu d'en presenter les grandes conclusions qui s'en
degagent. Pour 1'avenir, il est dans mon intention d'assurer
une evaluation continue et un accompagnement pedagogique
permanent.

De voortdurende evaluatie is belangrijk voor alle betrokken
partners. Ze laat toe de projekten aan te passen aan de
veranderende plaatselijke situaties.

devaluation continue est essentielle pour tous les partenaires concernes, celle-ci permet une adaptation en cours de
route de projets amenes a evoluer selon telle ou telle situation
locale.

De gewestelijke inspecteurs nemen deel aan het plaatselijk
overleg en geven hun advies en evaluatie betreffende de
plaatselijke projekten. Indien een gemeente zou weigeren om
de uitdrukkelijk door de reglementering voorziene evaluatieorganen op te richten, zou ze het risico lopen dat de voorziene
subsidiering geschorst of ingetrokken wordt.

Par ailleurs, les inspecteurs regionaux participent aux
concertations locales et emettent avis et evaluation par
rapport aux projets locaux. II va de soi que si une commune
refusait de mettre sur pied des instances devaluation explicitement prevues par les reglementations en vigueur, celle-ci
s'exposerait a une suspension ou a un retrait des subsides
prevus.

Gelieve hierbij de lijst te vinden van de coordinatieverantwoordelijken die met de gemeentelijke evaluatie belast zijn.

Je vous joins la liste des responsables des coordinations
charges d'assurer 1'evaluation commune par commune.

Anderlecht:
Brussel:
Vorst:
Elsene:
Molenbeek:
Smt-Gillis;
Sint-Joost:
Schaarbeek:
Etterbeek:
Koekelberg:
Jette:

Anderlecht:
Bruxelles:
Forest:
Ixelles:
Molenbeek:
Saint-Gilles:
Saint-Josse:
Schaerbeek:
Etterbeek:
Koekelberg:
Jette:

De heer Stephan Van Den Zegel
De heer Vincent D'Ostini
Mevrouw Frederique Mawet
De heer Jean-Paul Andre
De heer Rony Ceulemans
De heer Alain Leduc
Mevrouw Cathy Baugniet
De heer Robert Van Brussel
Mevrouw Yasmine Ikiz
De heer Gillard
De heer Rudy Delperdanche

Monsieur Stephan Van Den Zegel
Monsieur Vincent D'Ostini
Madame Frederique Mawet
Monsieur Jean-Paul Andre
Monsieur Rony Ceulemans
Monsieur Alain Leduc
Madame Cathy Baugniet
Monsieur Robert Van Brussel
Madame Yasmine Ikiz
Monsieur Gillard
Monsieur Rudy Delperdanche

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

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

Hotel op de hoek van de Leopold- en de Schildknaapstraat.
— Bouwverguanuigen.

Hotel a 1'aagle des rues Leopold et de I'Ecuyer. — Permis de
bsitir.

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

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

De afgegeven vergunningen zijn op meerdere punten in
strijd met de omzendbrief over de hotels (ministeriele
omzendbrief nr. 3 van 17 juli 1991), onder andere omdat ze
geen rekening houden met de in punt 3 ervan opgenomen
criteria inzake het stedebouwkundig weefsel:

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

1. Door het hotelproject verdwijnen bewoonde gebouwen,
terwiji er in de onmiddellijke omgeving geen enkele compensatie is gepland.

1. Le pro jet hotelier fait disparaltre des immeubles de
logements occupes alors qu'il ne prevoit aucune compensation dans le perimetre immediat.

2. Het hotelproject is in strijd met de bepalingen uit de
omzendbrief wat het verbreken van de bewoonbaarheid van
een perfect aan huisvesting aangepaste omgeving betreft.

2. Le projet hotelier contrevient aux dispositions de la
circulaire en ce qu'il fragilise 1'habitabilite d'un site parfaitement adapte au logement.

3. Het hotelproject voorziet in 7 verdiepingen (in plaats
van 3) en is dus in strijd met de bepaling uit de omzendbrief
die waarborgt dat stadskernen om hun morfologie en architectuur worden beschermd.

3. Le projet hotelier en prevoyant un immeuble a 7
niveaux (au lieu de 3) ne rencontre pas la disposition de la
circulaire qui garantit la, protection de noyaux urbains du
point de vue de leur morphologic et de leur architecture.
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Anderzijds werd op 14 februari 1992 een tweede bouwvergunning afgegeven, zonder het advies van de afgevaardigd
ambtenaar in te winnen en zonder rekening te houden met de
voorwaarden die deze ambtenaar naar aanleiding van de
eerste aanvraag had geformuleerd.

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

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

Or, oquand Ie fonctionnaire delegue assortit son avis
favorable de conditions, il est interdit au college des bourgmestre et echevins de delivrer Ie permis a des conditions moins
strides" (Cass., 6.10.1966, Pas., 1967,1, p. 147).

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

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

Antwoord: Ik wil er hier aan herinneren:

Repoase:]e rappellerai ici;

A. dat de bepalingen in de ministeriele omzendbrief over
de hotelvestigingen die de «compensatie» door huisvesting
betreffen geen uitdrukkelijke criteria zijn voor de weigering
van vergunning door het gewestelijk bestuur voor stedebouw.
Het gaat trouwens hoofdzakelijk om criteria voor de goede
ordening van de omgeving.

A. que les dispositions de la circulaire ministerielle sur les
hotels relatives aux « compensations » en logements ne constituent pas un critere express de refus de permis dans le chef de
1'administration regionale de 1'urbanisme. II s'agit avant tout
d'un critere de bon amenagement des lieux.

Ik wil er ook op wijzen dat het gebruik van deze gebouwen
als woningen, waar u naar verwijst, niet overeenstemt met de
uitspraken die namens de Stad Brussel gedaan werden in de
Overlegcommissie van 17 december 1991 waarbij werd
gesteld dat er sinds 1953 geen huisvesting meer aanwezig is in
dat gebied.

Je tiens par ailleurs a rappeler a cet egard que 1'occupation
recente en logements des immeubles dont vous faites etat ne
correspond pas aux affirmations emises par la Ville de
Bruxelles en Commission de concertation du 17 decembre
1991, selon laquelle il n'y a plus de logements dans cette zone
depuis 1953.

U zai dan ook begrijpen dat de vertegenwoordigers van het
Gewest tijdens het overleg gunstig advies hebben gegeven op
deze basis.

Vous comprendrez des lors que sur cette base les representants de la Region ont rendu un avis favorable en concertation.

B. Voor wat de afleveringsprocedure van de stedebouwkundige vergunning betreft kan ik u mededelen dat er een
nieuwe aanvraag werd ingediend om, volgens de Stad Brussel:

B. En ce qui concerne la procedure de delivrance des permis
d'urbanisme, je puts vous signaler qu'une nouvelle demande a
ete introduite, selon la Ville de Bruxelles:

«alle dubbelzinnigheid betreffende de interpretatie van de
op 14 februari 1992 afgeleverde vergunning voor wat betreft
de gevel van het gebouw n° 34 Schildknaapstraat te vermijden.»

« en vue d'enlever toute equivoque au sujet de 1'interpretation du permis delivre le 14 fevrier 1992, en rapport avec la
facade du n" 34 rue de l'Ecuyer».

Dit dossier kreeg gunstig advies vanwege het college van
burgemeester en schepenen van de Stad. Het wordt nu door
mijn administratie verder behandeld.

Ce dossier, qui a fait 1'objet d'un avis favorable du college
des bourgmestre et echevins de la Ville est actuellement en
instruction aupres de mon administration.

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

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

De Wereldtentoonstelliag 1992 in Sevilla. — Deelaemiag
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

la Region de Bruxelles-Capitale.

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

L'Executif regional souhaite privilegier trois aspects de
Bruxelles :

— zijn Europese roeping (Europa, een idee dat in Brussel
wordt gerealiseerd);
- zijn functie als ontmoetingsplaats tussen mens en technologie, een constante in de moderne geschiedenis van Brussel,
die de Europese roeping van de stad eveneens bevestigt;

— sa vocation europeenne (L'Europe, une idee qui se construit a Bruxelles),
- son aspect dans la rencontre entre 1'Homme et les technologies est une constante dans 1'histoire moderne de Bruxelles,
elle conforte egalement la vocation europeenne de la ville;

Exposition uaiversefle de Seville 1992. — Participation de
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- zijn streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de
stad, waarin het goed leven is.

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

Naast zijn permanente aanwezigheid in het Belgisch Paviljoen en naast de hiermee samenhangende culturele activiteiten, wil het Gewest zijn economische mogelijkheden valoriseren door een week ziJn eigen activiteiten ter zake voor te
stellen.

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.

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

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

Aatwoord: De aanwezigheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd benadrukt door de volgende vijf verwezenlijkingen:

Reponse: La presence de la Region de Bruxelles-Capitale
fut marquee par 5 realisations:

1) Gedurende de hele tentoonstellingsperiode werd « Brussels voorgesteld volgens een concept en een gedeeltelijke
realisatie zoals omschreven in de bijiage bij dit antwoord.

1) En permanence, pendant toute la duree de 1'exposition,
la conception et, partiellement, la realisation d'un concept de
presentation de Bruxelles, dont vous trouverez Ie descriptif en
annexe.

2) De promotie van dat concept bij de Brusselse Andalousische pers, onder andere door in februari laatstleden Spaanse
joernalisten naar Brussel uit te nodigen.

2) La promotion de ce concept aupres de la presse
bruxelloise et andalouse, entre autres, par une invitation de
journalistes espagnols a Bruxelles en fevrier dernier.

3) Het opzetten, op initiatief van de Minister van Economic, van 10 «economische» kontaktdagen tussen ondernemingen uit Andalousie en uit Brussel in het Business Center
van het Belgische Paviljoen.

3) A 1'initiative du Ministre de 1'Economie, la tenue de 10
journees « economiques » de contacts entre entreprises bruxelloises et andalouses, au sein du Business Center du Pavilion
beige.

4) Het organiseren van een officiele Brusselse dag op
zondag 21 juni laatstleden, afgesloten met een gala-avond,
met onder andere een promotie modeshow van Brusselse
ontwerpers.

4) L'organisation d'une journee officielle. Ie dimanche 21,
cloturee par une soiree de gala, comportant notamment un
defile promotionnel de mode de createurs bruxellois.

5) Het verplaatsen naar Sevilla van de Brusselse Jazz Rallye
gedurende twee dagen (op 19 en 20 juni).

5) La transposition a Seville, sous forme reduite, du Jazz
Rallye bruxellois et ce pendant 2 jours (les 19 et 20 juin).

Het geachte lid gelieve eveneens hierbij de samenstelling
van de officiele delegatie van het Gewest te vinden voor wat
mijn Kabinet en de administratie betreft. Deze lijst kan
aangevuld worden door mijn collega's de heren Chabert en
Grijp, in het bijzonder voor wat de « economische kontaktdagen » betreft. Bovendien kan dit ook aangevuld worden door
de heer Voorzitter van de Raad voor wat de afvaardiging van
de Raad betreft.

Par ailleurs, 1'honorable membre trouvera ci-dessous la liste
des personnes constituant la delegation officielle de la Region
a Seville pour ce qui concerne mon Cabinet et 1'Administration. Elle peut etre utilement completee par mes collegues
Messieurs Chabert et Grijp pour ce qui les concerne, et en
parriculier pour 1'organisation des journees economiques
reprises ci-dessus. De meme, elle peut etre utilement completee par Monsieur Ie President du Conseil pour ce qui concerne
la delegation de votre Assemblee.

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

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

Uitbreiding van het Borschettecentnim. — Stedebouwkundige lastem.

Extension du centre Borschette. — Charges d'urbanisme.

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.

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.

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 bouwen van peuter- en kleuterklassen.

Un certain nombre de charges d'urbansime 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 territoire communal et de 1'amenagement de classes pregardiennes
et maternelles.

Heeft de toezichthoudende overheid met dit akkoordprotocol ingestemd ?

L'autorite de tutelle a-t-elle accepte le protocole d'accord
tel quel ?
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Zo neen en ingeval een aantal stedebouwkundige lasten
werden vernietigd, heeft de toezichthoudende overheid er
nieuwe opgelegd ? Zo ja, weike ?

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

Antwoord : In antwoord op zijn vraag kan ik het achtbare
lid melden dat de beraadslaging van de gemeenteraad van
Etterbeek van 14 mei 1992, betreffende de goedkeuring van
het akkoordprotocol met de n.v. BSL Jourdan over de
uitbreiding van het centrum Borschette, het voorwerp heeft
uitgemaakt van een betekening aan de gemeente waarbij zij in
kennis gesteld werd van het feit dat deze beraadslaging
uitvoerbaar verklaard werd ingevolge het verstrijken van de
termijn.

Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre que la deliberation du Conseil
communal d'Etterbeek du 14 mai 1992 relative a 1'approbation du protocole d'accord a conclure avec la s.a. BSL
Jourdan concernant 1'extension du centre Borschette, a fait
1'objet d'une notification a la commune 1'informant que cette
deliberation etait devenue executoire par expiration du delai.

Ik wil er ook aan herinneren dat artikel 86 van de
ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van
de planning en de stedebouw, bepaalt dat het college van
burgemeester en schepenen de mogelijkheid heeft om stedebouwkundige lasten op te leggen aan diegene die een vergunning aanvraagt.

Je rappelerai que 1'article 86 de 1'ordonnance du 29 aout
1991 organique de la planification et de 1'urbanisme prevoit
la possibility pour Ie college des bourgmestre et echevins
d'imposer des charges d'urbanisme au demandeur d'un
permis.

Uit stedebouwkundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de
opgelegde lasten die aan de voorschriften van de ordonnantie
beantwoorden.

D'un point de vue urbanistique, il n'y a pas d'objection
quant aux charges demandees qui repondent au prescrit de
1'ordonnance.

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

Question n° 488 de M. Drouart du 2 juillet 1992 (Fr.) :

Gebruik van de subsidie «lntegratie» 1990 door de
gemeente Anderlecht.

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

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

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

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

L'un d'eux, retenu par 1'Executif, consiste en un videogramme 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»).

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

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

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 gemeentelij'k als op
economisch en verenigingsvlak.

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 (Developpement social de Quartier). Ce programme mobilise pourtant
depuis 1989 les ressources et potentialites locales, tant au
niveau communal qu'au niveau associatif ou economique.

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 wijkbewoners zeif, dat nu al 3 jaar leidt tot onderhouden en geperfectioneerd praktisch «partnerschip» en ruim en pluralistisch
overleg ?

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 considere-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 ?

Antwoord: In antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 488
kan ik bevestigen dat de gemeente Anderlecht voor de jaren
1991 en 1992 toelagen gekregen heeft in het raam van het
besluit op de bijzondere toelage aan de gemeenten voor de
bevordering van de integratie en het samenleven van de
verschillende plaatselijke gemeenschappen.

Reponse : En reponse a votre question ecrite n° 488, je vous
confirme que la commune d'Anderlecht a beneficie de moyens
dans Ie cadre de la subvention speciale aux communes en vue
de promouvoir 1'integration et la cohabitation harmonieuses
des differentes communautes locales pour les annees 1991 et
1992.
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Voor de videofilm « Pas de quartier » over de problemen in
de Kuregemwijk en in het bijzonder over de veiligheid en over
de betrekkingen tussen politie en jongeren, besliste de
gemeenteraad van Anderlecht over twee begrotingsuitgaven :

Le videogramme « Pas de quartier » consacre a la problematique du quartier de Cureghem et en particulier des questions
de securite et des relations entre la police et les jeunes, a fait
1'objet de deux affectations budgetaires decidees par le conseil
communal d'Anderlecht;

— 1.106.000 fr. voor de realisatie van de videoband;

— 1.106.000 F pour la realisation du video;

— 403.000 fr. voor de animatie en de actie ter voorkoming
van kriminaliteit.

— 403.000 F pour les animations et actions de prevention a
la delinquance.

De videofilm werd verwezenlijkt door het Centre Video de
Bruxelles in coproduktie met TCC Accueil, de Mission
Locale, het politiecommissariaat, het Institut de la Providence
en de Marius Renard-school.

Le videogramme a ete realise par le Centre Video de
Bruxelles coproduit et operationnalise par TCC Accueil, la
Mission Locale, le commissariat de police, 1'Institut la Providence et 1'ecole Marius Renard.

Van bij de aanvang werd dit projekt besproken in het
gemeentelijk overleg, voorgezeten door de heer Reniers en
mevrouw Van Lierde, schepenen, betrokken bij het sociale
wij kontwikkelingsprogramma.

Je vous preciserai en outre que ce projet a ete discute des le
depart au sein de la concertation communale, presidee par
Monsieur Reniers et Madame Van Lierde, echevins impliques
dans le programme DSQ (Developpement social de Quartier).

Alle betrokkenen, zowel personen als verenigingen, die
hebben megewerkt aan het tot stand komen van de videoband
werden vernoemd bij de dankbetuiging, velen onder hen zijn
vanzelfsprekend ook betrokken bij de akties gevoerd in het
raam van de wijkontwikkeling.

Tous les acteurs, tant les personnes que les associations qui
de pres ou de loin ont participe a la realisation du video sont
cites dans les remerciements, nombre de ces personnes et
associations sont evidemment impliquees dans les actions
developpees dans le cadre du programme DSQ.

Ik denk niet dat de videofilm « Pas de quartier» enkel de
« samenstellers » in het voetlicht plaatst. Het werk van andere
partners wordt eveneens benadrukt (de Handelaarsvereniging, het Wijkcomite, de jeugdverenigingen,...).

Je ne considere pas que le video « Pas de Quartier » met en
valeur exclusivement les «auteurs» de celui-ci. Le travail
d'autres partenaires est mis en valeur (1'Association des
Commercants, le Comite de quartier, les Associations de
Jeunes,...).

Dit projekt en ook andere projekten op het grondgebied
van Anderlecht, benadrukken de nood aan coordinatie door
ruim en pluralistisch overleg onder alle prive- en overheidspartners en de nood aan samenhangende prioriteiten voor de
actie.

Ce projet, comme d'autres sur Anderlecht, met aussi en
lumiere la necessite d'une coordination des projets au sein
d'une concertation large et pluraliste impliquant tant les
partenaires publics que prives dans le cadre de priorite
d'actions coherentes.

Overal zijn de samenwerkingsverbanden vatbaar voor
verbeteringen. Laat ons dus sectarisme en particularisme
vermijden om de inspanningen die we alien samen leveren
voor de integratie en het bevorderen van het samenleven niet
te schaden.

Certes, les partenariats sont partout a perfectionner, gardons-nous de combats sectaires, particularistes, qui risquent
d'entamer 1'effort a mener tous ensemble pour reussir 1'integration et developper la cohabitation.

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

Question n° 490 de M"' Nagy du 8 juillet 1992 (Fr.) :

door de n.v. Intervest.

La aon-conformite des travails realises place des Barricades par la s.a. 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).

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 fa.qa.de
de ce meme immeuble (classee par arrete royal).

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

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

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.

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 explicitement la demoliton de la facade, entreprend les travaux de
destruction de la totalite de 1'immeuble.

De aiet-conformiteit van de werken op het Barncadenplein
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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 verleende bouwvergunning.

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 loi du 29 mars 1962, dans la mesure ou les travaux de
demolition ont ete executes en violation du permis de batir
delivre.

Kan de heer Minister me meedelen :

Monsieur Ie Ministre peut-il me dire :

1. Wat de dienst overtredingen in dit geval onderneemt ?

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

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

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

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

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

Aatwoord: Mijn collega Didier Van Eyil, Staatssecretaris,
heeft u reeds in maart 1992 medegedeeld dat de Execudeve
van 20 november 1991 een besluit heeft uitgevaardigd tot
toelating van werken in gebouwen gerangschikt bij koninklijk
besluit van 8 augustus 1988, met inbegrip van het gebouw
gelegen op de hoek van de Bischoffsheimlaan met het
Barricadenplein.

Repoase : Comme mon collegue Ie Secretaire d'Etat Didier
Van Eyil vous 1'a precise en mars de cette annee, 1'Executif a
pris Ie 20 novembre 1991 un arrete autorisant les travaux sur
les immeubles classes par arrete royal du 8 aout 1988, en ce
compris 1'immeuble situe a 1'angle du boulevard Bischoffsheim et de la place des Barricades,

Dat besluit steunde op een gunstig advies van het college
van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel (17/10/
1991) - Ecolo zetelt in het college - en van de KCML (25/10/
1991), het laatste advies hield de verplichting tot identieke
wederopbouw in.

Cet arrete a ete pris sur base d'un avis favorable du college
des bourgmestre et echevins de la Ville de Bruxelles (17/10/
1991) - les Ecolos sont au college - et de la CRMS (25/10/
1991), ce dernier avis imposant la reconstruction a 1'identique.

Daar de bouwvergunning afgeleverd op 19 augustus 1991
als voorwaarde de bescherming opnam van de gevel van
gebouw nr. 1, Barricadenplein en daar er daarenboven
gunstige adviezen werden gegeven door het college en door de
uit deskundigen samengestelde KCML, en daar de Executieve
bovendien de uit te voeren werken goedkeurde, lijkt het me
dat er voldoende waarborgen aanwezig zip voor de eerbiediging van het uitzicht van het ontegensprekelijk architekturaal
heel waardevolle Barricadenplein.

Si Ie permis de batir delivre Ie 19 aout 1991 etait
conditionne par une consideration relative a la protection de
la facade du n" 1 place des Barricades, il me semble que 1'avis
favorable du college et de la CRMS composee de specialistes
en la matiere ainsi que 1'accord de 1'Executif sur les travaux a
realiser ont pu donner les garanties suffisantes de respect de
1'ensemble de la place des Barricades dont 1'interet architectural est incontestable.

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

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

Uitkering van divideaden door de gas- en elektriciteits-

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

maatschappijen aan de gemeeaten.

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 beihvloeden de gemeentelijke begrotingen.

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

Kan de heer Minister 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?

Monsieur Ie Ministre pourrait-il nous faire connattre les
montants des dividendes par secteur (gaz et electricite) qui ont
ete verses aux differentes communes de notre Region ? Peuton egalement connattre sommairement comment sont calcules ces dividendes ?

Aatwoord: Het geachte lid vindt hierbijgevoegd' de
gevraagde inlichtingen per gemeente en per intercommunale.

Repoase : L'honorable membre trouvera dans les tableaux
ci-apres les renseignements demandes par commune et par
intercommunale.
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DIVIDENDEN 1991

DIVIDENDES 1991
G == Gaz
E = Electricite

G = Gas
E = Elektriciteit
Sibelgaz
Anderlecht

46.033.013 G

R.D.E.

Interelec

Interga

—

137.932.031 E

—

Anderlecht
Auderghem

Oudergem

—

—

44.437.378 E

14.273.059 G

Sint-Agatha-Berchem

—

—

24.501.855 E

7.600.658 G

526.319.891 G+E

—

—

—

Bruxelles

—

—

54.882.956 E

22.183.936 G

Etterbeek

Evere

97.570.218 G+E

—

Vorst

—

—

57.578.052 G+E

Brussel
Etterbeek

Evere

68.263.583 E

21.461.745 G

Forest

—

—

—

—

88.987.199 E

—

35.949.075 G

^Jxelles

75.504.374 G+E

—

—

—

Jette

—

—

15.882.612 E

5.604.697 G

Sint-Jans-Molenbeek

—

—

76.082.176 E

24.079.090 G

Sint-Gillis

—

81.267.247 G+E

58.291.026 G+E

Elsene
Jette
Koekelberg

St-Joost-ten-Node
Schaarbeek
Ukkel

.

• —

Berchem-Saint-Agathe

—

Ganshoren
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Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean

—

—

Saint-Gilles

—

—

—

St-Josse-ten-Node

208.236.012 G+E

—

—

—

Schaerbeek

—

—

114.005.145 E

37.556.319 G

Uccle

—

32.777.834 E

14.754.001 G

Watermael-Boitsfort

Watermaal-Bosvoorde

'

Ganshoren

St-Lambrechts-Wol.

—

—

73.449.750 E

21.863.933 G

Wol.-St-Lambert

St-Pieters-Woluwe

—

—

55.400.145 E

13.684.162 G

Woluwe-St-Pierre

De verdeling van de winsten in de schoot van de intercommunalen Interelec, Interga en Sibelgas tussen de aangesloten
maatschappij Electrabel en de verscheidene gemeenten
gebeurt m functie van de statutaire bepalingen.

La repartition des benefices au sein des intercommunales
Interelec, Interga et Sibelgaz, entre la societe associee Electrabel et les diverses communes, est realisee en fonction des
regles statutaires.

Het verdelingsmechanisme voor de intercommunalen Interelec en Interga is gebaseerd op de verdeling die bestond op
het ogenblik van de oprichting van deze intercommunalen in
1982 en de evolutie in de tijd is essentieel functie van de
verdeling tussen de verschillende gemeenten volgens hun
verbruik.

Le mecanisme de repartition pour les intercommunales
Interelec et Interga est base sur la repartition qui existait au
moment de la constitution de ces intercommunales en 1982 et
1'evolution dans le temps est essentiellement fonction de la
repartition entre les diverses communes selon leur consommation.

Wat Sibelgas betreft, en bijgevolg RDE, gebeurt de verdeling enerzijds in functie van de verdeling van de verkoop en
anderzijds in functie van de verdeling van de kosten, waarvan
sommige per gemeente worden bepaald en andere forfaitair
aangeslagen voor het geheel van de intercommunale.

En ce qui concerne Sibelgaz, et subsequemment la RDE, la
repartition s'effectue d'une part en fonction de la repartition
des ventes et d'autre part d'une repartition des charges dont
certaines sont identifiees commune par commune, et d'autres
forfaitisees pour 1'ensemble de 1'intercommunale.
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Vraag nr. 496 van mevrouw Nagy d.d. 28 juli 1992 (Fr.):
Afwijkiag van het gewestplaa voor het kaatoorproject van

de Groadmaatscbappij Brugmann-Moliere

Question n° 496 de M~ Nagy du 28 juillet 1992 (Fr.):
Derogation an plan de secteur pour Ie projet de bureaux de
la Cie Fonciere 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.

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

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

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.

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 cultured, historisch en
esthetisch belang. Er wordt hier dus- duidelijk van het
gewestplan afgeweken.

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.

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).

L'unite architecturale de ce quartier sera gravement perturbee 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'integration aux caracteristiques urbanistiques du voisinage a ete
1'une des conditions a 1'octroi du permis (les autres concernant 1'acces aux parkings et la protection des arbres).

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

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 ete apportees aux projets premiers (reduction de gabarit).

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

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'amenagement du territoire a la commission de concertation, pour
modifier leur avis sur ce projet urbanistiquement tres contestable?

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

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 ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
wens ik eerst de volgende verduidelijkingen te geven.

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre,
je tiens au prealable a apporter les precisions suivantes.

Voor het projekt waar u naar verwijst werd een aanvraag
om stedebouwkundig attest ingediend door de Cie Fonciere
Brugmann-Moliere en dus geen aanvraag om stedebouwkundige vergunning.

Le projet que vous evoquez a fait 1'objet d'une demande de
certificat d'urbanisme introduite par la Cie Fonciere Brugmann-Moliere et non d'une demande de permis d'urbanisme.

Op het gewestplan ligt deze aanvraag in een gebied voor
collectieve nutsvoorzieningen. Het gedeelte langs de Brugmannlaan ligt in een gebied van cultureel, historisch en
esthetisch belang.

Cette demande est situee en zone d'equipement d'interet
collectif ou de service public du plan de secteur, et en ZICHE
pour la partie a front de 1'avenue Brugmann.

Tot op heden werd er geen stedebouwkundig attest afgeleverd voor dit projekt, al is het juist dat de Overlegcommissie
op 17 juni 1992 een voorwaardelijk gunstig advies heeft
gegeven aan deze aanvraag, overwegende dat het wegvallen
van de schoolgebouwenbestemming van deze eigendom de op
het gewestplan voorziene bestemmingen niet in het gedrang

A ce jour, aucun certificat d'urbanisme n'est delivre pour ce
projet, bien qu'il soit exact que la commission de concertation
ait rendu le 17 juin 1992 un avis favorable conditionnel sur
cette demande, considerant que du fait de 1'abandon de
1'affectation scolaire de cette propriete le projet ne met pas en
cause la fonction preconisee au plan de secteur.

brengt.
Ik kan u mededelen dat ik deze mening niet deel.

Je puis vous signaler que je ne partage pas cette position.
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Ik ben van oordeel dat men, nog voor er overgegaan wordt
tot het onderzoek van de stedebouwkundige kenmerken van
het projekt, door middel van een bijzonder bestemmingsplan
planologisch denkwerk moet verrichten om te kunnen bepalen weike bestemmingen er aan deze verlaten schoolgebouwen dienen gegeven te worden.

J'estime qu'il faut mener une reflexion planologique via' un
plan particulier d'affectation du sol prealablement a 1'examen
des caracteristiques urbanistiques du projet, afin que puissent
etre determinees les affectations a dormer au site scolaire
desaffecte.

Ik heb dat reeds aan de gemeente Vorst laten weten en ik
heb aan de gemeentelijke overheid gevraagd dat ze een
basisdossier zou opmaken voor een bijzonder bestemmingsplan voor dit gebied, conform aan de bepaling van de
ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van
de planning en van de stedebouw.

J'en ai informe les autorites communales de Forest et j'ai
invite celles-ci. a elaborer Ie dossier de base d'un plan
particulier d'affectation du sol pour cette zone, conformement aux dispositions de 1'ordonnance organique du 29 aout
1991 de la planification et de 1'urbanisme.

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

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

Reclamegescheakea van bet Gewest.

Cadeaux publicitaires de la Region.

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

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.

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

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 ?

Antwoord: Het geachte lid zai wel willen toegeven dat ons
Gewest veel uitdagingen moet opnemen en dat het institutionele kader niet alle bevoegdheden toekent die dat mogelijk
maken.

Reponse: L'honorable membre voudra bien reconnattre
que, si notre Region a de nombreux defis a rencontrer, la
repartition institutionnelle ne lui donne toutefois pas toutes
les competences necessaires a relever tous ces defis.

Het volledige beleid van de Executieve is gericht op het
vermijden, op langere termijn, van het toenemen van de
maatschappelijke tweeledigheid, waarvan armoede een der
gevolgen is.

Tout, dans le cadre de la politique de 1'Executif, est
organise pour eviter a terme le probleme de la dualite sociale
dont la pauvrete est une des consequences.

Ik begrijp en ik deel de bezorgdheid van het geachte lid,
samen met al mijn collega's in de Executieve, maar het is
verkeerd te denken dat het schrappen van uitgaven voor
communicade en voor didactische en promotionele middelen
zou bijdragen tot het bestrijden van de armoede. Op internationaal vlak bekeken investeert ons Gewest veel minder in de
opbouw van zijn imago dan de andere Europese hoofdsteden
(zoals Straatsburg b.v.). De pin's, zeifklevers of promotionele
brochures die u werden overgemaakt zijn trouwens niet
bedoeld als geschenk voor de Raadsleden, maar als middelen
die ze kunnen gebruiken in hun eigen midden om bij de
Brusselaars het gevoel te doen groeien dat ze tot een Gewest
behoren.

Je comprends parfaitement la preoccupation de 1'honorable
membre, qui est aussi la mienne et celle de tous mes collegues
de 1'Executif, mais il serait errone de croire que la suppression
d'une communication, avec ses moyens didactiques et promotionnels, resoudrait la situation de la pauvrete. Notre Region,
sur le plan international, investit bien moins d'argent dans la
construction de 1'image que les autres capitales europeennes
(Strasbourg par ex.). Par ailleurs, les epinglettes, autocollants
ou livrets promotionnels que vous avez pu recevoir ne sont
pas des cadeaux offerts aux conseillers, mais des moyens que
ceux-ci peuvent utiliser pour sensibiliser 1'opinion bruxelloise
a 1'appartenance de notre Region, et ce dans les milieux
privilegies qui sont les leurs.

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

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

Hoofdiag van het mioisterieel briefpapier.

Ea-tete du papier a lettres ministeriel.

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

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.

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

Ne peuvent-ils pas utiliser en en-tete, a cote de 1'iris, le
symbole de la communaute a laquelle ils appartiennent ?
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Zo neen, waarom niet ?

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

Antwoord: Sinds de Grondwetsherziening van 1970 vermeldt artikel 107quater het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de Vlaamse en Waalse Gewesten op gelijke voet.

Repoase: La Region de Bruxelles-Capitale est inscrite dans
la Constitution, a 1'article 107quater, au meme titre que les
Regions wallonne et flamande, depuis la revision constitutionnelle de 1970.

De wet van 12 januari 1989 gaf een volwaardig statuut en
eigen instellingen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
waaronder de Raad en de Executieve. Deze twee instellingen
zijn gewestelijke instellingen, bevoegd voor alle Brusselaars,
Nederlandstaligen en Franstaligen. De ordonnantie van
5 inaart 1991 maakte van de Iris het symbool van het-Gewest.

La loi du 12 janvier 1989 a donne a la Region de BruxellesCapitale un statut de Region a part entiere avec ses propres
institutions. Parmi celles-ci, Ie Conseil de la Region et
1'Executif de la Region. Ces deux institutions sont des
institutions regionales, done de tous les Bruxellois, qu'ils
soient neerlandophones ou francophones. L'ordonnance du
5 mars 1991 a fait de 1'Iris 1'embleme de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Naast deze instellingen bestaan ook communautaire en bicommunautaire instellingen die naar buitentreden met een
eigen identificatie.

A cote de ces institutions regionales existent des institutions
communautaires et bicommunautaires qui se presentent vers
1'exterieur avec leur propre identification symbolique.

De Gemeenschappen en de Gewesten en hun bevoegdheden
werden door wetten bepaald. De burger meet de betrokken
instelling kunnen herkennen door middel van een symbool.
Het lijkt ons niet aangewezen meerdere verschillende symbolen, van verschillende instellingen, naast elkaar op de hoofding van briefpapier te plaatsen. Het geachte lid kan desgewenst aan de betrokken vergadering voorstellen een eigen
symbool voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie te kiezen,
naar het voorbeeld van hetgeen de Commission communautaire francaise reeds deed.

Les lois ont defini les Communautes et les Regions ainsi que
leurs competences. Le citoyen doit pouvoir retrouver dans un
symbole 1'identification de 1'institution concernee. II n'est
done pas opportun d'aligner des symboles differents, qui
representent des institutions differentes, sur un en-tete de
papier a lettre. U est cependant loisible a 1'honorable membre
de proposer, a 1'assemblee concernee, un symbole propre a la
Commission communautaire flamande, a 1'instar de ce qui a
ete fait a la Commission communautaire francaise.

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

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

Vermindering van de gemeentelijk.e opcentiemen na de
stijgiag van de oaroereade voorhefGag.

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

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 operatie voor hen
een nuloperatie wordt.
"

Lors de la discussion au Conseil regional du projet d'ordonnance 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.

We stellen echter vast dat sommige gemeenten reeds voor
de verklaringen in de Hoofdstedelijke Raad belastingreglementen hebben goedgekeurd, die ertoe strekken deze opcentiemen voor 1993 op hetzelfde peil te houden en zeifs te
verhogen.

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

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 interessante redenen:

Dans ce domaine, le cas de Saint-Josse est le plus significatif: 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 regionale), pour expliquer cette decision trois motifs tres interessants sont invoques:

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

1. Aider la Region a soutenir le remboursement de la dette
qu'elle supporte: 42%, d'ou necessite d'augmenter les

2. De opcentiemen op de inkomstenbelasting niet verhogen, daar de bevolking reeds at te rekenen krijgt met een
onrustwekkende stijging van de levensduurte.

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

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

3. Et ce n'est pas le moindre: s'aligner sur ses voisins qui
imposent, deja, les proprietaires a ce taux (ex: BruxellesVille).

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

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!

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

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

Kan de Minister de volgende vragen beantwoorden:

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

1. Weike gemeenten hebben voor 1993 reeds een reglement met betrekking tot de onroerende voorheffing aangenomen ? Weike gemeenten verhogen hun opcentiemen ?

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. Welk standpunt neemt de Executieve tegenover deze
reglementen in ?

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

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 ?

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» faire pour 1993 (et a ce
compte-la, je crois que nous aliens connaltre une explosion
d'intentions 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. 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 « niethuisvesting» te verminderen en bij de huisvesting te behouden ? Of gaat men hen toelaten op beide in te spelen om een
globale neutraliteit te bereiken, waarbij huisvesting voorrang
krijgt?

4. L'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-ton leur permettre de jouer sur les deux taux pour parvenir a
une neutralite globale tout en leur permettant aussi de
privilegier Ie logement?

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

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

Antwoord: De gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft op
20 mei 1992 inderdaad een belastingreglement aangenomen
betreffende de opcentiemen voor het dienstjaar 1993. Deze
beslissing is bij het departement ingekomen op 18 augustus
1992. De termijn waarover de toezichthoudende overheid
beschikt om over deze beslissing uitspraak te doen, loopt nog
tot 27 September 1992. Op het ogenblik van het opstellen van
dit antwoord, wordt het dossier onderzocht door mijn
administratie.

Repouse: La commune de Saint-Josse-ten-Noode a, en
effet, adopte un reglement-taxe concernant les centimes
additionnels pour 1'exercice 1993, en date du 20 mai 1992.
Cette deliberation est entree au departement Ie 18 aout 1992.
Le delai imparti a 1'autorite de tutelle pour statuer sur cette
deliberation court encore jusqu'au 27 septem.bre 1992. Au
moment de la redaction de la presente reponse, le dossier est a
1'examen par mon administration.

De gemeente Vorst heeft op 18 april 1989 een belastingreglement aangenomen betreffende de opcentiemen voor de
dienstjaren 1989 tot 1993. Nochtans werd het aantal opcentiemen, oorspronkelijk vastgesteld op 2.620, in 1990, 1991
en 1992, gewijzigd met als doel deze belasting aan te passen
aan de sedert 1989 gewijzigde situatie. Derhalve laat alles
uitschijnen dat de gemeente Vorst ook voor 1993 de opcentiemen zai aanpassen als gevolg van de verhoging van de
onroerende voorheffing door het Gewest.

La commune de Forest a adopte un reglement-taxe concernant les centimes additionnels pour les exercices 1989 a 1993,
en date du 18 avril 1989. Neanmoins, le nombre des centimes
additionnels, initialement fixes a 2.620 pour les cinq exercices, a ete modifie en 1990, 1991 et 1992 pour adapter cette
taxe a 1'evolution de la situation, modifiee depuis 1989. Des
lors, tout porte a croire que la commune de Forest adoptera
aussi pour 1993 les centimes additionnels suite a 1'augmentation du precompte immobilier par la Region.

Als toezichthoudende overheid heb ik op heden geen kennis
van andere gemeenten die de opcentiemen voor 1993 reeds
zouden goedgekeurd hebben.

En tant qu'autorite de tutelle, je n'ai a ce jour pas
connaissance du fait que d'autres communes auraient deja
approuve les centimes additionnels pour 1993.

De neutraliteit die geeist wordt van de gemeente moet
gezien worden in het kader van de wijziging van de belastbare
basis. De gemeenten mogen krachtens het Wetboek van
Inkomstenbelastingen opcentiemen heffen op de onroerende
voorheffing. Indien nu de onroerende voorheffing gedifferentieerd wordt naargelang de aard van de onroerende goederen,

La neutralite qui est exigee de la commune, doit etre
consideree dans le cadre de la modification de la base
imposable. Les communes peuvent, en vertu du Code des
impots sur les revenus, lever des centimes additionnels sur le
precompte immobilier. Si maintenant le precompte immobilier varie suivant la nature des biens immobiliers, les centimes
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dan dienen de opcentiemen op deze onroerende voorheffing
hiermee rekening te houden aangezien de verhoging van de
belastbare basis voor de gemeenten toelaat een zeifde
opbrengst te halen met een kleinere aanslagvoet.

additionnels sur ce precompte immobilier doivent en tenir
compte puisque 1'augmentation de la base imposable permet
aux communes d'obtenir une meme recette avec un plus petit
taux d'imposition;

De gemeentelijke opcentiemen Zullen dus opgesplitst moeten worden in twee categorieen. Voor de onroerende goederen die als woongelegenheid gebruikt worden, dient in
principe hetzelfde aantal opcentiemen als voor 1992 behouden te blijven. Voor de onroerende goederen die niet als
woongelegenheid gebruikt worden dienen de opcentiemen
voor 1992 vermenigvuldigd te worden met 1,25/2,25. Op
deze wijze wordt de verhoging van de onroerende voorheffing
op het niveau van de gemeenten geneutraliseerd.

Les centimes additionnels communaux devront done etre
scindes en deux categories. Pour les biens immobiliers a usage
d'habitation, il convient, en principe, de maintenir Ie meme
nombre de centimes additionnels que pour 1'annee 1992. Pour
les biens immobiliers autres que ceux a usage d'habitation, il
convient de multiplier les centimes additionnels par 1,25/
2,25, pour 1'annee 1992. De cette maniere, 1'augmentation du
precompte immobilier est, au niveau des communes, neutralise.

Dit betekent echter niet dat alle gemeenten voor 1993 de
hierboven geschetste status quo in acht moeten nemen. De
fiscaliteit is een belangrijk beleidsinstrument en de fiscale
autonomie laat de gemeenten toe haar belastingen aan te
passen aan de actuele situatie van de gemeenten. Verhogingen
of verlagingen zijn dus niet uitgesloten en zullen individueel
beoordeeld worden.

Cela ne signifie pas pour autant que toutes les communes
doivent tenir compte pour 1993 du statu quo vise d-dessus.
La fiscalite est un instrument de gestion important et 1'autonomie fiscale permet aux communes d'adapter leurs imp6ts a
Pactuelle situation des communes. Les augmentations ou les
diminutions ne sont done pas exclues et seront appreciees
individuellement.

In geval een gemeenteraad haar opcentiemen reeel wenst te
verhogen ten opzichte van 1992 is het echter aangewezen dat
eike gemeenteraadsbeslissing, voor de opcentiemen op onroerende goederen die niet als woongelegenheid gebruikt worden, eerst aanduidt welk aantal opcentiemen de neutraliteit
bewerkstelligt ten opzichte van 1992 (d.w.z., opcentiemen
1992 X 1,25/2,25) en pas daarna de nieuwe opcentiemen
goedkeurt.

Au cas ou un conseil communal souhaite reellement
augmenter ses centimes additionnels par rapport a 1'annee
1992, il est cependant indique que chaque deliberation du
conseil communal, pour les centimes additionnels sur les
biens immobiliers qui ne sont pas a usage d'habitation,
designe d'abord quel est Ie nombre de centimes additionnels
qui realise la neutralite par rapport a 1'annee 1992 (c'est-adire centimes additionnels 1992 X 1,25/2,25) et directement
apres, approuve les nouveaux centimes additionnels.

Vraag nr. 503 van de heer de Vandenbossche d.d, 1 September 1992 (N.):

Question n° 503 de M. de Vandenbossche du 1" septembre
1992 (N.):

Ecologiscb verantwoord gebruik van papier.

Vanuit het perspectief van de duurzame economie die
uitdrukkelijk afs richtsnoer is vermeld in de Regeringsverkiaring kan het gebruik van papier in een meer milieuvriendelijke
richting worden bijgestuurd. Heeft de Minister 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 restprodukt kan milieuvriendelijker 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 Minister mij mededelen :
1. Hoeveel papier wordt momenteel door de diensten van
de heer Minister gebruikt en met weike toepassing?

Utilisation ecologique du papier.

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'utilisation du papier afin de la rendre plus respectueuse de
1'environnement. Le Ministre n'a-t-il pas prescrit 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 superieure. 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 aquatique et libere, en cas de
combustion, la dioxyne tant redoutee.

Le Ministre peut-il me dire :
1. Quelle quantite de papier ses services utilisent actuellement et pour quelles applications ?

2. Wat is daarvan het aandeel van gerecycleerd papier ?

2. Quelle est, sur cette quantite, la part du papier recycle ?

3. Wat is het nadeel van niet-chloorgebleekt papier?

3. Quel est le desavantage du papier blanchi sans chlore?

4. Wweike maatregelen heeft de heer Minister genomen
om het aandeel van deze laatste twee soorten papier op te
drijven en tot welk percentage van het totaal gebruik ?

4. Quelles mesures le Ministre a prises pour augmenter la
part de ces deux derniers types de papier et jusqu'a quel
pourcentage sur 1'ensemble du papier utilise ?

5. Weike maatregelen heeft de heer Minister genomen om
de selectieve ophaling van papier door zijn diensten te
bevorderen ?

5. Quelles mesures le Ministre a prises pour promouvoir la
collecte selective de papier par ses services ?
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6. Vanaf weike datum zijn de specifieke acties voor papier
in zijn diensten zo aangepast dat het gebruik van gerecycleerd
papier of niet-chloorgebleekt papier opgenomen is ?

6. A partir de quelle date les actions spedfiques pour Ie
papier ont ete adaptees dans ses services de maniere a inclure
1'utilisation de papier recycle ou de papier blanchi sans
chlore ?

Antwoord: Ik kan op de vraag van het geachte lid volgende
mformatie verstrekken:

Reponse: A la question de 1'honorable membre, je peux
communiquer les elements suivants:

Na inlichtingen bij verschillende leveranciers ingewonnen
te hebben, blijkt dat recydagepapier vele technische en
finandele nadelen heeft.

Apres consultation aupres de plusieurs fournisseurs, il
apparalt que Ie papier recycle comporte de nombreux desavantages aussi bien techniques que financiers.

Technische nadelen:

Desavantages techniques:

— de grijs-gele kleur moet, om een witter papier te krijgen,
systematisch behandeld worden; hierdoor kost het meer;
— recydagepapier moet, om een goede druk te krijgen,
eveneens voortdurend behandeld worden;
— bij dit papier is er heel weinig keuze;
— de enveloppen (groot formaat) zijn moeilijk te verwezenlijken.

— aspect du papier gris-jaunatre, il doit etre systemariquement traite si 1'on veut obtenir un papier plus blanc, d'ou
surcout;
— Ie papier recycle doit egalement etre traite si 1'on veut
obtenir une impression de bonne qualite;
— il y a tres peu de choix dans cette gamme de papier;
— les enveloppes (grand format) a fenetre sont tres diffidles
a realiser.

De pluizige samenstelling maakt het gebruik van dit papier
moeilijk, zo niet onmogelijk, de moderne fotocopieerapparaten en de printers worden er bovendien door bevuild, wat
meer onderhoud van het materiaal betekent.

Sa composition pelucheuse rend son utilisation difficile
voire incompatible avec les photocopieuses modernes et les
imprimantes qu'il encrasse, ce qui demande des entretiens
plus frequents du materiel.

Finandele nadelen:

Desavantages financiers:

De verschillende behandelingen die dit papier moet ondergaan, maken het duurder dan gewoon papier. Dit varieert van
50 tot 1.000 fr. per 1.000 bladen naargelang de leverander.

Les differents traitements que doit subir ce papier rendent
son cout superieur a celui du papier traditionnel. Il varie de 50
a 1.000 F/1.000 feuilles, en fonction des fournisseurs
consultes.

Alleen de bladen voor de fotocopies zijn minder duur maar
dan moeten er wel 200.000 tegelijkertijd besteld worden.

Seules les feuilles pour photocopieuses echappent a la regie
mais la commande doit porter sur au moins 200.000 unites.

De geleidelijke overgang naar het gebruik van recydagepapier kan pas versneld worden als er afdoende opiossingen
gevonden worden voor de nadelen, hier opgesomd voor het
geachte lid.

Le passage progressif vers Ie papier recycle pourra done
s'intensifier des que des solutions satisfaisantes auront pu etre
apportees aux differents inconvenients que je viens d'enoncer
a 1'honorable membre.

Vraag nr. 506 van de heer Vandenbussche d.d. 29 September
1992 (N.):

Question n° 506 de M. Vandenbussche du 29 septembre 1992
(N.):

Inkomstea en uitgaven van de gemeentebedrijven (-regies).

Recettes et depenses des eatreprises (regies) communales.

m weike gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest werd
een gemeentebedrijf (-regie) opgericht ? In welk jaar ? Wat is
voor de jongste vijf jaar het djfer betreffende de inkomsten,
de uitgaven en het saldo,?

Dans quelles communes de la Region-Capitale a-t-on cree
une entreprise (regie) communale ? En quelle annee ? Quel est,
pour ces cinq dernieres annees, le chiffre relatif aux recettes,
aux depenses et au solde ?

Antwoord: Het geachte lid vindt hierbijgevoegd de
gevraagde inlichtingen per gemeente en per bedrijf.

Reponse: L'honorable membre trouvera dans les tableaux
d-apres les renseignements demandes par commune et par
regie.

Gemeentebedrijven

Regies communales
Commune: AUDERGHEM
Regie fondere
Constituee en: 1978

Gemeente: OUDERGEM
Grondbedrijf
Opgericht in: 1978
Gedane ontvangsten

Jaar

Bedrag

1990
1989
1988
1987
1986

45.293.701
20.351.814
21.755.037
16.445.232
15.158.611

Recettes effectuees

Annee

Montant

1990
1989
1988
1987
1986

45.293.701
20.351.814
21.755.037
16.445.232
15.158.611
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Gedane uitgaven

Saldo
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Jaar

Bedrag

1990
1989
1988
1987
1986

18.368.528
10.564.403
14.287.738
13.520.134
9.574.485

Jaar

Bedrag

1990
1989
1988
1987
1986

+ 26.925.173
+ 19.787.411
+ 7.467.299
+ 2.925.098
+ 5.584.126

Jaar
1990
1989
1988
1987
1986

Gedane uitgaven

Jaar
1990
1989
1988
1987
1986

Saldo

Solde

Bedrag

Recettes effectuees

298.279.348
232.051.871
231.609.346
192.042.408
137.143.748

Bedrag

Depenses effectuees

203.999.354
182.968.461
249.186.933
255.052.604
184.211.875

Jaar

Bedrag

1990
1989
1988
1987
1986

+ 94.279.994
+ 49.083.410
- 17.577.587
- 63.010.196
- 47.068.127

Solde

Gemeente: EVERE
'Grondbedrijf

Commune: EVERE
Regie fonciere

Opgerichtin: 1982

Constituee en: 1982
Jaar
1991
1990
1989
1988
1987

Montant

1990
1989
1988
1987
1986

18.368.528
10.564.403
14.287.738
13.520.134
9.574.485

Annee

Montant

1990
1989
1988
1987
1986

+ 26.925.173
+ 19.787.411
+ 7.467.299
+ 2.925.098
+ 5.584.126

Annee

Montant

1990
1989
1988
1987
1986

298.279.348
232.051.871
231.609.346
192.042.408
137.143.748

Annee

Montant

1990
1989
1988
1987
1986

203.999.354
182.968.461
249.186.933
255.052.604
184.211.875

Annee

Montant

1990
1989
1988
1987
1986

+ 94.279.994
+ 49.083.410
- 17.577.587
- 63.010.196
- 47.068.127

Regies communales

Gemeentebedrijven

Gedane ontvangsten

Annee

Regies communales
Commune: ETTERBEEK
Regie fonciere
Constituee en: 1973

Gemeentebedrijven
Gemeente: ETTERBEEK
Grondbedrijf
Opgerichtin: 1973
Gedane ontvangsten

Depenses effectuees

Bedrag
198.408.267
257.578.964
35.119.764
32.418.176
45.596.763

Recettes effectuees

Annee

Montant

1991
1990
1989
1988
1987

198.408.267
257.578.964
35.119.764
32.418.176
45.596.763
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Jaar

Gedane uitgaven

Bedrag

1991
1990
1989
1988
1987

Saldo

Depenses effectuees

50.547.593
130.981.507
36.049.072
28.602.429
41.557.329

Jaar

Bedrag

1991
1990
1989
1988
1987

+ 147.860.674
+ 126.597.457
929.308
+
3.815.747
+
4.039.434

Gemeentebedrijven

Solde

Annee

Montant

1991
1990
1989
1988
1987

50.547.593
130.981.507
36.049.072
28.602.429
41.557.329

Annee

Montant

1991
1990
1989
1988
1987

+ 147.860.674
+ 126.597.457
929.308
+
3.815.747
+
4.039.434

Gemeente: SINT-GI LLIS
Grondbedrijf

Regies communales
Commune: SAINT-GILLES
Regie fonciere

Opgericht in: 1977

Constituee en: 1977

Gedane ontvangsten

Jaar

Bedrag

1990
1989
1988
1987
1986

Recettes effectuees
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Annee

187.097.718
200.017.680
208.967.436
151.826.382
26.638.530

1990
1989
1988
1987
1986

Montant
•

- 187.097.718
200.017.680
208.967.436
151.826.382
26.638.530

. .
Gedane uitgaven

Jaar

Bedrag

1990
1989
1988
1987
1986

Saldo

356.323.964
402.628.852
310.394.402
270.994.194
203.784.528

Jaar
1990
1989
1988
1987
1986

Depenses effectuees

Bedrag
-

Solde

169.226.246
202.611.172
101.426.966
119.167.812
177.145.998

Annee

Montant

1990
1989
1988
1987
1986

356.323.964
402.628.852
310.394.402
270.994.194
203.784.528

Annee

Montant

1990
1989
1988
1987
1986

Gemeentebedrijven
Gemeente: SINT-JO OST-TEN-NODE
Grondbedrijf

Regies communales
Commune: SAINT-JOSSE-'TEN-NOODE
Regie fonciere

Opgericht in: 1979

Constituee en; 1979

Gedane ontvangsten

Jaar
1990
1989
1988
1987
1986

Bedrag
182.175.413
79.830.125
31.377.292
13.932.902
10.944.184

Recettes effectuees

-

169.226.246
202.611.172
101.426.966
119.167.812
177.145.998

Annee

Montant

1990
1989
1988
1987
1986

182.175.413
79.830.125
31.377.292
13.932.902
10.944.184
308
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Gedane uitgaven
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Jaar

Bedrag

1990
1989
1988
1987
1986

Saldo

139.522.105
98.854.435
45.738.061
22.443.170
17.881.166

Jaar
1990
1989
1988
1987
1986

Depenses effectuees

Bedrag
+

Solde

42.653.308
19.024.310
14.360.769
8.510.268
6.936.982

Gemeentebedrijven

Saldo

1990
1989
1988
1987
1986

139.522.105
98.854.435
45.738.061
22.443.170
17.881.166

Annee

Montant

1990
1989
1988
1987
1986

+ 42.653.308
- 19.024,310
- 14.360.769
8.510.268
6.936.982

Commune: UCCLE
Regie fonciere
Constituee en: 1970

.Qpgerichtin: 1970

Gedane uitgaven

Montant

Regies communales

Gemeente: UKKEL
Grondbedrijf

Gedane ontvangsten

Annee

Jaar

Bedrag

1991
1990
1989
1988
1987

35.604.904
40.389.911
69.719.080
72.311.566
23.143.983

Jaar

Bedrag

1991
1990
1989
1988
1987

28.545.425
27.207.100
57.596.380
53.862.048
16.914.127

Jaar

Bedrag

1991
1990
1989
1988
1987

+
+
+
+
+

Recettes effectuees

Annee
1991
1990
1989
1988
1987

Depenses effectuees

35.604.904
40.389.911
69.719.080
72.311.566
23.143.983

Annee

Montant

1991
1990
1989
1988
1987

Solde

7.059.479
13.182.811
12.122.700
18.449.518
6.229.856

28.545.425
27.207.100
57.596.380
53.862.048
16.914.127

Annee
1991
1990
1989
1988
1987

Gemeentebedrijven

Montant
+
+
+
+
+

7.059.479
13.182.811
12.122.700
18.449.518
6.229.856

Regies communales

Gemeente: WATER MAAL-BOSVOORDE
Grondbedrijf

Commune: WATERMAEL-BOITSFORT
Regie fonciere

Opgericht in: 1978

Constituee en: 1978

Gedane ontvangsten

Montant

Jaar

Bedrag

1990
1989
1988
1987
1986

87.584.425
38.278.437
31.593.914
22.321.762
21.514.477

Recettes effectuees

Annee
1990
1989
1988
1987
1986

Montant
87.584.425
38.278.437
31.593.914
22.321.762
21.514.477
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Gedane uitgaven

Saldo

Jaar

Bedrag

1990
1989
1988
1987
1986

89.320.281
38,946.559
30.713.602
18.498.073
18,322.468

Jaar

Bedrag

1990
1989
1988
1987
1986

+
+
+

Depenses effectuees

Annee

Montant

1990
1989
1988
1987
1986

Solde

89.320.281
38.946.559
30.713.602
18.498.073
18.322.468

Annee

1.735.856
668.122
880.312
3.823.689
3.192.009

1990
1989
1988
1987
1986

Gemeentebedrijven

Montant
+
+
+

1.735.856
668.122
880.312
3.823.689
3.192.009

Regies communales

Gemeente: JETTE
Grondbedrijf

Commune: JETTE
Regie fonciere

Opgericht in: 1977
nog met in exploitatie

Constituee en: 1977
pas encore en exploitation

Gemeentebedrijven

Regies communales

Gemeente: ST-JANS-MOLENBEEK
Grondbedrijf

Commune: MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Regie fonciere

Opgericht in: 1978
nog niet in exploitatie

Constituee en: 1978
pas encore en exploitation

Gemeentebedrijven

Regies communales
Commune: ANDERLECHT
Regie d'electricite

Gemeente: ANDERLECHT
Elektriciteitsregie
Opgericht in: 1929
Resultaat van
het dienstjaar
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Constituee en: 1929
r
1991
1990
1989
1988
1987

Bedrag
+
+
+
+
+

202.738.806
188.595.854
151.543.447
134.739.086
124.460.519

Resultat de
1 exercice

^^
1991
1990
1989
1988
1987

^^
+
+
+
+
+

202.738.806
188.595.854
151.543.447
134.739.086
124.460.519

Vraag nr. 507 van de beer Vandenbussche d.d. 29 September
1992 (N.):

Question n° 507 de M. Vandenbussche du 29 septembre 1992
(N.):
,
.

Inzagerecht van de gemeeateraadsleden en recht op fotocopies.

Droit de regard des conseillers communaux et droit a des
photocopies.

In de omzendbrief betreffende het inzagerecht van de
gemeenteraadsleden (art. 84 van de nieuwe gemeentewet),
d.d. 19 januari 1990 van de Minister van Binnenlandse Zaken
wordt volgende beschouwing gegeven betreiffende het nemen,
resp. afleveren van copies aan gemeenteraa dsleden.

Dans la circulaire du Ministre de 1'Interieur relative au
droit de regard des conseillers communaux (art. 84 de la
nouvelle loi communale) du 19 janvier 1990, figurent les
considerations suivantes quant aux photocopies que peuvent
obtenir les conseillers communaux.
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«Gemeenteraadsleden klagen wel eens dat zij geen copie
kunnen of mogen nemen van documenten die zij inzien.
Hoewel er geen juridische basis is waarop de gemeentebesturen kunnen verplicht worden hun fotocopieapparatuur ter
beschikking te stellen van het individuele raadslid, is het in de
huidige tijd van technische hulpmiddelen niet meer verantwoord het inzagerecht te beperken tot het inzien zeif zonder
daaraan een recht tot afschrift nemen te verbinden. Nog
minder kan het verantwoord worden dit afschrift nemen
letterlijk op te vatten en het gemeenteraadslid tot afschrijven
te verplichten. Het is daarom aangewezen dat het college van
burgemeester en schepenen zich soepel zou opstellen en de
gemeentelijke fotocopie-apparatuur zou laten gebruiken,
eventueel tegen een vergoeding waarvan de concrete bepalingen in een reglement kunnen worden opgenomen. Het
weigeren van het gebruik van de copieermachine zou in
dergelijke omstandigheden immers niet behoorlijk gemotiveerd kunnen worden ».

« Les conseillers communaux se plaignent parfois qu'ils ne
peuvent obtenir de copie des documents qu'ils consultent.
Encore qu'il n'existe pas de base juridique etablissant dans Ie
chef des administrations communales 1'obligation de mettre
leur materiel de photocopie a la disposition de chaque
conseiller, il ne se justifie plus alors que nous disposons
actuellement des moyens techniques necessaires, de limiter Ie
droit de regard a la seule consultation sans 1'assortir du droit
de prendre copie. II se justifierait encore moins d'entendre
litteralement Ie mot « copie » et d'obliger Ie conseiller communal a prendre copie manuscrite. II est done indique que Ie
college des bourgmestre et echevins adopte une attitude
souple et permette 1'utilisation du materiel communal de
photocopie eventuellement moyennant paiement d'une
indemnite dont les modalites concretes peuvent figurer dans
un reglement. Le refus d'udlisation de la photocopieuse, dans
de telles circonstances, ne saurait en effet se justifier».

In weike gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest wordt
via een reglement bepaald dat een gemeenteraadslid een
fotocopie kan bekomen bij het uitoefenen van het inzagerecht ? Tegen weike prijs ? Zijn er gemeenten waar zonder
reglement deze faciliteit wordt verleend ?

Dans quelles communes de la Region-Capitale existe-t-il un
reglement stipulant qu'un conseiller communal peut obtenir
une photocopie lors de 1'exercice du droit de regard ? A quel
prix ? Y a-t-il des communes qui accordent cette facilite sans
reglement ?

Desgevallend eveneens graag vermelding van de gevraagde
retributie.

Le cas echeant, je souhaiterais egalement etre informe du
montant de la retribution demandee.

Aatwoord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
mijn administratie belast werd met het verzamelen van de
nodige inlichtingen en dat de Brusselse gemeenten uitgenodigd werden hun praktijk ter zake mede te delen.

Repoase: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que mon administration a ete chargee de recueillir les
informations necessaires et que les communes bruxelloises
ont ete invitees a nous communiquer leur pratique en la
matiere.

Ik zai niet nalaten het geachte lid op de hoogte te brengen
van het resultaat van het onderzoek, van zodra alle elementen
in mijn bezit zijn.

Je ne manquerai pas de communiquer a 1'honorable
membre le resultat de 1'enquete, des que tous les elements
d'information seront a ma disposition.

Vraag nr. 508 van de heer Drouart d.d. 24 September 1992
(Fr.) :

Question n° 508 de M. Drouart du 24 septembre 1992 (Fr.);

Verscheidenheid in de talloze gemeentelijke belastingsreglementen.

Disparite entre les nombreux reglements-taxes commuaaux.

Eike gemeenteraad keurt in de loop van zijn bestaan
belastingsreglementen goed. Deze verschillen aldus vrij veel
van gemeente tot gemeente. Men kan zich bovendien vragen
stellen over de gepastheid hiervan, rekening houdend met hun
doel en de financiele opbrengst van een aantal van deze
belastingen (bijv. de belasting op de waterafvoerbuizen en de
overdekking van de goten).

Chaque conseil communal a vote au cours de son evolution
differents reglements-taxes. II y va ainsi d'une tres grande
disparite entre les communes. On peut, par ailleurs, s'interroger sur 1'opportunite, compte tenu de leur objet et de leur
rendement financier d'un certain nombre de ces taxes (a titre
d'exemple la taxe sur les gargouilles et couvre-rigoles).

Mijn vraag heeft een dubbel doel:

L'objet de ma question est double :

1. Zou de Minister me voor eike gemeente de lijst van haar
belastingsreglementen kunnen meedelen, alsmede het bedrag
van deze belastingen en de opbrengst van de jongste drie jaar ?

1. Le Ministre pourrait-il me fournir, par commune, la
liste de ses reglements-taxes, le montant des dites taxes ainsi
que leur recette pour ces trois dernieres annees ?

2. Heeft hij maatregelen getroffen om deze belastingsreglementen in ons Gewest te harmoniseren ?

2. A-t-il pris des mesures afin d'uniformiser ces reglements-taxes au sein de notre Region ?

Aatwoord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
mijn administratie op dit ogenblik de gegevens inzake
gemeentebelastingen aan het verzamelen is. Aangezien deze
gegevens meerdere tientallen bladzijden omvatten, zullen zij
rechtstreeks aan het geachte lid overgemaakt worden van
zodra ze in mijn bezit zijn.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre que mon administration s'occupe actuellement de
rassembler les donnees concernant les taxes communales. Vu
1'importance quantitative de ces informations, celles-ci seront
directement transmises a 1'honorable membre, des qu'elles
seront en ma possession.

De fiscale autonomie is een van de hoekstenen van het
gemeenterecht. De toezichthoudende overheid is niet bevoegd
om belastingsreglementen te uniformiseren.

Par ailleurs, 1'autonomie fiscale est un des principes de base
du droit communal. L'autorite de tutelle n'est des lors pas
competente pour uniformiser les reglements-taxes.
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Vraag nr. 509 van de heer Drouart d.d. 24 September 1992
(Fr.) :

Question n° 509 de M. Drouart du 24 septembre 1992 (Fr.)

De toepassing van de socials programmatic 1991-1994 op
de lokale overbeidsdiensten.

L'application de la programmatioa sociale 1991-1994 pour
les services publics locaux.

In de omzendbrief die de Minister-Voorzitter aan de
gemeenten heeft gericht en die verband hield met de sociale
programmade 1991-1994 voor de overheidsdiensten kan men
lezen dat him aandacht wordt gevestigd op het feit dat een
aantal lokale besturen reeds, ten onrechte, hun personeel voor
1992 een bijkomende dag verlof hebben willen toekennen, op
basis van het koninklijk besluit van 10 oktober 1992 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1964
betreffende sommige verlofdagen die aan de ambtenaren van
de Rijksbesturen worden toegekend en betreffende de
afwezigheden wegens persoonlijke redenen.

Dans la circulaire adressee aux communes par Ie MinistrePresident concernant la programmation sociale 1991-1994
pour leurs services publics, on peut lire : «J'attire votre
attention sur Ie fait qu'un certain nombre d'administrations
locales ont deja voulu accorder, a tort, un jour de conge
supplementaire a leur personnel pour 1'annee 1992, et ce sur
base de 1'arrete royal du 10 octobre 1992 modifiant 1'arrete
royal du 1" juin 1964 relatif a certains conges aceordes a des
agents des administrations de 1'Etat et aux absences pour
convenance personnelle».

Zou de Minister-Voorzitter me de lijst kunnen meedelen
van de gemeenten die dit verlof hebben toegekend ? Hebben
de gemeenten dit verlof inderdaad toegekend ? Weike maatregelen heeft de Minister-Voorzitter getroffen om de wetgeving
ter zake te doen naleven ?

Le Ministre-President pourrait-il me communiquer la liste
des communes qui ont agi de la sorte? Ce conge a-t-il ete
effectivement octroye par les communes ? Quelles mesures a
prises le Ministre-President afin de faire respecter la legislation en cette matiere ?

Aatwoord: Het betreft de volgende gemeenten : Anderlecht, Etterbeek, Evere, Vorst, Ganshoren, Koekelberg, SintJans-Molenbeek, Sint-Gillis, Schaarbeek en Sint-PietersWoluwe.

Reponse : Ceci concerne les communes suivantes : Anderlecht, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Koekelberg,
Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Schaerbeek et WoluweSaint-Pierre.

Ik vestig evenwel de aandacht van het geachte lid op het feit
dat zowel in het intersectoraal akkoord als in het koninklijk
besluit van 10 oktober 1991 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende
de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheden, twee
bijkomende verlofdagen voorzien waren.

J'attire 1'attention de 1'honorable membre sur le fait que
deux jours de conge supplementaires etaient prevus aussi bien
dans 1'accord intersectoriel que dans 1'arrete royal du
10 octobre 1991 modifiant 1'arrete royal du 1" juin 1964
relatif a certains conges aceordes a des agents des administrations de 1'Etat et aux absences pour convenance personnelle.

Het is nooit de bedoeling geweest om de tweede bijkomende verlofdag niet in 1992 toe te kennen. Deze werd
evenwel opgenomen in de sociale programmatic als sectoraal
voordeel voor 1992.

II n'a jamais ete question de ne pas accorder le deuxieme
jour de conge supplementaire en 1992. II etait repris dans la
programmation sociale 1992 comme avantage sectoriel pour
1992.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de genoemde
gemeenten gemeend hebben, het weze door vermenging van
twee verschillende wetgevingen, het weze om louter praktische redenen, de twee dagen te moeten toekennen voor er
een formeel akkoord was in de sectoriele onderhandelingen.

II n'est done pas etonnant que ces communes aient pense
devoir accorder ces deux jours de conge avant qu'un accord
formel n'ait ete conclu en negociations sectorielle, ce pour des
raisons de confusion entre les deux legislations ou pour de
simples raisons pratiques.

Rekening houdend met deze overwegingen werden er geen
maatregelen van administratief toezicht genomen. De situatie
kan thans als volledig geregulariseerd beschouwd worden.

Compte tenu de ces considerations, aucune mesure de
tutelle administrative n'a ete prise. Actuellement la situation
est completement regularisee.

Vraag nr. 510 van mevrouw Grouwels d.d. 24 September
1992 (N.):

Question n° 510 de M-' Grouwels du 24 septembre 1992
(N.):

Middelen van de gemeenten tegen de clandestiene kantorea.

Moyens des communes face aux bureaux clandestins.

Weike zijn de middelen waarover een gemeente beschikt
om de zogenaamde «illegale » of « clandestiene » kantoren te
verplichten de oorspronkelijke bestemming (bv. huisvesting)
te herstellen van het goed dat zij betrekken ?

Quels sont les moyens dont une commune dispose pour
obliger les bureaux «illegaux» ou «clandestins» a retablir
1'affectation initiale (par ex. logement) du bien qu'ils occupent?

Aatwoord: In geval de bestemming van lokalen zonder
voorafgaande vergunning werd gewijzigd en nadat een definitief vonnis het herstel van de plaats in de vorige staat of het
staken van het ongeoorloofd gebruik heeft bevolen, beschikt
de gemeente over de volgende middelen om de oorspronkelijke bestemming te herstellen, naargelang van de begane
overtreding.

Reponse : En cas de changement d'affectation de locaux
existants sans permis prealable, et apres qu'un jugement
definitif ait ordonne la remise en etat des lieux ou la cessation
de 1'usage illicite, les moyens de contrainte dont disposent les
communes pour imposer la reaffectation du bien a sa
destination initiale varient selon le type d'infraction.
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1. Het uitvoeren van werken die aan stedebouwkundige
vergunningen zijn onderworpen en die tevens een
bestemmingswijziging tot gevolg hebben.

1. Des travaux soumis aux permis d'urbanisme ont ete
executes en vue d'operer Ie changement d'affectation.

In zo'n geval dient in het verzoekschrift tot vervolging het
herstel van de plaats in de vorige staat te worden gevorderd,
overeenkomstig artikel 189, 1°, van de ordonnantie van
29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en
de stedebouw.

Dans cette hypothese, la remise en etat des lieux sera
postulee conformement a 1'article 189,1°, de 1'ordonnance du
29 aout 1991 organique de la planification et de 1'urbanisme.

Nadat een definitief vonnis is uitgevaardigd waarbij het
herstel van de plaats in de vorige staat wordt bevolen, kan de
gemeente hetzij het vonnis ambtshalve uitvoeren op kosten
van de veroordeelde, hetzij als burgerlijke partij aan de
rechtbank een dwangsom vragen, bijvoorbeeld per dag of per
week vertraging in de uitvoering van het vonnis, Dit laatste
middel is uiteraard verkieslijk.

Apres qu'un jugement definitif aura ordonne la remise des
lieux dans leur etat, les communes pourront soit executor
d'office Ie jugement aux frais du prevenu, soil, apres 1'avoir
sollicite du tribunal en qualite de partie civile, exiger Ie
paiement d'une astreinte, c'est-a-dire une somme due par jour
ou par semaine de retard dans 1'execution du jugement. Le
recours a ce moyen de contrainte est de toute evidence
preferable a 1'action d'office.

2. Overtreding van artikel 84, 5°, van voornoemde ordonnantie (wijziging van de bestemming zonder dat aan vergunning onderworpen werken zijn uitgevoerd).

2. Le changement d'affectation a ete opere en infraction a
1'article 84, 5°, de 1'ordonnance susvisee (sans avoir execute
des travaux soumis aux permis d'urbanisme).

In zo'n geval moet in het verzoekschrift tot vervolging het
staken van het ongeoodoofd gebruik worden gevorderd.

Dans ce cas, la requete en poursuites comportera une
postulation en vue de mettre fin a 1'usage illicite.

Nadat een definitief vonnis is geveld, waarbij het staken
van het ongeoorloofd gebruik wordt bevolen, beschikt de
gemeente over alle gebruikelijke middelen tot uitvoering van
een vonnis. Het eisen van een dwangsom, te betalen door de
strafrechtelijk aansprakelijke persoon of personen, lijkt het
beste middel.

Apres qu'un jugement definitif aura ordonne la cessation de
1'usage illicite, les communes auront recours a tous les moyens
de contrainte usuels en vue de 1'execution d'un jugement. La
condamnation a payer une astreinte par le ou les personnes
penalement responsables s'avere toutefois le precede le plus
adequat.

Indien de gebruiker tevens eigenaar is van het gebouw
kunnen de zegels gelegd worden op de toegang van de als
kantoor gebruikte lokalen.

Si 1'utilisateur est egalement proprietaire de 1'immeuble, il
est loisible aux communes de mettre les scelles sur 1'acces aux
locaux utilises comme bureaux.

Op te merken valt dat het uiteindelijke doel, zijnde het
opnieuw gebruiken als woning van de betwiste lokalen,
daarmee niet noodzakelijkerwijze is bereikt.

II convient de noter que 1'objectif final, soit la reaffectation
au logement des locaux ligitieux, ne sera pas necessairement
atteint.

De middelen geboden door de ordonnantie van 29 augustus
1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw
zijn evenwel uitgeput.

Les moyens d'action prevus par 1'ordonnance du 29 aout
1991 organique de la planification et de 1'urbanisme sont
epuises.

De gemeente zai dan ook verder een beroep moeten doen
op andere middelen, zoals het heffen van belastingen op
verlaten gebouwen, om zodoende tot het effectief herstel van
de oorspronkelijke bestemming te komen.

Les comunes devront par voie de consequence encore avoir
recours a d'autres moyens, notamment a la perception de
taxes sur les batiments abandonnes afin d'assurer le retablissement de 1'affectation initiale.

Vraag nr. 512 van mevrouw Nagy d.d. 24 September 1992
(Fr.);

Question n° 512 de M" Nagy du 24 septembre 1992 (Fr.) :

Aantal vragen van voorofgaandelijk advies van de Raad

Nombre de demandes de 1'ans prealable du Conseil d'Etat.

van State.
Krachtens artikel 3 van de gecoordineerde wetten op de
Raad van State moet de Executieve elk voorontwerp van
ordonnantie en ieder ontwerp van verordeningsbesluit aan de
afdeling wetgeving van deze instelling voorleggen.

En vertu de 1'article 3 des lois coordonnees sur le Conseil
d'Etat, les membres de 1'Executif doivent soumettre a 1'avis de
la section de legislation de cette institution le texte de tout
avant-projet d'ordonnance et de tout projet d'arrete reglementaire.

In geval van «bijzonder gemotiveerde dringendheid» mag
een tekst echter niet aan de afdeling wetgeving ter advies
worden voorgelegd. Toch werden er op basis van deze
bepaling sedert het aantreden van de huidige Executieve een
aantal teksten aan de afdeling wetgeving ter advies voorgelegd.

Un texte peut toutefois ne pas etre soumis a 1'avis de la
section de legislation dans les «cas d'urgence specialement
motivee». Depuis 1'installation de 1'actuel Executif, combien
de textes n'ont pas, sur cette base, ete soumis a 1'avis de la
section de legislation ?
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Voor dezelfde periode, hoeveel teksten hebben de leden van
de Executieve ter advies aan de afdeling wetgeving voorgelegd? Bovendien had ik graag geweten:

Pour la meme periode de reference, combien de textes ont
ete soumis par les membres de 1'Executif a 1'avis de la section
de legislation ? Je souhaiterais en outre savoir, toujours pour
la meme periode :

1. Hoe dikwijis de leden van de Executieve hebben verzocht binnen drie dagen advies uit te brengen (artikel 84 van
de gecoordineerde wetten op de Raad van State) ?

1. A combien de reprises les membres de 1'Executif ont-ils
reclame communication de 1'avis dans un delai ne depassant
pas trois jours (article 84 des lois coordonnees sur Ie Conseil
d'Etat)?

2. Hoe lang de gemiddelde termijn is binnen deweike de
Raad van State advies heeft verleend voor de andere adviezen
dan deze waar binnen drie dagen om verzocht?

2. Quel est, pour les avis autres que ceux demandes dans
les trois jours. Ie delai moyen dans lequel Ie Conseil d'Etat a
donne des avis ?

Aatwoord: In antwoord op zijn schriftelijke vraag kan ik
het achtbare lid melden dat de gevraagde inlichtingen op de
volgende wijze kunnen bekomen worden :

Reponse: En reponse a la question ecrite posee par
1'honorable membre, j'ai 1'honneur de lui indiquer que les
renseignements qu'il souhaite obtenir, peuvent etre verifies de
la maniere suivante:

Wat betreft de besluiten :

En ce qui concerne les arretes :

Alle besluiten die door de Executieve goedgekeurd zijn,
worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Tous les arretes adoptes par 1'Executif sont publics au
Montieur beige.

In de considerans die de eigenlijke tekst van het besluit
voorafgaat, wordt steeds verwezen naar de toepassing van de
gecoordineerde wetten op de Raad van State.

Le preambule precedant Ie texte meme de 1'arrete, se refere
toujours a 1'application des lois coordonnees sur le Conseil
d'Etat.

Indien de Raad omwille van de hoogdringendheid niet
geraadpleegd wordt, wordt de door de Executieve ingeroepen
reden van hoogdringendheid integraal in de considerans
opgenomen.

Lorsque celui-ci n'est pas consulte, vu 1'urgence, le preambule reproduit integralement le motif d'urgence invoque par
1'Executif.

Wat betreft de ordonnanties :

En ce qui concerne les ordonnances :

Het advies van de Raad van State wordt opgenomen in de
documenten van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en bevat
de wettelijke bepaling op grond waarvan de ordonnantie bij
de Raad van State werd aanhangig gemaakt, de datum van de
aanhangigmaking evenals de datum waarop de Raad zijn
advies gegeven heeft.

L'avis du Conseil d'Etat est reproduit dans les documents
du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale et mentionne la
disposition legale sur base de laquelle le Conseil d'Etat a ete
saisi, la date de sa saisine, ainsi que la date a laquelle il a
rendu son avis.

Vporbeeld : het document nr. A/I 83/1 in verband met het
ontwerp van ordonnantie betreffende de gewestbelasting voor
1992 bevat op pagina 14 volgende tekst:

A titre d'exemple, le document n" A/183/1, concernant le
projet d'ordonnance relative a la taxe regionale pour 1992
indique a la page 14 :

« De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op
12 juni 1992 door de Minister van Financien, Begroting,
Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest verzocht hem binnen een termijn van
ten hoogsre drie dagen, van advies te dienen over een
voorontwerp van ordonnantie «betreffende de gewestbelasting voor 1992», heeft op 17 juni 1992 het volgende advies
gegeven:».

« Le Conseil d'Etat, section de legislation, deuxieme Chambre, saisi par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et
des Relations exterieures pour la Region de Bruxelles-Capitale, le 12 juin 1992 » d'une demande d'avis, dans un delai ne
depassant pas trois jours, sur un avant-projet d'ordonnance
« relative a la taxe regionale pour 1992 » a donne le 17 juin
1992 1'avis suivant:

De Raad van State heeft gemiddeld een termijn van
ongeveer 3 maanden nodig om een advies te geven.

Le delai moyen dans lequel le Conseil d'Etat rend un avis
sur un avant-projet d'ordonnance est d'environ 3 mois.

Het gebeurt bovendien dat de Executieve, zonder de
toepassing van artikel 84 van de gecoordineerde wetten op de
Raad van State te vragen, zeif aan de Raad van State vraagt
om het advies binnen een termijn van 30 of 40 dagen te geven
omwille van de hoogdringendheid.

II arrive, par ailleurs, que sans solliciter 1'application de
Particle 84 des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat,
1'Executif tout en invoquant 1'urgence, demande au Conseil
d'Etat de se prononcer dans un delai qu'il fixe lui-meme a
30 ou 40 jours.

Vraag nr. 513 van mevrouw Nagy d.d. 24 September 1992
(Fr.) :

Question n° 513 de M°" Nagy du 24 septembre 1992 (Fr.) :

De dringeade aoodzakelijkbeid aangevoerd in de besluiten
van de Executieve (vervolg).

L'urgeace invoquee dans les arretes de 1'Executif (suite).

Mijn vraag van 3 juni 1992 aan de Voorzitter van de
Executieve had betrekking op de gewoonte van de Executieve
om voor haar besluiten de spoedbehandeling te vragen. Aldus
vermijdt ze haar besluiten aan de Raad van State ter advies in
te dienen.

Dans ma question du 3 juin 1992 adressee au President de
1'Executif, j'evoquais 1'habitude que celui-ci a d'invoquer
1'urgence dans ses arretes. Par ce biais, 1'Executif evite de
soumettre ses arretes au Conseil d'Etat.
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De mogelijkheid om de spoedbehandeling te vragen moet
volgens ons echter uitzonderlijk blijven en moet, zoals de
gecoordineerde wetten op de Raad van State het bepalen, met
redenen worden omkieed.

Or, la possibility d'invoquer 1'urgence doit a notre sens
garder son caractere exceptionnel et doit, ainsi que Ie
prevoient les lois coordonnees sur Ie Conseil d'Etat, etre
justifiee.

Kan de geachte Minister me zeggen waarom het besluit van
4 juni 1992 betreffende de gesubsidieerde contractuelen niet
aan de Raad van State ter advies werd voorgelegd ?

L'honorable Ministre peut-il me dire pour quelles raisons
1'arrete du 4 juin 1992 concernant les agents contractuels
subventionnes n'a pas etc soumis a 1'avis du Conseil d'Etat?

Aatwoord: In antwoord op de gestelde vraag heb ik de eer
aan het geachte lid het volgende te antwoorden :

Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre ce qui suit:

In de twee besluiten die de Executieve op 4 juni 1.1.
goedkeurde om de aanwerving te vergemakkelijken van 22
gesubsidieerde contractuelen die als inschakelingsbemiddelaar gaan meewerken aan de uitvoering van het gewestelijke
OCMW-inschakelingsprogramma, komt de verantwoording
voor het inroepen van hoogdringendheid voor in de aanhef,
zoals de wetgeving voorschrijft.

La justification de 1'urgence invoquee dans les deux arretes
adoptes par 1'Executif Ie 4 juin dernier en vue de faciliter
1'engagement de 22 agents contractuels subventionnes devant
etre affectes au titre d'agents d'insertion, a la mise en ceuvre
du programme regional d'insertion specifique aux CPAS,
figure, comme Ie present la loi, au preambule desdits arretes.

Ze luidt als volgt: « Overwegende dat de goede werking
van het gewestelijk inschakelingprogramma voor de personen
die het bestaansminimum ofsociale hulp gelijkgesteld met het
bestaansminimum ontvangen de snelle toekenning van bijkomende strukturele hulp onder de vorm van personeel voor de
Brusselse OCMWs vereist».

Elle est ainsi redigee : « Considerant que la bonne mise en
oeuvre du programme regional d'insertion des beneficiaires du
minimex et de 1'aide sociale au taux minimex necessite
1'octroi rapide d'une aide structurelle complementaire en
personnel aux CPAS bruxellois».

Het gaat hier zeker niet om een verantwoording pro forma,
daar meerdere OCMWs reeds het programma aan het
uitvoeren waren of volledig klaar waren om dat te doen. Deze
OCMWs wensten dan ook zo snel mogelijk de taken te
verlichten van personeelsleden die ze, hetzij definitief, hetzij in
afwachting van de komst van het bijkomende personeel voor
deze opdracht aangewezen hadden.

II ne s'agit pas, en 1'espece, d'une justification de pure
forme, car plusieurs CPAS avaient d'ores et deja commence a
mettre Ie programme en oeuvre ou s'appretaient a Ie faire et
souhaitaient par consequent pouvoir alleger au plus vite la
tache des personnes qu'ils y avaient affectees, soit a titre
definitif, soit dans 1'attente du personnel supplementaire
annonce.

De hoogdringende goedkeuring van deze aan de aanwerving van de Geko's voorafgaande maatregelen werd tevens
veroorzaakt door :

L'urgence a adopter ces mesures prealables a 1'engagement
des ACS procedait egalement:

— de noodzaak om snel zekerheid te hebben betreffende de
identiteit, het profiel en het aantal van de deelnemers aan
de vorming van inschakelingsbemiddelaar waarin het
programma voorziet (de organisatie van de vorming
diende in funkde van deze gegevens te gebeuren);
— de noodzaak om bij het Ronde Tafel Fonds en bij het
Europees Sociaal Fonds de aanvraag tot cofinanciering
binnen de voorziene termijnen in te dienen, hetgeen
veronderstelt dat het programma ook effektief operationeel is.

— de la necessite d'etre rapidement fixe sur 1'identite, Ie
profil et Ie nombre de personnes qui participeraient a la
formation d'agents d'insertion prevue par Ie programme
(1'organisarion de la formation etant en fonction de ces
donnees);
— de la necessite de rentrer dans les delais, la demande de
cofinancement du programme CPAS introduite aupres du
Fonds table ronde et du Fonds social europeen, qui 1'une
et 1'autre impliquaient que Ie programme soit effectivement operationnel.

Daar deze vraag werd ingediend de dag na het houden van
de openingszitting van het OCMW-programma meen ik dat
het geachte lid gedacht heeft dat deze zitting het effectieve,
maar laattijdige, begin van het programma vormde. De
inhoud van het gegeven antwoord zou haar van het tegenovergestelde moeten overtuigen.

Le fait que la presente question soit datee Ie lendemain du
jour ou fut organisee la seance inaugurate du programme
CPAS me donne a penser que 1'honorable membre a vu dans
cette seance le debut effectif — et des lors bien tardif — du
programme. Les elements de reponse apportes ci-dessus
devraient le rassurer a cet egard.

Vraag nr. 515 van de heer Simonet d.d. 24 September 1992
(Fr.) :

Question n° 515 de M. Simonet du 24 septembre 1992 (Fr.):

Opbrengst voor de admiaistratie van de kordagszegels van
de tankstations.

Montant recupere par 1'administration via les timbresristoumes des stations-service.

Sedert mei van dit jaar zijn de rijkswachters die de
dienstwagens voltanken verplicht de kleinhandelaar van de
opdrachtnemer de aangeboden kortingszegels te vragen.

Depuis le mois de mai dernier, les gendarmes qui font le
plein d'essence des vehicules de service sont tenus de reclamer
au detaillant de 1'adjudicataire les timbres ristournes offerts.

De opbrengst hiervan komt de nationale schatkist ten
goede.

Le produit de ceux-ci est verse au niveau national a la
Tresorerie.
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Kan de heer Minister me zeggen of de ambtenaren van zijn
administratie en de leden van zijn Kabinet die de dienstwagens gebruiken, verplicht zijn de door de tankstations afgegeven kortingszegels te vragen ?

Monsieur Ie Ministre peut-il m'indiquer si les fonctionnaires
de son administration et les membres de son Cabinet utilisant
des voitures de service sont tenus de reclamer les timbresristournes delivres par les stations-services ?

Zoniet, kan de heer Minister me dan meedelen waarom
niet?

Si non. Monsieur Ie Ministre veut-il bien m'en communiquer la raison ?

Zo ja, kan de heer Minister me zeggen hoeveel dat opbrengt
en weike de bestemming is van de kortingszegels, verkregen
bij de aankopen door de ambtenaren van zijn administratie
enerzijds en door de leden van zijn Kabinet anderzijds ?

Le cas echeant, Monsieur Ie Ministre peut-il, pour les
ristournes liees aux achats des fonctionnaires de son administration, d'une part, et, a ceux des membres de son Cabinet,
d'autre part, me communiquer les montants ainsi recuperes et
la destination qui leur est reservee ?

Antwoord : Vooreerst wil ik het geachte lid danken mijn
aandacht gevestigd te hebben op een fundamenteel probleem
dat mij ontgaan was.

Repoase: Tout d'abord, je tiens a remercier 1'honorable
membre d'avoir fait apparaltre un probleme fondamental qui
avait echappe a mon attention.

Het oprichten van de gewestelijke instellingen, het opstarten van alle projecten van de Executieve, zowel op het gebied
van de ruimtelijke ordening als voor tewerkstelling, economic, transport, bescherming van het leefmilieu, veiligheid,
coordinering van de gemeentelijke activkeiten (de lijst is niet
volledig), lieten mij niet toe om met de nodige aandacht het
probleem van de kortingszegels, met betrekking tot het
voltanken door de chauffeurs van mijn Kabinet, te onderzoeken.

II est vrai que la mise en place de nos institutions regionales,
la mise en chantier de tous les projets de 1'Executif tant en
matiere d'amenagement du territoire, d'emploi, d'economie,
de transport, de protection de 1'environnement, de securite, de
coordination des activites communales, (la liste n'etant pas
exhaustive), ne m'ont pas permis de me pencher avec 1'acuite
necessaire sur la problematique des timbres ristournes afferente aux pleins d'essence effectues par les chauffeurs de mon
Cabinet.

Niettegenstaande dit, heb ik om tegemoet te komen aan de
terechte nieuwsgierigheid van het geachte lid, onmiddellijk
een diepgaand onderzoek bij de betrokken dienst ingesteld.

Neanmoins, pour satisfaire la legitime curiosite de 1'honorable membre, j'ai immediatement ordonne une enquete
approfondie aupres du service competent.

Het blijkt dat de chauffeurs de Kabinetsauto's voltanken bij
middel van een magnetische bevoorradingskaart. De Bancontact, Mister Cash, en andere automaten leveren niet automatisch kortingszegels en aangezien de chauffeurs verplicht zijn
vele opdrachten te vervullen, waaronder het overbrengen van
documenten voor het Bulletin van Vragen en Antwoorden om
aan de vragen van de geachte leden tegemoet te komen,
hebben zij tot nog toe eigenlijk geen tijd gehad om rijtje te
schuiven bij de betrokken tankstations om te vragen naar de
enkele kortingszegels die de tankstations bieden.

II appert que les chauffeurs effectuent le plein des vehicules
du Cabinet a 1'aide d'une carte d'approvisionnement magnetique. Les appareils Bancontact, Mister Cash et aurres etant
depourvus de distributeurs automatiques de timbres ristournes et compte tenu du fait que les chauffeurs sont
astreints a de multiples missions, dont notamment la transmission de documents a 1'attention du Bulletin des Questions
et Reponses pour satisfaire les demandes des honorables
membres, its n'ont decemment pas eu le temps jusqu'a present
de faire la file aux guichets des stations services concernees,
pour solliciter 1'octroi des quelquest timbres ristournes offerts
aux pompes.

Toch heb ik mijn diensten de opdracht gegeven om de
taken van de chauffeurs opnieuw te onderzoeken, opdat zij de
nodige tijd zouden vinden deze hogervermelde zegels in de
toekomst te vragen; dit echter zonder de goede gang van
zaken te verstoren.

J'ai toutefois charge mes services de reexaminer les prestations des chauffeurs afin qu'ils trouvent le temps necessaire,
sans pour autant que cela nuise a la bonne gestion des affaires
en cours, de demander a 1'avenir les timbres ristournes dont
question ci-avant.

Voor de toekenning van deze zegels aan de Administratie,
maak ik de vraag van het geachte lid over aan mijn collega
Minister Chabert, belast met het Openbaar Ambt. Ik ben
ervan overtuigd dat hij alle aandacht zai besteden aan het
probleem dat u bezighoudt.

Pour ce qui concerne 1'octroi desdits timbres a 1'Administration, je transmets la question de 1'honorable membre a
mon collegue, le Ministre Chabert, qui a la Fonction publique
dans ses attributions, etant persuade qu'il reservera toute son
^.attention au probleme qui vous preoccupe.

Vraag nr. 517 van mevrouw Grouwels d.d. 5 oktober 1992

Question n° 517 de M"" Grouwels du 5 octobre 1992 (Fr.) :

(N.):
Parkeergelegenheden in EEG-gebouwen.
In Knack van 30 juni 1992 verklaarde de toenmalige EGKommissaris voor Leefmilieu, Carlo Ripa di Meana : « Autovrije steden zijn best mogelijk, we moeten enkel minder
parkeerplaatsen maken en hogere parkeergelden vragen...».

Pares de statioimemeut dans les immeubles de la CEE.
Dans 1'hebdomadaire Knack du 30 juin 1992, le Commissaire europeen competent en matiere d'environnement de
1'epoque, Carlo Ripa di Meana declarait: «Des villes sans
voitures sont tout a fait possibles. II suffit de reduire le
nombre d'emplacements de stationnement et d'en augmenter
les tarifs...».
309
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Gelieve me mee te delen ;
1. of de EG voor de renovatie van het Berlaymontgebouw
voorstellen heeft gedaan om het aantal bestaande parkeerplaatsen te verminderen en, zo ja, in weike mate;
2. of de EG bij de andere inplantingen in ons Gewest een
uitgesproken voorkeur laat hlijken voor gebouwen zonder
of met een beperkt aantal perkeergelegenheden ?

Pourriez-vous me dire :
1. si, pour la renovation du Berlaymont, la Communaute
europeenne a fait des propositions pour diminuer Ie
nombre d'emplacements de stationnement existants et, si
tel est Ie cas, dans quelle mesure;
2. si, dans ses autres implantations dans notre Region, la
Communaute europeenne affiche line preference prononcee pour des batiments disposant ou ne disposant pas d'un
nombre restreint d'emplacements de stationnement ?

Antwoord: In antwoord op de schriftelijke vraag van het
geachte lid, kan ik de volgende elementen meedelen.

Reponse : En reponse a sa question ecrite, je communique a
1'honorable membre les elements suivants.

De gezamenlijke beslissing van de nationale regering en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 november 1991 om tot
de renovatie van het Berlaymont-gebouw over te gaan
(veeleer dan afbraak en heropbouw), houdt in dat de onderbouw en dus de voor parkings voorbehouden ruimte als
dusdanig blijft bestaan. Aangezien ik (nog) niet op de hoogte
ben van het concreet renovatieprogramma kan ik u over het
toekomstig aantal gevraagde parkeerplaatsen geen bijzonderheden vermelden.

La decision commune du gouvernement national et de la
Region de Bruxelles-Capitale du 6 novembre 1991 de proceder a la renovation du batiment du Berlaymont (et non a sa
demolition et a sa reconstruction) prevoit Ie maintien du soussol en tant que tel et done de 1'espace reserve aux parkings.
Comme je ne suis pas encore au courant du programme
concret de renovation, il m'est impossible de vous fournir des
details quant au nombre de parkings futurs.

In het kader van de mobiliteitsstudie, die in het gewestelijk
ontwikkelingsplan zai gei'ntegreerd worden, wordt de herziening van de parkingnormen, en in het bijzonder voor
kantoorgebouwen, onderzocht. Deze zullen ook van toepassing zijn op EG-gebouwen.

II est prevu d'examiner la revision des normes de parking,
en particulier pour ce qui concerne les immeubles de bureaux,
dans Ie cadre de 1'etude de mobilite qui sera integree au plan
de developpement regional. Ces normes seront egalement
applicables aux bureaux de la CE.

Ik zou evenwel de waarheid geweld aan doen door te stellen
dat de EG, wat haar eigen infrastructuur betreft, in dit
verband een voorloper zou zijn.

Ce serait toutefois trahir la verite d'affirmer que la CE, en
ce qui concerne ses propres infrastructures, soit un pionnier
en la matiere.

Vraag nr. 519 van de beer Guillaume d.d. 28 September 1992
(Fr.):

Question n°519 de M. Guillaume du 28 septembre 1992
(Pr.):

Verenigbaarheid van het gemeentelijk mandaat met de
opdracbt van gewestelijk mspecteur.

Compatibilite entre Ie mandat communal et la mission
d'iaspectew regional.

Een aantal Brusselse gemeenten sloten een overeenkomst
waardoor ze werden opgenomen in het hulpfonds voor het
financieel herstel van de gemeenten, opgericht bij koninklijk
besluit nr. 208 van 23 September 1983.

Certaines communes bruxelloises ont passe une convention
par laquelle elles accedaient au Fonds d'aide au redressement
financier des communes prevu par 1'arrete royal n" 208 du 23
septembre 1983.

Conform deze overeenkomst stemmen ze onder meer in
met de aanwezigheid van een gewestelijk inspecteur, gelast
met een belangrijke opdracht, namelijk de financiele controle
die vandaag neigt uit te breiden en ook administratieve
controle gaat inhouden, en waarbij niet alleen de wettelijkheid maar ook de gepastheid van de gemeentebeslissingen
wordt gecontroleerd.

Conformement a cette convention, elles acceptaient notamment la presence d'un inspecteur regional charge d'une
mission importante de controle financier qui a fortement
tendance a evoluer aujourd'hui vers un controle administratif
plus large portant non seulement sur la legalite mais aussi sur
1'opportunite des decisions communales.

Ik stel vast dat deze gang van zaken onwettelijk is en ben
verbaasd dat u van mening was dergelijke opdracht in
minstens een geval te kunnen toevertrouwen aan een ambtenaar, die overigens houder is van een gemeentelijk politick
mandaat.

Constatant la legalite douteuse de cette derive je m'etonne
que vous estimiez pouvoir confier pareille mission au moins
dans un cas a un agent par ailleurs titulaire d'un mandat
politique communal.

Er blijkt stricto sensu geen enkele onverenigbaarheid te
bestaan tussen dergelijk mandaat en de opdracht als gewestelijk inspecteur, maar toch lijkt dergelijke onverenigbaarheid
me logisch, gelet op de aard zeif van de opdracht en de
overeenkomst waaruit ze voortkomt.

Meme si aucune incompatibilite legale n'existe, sensu
stricto, entre pareil mandat et la mission d'inspecteur regional, celle-la me parait voulue par la nature meme de ladite
mission et au-dela par la nature conventionnelle dont elle
precede?

Kan de overeenkomst in dergelijke op zijn minst verdachte
omstandigheden nog te goeder trouw worden uitgevoerd ?

Peut-il encore y avoir execution de bonne foi de cette
convention dans pareilles circonstances pour Ie moins suspectes?
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Comment des lors pouvez vous justifier pareille designation?

In een tijd waarin u de gemeenten ervan tracht te overtuigen een «contractueel toezicht» te aanvaarden, denk ik dat
uw antwoord door tal van gemeenteraadsleden met interesse
zai worden gelezen.

A 1'heure ou vous envisagez de convaincre les communes
d'accepter une «tutelle contractuelle», je pense que votre
reponse suscitera 1'interet de bon nombre de municipalistes de
notre region*.

Antwoord: De Minister van het Brussels Gewest heeft in
1987 en 1988 gewestelijke inspecteurs aangesteld die politieke mandaten uitoefenden. Heden zijn er nog twee inspecteurs die dergelijke mandaten uitoefenen in gemeenten gelegen in ons Gewest, de ene is gemeenteraadslid, de tweede is
gemeenteraadslid en OCMW-Voorzitter.

Repoase: C'est en 1987 et 1988 que Ie Ministre de la
Region bruxelloise a precede a la designation d'inspecteurs
regionaux dont certains exercaient des mandats politiques
communaux. Actuellement, deux inspecteurs exercent de tels
mandats sur Ie territoire de la Region de Bruxelles-Capitale,
soit dans un cas Ie mandat de conseiller communal et dans
1'autre cas un mandat de conseiller communal et de President
de CPAS.

Zoals Raadslid Guillaume zeif stelt, bestaat er geen enkele
wettelijke onverenigbaarheid tussen de opdracht als inspecteur en het uitoefenen van een gemeentelijk politiek mandaat.
De Executieve heeft er steeds over gewaakt dat de inspecteurs
die dergelijke mandaten uitoefenen geen werkrelatie zouden
hebben met de gemeente waar hun domicilie gevestigd is. Tot
op heden heeft deze toestand nog geen enkel probleem doen
ontstaan tussen de gewestelijke inspecteurs en de gemeenten.

Comme Ie souligne M. Guillaume, il n'existe aucune
incompatibilite legale entre 1'exercice de cette mission et
1'exercice d'un mandat politique de nature communale. Pour
sa part, 1'Executif regional a toujours veille a ce que les
inspecteurs exercant de tels mandats n'aient, dans Ie cadre de
leur mission, aucune relation de travail avec leur commune de
domicile. Jusqu'a cette date, cette situation n'a souleve aucun
probleme dans les relations entre inspecteurs regionaux et
communes.

Al bepaalt de wet van 16 juni 1989 houdende diverse
institutionele hervormingen dat «de administratieve en
begrotingscontrole op de Brusselse Agglomeratie en op de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die toegang hebben verkregen tot het Hulpfonds tot financieel
herstel van de gemeenten, alsook op de gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan de rekening een
deficit vertoont, wordt verricht door toedoen van gewestelijke
inspecteurs», toch geeft de Executieve de voorkeur aan het
behouden van deze opdracht binnen een contractueel kader.

Bien que la loi du 16 juin 1989 portant diverses reformes
institutionnelles dispose que «le controle administratif et
budgetaire de 1'Agglomeration bruxelloise et des communes
ayant eu acces au Fonds d'aide au redressement des communes, ainsi que des communes de la Region de BruxellesCapitale presentant un compte en deficit se fait a 1'intervention d'inspecteurs regionaux», 1'Executif, dans cette
recherche de contractualisation de la tutelle evoquee par
1'intervenant, a choisi Ie maintien actuel de cette mission dans
un cadre conventionnel.

Deze opdracht is dus heden nog steeds van contractuele
aard en de richtlijnen die aan de inspecteurs worden gegeven
hebben betrekking op de uitoefening van een financiele
opdracht. Het is echter logisch dat deze zich richten tot de
Minister belast met het toezicht op de plaatselijke besturen
telkens als ze vermoeden dat er onregelmatigheden of nieteerbiediging van de reglementering kan worden vastgesteld.

Cette mission restant aujourd'hui de nature conventionnelle, les instructions donnees aux inspecteurs portent sur
1'exercice d'une mission de nature financiere. II reste toutefois
logique que ceux-ci interviennent aupres du Ministre charge
des Pouvoirs locaux et du service de la tutelle des lors qu'il y a
presomption d'irregularite ou de non-respect des normes
reglementaires.

Vraag nr. 525 van de heer Debry d.d. 5 oktober 1992 (Fr.) :

Question n" 525 de M. Debry du 5 octobre 1992 (Fr.) ;

Verdeliag van de werkingsuitgaven van de GOMB.

Repartition des depenses de fonctionnement de la SDRB.

Op de begroting voor 1992 staat voor de GOMB een
subsidie van 147,1 miljoen ingeschreven. Deze subsidie dekt
slechts gedeeltelijk de werkingskosten van de GOMB, die
volgens de voorgelegde begrotingsdocumenten 182,8 miljoen
bedragen.

La SDRB dispose, au budget 1992, d'une dotation de
147,1 millions. Cette dotation ne couvre qu'une partie des
frais de fonctionnement de la SDRB qui s'elevent, selon les
documents budgetaires fournis, a 182,8 millions.

Zou de Minister me kunnen zeggen hoe deze werkingsuitgaven over beide activiteitensectoren, namelijk enerzijds de
aankoop en de uitrusting van industriegronden en anderzijds
de stadsrenovatie, worden verdeeld ?

Le Ministre pourrait-il me dire comment se repartissent ces
depenses de fonctionnement entre les 2 secteurs d'activites
que sont, d'une part, 1'acquisition et 1'equipement de terrains
industriels et, d'autre part, la renovation urbaine ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
kan ik hem het volgende mededelen:

Reponse: En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, j'ai 1'honneur de communiquer ce qui suit:

Het moet benadrukt worden dat het in de vraag vermelde
bedrag van 182,8 miljoen reeds op de initiele begroting voor
1992 ingeschreven was.

II convient de souligner en premier lieu que le montant de
182,8 millions de francs cite dans la question est un chiffre
qui etait inclus dans le budget initial de 1992.
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Ondertussen werd de begroting een eerste keer aangepast in
de loop van het tweede trimester van dit jaar. De werkingsuitgaven zijn verminderd tot 172,9 miljoen fr. Deze vermindering is grotendeels te wijten aan het feit dat de instelling geen
huurlast meer heeft en dat haar maatschappelijke zetel nu in
het « Cosset »-gebouw, waarvan ze eigenaar is, gevestigd is.

Entretemps, un premier ajustement budgetaire a ete effectue au cours du deuxieme trimestre de cette annee et les
depenses globales de fonctionnement sont tombees a
172,9 millions de francs. Cette reduction des depenses s'explique principalement par Ie fait que 1'insdtution n'a plus de
charges de loyer a supporter et qu'elle a installe son siege
social dans Ie batiment «Gosset», dont elle est proprietaire.

Het totale salarisbedrag, met inbegrip van de patronale
bijdragen, beloopt 136 miljoen fr. Op basis van het huidige
personeelsbestand, en rekening houdend met de drie directies
van de GOMB, wordt dit bedrag als volgt verdeeld:

La charge salariale globale, cotisations patronales comprises, represente 136 millions de francs. Sur base de 1'effectif du
personnel actuel et compte tenu du fait que la SDRB
comprend trois directions, ce montant se repartit comme suit:

— Algemene diensten: 78,5 miljoen fr.
— Economische groei: 30,7 miljoen fr.
— Stadsvernieuwing: 26,8 miljoen fr.

Services generaux:
Expansion economique:
Renovation urbaine:

78,5 millions F.
30,7 millions F.
26,8 millions F.

De overige 36,9 miljoen fr. vertegenwoordigen de werkingskosten van de instelling voor de drie directies.

Les 36,9 millions de francs restants representent Ie montant
relatif aux frais de fonctionnement de 1'institution et sont
communs aux trois directions.

Het moet benadrukt worden dat de directie Algemene
Diensten op haar begroting een aantal cellen heeft, die door
de aard van hun werking ten dienste staan van de twee andere
algemene diensten. Dit zijn de technische, de juridische, de
marketing, de studie-, de pers- en de overleg- en documentatiedienst, buiten de eigenlijke algemene diensten.

II y a lieu d'insister sur Ie fait que la direction des Services
generaux englobe budgetairement un certain nombre de
cellules qui sont fonctionnellement a la disposition des deux
autres directions generales; il s'agit en 1'occurrence du service
technique, service juridique, service marketing, etudes, presse,
concertations et documentation, outre les services generaux
proprement dits.

Het geheel wordt gecoordineerd door een administrateurgeneraal, bijgestaan door een adjunct op taalkundig gebied.

L'ensemble est coordonne par un administrateur general,
assiste par un adjoint linguistique.

Vraag nr. 526 van de heer Debry d.d. 5 oktbber 1992 (Fr.) :

Question n° 526 de M. Debry du 5 octobre 1992 (Fr.) :

Afbraak van wooiagen in de Muatbofstraat.

Demolition d'immeubles d'habitatioii dans la rue Hotel des
Monnaies.

De GOMB heeft aangekondigd een aantal huizen in de
Munthofstraat te willen slopen om er woningen te bouwen.

La SDRB a annonce son intention de demolir plusieurs
maisons rue Hotel des Monnaies, afin d'y reconstruire des
logements.

Zou de Minister me meer informatie willen verschaffen
over dit project, de redenen achter deze keuze, de plaats waar
dit project wordt uitgevoerd en het aantal m2 vioeroppervlakte dat afgebroken en gebouwd wordt.

Le Ministre pourrait-il me donner des precisions sur ce
projet, sur les motivations du choix du site de cette operation,
sur les surfaces plancher qui seront detruites et construites ?

Hoe rechtvaardigt u de afbraak van architecturaal belangrijke en goed bewaarde woningen om andere woningen op te
trekken ?

Comment justifiez-vous la demolition d'immeubles d'habitation de qualite architecturale et fort bien conserves pour y
reconstruire des logements ?

Zou het niet beter zijn de stadskankers aan te pakken in
plaats van bestaande woningen af te broken ?

Ne conviendrait-il pas de s'attaquer aux chancres urbains
plutot qu'a des logements existants ?

Naar verluidt zouden niet 5 maar 4 woningen worden
gesloopt.

II semblerait que le nombre d'immeubles destines a la
demolition aurait ete reduit de 5 a 4.

Kan de Minister me dit bevestigen en inlichten over een.
eventuele wijziging ten opzichte van het oorspronkelijk
project ?

Le Ministre pourrait-il confirmer cela et nous informer
d'un eventuel changement par rapport au projet initial ?

Antwoord: Het geachte lid gelieye hierna antwoordgegevens te vinden op zijn schriftelijke vraag van 1 oktober 1992.

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-dessous les
elements de reponse a sa question ecrite du 1° octobre 1992.

Het projekt «Munthof» maakt deel uit van het driejarenplan van de GOMB, dat op 19 juli 1990 door de Brusselse
Hoofdstedelijke Execudeve werd goedgekeurd.

Le projet dit « Hotel des Monnaies » figure au plan triennal
de la SDRB, approuve par 1'Executif regional bruxellois, le 19
juillet 1990.

Door dit projekt wordt het blok begrepen tussen de
Munthofstraat, de Bronstraat, de Stenenkruisstraat en de
Metaalstraat te Sint-Gillis gerenoveerd.

Ce projet couvre la rehabilitation d'un Hot compris entre la
rue Hotel des Monnaies, la rue de la Source, la rue de la Croix
de Pierre et la rue du Metal a Saint-Gilles.
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De gemengde bestemming in dit projekt eerbiedigt de
bestaande toestand en maakt het voor de op deze site
gevestigde n.v. Schindler mogelijk over te gaan tot rationalisering van haar aktiviteiten, waardoor een herlokalisatie kan
vermeden worden. Het projekt brengt het aantal m2 woongelegenheid van 1.200 naar ± 4.000. Het aantal m2 voorzien
voor kantoren en KMO blijft omzeggens onveranderd, van
11.000m2 naar 11.975m2.

La mixite dans 1'affectation de ce projet respecte la
situation existante et permet a la Societe Schindler etablie sur
Ie site, de rationaliser ses activites sans etre obligee de
chercher a se relocaliser ailleurs. Elle permet egalement de
faire passer Ie nombre de m2 de logement de 1.200 m2 a
± 4.000 m2. La situation au niveau des m2 bureaux/PME
etant quasiment la meme: 11.000 m2 a 11.975 m2.

Na grondige studie nicest de GOMB aanvaarden dat de
gebouwen op nrs 54 tot 62, Munthofstraat, onmogelijk
konden worden behouden. Enerzijds wegens hun ouderdom
en anderzijds wegens het riiveauverschil tussen de gebouwen.

Apres une etude approfondie, la SDRB a du se rendre a
1'evidence: Ie maintien des immeubles du 54 au 62 rue Hotel
des Monnaies est impossible, d'une part eu egard a la vetuste,
d'autre part aux differences de niveaux entre les immeubles.

Wel wordt nr. 52 behouden en vernieuwd daar de gevel een
ontegensprekelijk architekturale waarde heeft.

Toutefois, Ie n° 52, dont la facade presente un interet
architectural certain, est conserve et sera renove.

Ik vestig tenslotte de aandacht van het geachte lid op het
feit dat de nrs 52, 60 en 62, Munthofstraat, nu niet als
woning worden gebruikt, maar de diensten van het Centre
communautaire laic juif huisvesten.

Enfin, je tiens a preciser a 1'honorable membre que les 52,
60 et 62 rue Hotel des Monnaies, ne sont pas affectes
actuellement au logement mais abritent les activites du Centre
communautaire laic juif.

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

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

Vraag nr. 152 van de heer de Vandenbossche d.d. 1 September 1992 (N.):

Question n° 152 de M. de Vandenbossche du 1" septembre
1992'(N.):

Ecologisch veraatwoord gebruik van papier.
Vanuit het perspectief van de duurzame economie die
uitdrukkelijk als richtsnoer is vermeld in de Regeringsverklaring kan het gebruik van papier in een meer milieuvriendelijke
richting worden bijgestuurd. Heeft de Minister 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 restprodukt kan milieuvriendelijker 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 Minister mij mededelen :
1. Hoeveel papier wordt momenteel door de diensten van
de heer Minister gebruikt en met weike toepassing?

Utilisation ecologique du papier.
Si I'on se place du point de vue economique de la durabilite,
qui figure explicitement en tant que ligne directrice dans la
declaration gouvernementale, il est possible d'orienter 1'utilisation du papier afin de la rendre plus respectueuse de
1'environnement. Le Ministre n'a-t-il pas prescrit 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 superieure. 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 aquatique et libere, en cas de
combustion, la dioxyne tant redoutee.

Le Ministre peut-il me dire :
1. Quelle quantite de papier ses services utilisent actuellement et pour quelles applications ?

2. Wat is daarvan het aandeel van gerecycleerd papier ?

2. Quelle est, sur cette quantite, la part du papier recycle ?

3. Wat is het nadeel van niet-chloorgebleekt papier?

3. Quel est le desa vantage du papier blanchi sans chlore?

4. Wweike maatregelen heeft de heer Minister genomen
om het aandeel van deze laatste twee soorten papier op te
drijven en tot welk percentage van het totaal gebruik ?

4. Quelles mesures le Ministre a prises pour augmenter la
part de ces deux derniers types de papier et jusqu'a quel
pourcentage sur 1'ensemble du papier utilise ?

5. Weike maatregelen heeft de heer Minister genomen om
de selectieve ophaling van papier door zijn diensten te
bevorderen ?

5. Quelles mesures le Ministre a prises pour promouvoir la
collecte selective de papier par ses services ?
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6. Vanaf weike datum zijn de spedfieke acties voor papier
in zijn diensten zo aangepast dat het gebruik van gerecycleerd
papier of niet-chloorgebleekt papier opgenomen is ?

6. A partir de quelle date les actions specifiques pour Ie
papier ont ete adaptees dans ses services de maniere a inclure
1'utilisation de papier recycle ou de papier blanchi sans
chlore ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat:

Repoase: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre :

1. Voor het lopende dienstjaar de huishoudelijke dienst het
volgende heeft besteld:
— 630.000 bladen drukpapier;
— 1.180.000 bladen fotokopiepapier;
— 586.000 bladen listingpapier (informatica en glijdende
werktijdregeling);
— 275.000 omslagen van allerhande formaat.

1. Pour 1'exercice en cours. Ie Service de 1'Economat a
commande :
— 630.000 feuilles de papier d'imprimerie;
— 1.180.000 feuilles de papier pour photocopies;
— 586.000 feuilles de listings (informatique et pointage),

2. Geen gebruik gemaakt is van kringlooppapier bij de
Administratie.

2. Aucun papier recycle n'est utilise au sein de 1'Administration.

3. De nadelen van niet-chloorgebleekt papier zijn : een
grijsachtig uitzicht, een geringere doorzichtigheid, het veelvuldig vrijkomen van stofdeeltjes en aankoopprijs die hoger ligt
dan bij gewoon papier.

3. Les inconvenients du papier n'ayant pas subi de traitement au chlore sont: un aspect grisatre, une opacite moindre,
degagement abondant de poussieres et un prix d'achat
superieur au prix du papier normal.

4. Volgens de inlichtingen verstrekt door de leveranciers
van fotokopieerapparaten het gebruik van kringlooppapier of
niet-chloorgebleekt papier is opgegeven voor fotokopies. De
genoemde firma's waren al dan niet terecht de mening
toegedaan dat de herhaalde pannes bij fotokopieerapparaten
te wijten waren aan het gebruik van ongeschikt papier.
Kringlooppapier of niet-chloorgebleekt papier kan eventueel
worden gebruikt als kladpapier of voor het maken van
omslagen.

4. Suivant avis des fournisseurs de machines a photocopier, 1'usage du papier recycle ou n'ayant pas subi de
traitement au chlore, a ete abandonne pour les photocopies.
Les firmes precitees attribuaient, en effet a tort ou a raison, les
pannes frequentes des photocopieuses a 1'utilisation de
papiers non adequats. Les papiers recycles ou n'ayant pas subi
de traitement au chlore pourraient eventuellement etre prevus
comme papier brouillon ou pour la confection d'enveloppes.

5. Door mijn diensten systematisch wordt overgegaan tot
de selectieve ophaling van papier dat afgeleverd wordt aan het
Gewestelijk Agentschap voor Openbare Netheid.

5. Mes services precedent systematiquement a 1'enlevement selectif de papier qui est delivre a 1'Agence regionale
pour la Proprete.

6. Tot nu toe is er geen datum bepaald voor het gebruik
door de gewestelijke diensten van voormelde soorten papier.

6. Aucune date n'a, a ce jour, ete fixee quant a 1'utilisation
par les services regionaux des types de papiers precites,

Vraag nr. 153 van mevrouw Nagy d.d. 29 September 1992
(Fr.):

Question n° 153 de M°" Nagy du 29 septembre 1992 (Fr.)

De overheveling van administratief personeel van het
Planbureau aaar de Gewestea.

Transfert de personnel administratif da Bureau du Plan
aux Regions.

Ik verneem dat de Ministerraad twee ontwerpen van
koninklijk besluit heeft goedgekeurd waarin de overheveling
wordt geregeld van vijf leden van het administratief personeel
van het Planbureau naar het Vlaamse en Waalse Gewest.

II me revient que Ie Conseil des Ministres a approuve deux
projets d'arretes royaux reglant Ie transfert de cinq membres
du personnel administratif du Bureau du Plan aux Regions
wallonne et flamande.

Zou de heer Minister me kunnen meedelen waarom deze
ontwerpen van koninklijk besluit alleen op het Vlaamse en
het Waalse Gewest en niet op het Brussels Gewest betrekking
hebben ?

Monsieur Ie Ministre pourrait-il m'expliquer pourquoi les
seules Regions wallonne et flamande sont concernees par ces
projets d'arretes royaux et pourquoi la Region bruxelloise en
est exclue ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
er geen enkel lid van het Administratief personeel van het
Planbureau naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is overgeheveld.

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre qu'aucun membre du personnel administratif du
Bureau du Plan n'a ete transfere a la Region de BruxellesCapitale.

Nochtans is het zo dat 2 leden van het Planbureau naar het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden overgeheveld bij
koninklijk besluit van 15 januari 1992, in werking getreden
op 1 januari 1992.

Neanmoins, 2 membres du Bureau du Plan ont ete transferes a la Region de Bruxelles-Capitale par arrete royal du
15 janvier 1992 entrant en vigueur Ie 1" janvier 1992.

—

275.000 enveloppes de differents formats.
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Question n° 154 de M. de Clippele du 24 septembre 1992
(Fr.) :
Taxe regionale sur la surface occupee.

Op 18 juli 1992 keurde de Raad een ordonnantie goed ter
invoering van een belasting op de door de ondernemingen
bezette oppervlakte.

Le Conseil a adopte Ie 18 juillet 1992 une ordonnance
instituant une taxe sur la surface occupee par les entreprises.

De ordonnantie is gebaseerd op het principe dat eike
onderneming, ter uitoefening van haar bedrijvigheid, over een
oppervlakte beschikt.

L'ordonnance pose le principe que toute entreprise dispose
d'une surface affectee a son activite.

Deze veronderstelling kan tot onrechtvaardige toestanden
aanleiding geven zodra — wat ik betwijfel — de geachte
Minister een inschrijving in het handels- of in het BTWregister voldoende acht om in dit kader te spreken van
onderneming met bezette oppervlakte.

Cette presomption risque de conduire a des injustices des
lors que - ce que je redoute - la notion d'entreprise peut
resulter, aux yeux de 1'honorable Ministre, de 1'immatriculation au registre de commerce ou a la TVA.

Ik neem een voorbeeld dat ik niet als uniek beschouw.

Je prends un exemple que je ne tiens pas pour unique.

Een jonge zeifstandige begint een koeriersdienst.

Un jeune independant s'installe comme coursier en voiture.

Niet gebonden aan een arbeidsovereenkomst biedt hi] de
prive-koeriersdiensten en de grote Brusselse ondernemingen
zijn diensten aan.

Hors les liens d'un contrat de travail, il offre ses services
aux messageries privees et aux grandes entreprises de la
Region.

Zijn werkmiddelen: een wagen, een mobilofoon en een
semafoon.

Ses outils de travail sont une voiture, un mobilophone et un
semaphone.

Hij woont op een bepaalde plaats, maar oefent in zijn
woning geen enkele activiteit uit. In zijn geval kan er nooit
sprake zijn van « bezette oppervlakte ».

II habite quelque part, mais dans son logement ne s'exerce
aucune activite et la «surface» est dans son cas une pure
illusion.

Zou hij de in deze vraag vermelde belasting moeten
betalen ?

Devrait-il supporter la taxe evoquee dans la presente
question ?

Antwoord: Ik deel het geachte lid mede dat de belasting
voor de eigenaar van een volledige eigendom of gedeelte
ervan, gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en niet voor bewoning bestemd, slechts verschuldigd is voor de oppervlakten boven de eerste 300 m2 of
voor de eerste 1.500 m wanneer het gaat om oppervlakten
bestemd voor industriele of ambachtelijke activiteiten, zonder
dat de bedoelde belasting evenwel een bedrag dat overeenstemt met 14 % van het kadastraal inkomen mag overschrijden.

Repoase: Je communique a 1'honorable membre que la
taxe du proprietaire, pour tout ou partie d'immeuble situe sur
le territoire de la Region de Bruxelles-Capitale, non affecte au
logement, n'est du que pour les surfaces au-dela des 300
premiers m2, ou des 1.500 premiers m2 quand il s'agit de
surfaces affectees a des activites industrielles ou artisanales,
sans que ladite taxe puisse exceder un montant correspondant
a 14 % du revenu cadastral.

Uit de inhoud van de vraag leid ik af dat zulks zeker niet het
geval is voor de als voorbeeld aangehaalde persoon. Deze
persoon moet evenwel de belasting van 6.000 fr. betalen
omdat de betrokkene te Brussel een beroep voor eigen
rekening uitoefent.

Du contenu de la question, je deduis que ce n'est surement
pas le cas de la personne citee en exemple. Cette personne est
neanmoins redevable de la taxe de 6.600 F du fait qu'elle
exerce a Bruxelles une profession pour son propre compte.

Vraag nr. 155 van de heer Simonet d.d. 24 September 1992
(Fr.):

Question n° 155 de M. de Simonet du 24 septembre 1992
(Fr.) :

Opbrengst voor de administrade van de kortingszegels van
de taokstations.

Montant recupere par 1'admioistration via les timbresristoumes des stations-service.

Sedert mei van dit jaar zijn de rijkswachters die de
dienstwagens voltanken verplicht de kleinhandelaar van de
opdrachtnemer de aangeboden kortingszegels te vragen.

Depuis le mois de mai dernier, les gendarmes qui font le
plein d'essence des vehicules de service sont tenus de reclamer
au detaillant de 1'adjudicataire les timbres ristournes offerts.

De Opbrengst hiervan komt de nationale schatkist ten
goede.

Le produit de ceux-ci est verse au niveau national a la
Tresorerie.
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Kail de heer Minister me zeggen of de ambtenaren van zijn
administrade en de leden van zijn Kabinet die de dienstwagens gebruiken, verplicht zijn de door de tankstations afgegeven kortingszegels te vragen ?

Monsieur Ie Ministre peut-il m'indiquer si les fonctionnaires de son administration et les membres de son Cabinet
utilisant des voitures de service sont tenus de reclamer les
dmbres-ristournes delivres par les stations-services ?

Zoniet, kan de heer Minister line dan meedelen waarom
niet?

Si non. Monsieur Ie Ministre veut-il bien m'en communiquer la raison ?

Zo ja, kan de heer Minister me zeggen hoeveel dat opbrengt
en weike de bestemming is van de kortingszegels, verkregen
bij de aankopen door de ambtenaren van zijn administrade
enerzijds en door de leden van zijn Kabinet anderzijds ?

Le cas echeant. Monsieur Ie Ministre peut-il, pour les
ristournes liees aux achats des fonctionnaires de son administration, d'une part, et, a ceux des membres de son Cabinet,
d'autre part, me communiquer les montants ainsi recuperes et
la destination qui leur est reservee ?

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

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre :

Oorspronkelijk gingen de wagens van de Administrade
voltanken bij het benzinestation van het Rijksadministradef
Centrum tegen een voordeliger prijs, maar waarbij er geen
verdere reductie werd gegeven.

Inidalement les vehicules de 1'Administration s'alimentaient en carburant aux pompes situees a la Cite administrative a un prix plus avantageux mais auxquels aucun timbreristourne n'etait octroye.

Thans is het zo dat voor het tanken de voertuigen van de
Administrade zich ofwel wenden tot de Regie der Wegen,
ofwel gebruik maken van de « self-tank »-kaarten verstrekt
door de n.v. Fina.

A 1'heure actuelle, les approvisionnements du charroi de
1'administration se font, soit a la Regie des Routes, soit au
moyen de cartes « self-tank » delivrees par la s.a. Fina.

Bij voormelde regie worden er geen reducdebons gegeven.

Les approvisionnements via la regie susmentionnee ne font
pas 1'objet de 1'octroi de dmbres-ristournes.

Vraag nr. 156 van de heer Vandenbossche d.d. 27 oktober
1992 (N.) :

Question n° 156 de M. de Vandenbossche du 27 octobre
1992 (N.):

Participatie van het Gewest in « Parijs-Brussel».

Ik heb vastgesteld bij de televisie-uitzendingen en aanplakkingsinidatieven van Parijs-Brussel dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hierin heeft geparticipeerd.
Kan de heer Minister mij mededelen :

Participation de la Region au « Paris-Bruxelles ».

J'ai constate lors des emissions de television et sur les
panneaux publicitaires du Paris-Bruxelles que la Region de
Bruxelles-Capitale y avait pardcipe.
Le Ministre peut-il me dire :

— welk bedrag werd hierin gei'nvesteerd;
— weike tegenprestatie heeft het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in rail gekregen;
— heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over
uitnodigingen tot aanwezig zijn op deze manifestatie;
— hoeveel uitnodigingen werden er ter beschikking gesteld ?
Aan wie werden deze bezorgd;
— hoeveel leden van Kabinetten zijn op deze wijze aanwezig
op deze activiteit ?

— quel montant a ete invest! dans cette manifestation;
— quelle contrepartie la Region de Bruxelles-Capitale a
obtenue en echange;
— si la Region de Bruxelles-Capitale s'est vu remettre des
invitations pour cette manifestation;
— combien d'invitations ont ete mises a sa disposition? A
qui ont-elles ete remises;
— combien de membres de Cabinets etaient presents a cette
manifestation par ce biais ?

Antwoord: Ik deel het geachte lid mee dat de organisatoren van bovengenoemde internationale wielerwedstrijd voor
beroepsrenners een promotionele opdracht toegewezen kregen voor een bedrag van 1 miljoen BF.

Repoase : J'informe 1'honorable membre que les organisateurs de la course cycliste internationale susvisee pour professionnels ont recu une mission promodonnelle d'un montant
de 1 millions de francs.

— Als tegenprestatie werd de medewerking van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vermeld op de TV-trailers, in de
publidtaire aankondigingen in de kranten en in de redacdonele krantenardkels.
.

En contrepartie, la collaboradon de la Region de BruxellesCapitale a ete mentionnee sur les trailers-TV, dans les
annonces publicitaires, dans les journaux et dans les articles
redactionnels des journaux.

Vlaggen van het Gewest werden geplaatst aan de vertreken aankomstlijn en bij het vertrek te Noyon werden promodefolders van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verspreid.

Des drapeaux de la Region ont ete installes a la ligne de
depart et d'arrivee et, au depart a Noyon, des depliants
promotionnels de la Region de Bruxelles-Capitale ont ete
distribues.

De aankomstplechtigheid van Parijs-Brussel is voor iedereen gratis en vrij toegankelijk zodat door de organisade geen
persoonlijke uitnodigingen worden verstuurd.

La ceremonie d'arrivee de Paris-Bruxelles est gratuite pour
tout le monde et d'acces libre de sorte que les organisateurs
n'ont pas envoye des invitations personnelles.
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Vraag nr. 157 van de heer Vandenbossche d.d. 27 oktober
1992 (N.):
Participatie van het Gewest in de Memorial Van Damme.
Ik heb vastgesteld bij de televisie-uitzendingen en aanplakkingsinitiatieven van de Memorial Van Damme dat het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hierin heeft geparticipeerd.
Kan de heer Minister mij mededelen :
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Question n° 157 de M. de Vandenbossche du 27 octobre
1992 (N.):
Participation de la Region au Memorial Van Damme.

J'ai constate lors des emissions de television et sur les
panneaux publicitaires du Memorial Van Damme que la
Region de Bruxelles-Capitale y avait participe.
Le Ministre peut-il me dire :

— welk bedrag werd hierin geinvesteerd;

— quel montant a ete investi dans cette manifestation;

— weike tegenprestatie heeft het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in ruil gekregen;

— quelle contrepartie la Region de Bruxelles-Capitale a
obtenue en echange;

— heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over
uitnodigingen tot aanwezig zijn op deze manifestatie;

— si la Region de Bruxelles-Capitale s'est vu remettre des
invitations pour cette manifestation;

— hoeveel uitnodigingen werden er ter beschikking gesteld?
Aan wie werden deze bezorgd;

— combien d'invitations ont ete mises a sa disposition? A
qui ont-elles ete remises;

— hoeveel leden van Kabinetten zijn op deze wijze aanwezig
op deze activiteit?

— combien de membres de Cabinets etaient presents a cette
manifestation par ce biais

Aatwoord: Ik deel het geachte lid mee dat de organisatoren van bovengenoemde internationale atletiekmeeting een
promotionele opdracht toegewezen kregen voor een bedrag
van 2 miljoen frank.

jReponse ; J'informe 1'honorable membre que les organisateurs du meeting international d'athletisme ont recu une
mission promotionnelle au montant de 2 millions de francs.

Op internationaal promotioneel vlak werd de medewerking
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeld op de TVtrailers, in de publicitaire aankondigingen in de geschreven
pers en in de redacrionele krantenartikels.

Sur le plan promotionnel international, la collaboration de
la Region de Bruxelles-Capitale a ete mentionnee sur les
trailers TV, dans les annonces publicitaires, dans la presse
ecrite et dans les articles redactionnels des journaux.

Tijdens de Memorial werd het logo geprojecteerd op het
reuzescherm in het stadion waardoor het wereldwijd door de
TV-stations werd uitgezonden.

Pendant le Memorial, le logo a ete projete sur 1'ecran geant
du stade de sorte qu'il a ete diffuse dans le monde entier.

Alle kinderen die deelnamen aan de preselecties werden
uitgenodigd op de Memorial evenals hun begeleiders en
gei'nteresseerde ouders.

Tous les enfants qui ont participe aux preselections ainsi
que leurs accompagnateurs et les parents interesses ont ete
invites au Memorial.

Bovendien werd een jongerenproject opgezet waarbij alle
Brusselse onderwijsinstellingen (Iste en 2de jaar secundair
onderwijs) evenals alle jongerenorganisaties voor migranten
uitgenodigd werden voor preselecties in het Heizelstadion.
Uiteindelijk werden 14 ploegen van 4 deelnemers weerhouden
om in het voorprogramma van de Memorial de finale te
betwisten. Aan de basis van het project lagen de slechte
fysieke conditie van de jeugd en de moeilijkheden voor
sommige categorieen jongeren (kansarmen en migranten) om
zich uit te leven in de grootstad.

En outre, un projet pour les jeunes a ete lance. Tous les
etablissements d'enseignement (1" et 2°" annees du degre
secondaire) ainsi que routes les organisations de jeunes pour
les immigrants ont ete invites a des preselections au stade du
Heysel. Finalement, 14 equipes de 4 participants ont ete
retenues pour disputer la finale pendant Pavant-programme
du Memorial. La mauvaise condition physique des jeunes et
les difficultes pour certaines categories de jeunes (pauvres et
immigrants) de se defouler dans une grande ville, ont ete la
base du projet.

Uit de personen die in het kader van « De Zomer Brusselt»
deelnamen aan de kaartenaktie werden 25 duo's uitgenodigd
op de Memorial. Hiervoor werden 50 kaarten ter beschikking
gesteld.

Parmi les personnes qui, dans le cadre de «L'Ete bruxelle»,
ont participe a 1'action de cartes, 25 duos ont ete invites au
Memorial. A cet effet, 50 cartes ont ete mises a leur
disposition.

Voor de uitreiking van de prijzen aan de deelnemende
jeugdploegen werden twee vertegenwoordigers van de Minister uitgenodigd door de organisatoren.

A la remise des prix aux equipes de jeunes participants,
deux representants du Ministre ont ete invites par les
organisateurs.
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Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

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

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

Overeenkomst tussea bet BIM en de Stadswiakel. —
Advies inzake afvalstoffea.

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

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

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

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

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

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid het volgende
antwoord te verstrekken. Het BIM heeft een overeenkomst
gesloten met de Stadswinkel om een eco-raadpleging te
verzekeren in verband met leefmilieu en meer in het bijzonder
in verband met afvalstoffen.

Reponse:ya.i 1'honneur de fournir a 1'honorable membre la
reponse suivante. L'lBGE a passe une convention avec Ie
Centre urbain, destinee a assurer une eco-consultance en
matiere d'environnement et en particulier en matiere de
dechets.

Hierdoor wordt een team van 5 milieuraadgevers met een
grondige kennis van het Brussels Gewest ter beschikking
gesteld van het Instituut ten einde opdrachten in het kader
van het openbaar onderzoek inzake het afvalstoffenplan
(permanentie tijdens de tentoonstelling, mformatieavonden in
de gemeenten, hulp bij het beantwoorden van de gewestelijke
milieutelefoon). Zij zijn tevens belast met het opvolgen en
promoten van de selektieve ophalingen van klein chemisch
afval, papier, kleding, groen afval,...

Celle-ci consiste a mettre a disposition de 1'Institut une
equipe de cinq eco-conseillers disposant d'une bonne connaissance de la region bruxelloise afin de prester des missions
dans la cadre de 1'enquete publique relative au plan dechets
(permanence a 1'exposition, seances d'mformation communales, support pour repondre au telephone environnement
regional) et dans Ie cadre du suivi et de la promotion des
collectes selectives des petits produits chimiques, du papier,
des vetements, des dechets verts,...

Deze overeenkomst werd gesloten voor een termijn van 12
maanden en voor een bedrag van maximum 8.000.000 fr.,
BTW inbegrepen.

Cette convention est conclue pour une duree de 12 mois
pour un montant maximal de 8.000.000 F, TVA comprise.

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

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

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

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

Onlangs stelde ik de Minister Thys een vraag over het
storten van verdacht slijk onder de bruggen van de Ring, in de
buurt van de Vogelenzang te Anderlecht.

II Y a pea, j'avais interroge Ie Ministre Thys concernant Ie
depot de boue d'origine suspecte sous les ponts du ring dans Ie
quartier du Vogelenzang a Anderlecht.

Naast deze sinistere stortplaats ligt er een oude bi-cross
' ';. Deze piste werd door de gemeente Anderlecht aangevoor een club die deze sport beoefende. Vandaag ligt dit
terrein er verlaten bij.

E

A cote de ce sinistre depot se localise une ancienne piste de
bi-cross. Celle-ci avait etc amenagee par la commune d'Anderlecht pour un club exercant ce sport. A ce jour, ce terrain
est laisse en friche.

Het probleem is dubbel. Enerzijds werd deze uit verschillende taluds bestaande piste op basis van slakken uit een
Hollandse verbrandingsoven gemaakt. Anderzijds wordt deze
piste gebruikt door een aantal Jongeren die er moto-cross
komen op rijden, zonder rekening te houden met de risico's
die ze daarbij lopen gelet op de aard van de piste en voor veel
geluidshinder zorgen in de buurt.

Deux problemes se posent actuellement. D'une part, la
piste constituee de differents talus a ete amenagee a partir de
scories d'un incinerateur hollandais. D'autre part, la piste est
occupee par quelques adolescents pratiquant Ie « moto-cross »
qui, sans se soucier du risque encouru, compte tenu de la
nature de la piste, apportent une nuisance encore supplementaire au quartier.

Kan de Minister me een antwoord geven op volgende
vragen:

Monsieur Ie Ministre pourrait-il repondre aux questions
suivantes ?

1. Is hij van deze toestand op de hoogte?
2. Zo ja, weike maatregelen gaat hij nemen om deze plaats
te saneren en binnen weike termijn ?

1. Est-il informe de cette situation ?
2. Dans 1'affirmative, quelles mesures il compte prendre
pour assainir Ie site et dans quel delai ?
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Antwoord: De wijkcomites hebben me inderdaad attent
gemaakt op de toestand van deze terreinen.

Repoase: Mon attention a effectivement ete attiree par les
comites de quartier quant a la situation qui prevaut sur ces
terrains.

Mijn collega. Minister Thys, heeft aan de gemeente
gevraagd om het terrein opnieuw in goede staat te brengen,
ikzelf heb het BIM belast om dit dossier te onderzoeken.

Mon collegue, Ie Ministre Thys, a demande a la commune
de remettre Ie terrain en etat, tandis que j'ai charge 1'IBGE de
realiser une enquete sur ce dossier.

Naar aanleiding van deze verzoeken werden er contacten
gelegd tussen het Bestuur van Uitrusting, het BIM en de
gemeente Anderlecht ten einde de afvalstoffen die zich op
deze terreinen hebben opgestapeld, op gepaste wijze af te
voeren en de bi-cross piste te ontmantelen.

Suite a ces requetes, des contacts entre 1'Administration de
1'Equipement, 1'IBGE et la commune d'Anderlecht sont en
cours afin d'assurer une evacuation appropriee des dechets
accumules sur ces terrains et un demantelement de la piste de
bi-cross.

Ingevolge klachten van de buurtbewoners, trad ook het
Agentschap Net Brussel in werking ten einde het vuil op te
halen dat her en der werd gestort.

Par ailleurs, suite aux plaintes des riverains, 1'Agence
Proprete est egalement intervenue afin d'evacuer les depots
sauvages d'immondices.

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

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

De slijkcollector te Asse.

Le collecteur de boue a Asse.

Mij'nheer de Minister, de gemeente Asse in het Vlaamse
Gewest zou onlangs een bouwvergunning hebben afgeleverd
voor het bouwen van een slijkcollector op het grondgebied
van Asse op de grens van de gemeente Ganshoren niet ver van
de Pontbeeklaan.

Monsieur le Ministre, la commune de Asse en Region
flamande aurait recemment delivre un permis de batir pour la
construction d'un collecteur de boue sur le territoire de Asse,
a la limite de la commune de Ganshoren, non loin de la
Pontbeeklaan.

Gelegen te Asse, volledig in een groene zone, zou het de
inwoners van de nabij gelegen gemeenten zoals Zeilik niet
hinderen maar kan het wel bepaalde gevolgen hebben voor de
inwoners van Ganshoren en voor de gebruikers van de
sportinfrastructuur van de Royal Charles Quint niet ver daar
vandaan.

Situe a Asse en pleine zone verte, il ne risque pas de gener
les habitants des communes proches comme Zeilik mais peut
par centre avoir certaines repercussions sur les habitants de
Ganshoren et sur les utilisateurs des infrastructures sportives
du Royal Charles-Quint installees non loin de la.

Het gevaar bestaat inderdaad dat er zich grote problemen
stellen, zowel van walgelijke stank als van vervuiling van de
«Molenbeek»-beek die op deze plaats stroomt en het afvalwater van de collector zou opvangen.

En effet, de gros problemes d'odeurs nauseabondes risquent de se poser ainsi que des problemes de pollution des
eaux du ruisseau de la Molenbeek qui coule a cet endroit et
qui recevrait les eaux rejetees par le collecteur.

Heeft de heer Minister reeds contact gehad met de Vlaamse
Gewestminister belast met leefmilieu en werden er maatregelen genomen om de hinder die deze slijkcollector kan veroorzaken zo veel mogelijk te beperken ?

Avez-vous, Monsieur le Ministre, deja eu des contacts avec
le Ministre regional flamand charge des questions d'environnement et des mesures seront-elles prises pour limiter au
maximum les nuisances que peut causer ce collecteur de
boue ?

Antwoord: Het door u vermelde type inrichting valt onder
de vergunningsprocedure die momenteel van toepassing is in
het Vlaamse Gewest (VLAREM — Besluit van de Vlaamse
Executieve van 06/02/91 houdende vaststelling van het
Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning), dit
besluit trad in werking op 1 September 1991 (Belgisch
Staatsblad 26/06/1991).

Reponse: Le type d'installation que vous mentionnez est
soumis a la procedure d'autorisation actuellement appliquee
en Region flamande (Vlarem - arrete du 06/02/91 de
1'Executif flamand en ce qui concerne le « Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning») entre en application au
1° septembre 1991 (Moniteur Beige 26/06/1991).

Deze inrichting moet dus een vergunning hebben die wordt
verleend door de Bestendige Deputatie van de Provincie
Brabant.

Cette installation doit done disposer d'une autorisation
delivree par la Deputation permanente de la province de
Brabant.

Uit kontakten die ik had met de (toenmalige, 1991)
Minister van Leefmilieu van het Vlaamse Gewest, de heer
Theo Kelchtermans, is duidelijk gebleken dat:

Des contacts que j'ai eu avec le Ministre de i'Environnement (de 1'epoque, 1991) de la Region flamande, Monsieur
Theo Kelchtermans, il apparait clairement que:

— hij niet bevoegd is voor de afgifte van de exploitatievergunningen, maar wel de Bestendige Deputatie van de
Provincie Brabant;

— la delivrance des permis d'exploiter n'est pas de sa
competence mais de la Deputation permanente de la
Province de Brabant;

— er momenteel geen wettelijke middelen bestaan opdat een
Gewest zou kunnen tussenkomen in een administratieve
procedure van een ander Gewest.

— il ne semble pas exister actuellement de moyens legaux
pour permettre a une Region d'intervenir dans une
procedure administrative d'une autre Region.
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Hieromtrent hebben de drie Gewesten en de Centrale
Overheid het principe goedgekeurd om contactmechanismen
tussen de gewesten uit te werken indien een project een
weerslag kan hebben op een naburig gewest. Dit gebeurde
volgens de beginselen van de Europese richtlijn betreffende de
milieu-effectenstudies en betreffende de relaties tussen naburige landen. Er wordt momenteel een samenwerkingsakkoord
voorbereid.

A cet egard, les trois Regions avec Ie Pouvoir central ont
adopte Ie principe de developper des mecanismes de contact
entre regions quand un projet etait susceptible d'avoir une
incidence sur une Region voisine et cela selon les memes
principes developpes dans la directive europeenne concernant
les etudes d'impact et relatifs aux relations entre pays voisins.
Un accord de cooperation est en preparation.

Ik herinner er tevens aan dat de ordonnande betreffende de
effectenbeoordeling, die door de Brusselse Gewestraad werd
goedgekeurd, deze contacten met het naburige gewest voorziet voor zover gelijkaardige bepalingen in dit gewest van
toepassing zijn, wat momenteel nog niet het geval is.

Je rappelle egalement que 1'ordonnance relative aux etudes
d'incidences, votee par Ie Conseil regional bruxellois, prevoit
cette mesure de contact avec la Region voisine pour autant
qu'une reciprocite existe, ce qui ne semble pas etre Ie cas
actuellement.

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

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

De organisatie van de commodo en incommodo-onder-

L'organisation des commodo et incommodo.

zoeken.

De politiecommissaris heeft tot taak het publiek in te
lichten over de commodo en incommodo. De personen die
redenen hebben om zich te verzetten tegen de toekenning van
de gevraagde vergunning worden verzocht deze mondeling of
schriftelijk mede te delen aan het Politiecommissariaat.

II revient au commissaire de police de porter a la connaissance du public 1'information de commodo et incommodo.
Les personnes qui auraient des motifs d'opposition a faire
valoir centre 1'octroi de 1'autorisation demandee sont invites a
les communiquer verbalement ou par ecrit au commissariat
de police.

Ik verneem dat de gemeentelijke polideagenten verschillende malen geweigerd hebben of op zijn minst de inwoners
sterk hebben ontmoedigd dergelijke stappen te zetten en ze
verzochten zich te wenden tot de gemeentedienst die zich
daarmee bezighoudt.

U me revient qu'a plu'ieurs reprises des policiers communaux aient refuse ou a tout Ie moins fortement decourage des
habitants a effectuer une telle demarche tout en les invitant a
ce deplacer aupres du service communal s'occupant des
commodo et incommodo.

Is de Minister-Voorzitter op de hoogte van dergelijke
toestanden ?

Monsieur Ie Ministre-President a-t-il egalement ete informe
de telles situations ?

Zijn deze conform de van kracht zijnde wetgeving ?

Sont-elles en conformite avec la legislation en vigueur ?

Zijn ze niet tegenstrijdig met het beleid van de Executieve
dat een betere bescherming van de inwoners tegen het risico
van milieuhinder beoogt ?

Ne sont-elles pas en contradiction avec la politique de
1'Executif visant a une meilleure protection des habitants face
au risque de nuisances a 1'environnement ?

Weike maatregelen denkt de Executieve te nemen om deze
duidelijke tekortkoming te verhelpen ?

Quelles mesures compte prendre 1'Executif pour pallier a
cette carence apparente ?

Antwoord: Tot op heden werd ik nog niet op de hoogte
gebracht van een dergelijk geval, waarnaar het geachte lid
verwijst. Het is duidelijk dat dergelijke praktijken niet alleen
strijdig zijn met de huidige van kracht zijnde wetgeving, maar
tevens met het doorzichtigheidsbeleid dat ik vooropstel en dat
ik sedert het begin van mijn mandaat tracht te voeren inzake
leefmilieu.

Reponse: Aucun cas concret du genre, auquel 1'honorable
membre fait reference, ne m'est revenu jusqu'a present. U est
evident que de telles pratiques sont en contradiction totale
non seulement avec la legislation actuellement en vigueur
mais aussi avec la politique de transparence dont j'ai fait une
de mes priorites et que je tente de mener en matiere
d'environnement depuis Ie debut de mon mandat.

Ik verzeker het geachte lid dat indien ik precieze klachten
zou ontvangen omtrent dergelijke handelingen, ik onmiddellijk stricte onderrichtingen zou geven opdat een onderzoek
zou worden verricht en dat er desgevallend maatregelen
zouden worden genomen.

Je puis assurer 1'honorable membre que si des plaintes
precises me parvenaient par rapport a de tels agissements, je
donnerai immediatement des instructions strictes afin qu'une
enquete soit menee et, Ie cas echeant, que des mesures soient
prises.

Daarentegen meen ik dat de organisade van de commodo
en incommodo-onderzoeken, en met name wat betreft de
bekendmaking en de termijnen, waarbinnen de burgers hun
opinie kunnen uiten of in beroep kunnen gaan tegen een
beslissing, bijzonder onvoldoende is en het voorwerp uitmaakt van talrijke klachten.

Par centre, 1'organisation des enquetes commodo-incommodo notamment en ce qui concerne la publicite et les delais
laisses aux citoyens pour s'exprimer ou faire appel des
decisions, me semble particulierement insuffisante et fait
1'objet de nombreuses plaintes.

De ontwerpen van ordonnande betreffende de « Milieuvergunning» en de «Effectenstudie» die momenteel in de
Gewestraad worden besproken, beogen de procedure inzake
het verlenen van vergunningen, met inbegrip van het commodo en incommodo-onderzoek, aanzienlijk te verbeteren.

Les projets d'ordonnance relatives au « Permis Environnement» et aux «Etudes d'incidence» actuellement en discussion au Conseil regional visent a ameliorer considerablement
la procedure d'octroi des permis, en ce compris 1'enquete
commodo-incommodo.
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Ik ben ervan overtuigd dat de toestand door de toepassing
van deze ordonnanties fundamenteel zai verbeteren.

Je suis conyaincu que la mise en application de ces
ordonnances permettra une amelioration fondamentale de la
situation.

Gelijktijdig worden er inspanningen geleverd inzake de
coordinatie en de wederzijdse mededeling tussen de verantwoordelijken van de gewestelijke Administratie (BIM), die de
informatie en de motivering van beide partijen beogen.

Parallelement a cela, des efforts de coordination et
d'echange entre les responsables des services «commodoincommodo » au niveau des communes et ceux de 1'Administration regionale (IBGE) sont en cours et visent a ameliorer
1'information et la motivation des uns et des autres.

Ik hoop aldus de vragen van het geachte lid te hebben
beantwoord en sta te zijner beschikking in geval hi] me
concrete gevallen van dysfunctie van de onderzoeken zou
meedelen.

J'espere avoir ainsi repondu aux interrogations de 1'honorable Parlementaire et je me tiens a sa disposition au cas ou il
aurait des cas concrets de dysfonctionnement des enquetes a
me signaler.

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

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

Het chemisch bedrijf UCB in Drogenbos.

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

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag van 25 j'uni
1990 (nr. 15) bevestigde Staatssecretaris Anciaux me dat het
chemisch bedrijf UCB uit Drogenbos gevaarlijke activiteiten
uitoefende, hetgeen geleid heeft tot het opstellen van een
noodplan dat onder andere ook betrekking heeft op de
onmiddellijke buren, dat wil zeggen de Volkswagenfabriek.

Dans sa reponse a une question ecrite que j'avais posee en
date du 25 juin 1990 (n° 15), Ie Secretaire d'Etat Monsieur
Anciaux me confirmait que 1'usine chimique de 1'UCB a
Drogenbos presentait des activites a risque qui avaient incite a
1'etablissement un plan d'urgence englobant notamment les
voisins immediats, c'est-a-dire Volkswagen.

Heeft de Minister voor het Leefmilieu, naast ongevallen die
mogelijk grote gevaren met zich brengen, ook oog voor de
gevaren die de normale werking van het bedrijf met zich
brengt ?

En dehors d'accidents susceptibles d'induire des risques
majeurs, Ie Ministre de 1'Environnement est-il attentif aux
risques provoques lors du fonctionnement normal de 1'usine ?

Weike gevaarlijke stoffen worden in dit bedrijf behandeld
en geproduceerd (terephtalaten ?)? Is men op de hoogte van de
gezondheidsproblemen die voortvloeien uit een chronische
blootstelling aan de stoffen die door deze fabriek in de lucht
worden geloosd ? (Toen ik onlangs de plaats bezocht, stelde ik
er de weee en enigszins verstikkende reuk vast die men soms
ook op de bewoonde hoogten van Vorst aantreft).

Quelles sont les substances dangereuses manipulees et
fabriquees dans cette usine (terephtalates?)? Connatt-on les
problemes de sante provoques par une exposition chronique
aux substances liberees dans 1'atmosphere par cette usine?
(Une recente visite du site m'a prouve qu'il y regnait une
odeur doucereuse un peu suffocante qu'on retrouve parfois
sur les hauteurs habitees de Forest).

Worden er maatregelen getroffen en heeft er controle plaats
wat de gasuitstoot van dit bedrijf betreft ?

Des mesures et controles specifiques sont-ils effectues sur
les emissions gazeuses de cette usine ?

Onderhoudt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest contacten
met de UCB-bedrijfsverantwoordelijken en verschaffen deze
regelmatig informatie over de mogelijke gevolgen van hun
activiteiten voor de gezondheid van de Brusselse bevolking ?

La Region de BruxelIes-Capitale est-elle en contact avec les
responsables de 1'usine de 1'UCB et ceux-ci fournissent-ils une
information reguliere quant aux consequences possibles de
leurs activites sur la sante de la population bruxelloise ?

Onlangs werden de installaties van het bedrijf gemoderniseerd. Werd het Brussels Gewest over de werken ingelicht ?
Werd de productiecapaciteit verhoogd en het fabricageproces
gewijzigd? Had er een onderzoek plaats waar het Brussels
Gewest werd bij betrokken ?

Recemment, 1'usine a connu une modernisation de ses
installations. La Region bruxelloise a-t-elle ete informee des
travaux? Y a-t-il eu une augmentation des capacites de
production et des changements des processus de fabrication ?
Une enquete a laquelle la Region de Bruxelles aurait ete
associee, a-t-elle eu lieu ?

Weike maatregelen treft de Hoofdstedelijke Executieve
tegen de mogelijke gevaren die dit bedrijf, gelegen in de
overheersende windrichting aan de rand van haar grondgebied, met zich brengt ?

Quelles mesures 1'Executif de la Region prend-il pour
mieux controler les dangers potentiels de cette usine situee
sous les vents dominants en bordure de son territoire ?

Antwoord: Het chemisch bedrijf van Drogenbos is gelegen
op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Bijgevolg
werden de vragen van het geachte lid overgemaakt aan de
heer De Batselier, Minister van Leefmilieu van het Vlaamse
Gewest, opdat hij ons de nodige informaties zou verstrekken.

Reponse: L'usine chimique de Drogenbos est situee sur Ie
territoire de la Region flamande. Les questions de 1'honorable
membre ont des lors ete transmises a Monsieur De Batselier,
Ministre de 1'Environnement de la Region flamande afin qu'il
communique les elements de reponse.

Daarenboven spreekt het voor zich dat dit bedrijf deel
uitmaakt van de ondernemingen die onder de toepassing
zullen vallen van de samenwerkingsakkoorden tussen het
Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de uitwisseling van informaties over de industriele
aktiviteiten, onderworpen aan een milieuvergunning en gelegen op de grens tussen beide Gewesten.

Pour Ie surplus, il va de soi que cette usine fait partie des
entreprises qui seront concernees par les futurs accords de
cooperation Region flamande/Region de BruxelIes-Capitale
relatifs a 1'echange d'informations sur les activites industrielles soumises a un permis d'environnement ou une autorisation ecologique et situees a la limite des deux Regions.
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Vraag nr. 142 van de heer Adriaens d.d. 23 maart 1992 (Fr.):

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

De bouw van een thermiscbe centrale aaa de greazea van
het Hoofdstedelijk Gewest.

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

Op dit ogenblik wordt in Drogenbos, net buiten de grenzen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, begonnen met de
bouw van een SST-elektriciteitscentrale (stoom-/gasturbine).

Le chantier de la construction d'une centrale electrique
TGV (turbine gaz vapeur) debute actuellement a Drogenbos,
a quelques metres de la limite de la Region de BruxellesCapitale.

Kan de geachte Minister me de volgende informatie verschaffen ?

Monsieur le Ministre veut-il bien me fournir les informations qui suivent ?

— Welk vermogen heeft de centrale in opbouw? Overschrijdt zij 300 MW, de drempel waarboven volgens de
Europese richtlijn een milieu-effectbeoordeling vereist is ?

— Quelle est la puissance de la centrale en chancier? Plus
particulierement, depasse-t-elle 300 MW qui est la puissance
a partir de laquelle la directive europeenne sur 1'evaluation
des incidences exige une etude d'impact?

- Heeft het Vlaamse Gewest de Executieve over dit
industrieel project informatie verschaft ?

— La Region flamande a-t-elle contacte 1'Executif bruxellois pour 1'informer de ce projet industriel ?

- Heeft het Vlaamse Gewest een effectenstudie laten
uitvoeren ?

— Une etude d'incidence a-t-elle eu lieu en Region flamande ?

- Heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve met het
Vlaamse Gewest over dit project overleg gepleegd of is zij van
plan dit weldra te doen ?

— L'Executif regional bruxellois a-t-il pris une initiative
pour se concerter avec la Region flamande sur ce projet ou
a-t-il prevu de le faire dans un delai tres bref?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen wat
volgt:

Reponse: J'ai 1'honneur de preciser a 1'honorable membre
ce qui suit:

— de nieuwe elektrische centrale zai een vermogen van
460 MW hebben;

— la nouvelle centrale electrique aura une puissance de
460 MW;

— Het Vlaamse Gewest heeft officieel geen contact opgenomen met het Brusselse Gewest;

— la Region flamande n'a pas pris de contacts officiels avec
la Region bruxelloise;

— op verzoek van het Vlaamse Gewest werd een effectenstudie uitgevoerd en onlangs heeft de exploitant ons een
afschrift hiervan overgemaakt, in toepassing van het
brancheakkoord SO^/NOx dat verleden jaar werd ondertekend;

— une etude d'incidence a ete realisee & la demande de la
Region flamande, etude dont une copie nous a ete
recemment transmise par 1'exploitant, en application de
Paccord de branche SOz/NOx signe 1'an dernier;

— deze studie werd overgemaakt aan het Brussels Instituut
voor Milieubeheer (BIM) ten einde de eventuele hinder
voor het Brusselse Gewest te onderzoeken.

— cette etude a ete transmise a 1'Institut bruxellois pour la
Gestion de 1'Environnement (IBGE) afin qu'une evaluation des nuisances potentielles pour la Region bruxelloise
soit realisee.

Op deze basis zai de Executieve, desgevallend, zich wenden
tot de betrokken overheden (de gemeente Drogenbos en
aangrenzende gemeenten, de provincie Brabant die bevoegd is
om de exploitatievergunning af te leveren, en het Vlaamse
Gewest).

Sur cette base, 1'Executif saisira, le cas echeant, les autorites
concernees (communes de Drogenbos et limitrophes, province
de Brabant qui est 1'autorite delivrante du permis d'exploiter,
et la Region flamande).

Er zijn momenteel, op een meer algemeen vlak, contacten
tussen de Gewesten om een overlegprocedure vast te stellen
betreffende de projecten die een effect kunnen hebben op het
milieu van verschillende Gewesten.

D'une maniere plus generale, des contacts entre Regions
sont en cours afin de mettre au point une procedure de
concertation pour les projets ayant des effets environnementaux sur plusieurs Regions.

Ik hoop aldus de vragen van het geachte lid te hebben
beantwoord.

J'espere avoir ainsi repondu aux questions de 1'honorable
membre.

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

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

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

L'extension du laboratoire, s.a. STEROP.
Une enquete commodo et incommode a ete organisee du
28 mars au 8 avril 1992 en vue de 1'extension d'un etablissement, le labo s.a. STEROP n.v., situe avenue de Scheut, 46 a
Anderlecht.
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Cette enquete pose deux problemes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aatwootd: De exploitatie van een ingedeelde, gevaarlijke,
hinderlijke of ongezonde inrichting wordt slechts toegestaan
na een procedure die met name een commodo en incommodoonderzoek omvat en een of meerdere controlebezoeken door
technici van de bevoegde administratie.

Reponse: L'exploitation d'un etablissement classe dangereux, incommode, insalubre n'est autorisee qu'apres une
procedure comportant notamment une enquete de commodo
et incommodo et une ou plusieurs visites de controle de
techniciens de 1'administration competente.

In het kader van deze procedure dient het BIM momenteel
een technisch advies uit te brengen over de vergunningsdossiers.

Actuellement, 1'IBGE est, dans le cadre de cette procedure,
amene a rendre un avis technique sur les dossiers d'autorisation.

Dit technisch advies omvat de evaluatie van de eventuele
risico's van de bezochte onderneming, een voorstel inzake de
maatregelen die dienen te worden genomen ten einde te
verhelpen aan de gevaren of de ongemakken die de inrichting
zou kunnen teweegbrengen.

Cet avis technique comporte une evaluation des risques
potentiels de 1'entreprise visitee, une proposition des mesures
necessaires afin de remedier aux risques ou aux inconvenients
que 1'etablissement pourrait causer.

Indien de ambtenaren menen dat de preventiemaatregelen
de veiligheid of de rust van de buurtbewoners niet kunnen
waarborgen, wordt er voorgesteld om geen vergunning te
verlenen.

Dans le cas ou les fonctionnaires estiment que des mesures
de prevention ne peuvent garantir la securite ou la tranquillite
des riverains, il est propose que 1'autorisation ne soit pas
accordee.

Nu valt zowel het verlenen als het weigeren van een
vergunning nog steeds onder de bevoegdheid van de Bestendige Deputatie van het Provinciaal Bestuur van Brabant.

A 1'heure actuelle, 1'autorisation ou le refus d'autorisation
sont toujours du ressort de la Deputation permanente du
Gouvernement provincial du Brabant.

Aangezien het dossier betreffende de onderneming STEROP, gelegen Scheutlaan 46 te Anderlecht momenteel wordt
behandeld, is het onmogelijk om aan het geachte Gewestraadslid de lijst mee te delen met de maatregelen die worden
voorgesteld ten einde de veiligheid te waarborgen.

Le dossier concernant la societe STEROP, situee avenue de
Scheut 46, a Anderlecht, etant en cours de traitement, il est
impossible de donner a Monsieur le Conseiller regional la liste
des mesures proposees afin de garantir la securite.

Momenteel legt het ARAB aan de exploitanten niet de
verplichting op om een verzekering aan te gaan ter dekking
van de schade, veroorzaakt door een gebeurlijk ongeval. De
mogeujkheid om dergelijke voorwaarden op te leggen wordt
echter voorzien in de ordonnantie betreffende de milieuvergunning.

Actuellement, le RGPT n'impose pas aux exploitants la
prise d'une assurance couvrant les degats dus a un eventuel
accident. La possibility d'imposer de telles conditions est
cependant prevue dans 1'ordonnance relative au permis
d'environnement.

Met betrekking tot de uitbreidingen en de uitgevoerde
werken dient te worden vermeld dat deze een bouwvergunning vereisen die momenteel onder een procedure valt die los
staat van de procedure voor de exploitatievergunning. Aangezien de procedure voor de afgifte van de bouwvergunningen
niet onder mijn bevoegdheden valt, kan ik het geachte lid niet
antwoorden wat dit precies punt betreft.

En ce qui concerne les extensions et travaux realises, ceuxci necessitent un permis de batir qui actuellement releve d'une
procedure independante de la procedure d'autorisation d'exploiter. Cette procedure de delivrance des permis de batir
n'etant pas dans mes competences, il ne m'est pas possible de
repondre a 1'honorable Parlementaire sur ce point precis.
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Vraag nr. 147 van de heerAdriaens d.d. 13 april 1992 (Fr.) :

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

Oprichting van eea eel « schone technologieen» en opening
van een «ondernemingen-lee{milieu»-Ioket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wordt een gestructureerde samenwerking met beroepsverenigingen overwogen? Zoniet, worden er andere samenwerkingsmodaliteiten voorbereid om de ondernemingen een
dienst te verlenen die de concurrentie met de prive-initiatieven
kan aangaan ?

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

- Wordt er een gestructureerde samenwerking voorzien
met de vakbonden ?

- Une cooperation avec les organisations syndicales estelle prevue de maniere structurelle ?

Antwoord: Tijdens haar zitting van 21 mei 1992 heeft de
Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig de doelstellingen van het Afvalstoffenplan, beslist om
een eel « Schone Technologieen » op de richten, samengesteld
uit 2 ingenieurs, 1 industrieel ingenieur, 1 administratief
bediende en 1 secretaresse.

Reponse: L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a
decide en sa seance du 21 mat 1992 de creer, conformement
aux orientations du Plan Dechets, une cellule "Technologies
Propres» composee de deux ingenieurs, 1 ingenieur industriel, 1 administratif et 1 secretaire.

De met deze beslissing gepaard gaande personeelskosten
worden geraamd op ± 6,2 miljoen voor de salarissen en op
± 2,6 miljoen voor de werkgeversbijdragen. Deze bedragen
vallen volledig ten laste van de begroting van het BIM die
voor het jaar 1992 overigens werd aangepast om met name
tegemoet te komen aan deze personeelsuitbreiding.

Les couts de personnel ties a cette decision sont estimes a
± 6,2 millions de salaires et a ± 2,6 millions de charges
patronales. Ces montants sont integralement a charge du
budget de 1'IBGE qui a d'ailleurs ete ajuste pour 1'annee 1992
afin de rencontrer notamment cette augmentation de personnel.

De financiering van het Leefmilieu-loket binnen de GOMB
valt onder de bevoegdheid van Minister Grijp.

Le financement du guichet Environnement au sein de la
SDRB est de la responsabilite du Ministre Grijp.

De doelstellingen van de Gel Schone Technologieen zijn de
volgende:

La cellule Technologies Propres aura pour objectif:

— alle mogelijke beschikbare informatie betreffende de
schone technologieen verzamelen en verwerken, zowel op
Europees als op internationaal vlak (Databank UNEPDIE-EUREKA-OESO-CCI-NETT-BATNEC,,..)
zodat
deze informatie ter beschikking kan worden gesteld van
de bevolking in het Brusselse Gewest;

d'acquerir et traiter toutes les informations disponibles
sur les technologies propres tant au niveau europeen
qu'au niveau international (Banque de donnees UNEPDIE-EUREKA-OCDE-CCI-NETT-BATNEC,...) afin de
mettre ces informations a la dispositions du public dans la
Region bruxelloise;

— op juridisch vlak helpen bij het vaststellen van de voorwaarden van de milieuvergunning ten einde:

d'aider sur le plan juridique a la fixation des conditions du
Permis Environnement, afin;

1° het gebruik van milieuvriendelijke technologieen te
bevorderen;
2° het bedrijfsbeheer te sensibiliseren, overeenkomstig de
beginselen opgenomen in het plan betreffende de
preventie en het beheer van afvalstoffen;
3° het gebruik of de produktie van milieuvriendelijke
consumptiegoederen aan te moedigen;

1° de promouvoir 1'utilisation des technologies respectueuses de 1'environnement;
0
2 de sensibiliser la gestion de 1'entreprise, conformement
aux principes enonces dans le plan relatif a la gestion et
a la prevention des dechets;
3° d'encourager 1'utilisation ou la production de biens de

consommation respectueux de 1'environnement;
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4° informatie op te zoeken over de Brusselse industriele
sector, de beschikbare technologieen, de normen, de
werkmethodologie,...;
5° een specifieke lijst samen te stellen met de schone
technologieen in het Brusselse Gewest.

4° de rechercher des informations concernant Ie tissu
industriel a Bruxelles, les technologies disponibles, les
normes, les codes de bonne pratique,...;
5° d'etablir un repertoire specifique de technologies propres en Region bruxelloise.

Hoewel er geen gestructureerde samenwerking is met de
betrokken beroepsverenigingen en alle vakbonden, spreekt
het evenwel voor zich dat men niet zai nalaten kontakten te
leggen ten einde de uiteengezette doelstellingen zo goed
mogelijk te bereiken.

II n'existe pas de cooperation structurelle avec les federations professionnelles concernees et toutes les organisations
syndicales mais il va de soi que des contacts seront pris afin
d'atteindre avec la meilleure efficacite possible, les objectifs
decrits.

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

Question n° 149 de M. Paternoster du 6 mai 1992 (Fr.) :

« Groene telefoon » voor milieu-opvoeding.

«Telephone vert» d'education a 1'environnement.

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

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

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

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

Aatwoord: De vraag van het geachte lid verbaast me
ietwat. Het lid blijkt namelijk niet op de hoogte te zijn van de
initiatieven van de Executieve ter zake.

Reponse: Je m'etonne quelque peu de la question de
1'honorable membre. II semble ignorer les initiatives de
1'Executif en cette matiere.

Sedert zijn oprichting vervult de stadswinkel deze informatieopdracht inzake leefmilieu naar de bevolking toe. Deze
opdracht werd immers nog uitgebreid door de invoering van
de Gewestelijke Milieu-Telefoon (GMT 502.08.08) die speciaal werd opgericht om te antwoorden op praktische vragen
die verband houden met afvalstoffen (openbaar onderzoek
met betrekking tot het Afvalstoffenplan, ophaling van chemisch afval, ophaling van papier en kleding, compostcentrum
van Woluwe).

En effet, depuis Ie debut de son existence. Ie Centre Urbain
exerce cette mission d'aide a la population en matiere
d'environnement qui a d'ailleurs ete completee par 1'instauration du Tele-Environnement regional (TEJR. 502.08.08) cree
specialement pour les demandes d'informations pratiques
liees aux dechets (enquete publique du Plan dechets, collecte
des dechets chimiques, collecte des papiers et des vetements,
pare a compostage de Woluwe).

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

Question n° 158 de M. Drouart du 22 juin 1992 (Fr.) :

De analyses van het net «Klare kijk op de lucht».

w-

Les analyses du reseau «Transparence Air».

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

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.

Voor eike gemeten stof werd een maximaal toegelaten
drempel bepaald.

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

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.

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

Kan de heer Minister me zeggen, in geval een toegelaten
drempel werd overschreden, weike maatregelen hij dan heeft
getroffen ?

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

Antvvoord; Eerst en vooral wens ik het Raadslid eraan te
herinneren dat de actie « Klare kijk op lucht» een informatieen sensibiliseringscampagne is naar het publiek toe, die op
mijn initiatief in januari 1990 werd op het getouw gezet.

jReponse; Tout d'abord, je souhaiterais rappeler a Monsieur le Conseiller que 1'action «Transparence Air» est une
campagne d'information et de sensibilisation du public,
lancee a mon initiative en janvier 1990.
311
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Verschillende communicatiecampagnes, waaronder de uitgave van brochures naar het grote publiek toe, werden
sindsdien verwezenlijkt.

Plusieurs campagnes de communication comprenant 1'edition de brochures « grand public » ont ete realisees depuis.

De metingen van de luchtkwaliteit zijn afkomstig van het
meetnet van het Nationaal Ministerie van Volksgezondheid
en Leefmilieu dat wordt beheerd door het Instituut voor
Hygiene en Epidemiologie (automatisch meetnet voor de
luchtverontreiniging).

Les mesures de la qualite de 1'air proviennent du reseau de
mesure du Ministere national de la Sante publique et de
1'Environnement, gere par 1'Institut d'Hygiene et d'Epidemiologie (reseau automarique de mesure de la pollution atmospherique).

Aanvankelijk werden de meetresultaten gebruikt van 4
stations gelegen op het grondgebied van het Gewest, en van 4
stations gelegen in de onmiddellijke buurt ervan. In het kader
van de herstructurering van het nationaal net, heeft het IHE 2
meetstations afgeschaft die in de onmiddellijke omgeving van
het Gewest zijn gelegen (te Zeilik en Ruisbroek). Om de aldus
ontstane leegte op te vullen en ten einde het probleem van de
luchtverontreiniging in het Gewest beter te benaderen, heeft
de Executieve beslist om twee nieuwe meetstations in working
te stellen: een te St.-Agatha-Berchem en een in de buurt van
het metrostation Kunst-wet. Deze stations zullen voor het
einde van 1992 operationeel zijn.

Initialement, les resultats des mesures de 4 stations situees
sur Ie territoire de la Region et de 4 stations situees dans son
voisinage immediat etaient utilises. Dans Ie cadre de la
restructuration du reseau national, 1'IHE a supprime 2
stations de mesure situees dans Ie voisinage immediat de la
Region (a Zeilik et a Ruisbroek). Afin de compenser Ie vide
ainsi cree, et d'avoir une meilleure approche de la pollution
atmospherique dans la Region, 1'Executif a decide d'installer
deux nouvelles stations de mesure: une situee a Berchem-SteAgathe et 1'autre pres de la station de metro Arts-Loi. Ces
stations seront operationnelles avant la fin de 1992.

Met betrekking tot de normen die van toepassing zijn in het
Brusselse Gewest en die werden gehanteerd in de actie « Klare
kijk op lucht», dient te worden vermeld dat deze afkomstig
zijn van de Europese richtlijnen. Men kan stellen dat het
naleven van de door de EEG vastgestelde grenswaarden een
waarborg is voor de onschadelijkheid van de immissies voor
een volwassen bevolking die in goede gezondheid verkeert.

Quant aux normes applicables en Region bruxelloise et
utilisees dans 1'action « Transparence Air», elles sont extraites
des directives europeennes. On peut dire que Ie respect des
valeurs limites definies par la CEE garantit 1'innocuite des
immissions pour une population adulte et en bonne sante.

De grenswaarden voor SO; en NOz worden in bijiage
vermeld. Op jaarlijkse basis (of op basis van een seizoen —
zoals berekend in de richtlijnen) werd sedert 1990 geen enkele
overschrijding vastgesteld.

Les valeurs limites pour SOz et NOz sont donnees en
annexe. Sur une base annuelle (ou saisonniere — comme
calculee dans les directives), aucun depassement n'a ete
constate depuis 1990.

Voor het ozon is geen enkele richtlijn van toepassing.
Momenteel bereidt de EEG een « ozon »-richtlijn voor waarbij
360 pg/m3 wordt voorgesteld als alarmdrempel voor de
bevolking.

Pour 1'ozone, aucune directive n'est d'application. Actuellement, la CEE prepare une directive «ozone» proposant
360 pg/m3 comme seuil d'alerte pour la population.

In het totaal hebben we slechts twee overschrijdingen, van
zeer korte duur, vastgesteld in een enkel meetstation, gelegen
in het Brussels Gewest. Dit was namelijk het geval voor NOz
in het station R012 te Ukkel,
— op 15 januari 1991: 293 pg/m3 juist voor een defect aan
de monitor. Aangezien de concentraties in de andere
stations niet
hoog waren (maximale halfuurwaarde van
107 pg/m3 in het station R001 te Molenbeek) kan men
beschouwen dat de waarde 293 eerder twijfelachtig was;
— op 303 januari 1991 in het station R012 van Ukkel (238
Pg/m ).

Au total, nous n'avons constate que deux depassements
ponctuels, de tres courte duree, dans une seule station de
mesure localisee en Region bruxelloise. C'etait Ie cas pour Ie
N0;i dans la station R012 a Uccle;
— Ie 15 janvier 1991: 293 pg/m3 juste avant une panne du
moniteur. Comme les concentrations dans les autres
stations etaient peu elevees (valeur semi-horaire maximum de 107 pg/m3 dans la station R001 a Molenbeek) on
peut considerer que la valeur de 293 etait peu probable;
— Ie 303 janvier 1991 dans la station R012 d'Uccle (238
pg/m ).

In de stations die in de onmiddellijke omgeving van het
Gewest zijn gelegen, hebben we eveneens slechts een enkele
overschrijding vastgesteld. Op 25 januari
1992 om 12 u 30
werd een concentratie van 241 pg/m3) (N0^) gemeten in het
Station R010, gelegen in Sint-Stevens-Woluwe. Die dag
bedroeg de maximale concentratie die werd gemeten in het
station van Ukkel, slechts 185 l-lg/m3 (om 14 u).

Dans les stations a proximite immediate de la Region, nous
n'avons egalement constate qu'un seui depassement. Le3
25 janvier 1992 a 12 h 30 une concentration de 241 pg/m
(NOz) a ete mesuree dans la station R010, localisee a
Woluwe-St-Etienne. Ce jour-la, la concentration maximale
mesuree a la station d'Uccle n'etait que de 185 l-lg/m3 (a 14 h).

Al deze overschrijdingen waren voor korte duur (1 tot 2 u).

Tous ces depassements etaient de courte duree (1 a 2 h).

Er dient te worden opgemerkt dat de informatie naar de
media toe reeds wordt verstrekt voor veel lagere drempelwaarden.
— SOz: vanaf200 pg/m3 (daggemiddelde);

U est important de noter que 1'information des medias est
lancee a partir des seuils beaucoup moins eleves:

— NOz: vanaf 150 pg/m3 (gemiddelde uurwaarde);
— ozon: vanaf 180 pg/m3 (gemiddelde uurwaarde).

— NOz: a partir de 150 pg/m3 (moyenne horaire);
— ozone: a partir de 180 pg/m3 (moyenne horaire).

— SOz: a partir de 200 pg/m3 (moyenne journaliere);

Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 november 1992 (nr. 25)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 30 novembre 1992 (n° 25)

2483

Ik wens er u tevens aan te herinneren dat de bevolking
hieromtrent, op elk moment, inlichtingen kan inwinnen via
een automatisch antwoordapparaat (tel. 642.52.10 voor de
boodschap in het Frans; tel. 642.52.20 voor de boodschap in
het Nederlands).

Je vous rappelle egalement que la population peut s'informer a tout moment grace a un service de repondeurs
telephoniques (tel. 642.52.10 pour Ie message en francais; tel.
642.52.20 pour Ie message en neerlandais).

Tenslotte publiceert het BIM na elk meteorologisch seizoen
een synthese van de evolutie van de vervuiling van het
voorafgaande seizoen (6 maanden). Zo werden er reeds 4
seizoenberichten gepubliceerd.

Enfin, apres chaque saison meteorologique 1'IBGE publie
une synthese de 1'evolution de la pollution de la saison
precedente (6 mois). 4 communiques saisonniers ont ainsi
deja ete publics.

Deze brochures worden naar de media gestuurd, naar de
leden van de Executieve en naar de Gewestraadsleden, leden
van de Commissie voor het Leefmilieu.

Ces brochures sont envoyees aux medias, aux membres de
1'Executif et aux Conseillers regionaux, membres de la
Commission Environnement.

Ze zijn, op aanvraag, ook gratis te verkrijgen bij het BIM.

Elles sont egalement disponibles gratuitement sur simple
demande a 1'IBGE.
VALEURS LIMITES

GRENSWAARDEN

POUR LE SO; EXPRIMEES EN [iG/m3

3

VOOR SOz, UITGEDRUKT IN |^G/m
Beschouwde periode
Periode consideree

JAAR/ANNEE

WINTER/HIVER
(01/10 - 31/03)

JAAR/ANNEE

Daarbij samengevoegde waarden
voor stofdeeltjes in suspensie
Valeur associee pour les particules
en suspension

Grenswaarde SO;
Valeur limite SO;
80

of/si > 40

(Mediaan van de tijdens het jaar gemeten
gemiddelde dagwaarden)
(Mediane des valeurs moyennes quotidiennes relevees pendant 1'annee)

(Mediaan van de tijdens het jaar gemeten
gemiddelde dagwaarden)
(Mediane des valeurs moyennes quotidiennes relevees pendant 1'annee)

120

of/si < 40

(Mediaan van de tijdens het jaar gemeten
gemiddelde dagwaarden)
(Mediane des valeurs moyennes quotidiennes relevees pendant 1'annee)

(Mediaan van de tijdens het jaar gemeten
gemiddelde dagwaarden)
(Mediane des valeurs moyennes quotidiennes relevees pendant 1'annee)

130

of/si > 60

(Mediaan van de tijdens de winter gemeten
gemiddelde dagwaarden)
(Mediane des valeurs moyennes quotidiennes relevees pendant 1'hiver)

(Mediaan van de tijdens de winter gemeten
gemiddelde dagwaarden)
(Mediane des valeurs moyennes quotidiennes relevees pendant 1'hiver)

180

of/si < 60

(Mediaan van de tijdens de winter gemeten
gemiddelde dagwaarden)
(Mediane des valeurs moyennes quotidiennes relevees pendant 1'hiver)

(Mediaan van de tijdens de winter gemeten
gemiddelde dagwaarden)
(Mediane des valeurs moyennes quotidiennes relevees pendant 1'hiver)

250(»)

of/si > 50

(98° percentiel van alle tijdens het jaar
gemeten gemiddelde dagwaarden)
(Percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevees pendant 1'annee)

(98° percentiel van alle tijdens het )aar
gemeten gemiddelde dagwaarden)
(Percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevees pendant 1'annee)

350H

of/si < 50

(98° percentiel van alle tijdens het jaar
gemeten gemiddelde dagwaarden)
(Percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevees pendant 1'annee)

(98° percentiel van alle tijdens het jaar
gemeten gemiddelde dagwaarden)
(Percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevees pendant 1'annee)

(*) De lidstaten dienen alle noodzakelijke maatregelen te nemen opdat deze waarden nooit ^ .edurende meer dan drie
opeenvolgende dagen zouden overschreden worden. Bovendien dienen de staten ernaar te streven d at dergelijke overschrijdingen vermeden of verminderd zouden worden.
(''') Les Etats membres doivent prendre toutes mesures appropriees afin que cette valeur ne soit pas depassee pendant plus de trois
jours consecutifs. De plus, les Etats membres doivent s'efforcer de prevenir et de reduire de tels depassements de cette valeur.
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VOOR NC>2, UITGEDRUKT IN |-lG/m3

POUR LE NO;, EXPRIMEES EN |-lG/m9

Beschouwde periode
Periode consideree

Grenswaarde voor N0^
Valeur limite pour le NO;

JAAR/ANNEE

200 (98° percentiel berekend uit de gedurende het hele jaar
gemefen gemiddelde uurwaarden of waarden gedurende
minder dan een uur)
(98° percentiele calcule a partir des valeurs moyennes par
heure ou par periodes inferieures a 1'heure, prises sur toute
1'annee)

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

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

Ordonnaaceriag •van de uitgaven voor een studie over de
gedwongen verburiag.

Ordonaaacement des depenses pour line etude siir la
location forcee.

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.

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.

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

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

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

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 ?

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

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

Antwoord: Verscheidene studies werden toevertrouwd aan
externe consulenten ten einde de juridische problemen te
analyseren die dienen te worden aangesneden naar aanleiding
van het ontwerp van ordonnantie dat zou moeten worden
aangewend voor het tweede deel van de Huisvestingscode,
met name, de afkondiging van een recht op huisvesting, het
toekennen van een gezonde en bewoonbare woning, de
identificatie van de medewerkers aan het huisvesdngsbeleid
en meer in het bijzonder, de formalisering van de middelen
voor het Gewest om tussen te komen (Doc. A 167/1, 91-92,
biz. 5-6).

Reponse: Plusieurs etudes ont ete confiees a des consultants
exterieurs en vue d'analyser les problematiques juridiques a
aborder a 1'occasion du projet d'ordonnance qui devrait etre
consacre a la seconde partie du Code du Logement, notamment la proclamation d'un droit au logement, 1'acces a un
logement salubre et habitable, 1'identification des acteurs de
la politique du logement et specialement la formalisation des
outils d'mtervention regionale (Doc. A 167/1, 91-92, pp. 5-6).

De gedwongen verhuur die het geachte lid vermeldt, houdt
natuurlijk verband met deze problematiek maar vormt biervan zeker niet de kern. Wat het wetsvoorstel betreft dat het lid
aanhaalt, wens ik hem slechts uit te nodigen om dit aandachtiger te lezen. Het geachte lid zai dan opmerken dat dit
wetsvoorstel) strikt genomen, niet gewijd is aan de gedwongen verhuur. In dit wetsvoorstel worden verschillende medewerkers, zowel uit de openbare als uit de prive-sector, belast
met een. opdracht inzake het beheer voor de verhuur van
onbewoonde panden. Dit beheer dient het voorwerp uit te
maken van een kontrakt met de eigenaar. Het is slechts in
geval de onderhandelingen worden afgebroken, gepaard
gaande met een rechtsmisbruik van de eigenaar (door een
rechter vast te stellen) dat een mechanisme voor het tijdelijk
beheer kan worden uitgewerkt. Het wetsvoorstel bekrachtigt
dus niet in hoofdzaak een of ander stelsel voor gedwongen
verhuur. Het roept een mechanisme in het leven voor het
huurbeheer dat ofwel berust op een consensus of door een
rechter wordt beslecht.

La location forcee qu'evoque 1'honorable membre, n'est
certes pas etrangere a ces preoccupations mais elle est loin
d'en constituer le noeud. Quant a la proposition de loi qu'il
mentionne, je me bornerai a 1'inviter a la lire plus attentivement. L'honorable membre remarquera, a cette occasion,
qu'elle n'est pas a proprement parler consacree a la location
forcee. Elle confie a differents acteurs, publics et prives, une
mission de gestion locative d'immeubles inoccupes. Cette
gestion doit faire 1'objet d'un contrat avec le proprietaire. Ce
n'est qu'en cas de rupture des negociations doublee d'un abus
de droit du proprietaire (a apprecier par un juge) qu'un
mecanisme d'administration provisoire peut etre mis en place.
La proposition de loi ne consacre done pas, a titre principal,
un quelconque regime de location forcee. Elle met en place un
mecanisme de gestion locative, consensuelle ou reglee par un
juge.

Om terug te komen op de gedwongen verhuur, in de eerste
betekenis van het woord, namelijk een opeising van woningen
ten voordele van de woningaanvragers, werd een studie
toevertrouwd aan de heer Marc Uyttendaele.

Pour en revenir a la location forcee, au sens premier du
terme, a savoir une requisition d'habitations au profit des
demandeurs de logements, une etude a etc confiee a Monsieur
Marc Uyttendaele.
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Met geachte lid zai vaststellen dat de voorstellen die door de
auteur in zijn eerste verslag naar voren worden gebracht, niet
of in zeer geringe mate terug te vinden zijn in het wetsvoorstel
en in de daarmee gepaard gaande memorie van toelichting.
De reden hiervoor is eenvoudig. Een tiental andere personen
hebben aan de opstelling van het wetsvoorstel gratis hun
medewerking verleend: enkele universitairen en afgevaardigden van vakbonden en verenigingen die te maken hebben met
de huisvestingsproblematiek in de grote steden.

L'honorable membre consfatera que les propositions degagees par 1'auteur dans son premier rapport ne se retrouvent
pas ou peu dans la proposition de loi et son expose des motifs.
La raison en est simple. Pour elaborer la proposition de loi,
d'autres personnes, une dizaine, ont etc mises a contribution a
titre gratuit: quelques universitaires et les representants de
syndicats et d'associations sensibilisees aux problemes de
logement dans les grandes villes.

De honoraria van de heer Uyttendaele bedragen
450.000 fr.; op 7 november 1991 werd 270.000 fr. geordonnanceerd en op 13 december van hetzelfde jaar betaald; op
17februari 1992 werd 180.000 fr. geordonnanceerd.en op
28 februari 1992 betaald.

Le montant des honoraires de Monsieur Uyttendaele s'est
eleve a 450.000 F; 270.000 F ont ete ordonnances le
7 novembre 1991 et liquides le 13 decembre de la meme
annee; 180.000 F ont ete ordonnances le 17 fevrier 1992 et
liquides le 28 fevrier 1992.

Een gewestelijke opdracht inzake de uitvoering van het
eerste deel van de Huisvesdngscode en de voorstellen van
tekst betreffende het tweede deel van de Huisvestingscode
werd overigens toevertrouwd aan het Centre de droit public
van de Universite Libre de Bruxelles. Naar aanleiding hiervan
werd aan de opdrachthouders, mevrouw Samantha Lew en de
heer Olivier Louis, gevraagd om uit het wetsvoorstel alle
bepalingen te halen die uitsluitend vallen onder de nationale
bevoegdheid om zodoende een tekst over te houden die in de
vorm van een ordonnantie kan worden afgekondigd. Rekening houdend met de soms lange termijn, voor het aannemen
van een wetsvoorstel, leek het geraden om het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aanvullend van middelen te voorzien,
geformaliseerd door het wetsvoorstel, met name, de identificatie van de huisvestingsmaatschappijen als partners voor een
huurbeheercontract. Met saldo van deze opdracht werd nog
niet geordonnanceerd of betaald.

Par ailleurs, une mission regionale d'execution de la
premiere partie du Code du Logement et de propositions de
textes relatifs a la seconde partie du Code du Logement a ete
confiee au Centre de droit public de 1'Uriiversite Libre de
Bruxelles. A cette occasion, il a ete demande aux charges
d'etude, Madame Samantha Lew et Monsieur Olivier Louis,
de retirer de la proposition de loi 1'ensemble des dispositions
de competence exclusivement nationale pour ne conserver
qu'un texte susceptible d'etre edicte sous forme d'ordonnance. Compte tenu des delais, parfois fort longs, pour
qu'une proposition de loi soit votee, il a paru opportun de
doter, a titre subsidiaire, la Region de Bruxelles-Capitale des
instruments formalises par la proposition de loi, notamment
1'identification des societes'de logement comme partenaires a
un contrat de gestion locative. Le solde de cette mission n'a
pas encore etc ordonnance ni liquide.

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

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

De verkoop van terreiaen door «Le Logemeat moleabeekoisv.

La. veate de terrains par «Le Logemeat molenbeekois ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
van deze vergadering kan ik hem meedelen dat de maatschappij «Le Logement molenbeekois» slechts een perceel heeft
verkocht in de stedelijke zone van het Scheutbos.

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre
de cette Assemblee, je puis 1'informer que la societe «Le
Logement molenbeekois» n'a precede qu'a la vente d'une
seule parcelle de terrain dans la zone urbaine dite le a Scheutbos ».

Tijdens de zitting van 10 april 1990 hechtte de beheerraad
van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting haar
goedkeuring aan de onderhandse verkoopsprocedure betreffende deze grond.

Au cours de sa seance du 10 avril 1990, le conseil
d'administration de la Societe nationale du Logement a
marque son accord sur la procedure de vente de gre a gre
dudit terrain.

Dit perceel, gelegen F. Elbersstraat werd verkocht voor een
globaal bedrag van 5.170.724 BF., hetzij 1.300 BF/m2.

La parcelle de terrain, sise rue F. Elbers, a ete vendue pour
un montant global de 5.170.724 F, soit 1.300 F/m2.

De aankoper was de «Stichting voor de Psychogeriatrie»,
een instelling van openbaar nut, gelegen te Sint-AgathaBerchem.

L'acquereur etait la «Fondation pour la Psych ogeriatrie»,
etablissement d'utilite publique, a Berchem-Sainte-Agathe.
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Vraag nr. 163 van de heer Duponcelle d.d. 11 augustus 1992
(Pr.) :

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

Eventuele vervuilingsmetingen op de Leuvensesteenweg.

Mesures eveutuelles de la pollution de 1'air sur la chaussee
de Louvain.

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

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

Op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node is deze weg
een ware hel voor de buurtbewoners. Hi) 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 veroorzaakt.

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 Ie « goulot» de la chaussee
de Louvain, une accumulation des pollutions atmospheriques
dues a la circulation automobile.

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

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

Uit officieuze metingen zou blijken dat de vervuiling op
sommige uren van de dag de veiligheidsdrempels overschrijdt.
De buurtbewoners zijn er trouwens van overtuigd.

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.

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?

J'aimerais des lors savoir :
1. Si des mesures officielles ont ete 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 prevue aupres des habitants
pour leur faire etat de la situation ?

Aatwoord: Tot op heden werd geen enkele luchtvervuilingsmeting door het Instituut voor Hygiene en Epidemiologie
(IHE) uitgevoerd op de hierboven vermelde plaats.

Reponse: A 1'heure actuelle aucune mesure de la pollution
atmospherique n'a ete effectuee a 1'endroit specific par
1'Institut d'Hygiene et d'Epidemiologie (IHE),

Het BIM heeft ook geen enkele klacht ontvangen vanwege
de bevolking.

L'lBGE n'est en possession d'aucune plainte emanant de la
population.

Uit besprekingen tussen het IHE en het BIM is echter
gebleken dat deze plaats bekend is omwille van haar hoge
vervuilingsgraad.

Toutefois, suite aux discussions entre 1'IHE et 1'IBGE, il est
apparu que cet endroit est connu de par sa forte pollution.

Bijgevolg heb ik het BIM belast om me de resultaten te doen
geworden van een eerste reeks luchtvervuilingsmetingen.

Des lors, j'ai charge 1'IBGE d'obtenir une premiere serie de
resultats de mesures de la pollution atmospherique.

Deze metingen zullen aan de hand van steekproeven
worden uitgevoerd aangezien continue metingen een bestelwagen ter plaatse vereisen, hetgeen uitgesloten is omwille van
de plaatsgesteldheid.

Ces mesures seront ponctuelles dans Ie temps puisque des
mesures continues necessitent Ie stationnement d'une camionnette, ce qui est exclu vu la configuration du lieu.

Wanneer het BIM over deze informatie zai beschikken, zai
men op basis hiervan overwegen of deze metingen eventueel
dienen te worden voortgezet.

Lorsque 1'IBGE sera en possession de ces informations, et
sur base de celles-ci, la poursuite eventuelle des actions pourra
etre precisee.

Minister belast met Economic

Ministre de 1'Economie

Vraag nr. 101 van de heer Simonet d.d. 24 September 1992
(Pr.):

Question n° 101 de M. de Simonet du 24 septembre 1992
(Fr.) :

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegets van
de tankstatioas.

Montaat recupere par 1'admiaistration via les timbresnstournes des stations-service.

Sedert mei van dit jaar zijn de rijkswachters die de
dienstwagens voltanken verplicht de kleinhandelaar van de
opdrachtnemer de aangeboden kortingszegels te vragen.

Depuis Ie mois de mai dernier, les gendarmes qui font Ie
plein d'essence des vehicules de service sont tenus de reclamer
au detaillant de 1'adjudicataire les timbres ristournes offerts.
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De opbrengst hiervan komt de nationale schatkist ten
goede.

Le produit de ceux-ci est verse au niveau national a la
Tresorerie.

Kan de heer Minister me zeggen of de ambtenaren van zijn
administratie en de leden van zijn Kabinet die de dienstwagens gebruiken, verplicht zijn de door de tankstations afgegeven kortingszegels te vragen ?

Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer si les fonctionnai"
res de son administration et les membres de son Cabinet
utilisant des voitures de service sont tenus de reclamer les
timbres-ristournes delivres par les stations-services ?

Zoniet, kan de heer Minister me dan meedelen waarom
niet?

Si non. Monsieur le Ministre veut-il bien m'en communiquer la raison ?

Zo ja, kan de heer Minister me zeggen hoeveel dat opbrengi
•gen
[ weike de bestemming is van de kortingszegels, verkreger
A a aankopen
^ iifi L'<'•»*-* or> door
/•\r\r\r de
<-l<s> ambtenaren
•3 mh^fani fian van
irin zijn
T I I M administratie
•3 f \ m i n 1 cl'r'"! f"l f
biji de
enerzijds en door de leden van zijn Kabinet anderzijds ?

Le cas echeant, Monsieur le Ministre peut-il, pour les
ristournes liees aux achats des fonctionnaires de son administration, d'une part, et, a ceux des membres de son Cabinet,
d'autre part, me communiquer les montants ainsi recuperes et
la destination qui leur est reservee ?

Aatwoord: Er wordt veelal getankt met kaarten waardoor
het niet mogelijk is ristournezegels te vragen. Zeifs indien het
mogelijk zou zijn dan nog is de waarde zo ridicuul laag dat
het bijhouden van de boekhouding meer zou kosten dan. de
opbrengst van de zegeltjes.

Reponse: Les vehicules de service sont generalement
approvisionnes en carburant au moyen d'un paiement par
carte, ce qui ne permet pas de reclamer des timbres de
ristourne. Meme si cela etait possible, la valeur des timbres est
derisoire; la comptabilite qu'ils exigent couterait plus cher
que le profit des timbres.

Vraag nr. 102 van de heer de Lobkowicz d.d. 31 juli 1992

Question n" 102 de M. de Lobkowicz du 31 juillet 1992
(Fr.);

^11 W^.llS.C

U^.

Uk-i3H-llllJHlll& 10

V 0.11 U\,

JVU1 Llll^O&^tl^lO,

vv-l^VA^^-lx

(Fr.):
Contract met de VLB in betkader van bet Europese Jouleprogramma.

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

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

Vous avez propose a 1'Executif de la Region de BruxellesCapitale de supporter 50 % des frais de recherche subis par
1'ULB dans le cadre de sa participation au programme
europeen Joule.

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

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

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

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

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

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

Aatwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het
geachte lid te laten weten :

Reponse : Suite a sa demande, j'ai 1'honneur de faire savoir
a 1'honorable membre que :

— dat de gestelde vraag betrekking heeft op een onderzoeksprogramma dat op 13 februari 1990 door de EEG werd
toevertrouwd en bedoeld is om over een periode van vierentwintig maanden gespreid te zijn. De tussenkomst van de EEG
bedraagt minder dan 50 procent van de totale kosten
voorzien voor de uitvoering van het programma.

— la question posee a trait a un programme de recherche
confie par la CEE le 13 fevrier 1990, prevu pour s'etendre sur
une periode de vingt-quatre mois. L'intervention de la CEE
s'eleve a moins de 50 pour cent du cout total prevu pour
1'execution du programme.

De ULB heeft bij de DPWB op 15 juni 1990 een medefinancieringsverzoek voor deze activiteit ingediend, houdende een
bedrag van 1.800.000 fr. dat 50 procent vertegenwoordigt
van de onderzoekskosten. Rekening houdend met de regionale bevoegdheden inzake steun aan het onderzoek, heeft de
DPWB het verzoek niet in aanmerking kunnen nemen; de
localisatie in het Brusselse Gewest van het Laboratorium voor
Plantenfysiologie van de wetenschapsfaculteit van de ULB
heeft deze ertoe gebracht haar verzoek op 25 april 1991 te
formuleren aan het adres van de diensten van het Ministerie
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

L'ULB a introduit aupres du SPPS en date du 15 juin 1990
une demande de cofinancement de cette activite portant sur
un montant de 1.800.000 F representant 50 pour cent du cout
de la recherche. Compte tenu des competences regionales en
matiere d'aide a la recherche le SPPS n'a pu prendre la
demande en consideration; la localisation en Region bruxelloise du Laboratoire de Physiologic vegetale de la Faculte des
Sciences de 1'ULB a conduit celle-ci a formuler sa demande le
25 avril 1991 aupres des services du Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.
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— Met bestaan in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van
voortreffelijkheidscentra inzake wetenschappelijk onderzoek
maakt deel uit van de regionale bekendheid en verdient derhalve dat een bijzondere aandacht naar hun behoud zou
uitgaan; de studies die er uitgevoerd worden omvatten regelmarig potentiele industriele weerslagen en in dergelijke gevallen behoort hun eventuele medefinanciering door de Overheid
tot de bevoegdheid van de Minister die het onderzoek met
economische finaliteit in zijn bevoegdheden heeft.

— L'existence en Region de Bruxelles-Capitale de centres
d'excellence en matiere de recherche scientifique fait partie de
la notoriete regionale et merite des lors qu'une attention soit
portee a leur maintien; les etudes qui y sont poursuivies
contiennent regulierement des potentiels de retombees industrielles et, dans ces cas, leur eventuel cofinancement par les
Pouvoirs publics est du ressort du Ministre ayant la recherche a
finalite economique dans ses attributions.

— De onderzoekingen op het gebied van de biologische
processen in het dieren- en plantenrijk, die in verband staan
met de ervaringen in de biotechnologie, vormen de ontwikkelingsbasis van de voedingsmiddelen en van het beheer van het
leefmilieu (biomassa, vervangingsbrandstoffen) die aanzienlijke problemen vertegenwoordigen voor de derde wereld en de
gei'ndustrialiseerde wereld, Het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest is bevoegd om deelte nemen aan de ontwikkelingssamenwerking en om plaats te nemen in de internarionale programma's die hiermee verband houden, wat in onderhavig
geval verantwoord is.

— Les investigations dans les domaines des processus biologiques des regnes animal et vegetal, liees aux acquis de la
biotechnologie, constituent les bases de developpement de
ressources alimentaires et de mattrise de 1'environnement,
(biomasse, carburants de remplacement) problemes majeurs
pour Ie tiers-monde et pour Ie monde industrialise. La Region
de Bruxelles-Capitale est competente pour participer a la
cooperation au developpement et a s'inscrire dans les programmes internarionaux qui s'y rapportent, ce qui s'est justifie dans
Ie cas present.

— De redenen, die het in aanmerking nemen van het verzoek van de ULB hebben omkleed, worden geldig uiteengezet
bij punt 2 van de nota aan de Executieve, die aanleiding heeft
gegeven tot de beslissing, en meer bepaald :
— het bestaan in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van een
voortreffelijkheidscentrum voor onderzoek van de ULB,
met name het laboratorium voor Plantenfysiologie, dat
deze soort onderzoekingen sedert 1975 voert en thans een
personeel van 17 vorsers omvat en in een Europees net
gei'ntegreerd werd door meer dan 12 gelijkaardige overeenkomsten;
— de gewestelijke medefinanciering van 1.800.000 fr. vertegenwoordigt slechts de marginale kosten van de jaarbezoldiging van een vorser;
— het economisch belang van het onderzoek wordt bewezen
door de aard ervan en door het prive-karakter van 2 van de
4 laboratoria die eraan verbonden zijn op internationaal
niveau, waarbij de EEG evenwel voor deze programma's
het beroep op een financiele steun van een ander bedrijf
uitsluit;
— enerzijds, de feitelijke situatie die door de wijzigingen van
de bevoegdheden van de narionale en regionale Overheid
op het gebied van steun en onderzoek in onze academische
instellingen werd gecreeerd, en anderzijds de inspanningen
die door deze instellingen worden geleverd om de activiteiten en het dynamisme van de vorsers te bewaren.

— Les raisons qui ont motive la prise en consideration de la
demande de 1'ULB sont valablement exprimees au point 2 de la
note a 1'Executif qui a conduit a la decision, et notamment:

Gepredseerd dient te worden dat, via een overeenkomst
tussen de ULB en de Commissie van de Europese Gemeenschappen, de duur van de oorspronkelijke overeenkomst van
13 februari 1990 met vier maanden wordt verlengd, met
eerbiediging van de oorspronkelijke financiele beperkingen.
Een overeenstemmend aanhangsel werd afgesloten tussen het
Gewest en de ULB, waarmee de overeenkomst van 22 oktober
1991 wordt verlengd tot de vervaldatum van 30 juni 1992,
zonder verdere wijziging.

II y a lieu de preciser que, par une convention liant 1'ULB a la
Commission des Communautes europeennes, la duree de la
convention initiale du 13 fevrier 1990 est prolongee de 4 mois
tout en respectant les limites financieres initiales. Un avenant
correspondant a ete conclu entre la Region et 1'ULB prolongeant de 4 mois la convention du 22 octobre 1991 dont
1'echeance est ainsi portee au 30 juin 1992, sans autre modification.

Vraag nr. 103 van de heer Galand d.d. 25 septembre 1992
(Pr.) :

Question n" 103 de M. Galand du 25 September 1992 (Fr.) :

Projecten verboaden aan de gezoadheidspool van de v.z.w.
Techaopool.
Eind 1991 werd de v.z.w. Technopool opgericht, wier
inspanningen zich richten op vier ontwikkelingspolen, onder
meer op gezondheid.

— 1'existence en Region de Bruxelles-Capitale d'un centre
d'excellence de recherche a 1'ULB par son laboratoire de
Physiologic vegetale poursuit des recherches de cette nature
depuis 1975, comprend actuellement un effectif de 17
chercheurs et a ete integre dans un reseau europeen par plus
de 12 conventions similaires;
— Ie cofinancement regional de 1.800.000 F ne represente que
Ie cout marginal de la remuneration annuelle d'un chercheur;
— 1'interet economique de cette recherche prouve par sa
nature et par Ie caractere prive de 2 des 4 laboratoires qui y
sont associes au niveau international, la CEE excluant
toutefois pour ces programmes Ie recours a un soutien
financier d'une entreprise;
— d'une part, la situation de fait creee dans nos institutions
academiques par les modifications de competence des Pouvoirs publics nationaux et regionaux en matiere de soutien
de la recherche et, d'autre part, leurs efforts a maintenir les
activites et Ie dynamisme de leurs chercheurs.

Projets lies an pole saate de 1'a.s.b.l. Technopol.
L'a.s.b.l. Technopol a ete creee fin 1991. Ses efforts sont
orientes sur 4 poles de developpement, dont .celui de la sante.
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Kan de heer Minister me zeggen weike projecten op
gezondheidsvlak mocnenteel ter studie voorliggen, weike
projecten in dit kader worden uitgevoerd en weike ondernemingen en onderzoekscentra hierbij zijn betrokken ?

Monsieur Ie Ministre voudra-t-il bien me communiquer les
projets dans Ie domaine de la sante qui sont actuellement a
Petude ou en voie de developpement dans ce cadre et Ie nom
des entreprises et centres de recherche concernes par ces
projets ?

Een specifieker aspect van deze gezondheidspool is het
bouwen en het beheren van ziekenhuizen. Werd er in het
kader van de financiele problemen van de Brusselse openbare
ziekenhuizen een beroep gedaan op de know-how van de op
inititief van de Technopool gecontracteerde Brusselse
gespecialiseerde centra en werd er gevraagd samen te werken ?
Zo ja, in weike mate ?

Un aspect plus specifique de ce pole sante est la construction et la gestion d'hopitaux; face aux difficultes financieres
des hopitaux publics bruxellois, Ie savoir-faire et Ie concours
de centres specialises bruxellois contactes par 1'initiative
Technopol ont-ils ete sollicites ? Et si oui, dans quelle mesure ?

Belgie gaat opnieuw samenwerken met Zaire.
Volksgezondheid is een van de vlakken waarop bij voorrang
moet worden samengewerkt. In weike mate is de gezondheidspool van de v.z.w. Technopool Brussel in staat ter zake
initiatieven te nemen en samen te werken met de Zai'rese nietgouvernementele instanries die nu de gezondheidssector van
dit land onder hun hoede hebben ?

La Belgique se voit invitee a reprendre sa cooperation avec
Ie Zaire; un des axes prioritaires de cette cooperation sera la
sante publique. Dans quelle mesure Ie pole sante developpe
par 1'a.s.b.l. Technopol Bruxelles a-t-il la capacite de prendre
des initiatives dans cette voie specialement vis-a-vis des
structures non gouvernementales zai'roises qui viennent de se
voir chargees du secteur des soins de sante dans ce pays ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer hem erop te wijzen dat Technopol inderdaad
eind 1991 werd opgericht en dat in de eerste activiteitsmaanden werkinstrumenten werden opgezet, met de participatie
van de beide eerste polen, namelijk de Gezondheidspool en de
Agro-voedingspool.

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre,
j'ai 1'honneur de faire remarquer que la Technopole a
effectivement ete creee fin de 1'annee 1991 et que les premiers
mois d'activite ont permis de mettre sur pied les instruments
de travail avec la participation des deux premiers poles, a
savoir la Sante et 1'Agro-Alimentaire.

De strategic op middellange en lange termijn werd nog niet
op strikte en definitieve wijze bepaald.

La strategic a moyen et long terme n'a pas encore ete
deflnie de maniere stricte et definitive.

Ten einde acties te selecteren waarvan de uitwerkingen een
optimale weerslag op het Brussels economisch weefsel zouden
hebben, werd evenwel een studie aan maatschappij Sema
Group toevertrouwd met de bedoeling een feitelijke beoordeling te krijgen van de nationale en internationale positie van
de Gezondheidspool op het gebied van opieiding, onderzoek,
vernieuwing, produktie, diensten aan bedrijven en aan particulieren.

Neanmoins, afin de selectionner des actions qui soient de
nature a optimiser leurs effets sur Ie tissu economique
bruxellois, une etude a ete confiee a la societe Sema Group
visant a 1'appreciation objective du positionnement national
et international du pole Sante en matiere de formation, de
recherche, d'innovation, de production, de services aux
entreprises et aux particuliers.

Uit deze studie blijtk dat het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest in deze sector troeven in handen heeft, namelijk : de
aanwezigheid van de Europese instellingen en van nationale
en internationale beheercentra, een centrale ligging in Belgie,
drie universiteiten, drie academische ziekenhuizen op het
hoogste niveau evenals een uitstekende kwaliteit van het leven
in een stadsomgeving.

De cette etude il ressort que, dans ce secteur, la Region de
Bruxelles-Capitale beneficie d'atouts, a savoir, la presence des
institutions europeennes et de centres de gestion nationaux et
internationaux, une position centrale en Belgique, trois universites, trois hopitaux universitaires du plus haut niveau
ainsi qu'une excellente qualite de vie dans un environnement
urbain.

In het algemeen wensen de vertegenwoordigers van de
sector een actieve steun vanwege Technopol inzake informatie en rechtstreekse steun aan KMO's en aan bedrijven die
beginnen met innovatie en export, inzake bevordering van de
Brusselse know-how in het algemeen en in het bijzonder op
het gebied van geavanceerde informatica, medische beelden
en communicatie, evenals het sanitair genie.

De maniere generale, les representants du secteur souhaitent un soutien actif de la Technopole en matiere d'information et d'aide directe aux PME et aux entreprises qui se
lancent dans 1'innovation et 1'exportation, en matiere de
promotion du savoir-faire bruxellois en general et en particulier d'informatique avancee, d'imagerie et de communication
medicale, ainsi que de genie sanitaire.

Deze overwegingen vertegenwoordigen geenszins een
restrictieve keuze in zoverre alle bedrijven die actief zijn op
het gebied van de pool (biotechnologie, sanitair genie, farmaceutica, biomedisch genie, prothese, gezondheid van dieren,
...) erbij betrokken zijn.

Ces considerations ne constituent nullement un choix
restrictif dans la mesure ou toutes les entreprises actives dans
les domaines du pole (biotechnologie, genie sanitaire, pharmacie, genie biomedical, prothese, sante animale,...) sont
concernees.

Er werden een aantal onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gevoerd, die van belang zijn voor Brusselse bedrijven en
onderzoekcentra. Het geachte lid zai kunnen begrijpen dat het
helaas niet mogelijk is, in het kader van een verslag dat ruim
verspreid wordt, expliciet te zijn omtrent deze verschillende
projecten omdat ze, wat de meeste betreft, in een preliminair
stadium verkeren en omwille van duidelijke concurrentieredenen een zekere discretie vergen.

Un certain nombre de projets de recherche et de developpement interessant des entreprises et des centres de recherche de
la Region bruxelloise ont ete menes. L'honorable membre
comprendra qu'il n'est malheureusement pas possible dans Ie
cadre d'un compte rendu a large diffusion d'etre explicite sur
ces differents projets dans la mesure ou ils sont, pour la
plupart, a un stade preliminaire, et demandent une certaine
discretion pour des raisons evidentes de concurrence.
312

2490

Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 30 nov.ember 1992 (nr. 25)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 30 novembre 1992 (n° 25)

Een eerste en grootscheeps project heeft bij Technopol een
interdisciplinaire groep van specialisten op het gebied van
sanitair genie bij elkaar gebracht, waarin afgevaardigden van
bouwbedrijven, van medische installaties en van de drie
academische ziekenhuizen vertegenwoordigd waren. Deze
besprekingen hebben een bijzonder licht geworpen op de
grote ontwikkelingsbehoeften in Centraal- en Oosteuropa.

Un premier projet de grande envergure a reuni a la
Technopole un groupe interdisciplinaire de specialistes en
matiere de genie sanitaire qui regroupait des representants
d'entreprises de la construction, d'ensembliers medicaux et
des trois hopitaux academiques. Ces discussions ont mis en
avant les grands besoins de developpement en Europe Centrale et de 1'Est.

Meer bepaald werden een eerste project in Bulgarije en een
overeenkomst tussen de Universite Libre de Bruxelles, de
Vrije Universiteit Brussel, de Universite Catholique de Louvain en hun respectievelijke academische ziekenhuizen uitgewerkt in het kader van adviesopdrachten (ziekte- en invaliditeitsverzekeringsstelsel, ziekenhuisbeheer). De coordinator
van deze opdrachten wordt n.v. Brumedi.

Plus particulierement, un premier projet en Bulgarie et une
convention entre 1'Universite Libre de Bruxelles, la Vrije
Universiteit Brussel, 1'Universite Catholique de Louvain et
leurs hopitaux academiques respectifs ont ete mises au point
dans Ie cadre de missions de conseil (systeme d'assurance
maladie-invalidite, gestion hospitaliere). Le coordinateur de
ces missions sera la s.a. Brumedi.

Het is reeds duidelijk dat de ervaring, verworven in het
kader van het Bulgaarse verzoek, zai kunnen gebruikt worden
in de mogelijke nieuwe samenwerkingsplannen met Zaire; de
middelen die thans beschikbaar zijn bij Technopol stellen ons
niet in staat vooruit te lopen op de participatiemogelijkheden
van de v.z.w., van een van 'haar leden of van Brusselse
specialisten. Technopol staat evenwel open voor eike suggestie die tot haar wordt gericht en die de bevordering van de
regionale economie beoogt.

U apparait deja que 1'experience acquise dans le cadre de la
demande bulgare pourra etre utilisee dans d'eventuels nouveaux projets de cooperation avec le Zaire; mais les moyens
actuellement disponibles a la Technopole ne permettent pas
de prejuger de la participation de 1'a.s.b.L, d'un de ses
membres ou de specialistes bruxellois. La Technopole reste
neanmoins ouverte a toute suggestion qui lui serait raite et qui
viserait a promouvoir 1'economie regionale.

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vemieuwing
van Afgedankte Bedrijfsn.ii.mten

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

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

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

De veiligbeid van de voetgangers op de Niaoofsesteeaweg
(vervolg).

La securite des pietoas sur la chwssee de Ninove (suite).

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 Brabantplein.

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.

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

Une large majorite de riverains sont demandeurs du
placement de signaux lumineux permettant une traversee de
cette voirie dans des conditions plus securisantes.

De dodelijke ongevallen die er hebben plaatsgehad en de
aanwezigheid van scholen in de buurt verantwoorden dergelijke plaatsing des te meer. In zijn antwoord deelde de
Minister mee dat hij zijn Administratie had belast met een
enquete bij de directies van de betrokken scholen en haar
tevens had verzocht hem voorstellen tot reele aanlegwerken te
doen.

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

Kan de heer Minister me zeggen hoever die enquete staat ?

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

Zijn er reele aanlegvoorstellen gedaan ?

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

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

Dans 1'affirmative, le Ministre pourrait-il me communiquer
le type d'amenagement et les delais dans lesquels ceux-ci
seront installes sur la voirie ?
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Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid van de
Gewestraad erover in te lichten dat ik aan mijn administratie
de opdracht heb gegeven om aan de kant van Ninove ten
behoeve van de voetgangers verkeerslichten met drukknoppen te laten plaatsen, om de veiligheid op de Ninoofsesteenweg te verhogen, in het bijzonder voor de voetgangers die
oversteken ter hoogte van de Sint-Barbarakerk en de scholen
van het Hertogin van Brabantplein.

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre du Conseil regional que, dans Ie but d'augmenter la
securite sur la chaussee de Ninove, et ceci en particulier pour
les pietons empruntant la traversee a la hauteur de 1'eglise
Sainte-Barbe et les ecoles de la place de la Duchesse, je donne
des instructions aupres de mon Administration pour faire
installer des feux pour pietons avec boutons poussoirs, cote
Ninove.

Deze werkzaamheden zullen samen met bepaalde aanlegwerken op het Hertoginplein worden uitgevoerd.

Ces travaux seront realises simultanement a certains amenagements de la place de la Duchesse.

De opstelling ervan zai nog voor het einde van het jaar
kunnen plaatsvinden.

Cette installation pourra etre realisee pour la fin de 1'annee.

Vraag nr. 304 van de beer Maingain d.d. 26 juni 1992 (Fr.) :
Taalgebruik op de mformatieborden tijdeas werken.

Question n° 304 de M. Maingain du 26 juin 1992 (Fr.) :
Emploi des langues sur les panneaux d'information lors de
travaux.

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

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».

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

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

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

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

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 waarom dergelijke mededeling niet eerst in het Frans wordt
gesteld.

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.

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

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

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 sodo-linguistische realiteit van de bevolking
van het Brussels Gewest ?

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 ?

Aatwoord: Ik heb de eer om het geachte lid in antwoord
op zijn vraag erop te wijzen dat het feit dat informatie in een
of andere taal links of bovenaan een bord wordt aangebracht
geenszins betekent dat aan deze taal voorrang wordt gegeven
boven een andere taal.

Reponse: Faisant suite a sa question, j'ai I'honneur de
signaler a 1'honorable membre que Ie fait de mettre une
information dans une langue a gauche ou au-dessus d'un
panneau n'indique nullement une priorite donnee a une
langue par rapport a une autre.

Om de leesbaarheid van de tweetalige opschriften evenwel
te verbeteren, heb ik aan mijn Administratie gevraagd om
voortaan van het beginsel uit te gaan dat de Franse tekst op de
tweetalige informatieborden links of bovenaan wordt
geplaatst en de Nederlandse tekst rechts of onderaan.

Cependant, afin de faciliter la lisibilite des inscriptions
bilingues, j'ai demande a mon Administration d'avoir pour
principe d'indiquer desormais Ie texte en francais a gauche ou
au-dessus et Ie texte en neerlandais a droite ou au-dessous sur
les panneaux d'information bilingues.

Deze regel is trouwens reeds van toepassing voor wat
betreft de nieuwe richtingssignalisatie.

Cette regle est d'ailleurs deja d'application pour la nouvelle
signalisation directionnelle.

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

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

Vervaaging van de straatlaatarens en de verlicbtiagspalen
in sommige grote straten van Brussel (vervolg).

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

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.

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

Cette reponse ne m'informe pas des motifs des choix ainsi
operas. De surcrolt, a la lecture de cette liste il apparatt que
pour certaines avenues on ne precede au renouvellement des
reverberes que sur des portions.
Aussi, je souhaiterais avoir:

1. hoe men de lanen kiest waar de straatlantarens worden
vervangen;

1. comment s'opere Ie choix des avenues ou il convient de
renouveler les reverberes;

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

2. ce qui justifie que pour certaines d'entre elles, 1'operation
de renouvellement se limite a certaines parties de 1'avenue;

3. of er een meerjarenplan bestaat voor het vervangen van de
straatlantarens op de gewestwegen;

3. s'il existe un plan pluriannuel de renouvellement des
reverberes sur la voirie regionale;

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 ?

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 etc invitees a r^pondre
a une procedure d'appel ?

Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid erover in te
lichten dat er momenteel geen specifiek meerjarenplan bestaat
voor de vervanging van de straatlantaarns op de gewestwegen.

Reponse: J'ai 1'honneur d'infonner 1'honorable membre
qu'il n'existe pas a 1'heure actuelle de plan pluriannuel
specifique pour Ie renouvellement des reverberes sur les
voiries regionales.

Mijn departement gaat over tot een eventuele vervanging
van de lantaarns op wegen die het voorwerp uitmaken van
herinrichtingswerken.

Mon departement precede au renouvellement eventuel des
reverberes lorsque la voirie fait 1'objet d'un reamenagement.

Mijn departement gaat, in functie van de budgettaire
mogelijkheden, per vak over tot de vervanging van de
straatlantaarns indien deze defekt zijn of niet meer de vereiste
veiligheidswaarborgen bieden.

D'autre part et en for.:tion des possibilites budgetaires, il
precede au remplacement des reverberes par troncon lorsque
ceux-ci sont defectueux ou n'offrent plus les garanties necessaires en matiere de securite.

Men gaat enkel op de gewestwegen over tot de vervanging
van de straatlantaarns. Enkel de gemeenten zijn immers
bevoegd voor de wegen die hen toebehoren.

Enfin, Ie renouvellement des reverberes n'est realise que sur
les voiries regionales, les communes etant seules competentes
pour les voiries qui leur appartiennent.

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

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

Aanleg van de Koninklijke Sint-Mariastraat.

Ameaagement de la rue Royale Sainte-Maiie.

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

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

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

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

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.

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 carrossable la voirie.

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.

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.

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 ?

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 SteMarie ?

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

Existe-t-il un projet d'amenagement de 1'ensemble de la rue
Royale Ste-Marie et, dans 1'affirmative, quel en est 1'echeancier?
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Quel est Ie cout des travaux deja effectues et de ceux
eventuellement encore a effectuer ?
Selon quelle procedure les marches ont-ils etc passes ?

Aatwootd: Ik heb de eer om het geachte lid erover in te
lichten dat de MIVB omwille van veiligheidsredenen dringend
moest overgaan tot de vervanging van de sporen in de
Koningsstraat. Deze werden er immers meer dan dertig jaar
geleden gelegd en waren dan ook uiterst verouderd. Na een
beperkte aanbesteding werd het bedrijf Soluxtrafer aangeduid
tot aannemer. De duur van de werkzaamheden werd vastgesteld op 5 maanden en de kostprijs ervan op 36 miljoen frank.
De gemeente Sint-Joost-ten-Node plande samen met deze
werken tevens de vernieuwing van de rijwegvakken tussen de
trambedding en de trottoirs. De gewestelijke administrarie
(BUV-A2) moest op basis van een bouwvergunning, die werd
aangevraagd door de MIVB, overgaan tot de inrichting van de
hake Gillon, dit overeenkomstig de nieuwe gewestelijke
normen op het vlak van veiligheid en komfort.

Reponse :• J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre que la STIB devait entreprendre rapidement Ie
renouvellement des voies dans la rue Royale pour des raisons
de securite liees a 1'extreme vetuste de cette installation
realisee il y a plus de trente ans. Suite a un appel d'offres
restreint, la firme Soluxtrafer a ete designee adjudicataire, la
duree dris travaux est fixee a 5 mois et Ie montant de ceux-ci
s'eleve a 36 millions de francs. Simultanement a ces travaux,
la commune de St-Josse-ten-Noode avait programme Ie
renouvellement des parties de voirie comprises entre Ie site
tramways et les trottoirs, et 1'administration regionale chargee des infrastructures pour les transports en commun (AEDB2) devait realiser sur la base d'un permis de batir sollicite par
la STIB 1'amenagement de 1'arret Gillon conformement aux
nouvelles normes regionales de securite et de contort.

We hebben deze prestaties willen opnemen in een coherent
geheel ten gunste van het openbaar vervoer door de realisatie
van een eigen overschijdbare bedding, maar verenigbaar met
de verkeersdichtheid en de parkeerrotatie door de herbestemming en de vernieuwing van de ruimte van de straat. De
trottoirs zullen worden vernieuwd met behulp van kwaliteitsvol materiaal en zullen worden beperkt tot een breedte van
1,90 m. De palen van de bestaande parkeermeters zullen
worden verplaatst tot achter de beplantingen op de rijweg ten
einde de ruimte voor de voetgangers te reconstrueren. De
rijweg zai bestaan uit een parkeerstrook van 1,85 m, die
rekening houdt met de bestaande beplantingen, en een
rijstrook van 3,10 m. Ook specifieke zones voor leveringen
(type materiaal, overbreedte, parkeerverbod) zullen in het
projekt worden voorzien.

Nous avons souhaite integrer ces prestations dans un
ensemble coherent, favorable aux transports en commun par
la realisation d'un site propre franchissable, mais compatible
avec la densite du trafic et la rotation du stationnement par la
reaffectation et Ie renouvellement des espaces de voirie. Les
trottoirs seront refaits dans un materiau de qualite et realignes
sur une largeur de 1,90 m; les poteaux de parcmetres
existants seront deplaces derriere les plantations en voirie afin
de reconstituer 1'espace pietonnier. La chaussee sera composee d'une bande de stationnement de 1,85 m respectueuse des
plantations existantes et d'une bande de circulation de 3,10
m. Des zones de livraison a caractere specifique (type de
materiaux, surlargeur, stationnement interdit) sont egalement
prevus au projet.

De plans van het projekt nr. Al/TB/1078/212 en 213
werden reeds onderworpen aan een openbaar onderzoek in de
gemeentehuizen van Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek.
Deze kunnen op gewone aanvraag wtirden geraadpleegd bij
de gewestelijke administratie (BUV - Al - tel. 219.72.80
uitbr. 350).

Les plans du projet n° A//TB/1078/212 et 213 ont ete
soumis a enquete publique dans les hotels de ville de St-Josseten-Noode et de Schaerbeek et peuvent etre consultes sur
simple demande aupres de 1'administration regionale (AED —
Al - tel. 219.72.80 ext. 350).

Om de coordinatie en de voltooiing van het projekt te
verzekeren binnen een zo kort mogelijke termijn, zullen de
voltooiingswerken worden toevertrouwd aan de aannemer
van de werken die zijn voorzien door de gemeente. De
kostprijs ervan, die ongeveer 25 miljoen frank bedraagt, zai
worden verdeeld op basis van de afrekening tussen de dotatie
van de MIVB voor de werken aan de halten en de begroting
van het departement voor het saldo (art. 22.71.01.18). Het
einde van de werken is in grote mate afhankelijk van de
weersomstandigheden maar is voorzien voor de periode van
de eindejaarsfeesten.

Afin d'assurer la coordination et la finalite du projet dans
les meilleurs delais, les travaux de parachevement seront
confies a 1'entreprise adjudicataire des travaux prevus par la
commune. Le montant de ceux-ci, de 1'ordre de 25 millions de
francs, sera reparti selon le decompte entre la dotation STIB
pour les travaux aux arrets et le budget du departement pour
le solde (art. 22.71.01.18). La fin des travaux fortement
dependante des conditions climatiques devrait intervenir
avant la periode des fetes de fin d'annee.

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

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

heidsproblemen op de Leuveasesteeaweg.

RespODsabifite de la Region dans les problemes de securite
sur la. chaussee de Louvain.

Ondanks of wegens de opsplitsing met de Scailquinstraat, is
de Leuvensesteenweg een ware stedelijke autosnelweg geworden.

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

VerantwoordeHjkheid van bet Gewest inzake de veifig-
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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 lossen heeft men het verkeer langs parallelle
straren geleid, wat voor meer opstoppingen heeft gezorgd in
wat de buurtbewoners de « flessehals » van de Leuvensesteenweg 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:

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 enter. 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
appellent Ie « goulot» de la chaussee de Louvain. Malheureusement 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;

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 ?

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 ?

Aatwoord: Ik heb de eer om het geachte lid in antwoord
op zijn vraag het volgende antwoord te verschaffen.

Repoase : Suite a sa question, je prie 1'honorable membre
de trouver ci-joint les elements de reponse.

1. De Leuvensesteenweg is een gewestweg, de Scailquinstraat een gemeenteweg.

1. La chaussee de Louvain est une voirie regionale; la rue
Scailquin est une voirie communale.

2. De geometrische kenmerken van de Leuvensesteenweg
op het vak tussen het Madou- en het Daillyplein lopen nogal
uiteen :

2. La chaussee de Louvain presente des caracteristiques
geometriques assez differences sur Ie troncon place Madouplace Dailly :

— tussen het Madouplein en het Sint-Joostplein is de Leuvensesteenweg een eenrichtingsweg in de richting van de
voorstad. De afhellende rijweg is er inderdaad zeer smal:
minder dan 5,5 m tussen de geparkeerde wagens (toegelaten aan de linkse zijde) en het trottoir aan de rechtse zijde.
In de praktijk rijden de voertuigen er op twee stroken,
tegen een gematigde snelheid (tussen 30 en 40 km/u),
omwille van de beperkte beschikbare ruimte;
— tussen het Sint-Joostplein en het kruispunt van de Twee
Torenstraat met de Kardinaalstraat is de Leuvensesteenweg eveneens een eenrichtingsweg in de richting van de
voorstad. De hellende rijweg is er evenwel lets breder.
Hierdoor kon de rijweg worden opgesplitst in twee
rijstroken van 2,75 m. Aan de rechtste kant kunnen
voertuigen worden geparkeerd;
— tussen voornoemd kruispunt en het Daillyplein is de
Leuvensesteenweg een tweerichtingsweg met tweemaal
twee rijstroken en parkeergelegenheid aan beide zijden
van de rijweg.

— entre la place Madou et la place Saint-Josse, la chaussee de
Louvain est en sens unique vers les faubourgs. La voirie en
pente descendante y est effectivement etroite : moins de
5,5 m entre les voitures en stationnement (autorise du cote
gauche) et Ie trottoir de droite. En pratique, les vehicules y
circulent a deux de front, a vitesse moderee (de 1'ordre de
30 a 40 km/h) compte tenu de la place disponible limitee;

Om de veiligheid van de voetgangers op de Leuvensesteenweg te verzekeren:

Pour assurer la securite des pietons de la chaussee de
Louvain :

— werd een oversteekplaats met verkeerslichten aangelegd
aan het begin ervan op het Madouplein, net als aan het
Sint-Joostplem;
— werd het kruispunt met de Clovislaan voorzien van
driekleurige verkeerslichten.

— un passage protege par feux a ere installe a 1'entree de
celle-ci a la place Madou, de meme qu'a la place SaintJosse;
— Ie carrefour avec Ie boulevard Clovis a ete muni de feux
tricolores.

Gelet op het openbaar vervoer dat de Leuvensesteenweg, de
Scailquinstraat en de Verbieststraat bedient, en rekening
houdend met de voortdurende opstoppingen op het Madouplein (en, bijgevolg, op de Kleine Ring), wordt niet overwogen
om op het vak van de Leuvensesteenweg tussen het Madouplein en het kruispunt Twee Torenstraat/Kardinaalstraat
opnieuw het tweerichtingsverkeer in te voeren.

Compte tenu des transports en commun qui empruntent la
chaussee de Louvain, la rue Scailquin et la rue Verbiest et
compte tenu du blocage permanent de la place Madou (et par
voie de consequence, de la petite ceinture) qui en resulterait, il
n'est pas envisage de remettre la chaussee de Louvain a
double sens entre la place Madou et Ie carrefour rue des Deux
Tours/rue du Cardinal.

— entre la place Saint-Josse et Ie carrefour rue des Deux
Tours/rue du Cardinal, la chaussee de Louvain est egalement en sens unique vers les faubourgs. La voirie en pente
montante y est quelque peu plus large, ce qui permet Ie
marquage de 2 bandes de circulation de 2,75 m et Ie
stationnement des vehicules du cote droit;
— entre Ie carrefour precite et la place Dailly, la chaussee de
Louvain est a double sens et presente deux fois deux
bandes de circulation avec du stationnement autorise des
deux cotes de la voirie.
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De opiossing, die erin zou bestaan het parkeren te verbieden om aan eike zijde van de rijweg de trottoirs te verbreden
(winst: 2 X 0,7 m) door de aanleg van twee rijstroken van
2,75 m, zou schade toebrengen aan de ornliggende handelszaken zonder daarom de veiligheid van de voetgangers te
verhogen. Het zou bovendien het omwettig stilstaan van
auto's bevorderen. Hierdoor zouden er al snel opstoppingen
ontstaan op het Madouplein.

La solution qui consisterait a supprimer Ie stationnement
pour permettre d'elargir les trottoirs de chaque cote de la
voirie (gain : 2 X 0,7 m) en creant deux bandes de 2,75 m
nuirait a 1'activite des commerces riverains sans pour autant
ameliorer fondamentalement la securite des pietons. De plus,
cela favoriserait des arrets illicites d'automobiles, creant euxmemes rapidement un engorgement de la place Madou.

Meer ingrijpende opiossingen zouden de onteigening vereisen van talrijke handelszaken en woningen, evenals enorme
begrotingsmiddelen (die trouwens niet beschikbaar zijn) buiten eike verhouding met de aldus verkregen verbetering.

Des solutions plus lourdes necessiteraient d'exproprier de
nombreux commerces et habitations et exigeraient des budgets enormes (non disponibles, par ailleurs) sans aucune
mesure avec Ie benefice obtenu.

Gelet op de huidige mobiliteit te Brussel is het nuttig te
herinneren aan de noodzaak van wegen, aan de stadsuitgangen, die voldoende breed zijn om opstoppingen van voertuigen te verhinderen, evenals een verhoogde verontreiniging
door geluidshinder en uitlaatgassen.

Dans 1'etat actuei de la mobilite a Bruxelles, il n'est pas
inutile de rappeler qu'en sortie de ville, des voiries a largeur
suffisante constituent une necessite pour empecher des accumulations de vehicules et une pollution accrue due au bruit et
aux gaz d'echappement.

Het beperken van het aantal rijstroken van de Leuvensesteenweg zou in dit opzicht een vergissing zijn.

A cet egard, reduire Ie nombre de bandes de circulation de
la chaussee de Louvain constituerait une erreur.

Vraag nr. 311 van de heer Roelants du Vivier d.d. 27 augustus 1992 (Fr.):

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

Maatregelea tegen bet met-respecteren van de snelbeidsbeperking van 50 km/u.

Mesures centre Ie non-respect de la limitation de vitesse a
50 km/heure.

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.

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.

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

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

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).

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 (cassevitesse).

Graag had ik vernomen weike maatregelen de Minister
reeds heeft getroffen en weike hij voor ogen heeft ?

Je souhaiterais connaitre les mesures deja prises et prevues
par Monsieur Ie Ministre a cet egard.

Antwoord: Graag herinner ik het geachte lid er eerst en
vooral aan dat de snelheidscontroles en de bekeuring van
overtredingen volledig toekomen aan de gemeenten. Dit
betekent echter niet dat ik geen aandacht zou hebben voor het
probleem.

Reponse : Je voudrais tout d'abord rappeler a 1'honorable
membre que Ie controle des vitesses et la repression des
infractions incombe totalement aux communes. Cela etant,
j'ai ete extremement attentif a cette question.

Voor de invoering van een algemene snelheidsbeperking tot
50 km/u op alle gewest- en gemeentewegen werd aan het
studiebureau « Mens en Ruimte » een studie toevertrouwd ten
einde te bepalen in weike mate deze maatregel zou worden
aanvaard door de automobilisten.

Avant 1'instauration d'une limitation generalisee de la
vitesse a 50 km/h sur 1'ensemble des voiries regionales et
communales, une etude a ete confiee au bureau «Mens en
Ruimte» afin de determiner Ie degre d'acceptabilite de cette
mesure pour les automobilistes.

In juni 1991 diende «Mens en Ruimte » zijn eindverslag in
waarin het studiebureau besloot: «Men mag hopen dat de
beperkingen zullen worden nageleefd, aangezien de huidige
beperking tot 60 km/u overdag en buiten de spitsuren goed
wordt nageleefd op meer dan 4/5 (83 %) van de hoofdwegen
en straten.

En juin 1991, «Mens en Ruimte» remettait son rapport
final en concluant: «On peut esperer que les limitations
seront respectees, vu que sur plus de 4/5 (83 %) des chaussees
et rues principales, la limite actuelle de 60 km/h est bien
respectee pendant la journee et en dehors des heures de
pointe.
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Op meer dan de helft (55 %) van de wegen bedraagt de
snelheid van de verkeersstromen reeds minder dan 50 km/u,
op ongeveer een kwart (28 %) van de wegen schommelt deze
tussen 50 en 60 km/u.

Sur plus de la moitie (55 %) des routes, la vitesse du flux
est deja en dessous de 50 km/h; sur environ un quart (28 %)
des routes, elle se situe entre 50 et 60 km/h.

Op 1/6 van de bestudeerde vakken bedraagt de snelheid
buiten de spitsuren 70 km/u of meer.

Sur 1/6 des troncons etudies, la vitesse avoisine les 70 km/h
ou plus en dehors des heures de pointe.

Deze wegen konden omwille van de drukte erop en hun
hoge graad van onveiligheid niet worden weerhouden in de
categoric van de straten waar een snelheid van 70 km/u is
toegelaten, ondanks het feit dat de naleving van het maximum
van 50 km/u er zonder bijkomende maatregelen onzeker is.

Ces voiries, vu leur haut niveau d'activite et pour leur degre
eleve d'insecurite, n'ont pu etre retenues dans la categoric des
rues ou Ie 70 km/h est tolere, et ce, malgre Ie fait que Ie respect
de 50 km/h y est aleatoire sans mesures complementaires.

Na de nodige lessen te hebben getrokken uit de experimenten in Frankrijk, heb ik op basis van de conclusies van « Mens
en Ruimte» 3 begeleidingsmaatregelen getroffen die door
deze studies werden aanbevolen :

Tirant les lecons de 1'experience francaise et attentif aux
conclusions de «Mens en Ruimte», j'ai pris 3 mesures
d'accompagnement recommandees par ces etudes :

1. De lancering van een sensibiliseringscampagne voor de
nieuwe maatregel (zie «Vrij Verkeer» van aprifl992) met als
thema : «In de stad heeft het leven voorrang».

1. Le lancement d'une campagne de sensibilisation a la
nouvelle mesure (voir parcours libres d'avril 1992) sur le
theme : « En ville, priorite a la vie ».

2. De aankoop door het Gewest van 18 radars die in het
begin van 1993 ter beschikking zullen worden gesteld van de
gemeenten.

2. L'achat par la Region de 18 radars qui seront mis a la
disposition des autorites communales au debut de 1993.

3. De toewijzing van een tweede studie aan «Mens en
Ruimte» waarin dit studiebureau wordt belast met het
onderzoek van maatregelen die op korte termijn moeten
worden genomen voor de vakken waarop de snelheidsbeperking van 50 km/u moeilijk wordt nageleefd. Bepaalde grote
wegen vereisen immers een bijzondere fysieke aanleg om de
nieuwe snelheidsbeperking geloofwaardig te maken. Het
handelt zich voornamelijk om markeringen en eventueel
voorlopige aanlegwerken die later het voorwerp kunnen
uitmaken van definitieve inrichtingswerken.

3. L'attribution d'une 2'" etude a «Mens en Ruimte», le
chargeant de 1'examen des mesures a prendre a court terme
pour les troncons ou. le 50 km/h est diffidlement respecte.
Certaines grandes voiries necessitent en effet un amenagement
physique particulier pour rendre credible la nouvelle limitation de vitesse. II s'agit essentiellement de marquages et
d'amenagements eventuellement provisoires, pouvant faire
plus tard 1'objet d'amenagements definitifs.

De gerecupereerde ruimte zai in de mate van het mogelijke
worden gebruikt voor wegen voorbehouden aan de bussen en
voor fietspaden.

L'espace recupere sera attribue dans la mesure du possible a
des
] pistes cyclables.
;s voies reservees pour les bus et pour les

Met de uitvoering van deze werken zai kunnen worden
begonnen in September 1993.

Ces travaux pourraient voir un debut d'execution a partir
de septembre 1993.

De gemeenten zullen op dat ogenblik deze gewestelijke
inrichtingen als voorbeeld kunnen nemen om zeif de nodige
aanpassingen door te voeren op de gemeentewegen.

Les communes pourront alors prendre ces amenagements
regionaux comme exemple pour realiser elles aussi les adaptations necessaires sur les voiries communales.

Op heel wat gemeentewegen is een toegelaten snelheid van
50 km/u nog te hoog voor de veiligheid van de nietgemotoriseerde weggebruikers; het kan opportuun zijn om er
zones van 30 km/u in te voeren en er de infrastructuur van de
rijweg zodanig in te richten dat hogere snelheden onmogelijk
worden.

Sur de nombreuses voiries communales, une vitesse autorisee de 50 km/h est encore trop importante pour la securite des
usagers non motorises; il peut etre opportun d'y etablir des
zones de 30 km/h et d'y amenager 1'infrastructure de la
chaussee de facon a empecher des vitesses superieures.

Op de zijwegen van sommige grote lanen waakt het Gewest
over de snelheidsbeperking door de aanleg van snelheidsdrempels en plateaus (voorbeeld : de Lambermontlaan).

Sur les laterales de certains grands boulevards, la Region
veille a limiter la vitesse par la mise en place de casse-vitesse et
de plateaux (ex : boulevard Lambermont).

Vraag nr. 325 van de heer Drouart d.d. 28 September 1992
(Fr.):

Question n° 325 de M. Drouart du 28 septembre 1992 (Fr.):

De overeeakomstea afgesloten tussen het Gewest ea bouw-

Les coatrats cone/us entre la Region et des sodetes de

oadernemingen.

construction.

Sedert zijn aanstelling heeft de Minister een aantal overeenkomsten afgesloten voor de bouw van verschillende werken in
ons Gewest.

. Depuis son installation, le Ministre a conclu un certain
nombre de contrats pour la construction de differents travaux
dans notre Region.
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Graag verkreeg ik de lijst van de bouwondernemingen
waarmee sedert de aanstelling van de Minister overeenkomsten werden afgesloten, de data van de ondertekening ervan,
het bedrag ervan en het voorwerp van de werken.

II me plairait de connattre, depuis 1'installation du Ministre,
la liste des societes de construction avec lesquelles des
contrats ont ere conclus, la date de signature de ceux-ci, leur
montant et 1'objet des travaux.

Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid erover in te
lichten dat de gevraagde inlichtingen slechts sedert februari
1990 beschikbaar zijn op een informaticadrager.

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que les renseignements demandes ne sont disponibles
sur support informatique que depuis fevrier 1990.

Het onderzoek werd bovendien beperkt tot investeringswerken waarvan het bedrag groter of gelijk is aan
2.000.000 fr.

D'autre part, la recherche a etc limitee aux travaux
d'investissement d'un montant superieur ou egal a
2.000.000 F.

De onderhoudswerken werden dan ook niet in aanmerking
genomen.

Les travaux d'entretien ne sont done pas pris en compte.

De investeringen dekken:
—
—
—
—

de wegenwerken;
de werken betreffende het openbaar vervoer;
de werken aan de gewestelijke gebouwen;
de bijzondere technieken (wegverlichting, ventilatie van
de tunnels, enz.,.).

Les investissements couvrent:
—
—
—
—

les travaux routiers;
les travaux relatifs aux transports en commun;
les travaux aux batiments regionaux;
les techniques speciales (eclairage routier, ventilation des
tunnels, etc...).

De verzamelde gegevens zullen rechtstreeks worden overgemaakt aan het geachte lid. Het handelt zich immers om een
belangrijke hoeveelheid.

Etant donne la quantite importante de renseignements
collectes, ceux-ci seront transmis directement a 1'honorable
membre.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

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

Model van reglement om bet sluikstortea of het op de
opeabare weg acbtedatea van wimis tegen te gaan.

Modele de reglemeat destine a dissuader Ie depot claadestin
ou 1'abandoa de salissures sur la voie publique.

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

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

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

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

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

Ce genre d'initiative a pour desagreable consequence
d'entretenir au niveau communal 1'image d'un Executif
regional anarchique, voire divise.
313
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Het is jammer genoeg niet het enige voorbeeld en er gaat
geen dag voorbij of de gemeentebesturen krijgen wel «instructies» of andere «verzoeken tot medewerking» van de
meest uiteenlopende hoofdstedelijke overheden die ongetwijfeld het gebrek aan een goed gestructureerde hoofdstedelijke
administratie met de nodige middelen, meer bepaald het
nodige personeel, willen goed maken.

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

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

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

Antwoord: Het geachte lid drukt een aantal persoonlijke
standpunten uit over het ontwerp van gemeentelijke belastingsverordening en de administratieve betrekkingen tussen
de gemeenten en het Gewest.

Repoase : L'honorable membre expose une serie de points
de vue personnels sur Ie projet de reglement-taxe communal
et sur certaines relations administratives entre les communes
et la Region.

Hij stelt geen enkele vraag.
Ik kan hem bijgevolg geen antwoord geven.

II ne formule aucune question.
Par consequent, il ne m'est pas possible de lui fournir une
reponse.

Ik wens nochtans de nadruk op een foutieve verklaring van
het geachte raadslid te leggen : de Minister-Voorzitter die met
de voogdij belast is, heeft zijn akkoord op deze typeverordening gegeven.

Je tiens cependant a relever une affirmation erronee de
1'honorable conseiller: Ie Ministre-President, charge de la
tutelle, a marque son accord sur ce reglement-type.

De werkzaamheden zijn in overleg gebeurd met alle partijen sinds maart 1991 om de bestaande gemeentelijke
verordeningen te harmoniseren en de meest gepaste juridische
formule te vinden.

Les travaux ont ete menes en concertation avec toutes les
parties depuis mars 1991 dans Ie souci d'une harmonisation
des reglements communaux existants et de la recherche de la
formule juridique la plus appropriee.

Alle opmerkingen die gedurende deze werkzaamheden
werden gemaakt, zijn het voorwerp geweest van een gedetailleerd onderzoek met de hulp van de voogdijdienst.

Les remarques qui ont ete formulees au cours de ces
travaux ont ete examinees en detail avec 1'aide du service de la
tutelle.

Bovendien waarborgt deze belastingsverordening een billijke schadeloosstelling van de gemeenten voor de verleende
prestaties.

Ce reglement-taxe garantit par ailleurs une juste indemnisation des communes pour les prestations fournies.

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

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

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

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

De reglementeriag van de driagende medische hafp (dieast
100).

Reglementation de 1'aide medicale wgente (service 100).

Kan de heer Staatssecretaris mij meedelen weike reglementering thans geldt voor de « dispatching » van de Dringende Medische hulp » (de dienst 100) ? Op weike basis
beslissen de ambulanciers een persoon te vervoeren naar welk
Brussels ziekenhuis ?

Le secretaire d'Etat peut-il me dire quelle est la reglementation actuellement en vigueur pour le « dispatching » de 1'aide
medicale urgente (service 100) ? Sur quelle base les ambulanciers decident-ils de transporter une personne vers tel ou tel
hopital bruxellois ?

In dit kader had ik ook graag vernomen :
— hoever het werkterrein van de Brusselse Dienst strekt

buiten de grenzen van het Brusselse Gewest;

Je souhaiterais egalement savoir, danc ce cadre :
— jusqu'ou s'etend le terrain d'action du service bruxellois
en dehors des limites de la Region bruxelloise;
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— hoeveel personen in 1989 en 1990 afkomsrig uit het Brusselse Gewest werden vervoerd naar weike Brusselse ziekenhuizen;
— hoeveel personen in 1989 en 1990 vanuit het Vlaamse
Gewest werden vervoerd naar weike Brusselse ziekenhuizen;
— hoeveel personen in 1989 en 1990 vanuit het "Waalse
Gewest werden vervoerd naar weike Brusselse ziekenhuizen?

— combien de personnes en provenance de la Region bruxelloise ont etc transportees en 1989 et en 1990 vers quels
hopitaux bruxellois;
— combien de personnes en provenance de la Region flamande ont ere transportees en 1989 et en 1990 vers quels
hopitaux bruxellois;
— combien de personnes en provenance de la Region wallonne ont ete transportees en 1989 et en 1990 vers quels
hopitaux bruxellois ?

Aatwoord: De wet van 8 juli 1964 is van toepassing inzake
de dringende geneeskundige hulp. De uitvoeringsbesluiten van
deze wet bepalen dat de aangestelden van de 100-centra de
dichtstbi)'zi)'nde en meest aangepaste hulp sturen naar gewonden of zieken, zonder rekening te houden met enige administratieve omschrijvingen.
Wanneer het gaat om een interventie op de openbare weg of
in een plaats toegankelijk voor het grote publiek, zai de zieke of
gewonde persoon overgebracht worden naar het dichtstbijzijnde erkende ziekenhuis.
Wanneer de persoon echter in een prive-instelling of plaats
wordt opgehaald, heeft hij de vrije keuze inzake het ziekenhuis,
maar wel binnen een redelijke afstand :
— het interventiegebied van de dienst dringende geneeskundige hulp van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, omvat
buiten de 19 gemeenten, enkele wijken van Vilvoorde, St.
Pieters-Leeuw, Wemmel, Drogenbos, Linkebeek, Beersel,
Wezembeek-Oppem, Kraainem en Dilbeek. Deze gemeenten liggen korter bij de voorposten met ziekenwagens van
de Brusselse Brandweerdienst dan bij de dicht bijzijnde
voorpost van de Brandweerdiensten van Vilvoorde, Halle,
Asse en Zaventem;
— de ziekenwagentransporten uitgevoerd door de dienst dringende geneeskundige hulp worden gerangschikt volgens de
gemeente waar de gewonden of zieken worden opgehaald
en niet volgens de ziekenhuizen waar zij opgenomen werden. De bijgaande tabel geeft het aantal transporten weer
voor de 19 Brusselse gemeenten en de gemeenten van
buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Repoase : En matiere d'aide medicale urgente, c'est la loi du
8 juillet 1964 qui est d'application. Ses arretes d'execution
precisent notamment que les proposes des centres 100 envoyent a un blesse ou un malade les moyens appropries les plus
proches, sans correlation avec des limites territoriales administratives.

1989

1990*

19 gemeenten
Beersel/Alsemberg
Dilbeek + Itterbeek
Drogenbos
Linkebeek
St-Genesius-Rode
St. Pieters-Leeuw
Vilvoorde
Wemmel
Zaventem
Andere gemeenten

26.303 21.465
104
83
252
163
73
55
66
39
142
100
345
286
4
2
212
188
7
3
390
326

TOTAAL

27.899

S'il s'agit d'un evenement survenu sur la voie publique ou
dans un lieu public. Ie malade ou Ie blesse sera transporte vers
1'hopital agree Ie plus proche.
Si la personne transportee est relevee dans un lieu prive, elle
aura par centre Ie libre choix de son hopital de destination,
dans les limites territoriales raisonnables :
— Ie terrain d'action dit service d'aide medicale urgente de la
Region de Bruxelles-Capitale s'etend, outre les 19 communes, a certains quartiers de Vilvorde, St. Pieters-Leeuw,
Wemmel, Drogenbos, Linkebeek, Bersel, WezembeekOppem, Kraainem et Dilbeek, plus proches des postes
d'ambulances de son service que de ceux des pompiers de
Vilvoorde, Halle, Asse ou Zaventem;
— les transports en ambulance effectues par Ie service d'aide
medicale urgente sont classes par communes dans lesquelles ont ete relevees les personnes malades ou blessees et pas
par hopital de destination. Le tableau qui suit reprend Ie
nombre de transports effectues en provenance de communes exterieures a la Region de Bruxelles-Capitale ainsi que
1'ensemble des 19 communes.
1989

1991
28.518
103
221
98
52
133
105
1
217
10
481

22.718. 30.239

1990*

1991

19 communes
BeerseVAlsemberg
Dilbeek + Itterbeek
Drogenbos
Linkebeek
Rhode-St-Genese
Leeuw-St-Pierre
Vilvorde
Wemmel
Zaventem
Autres communes

26.303 21.465 28.518
104
83
103
252
163
221
73
55
98
66
39
52
142
100
133
345
286
105
4
2
1
212
188
217
7
3
10
390
326
481

TOTAL

27.899

22.718

30.239

* onvolledige cijfers ten gevolge van administratieve staking.

"' statistiques incompletes suite a la greye administrative.

Vraag nr. 83 van de heer Guillaume d.d. 25 September 1992
(Pr.) :
Opvaug van zwerfdieren, verloren of achtergelatea dierea.

Question n° 83 de M. Guillaume du 25 septembre 1992 (Fr.) :

Krachtens artikel 9, § 1 van de wet van 14 augustus 1986
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren «is iedere
persoon die een zwervend, verloren of achtergelaten dier
opvangt, verplicht dit binnen de vier dagen toe te vertrouwen
aan het gemeentebestuur van de plaats waar hij het dier heeft
opgevangen of dat van zijn woonplaats».

En vertu de 1'article 9, § 1" de la loi du 14 aout 1986 sur la
protection et le bien-etre des animaux, «toute personne qui
recueille un animal errant est tenu de le confier dans les 4 jours
a 1'administration communale de 1'endroit ou elle a trouve
1'animal ou de laquelle elle depend*.

Hebergement d'aaimaux errants.
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In de praktijk stelt men vast dat deze bepaling vooral van
toepassing is op de brandweerlui die, wegens hun functie,
dikwijis met dergelijke toestanden worden geconfronteerd.

On constate en pratique que cette disposition s'applique
surtout aux sapeurs pompiers qui, par leur fonction, sont
amenes a rencontrer ce type de situation.

De brandweerlui bescbikken echter niet altijd over de
nodige middelen om deze dieren tijdelijk op te vangen. Is er
voorzien in een gepaste opvangmogelijkheid voor bet geval
dat het dier niet onmiddellijk aan de bevoegde overheid kan
worden toevertrouwd zoals de wet dit bepaalt (binnen 4
dagen) ? Bestaan er bijzondere voorscbriften ?

Les sapeurs-pompiers ne disposent peut-etre pas toujours
des moyens necessaires pour heberger ces animaux en transit.
Un lieu d'hebergement approprie est-il prevu lorsque 1'animal
n'est pas confie immediatement a 1'autorite competente
comme la loi leur en laisse latitude (delai de 4 jours) ? Des
consignes particulieres existent-elles.

Aatwootd: In tegenstelling tot wat de vraag van de beer
Guillaume laat vermoeden, stelt het probleem van loslopende
dieren zich bij de Brandweer niet.

Reponse : Contrairement a ce que la question de Monsieur
Guillaume laisse supposer, Ie probleme des animaux errants
ne se pose pas au Service d'incendie.

Wanneer de Brandweer gevraagd wordt om tussenbeide te
komen voor het bevrijden van een dier, is de eigenaar ervan
vrijwel steeds bekend en meestal aanwezig bij de tussenkomst.

En effet, lorsque Ie Service d'incendie est appele pour Ie
sauvetage d'un animal, son proprietaire est pratiquement
toujours connu et, dans la plupart des cas, present a
1'intervention.

Het probleem van het opvangen van het dier stelt zich dus
niet, omdat de eigenaar het dier meeneemt.

Le probleme de 1'hebergement de 1'animal ne se pose done
pas, etant donne que le proprietaire emporte son animal des
qu'il est libere.

De enkele gevallen waar we wel met het probleem van
onderdak werden geconfronteerd, werden steeds geregeld
door Veeweyde.

Dans les cas, assez rares au demeurant, ou le Service
d'incendie est confronte au probleme d'hebergement, le
probleme est regle par la SPA de Veeweyde.

Vraag nr. 84 van de heer Simonet d.d. 24 September 1992
(Fr.):

Question a° 84 de M. Simonet du 24 septembre 1992 (Fr.):

Opbrengst voor de admiaistratie van de kortingszegels van
de taokstations.

Moatatit recupere par 1'admioistratioa via les timbresristournes des stations-sen'ice.

Sedert mei van dit jaar zijn de rijkswachters die de
dienstwagens voltanken verplicht de kleinhandelaar van de
opdrachtnemer de aangeboden kortingszegels te vragen.

Depuis le mois de mai dernier, les gendarmes qui font le
plein d'essence des vehicules de service sont tenus de reclaimer
au detaillant de 1'adjudicataire les timbres ristournes offerts.

De opbrengst hiervan komt de nationale schatkist ten
goede.

Le produit de ceux-ci est verse au niveau national a la
Tresorerie.

Kan de heer Staatssecretaris me zeggen of de ambtenaren
van zijn administratie en de leden van zijn Kabinet die de
dienstwagens gebruiken, verplicht zijn de door de tankstations afgegeven kortingszegels te vragen ?

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il m'indiquer si les
fonctionnaires de son administration et les membres de son
Cabinet utilisant des voitures de service sont tenus de
reclamer les timbres-ristournes delivres par les stationsservices ?

Zoniet, kan de heer Staatssecretaris me dan meedelen
waarom niet ?

Si non, Monsieur le Secretaire d'Etat veut-il bien m'en
communiquer la raison ?

Zo ja, kan de heer Staatssecretaris me zeggen hoeveel dat
opbrengt en weike de bestemming is van de kortingszegels,
verkregen bij de aankopen door de ambtenaren van zijn
administratie enerzijds en door de leden van zijn Kabinet
anderzijds ?

Le cas echeant, Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il, pour
les ristournes liees aux achats des fonctionnaires de son
administration, d'une part, et, a ceux des membres de son
Cabinet, d'autre part, me communiquer les montants ainsi
recuperes et la destination qui leur est reservee ?

Aatwoord: De benzine van de voertuigen van de Dienst
voor Brandweer en Dringende Medische Hulp wordt geleverd
door het Centraal Bureau voor Bureelbenodigdheden aan
aankoopprijs. De ambtenaren van deze Dienst ontvangen dan
ook geen spaarzegels. De benzine van de wagens van mijn
kabinet wordt geleverd overeenkomstig een contract met een
petroleummaatschappij. Mijn Kabinetsmedewerkers tanken
met een bankkaart en ontvangen evenmin spaarzegels.

Reponse: L'essence des vehicules du Service d'incendie et
d'aide medicale urgente est fournie par 1'Office Central des
Fournitures au prix d'achat. Les fonctionnaires de ce Service
ne recoivent done pas des timbres-ristournes. L'essence des
voitures de mon Cabinet est fournie suivant un contrat avec
une compagnie petroliere. Les membres de mon Cabinet
prennent de 1'essence avec une carte bancaire et ne recoivent
eux non plus des timbres-ristournes.
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau

Vraag gesteld aan de heer Gosuin

Question posee a M. Gosuin

Vraag rir. 218 van-de heer Cauweiier d.d. 19 november
1991 (N.):

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

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

Installation de panneaux anti-bruit Ie long des autoroutes
regiona/es en foncdon du nombte de decibels.

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

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

Weike orde van grootte wordt in aanmerking genomen om
bij voorrang geluidsschernien toe te kennen ?

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

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

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

Weike maatregelen werden tot hiertoe door het Brusselse
Gewest reeds genomen om te verhelpen aan de soms zeer
zware geluidshinder in de omgeving van bepaalde autosnelwegen op het grondgebied van het Brusselse Gewest?

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

Aatwoord: De beslissing om geluidsschermen te plaatsen
langs de autosnelwegen, gelegen in het Brusselse Gewest
hangt af van het Bestuur van de Uitrustmg en van het
Vervoerbeleid.

Reponse: La decision de placer des ecrans acoustiques Ie
long des autoroutes situees dans la Region bruxelloise depend
de 1'Administration de 1'Equipement et des Deplacements.

Op verzoek van het BUV bestudeert het Brussels Instituut
voor Milieubeheer de bijzondere gevallen van geluidshinder,
de verbeteringen die kunnen worden aangebracht en meer
algemeen werkt het Instituut mee aan de analyse van alle
problemen gebonden aan de geluidshinder in het Brusselse
Gewest.

Sur demande de 1'AED, 1'Institut bruxellois pour la Gestion
de 1'Environnement etudie les situations acoustiques particulieres, estime les ameliorations pouvant etre apportees et
d'une maniere generale, apporte son assistance dans 1'analyse
de tous les problemes lies au bruit en Region bruxelloise.

Voor het overige verwijs ik u naar het, antwoord van de
Minister van Verkeer op de vraag nr. 250, die u hem stelde.

Pour Ie surplus, je vous renvoie a la reponse du Ministre des
Communications a la question 250 identique que vous lui
aviez posee.

Vragen gesteld aan de heer van Eyil

Questions posee a M. van Eyil

Vraag nr. 237 van de heer Maingain d.d. 24 September 1992
(Pr.) :

Question n" 237 de M. Maingain du 24 septembre 1992
(Fr.):

Het symposium vaa de histoiische stedea in Istanboel.

Symposium des villes historiqws a Istanbul.

Uit mijn ondervraging van de Minister voor Internationale
Betrekkingen van de Franse Gemeenschap, de heer Michel
Lebrun, blijkt, gelet op het programma van dit symposium,
dat de thema's die er werden behandeld gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van de gewesten vallen.

Apres avoir interroge Ie Ministre des Relations internationales de la Communaute francaise, Monsieur Michel Lebrun,
apparait-il qu'eu egard au programme du symposium dont
question, les themes y traites relevaient partiellement de la
competence des regions.

Dit symposium (16-18 September 1992) werd georganiseerd door de vaste conferentie van de lokale en regionale
besturen van Europa.

Ce symposium (16-18 septembre) etait organise par la
Conference permanence des pouvoirs locaux et regionaux
d'Europe.
-

2502

Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 november 1992 (nr. 25)

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 30 novembre 1992 (n° 25)

Zou de heer Staatssecretaris me kunnen meedelen:

Monsieur Ie Secretaire d'Etat pourrait-il me faire savoir:

1. Of het Brussels Gewest er werd vertegenwoordigd, en zo
ja, door wie ?

1. Si la Region de Bruxelles y etait representee, et dans
1'affirmative, par queues instances ?

2. Of, gelet op de verdeling van de bevoegdheden tussen
gemeenschap en gewesten, het Brussels Gewest er niet zou
moeten voor waken in de toekomst met de Franse Gemeenschap, en in het bijzonder met het Commissariaat Generaal
voor de Internationale Betrekkingen, tot een akkoord te
komen om bij dit soort manifestaties een gemeenschappelijke
delegatie te sturen en er gemeenschappelijk aan deel te
nemen ?

2. Si, au regard du partage des competences entre communaute et Regions, il n'appartient pas a la Region de Bruxelles
de veiller, a 1'avenir, a prendre accord avec la Communaute
francaise, et plus particulierement avec Ie Commissariat
general aux relations internationales, pour arreter une representation et une participation commune a ce type de manifestation ?

Antwoord: Het Brussels Gewest werd niet uitgenodigd op
het symposium van Istanbul. Het kwam niet voor in het
bestand van de Permanente Conferentie van Lokale en
Regionale Besruren in Europa.

Repoase: La Region bruxelloise n'a pas etc invitee au
symposium d'lstanbul. Elle ne figurait en effet pas dans Ie
fichier de la CPLRE.

De Minister van Externe Betrekkingen van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve, Jos Chabert, zou een uitnodiging
gekregen hebben als lid van de PCLRBE indien ... de Europese
Raad zijn adres had gekend!

Le Ministre des Affaires exterieures de 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale aurait recu une invitation, en
cant que membre de la CPLRE si... le Conseil de 1'Europe
avait connu son adresse!

Het geachte lid kan er zeker van zijn dat het Brussels
Gewest in de toekomst niet meer genegeerd wordt — wat dit
bestand betreft tenminste — want ik heb erover gewaakt dat
alle gegevens van de leden van de Brusselse Executieve eraan
doorgegeven werden.

Que 1'honorable membre se rassure, la Region bruxelloise
ne sera plus ignoree, dans ce fichier-la du moins, j'ai veille a
lui communiquer 1'ensemble des coordonnees des membres de
1'Executif bruxellois!

Het zou zeer zeker belangrijk geweest zijn voor Brussel,
deel te nemen aan dit symposium, net als aan andere
activiteiten die vallen onder de bevoegdheid van de Europese
Raad. Daarom heb ik zeif van 7 tot 9 oktober deelgenomen
aan een colloquium, georganiseerd door de Raad over de
Europese categorieen van het erfgoed.

Il aurait en effet ete fort important, pour Bruxelles, d'etre
presente a ce symposium, comme a beaucoup d'autres
activites relevant du Conseil de 1'Europe. A ce sujet, je me suis
rendu moi-meme du 7 au 9 octobre a un colloque organise
par le Conseil sur les classes europeennes du patrimoine.

Vraag nr. 238 van de heer Simonet d.d. 24 September 1992
(Fr.) :

Question a° 238 de M. Simonet du 24 septembre 1992 (Fr.)

Opbreagst voor de administratie van de kortmgszegels van
de tankstatioas.

Montaat recupere par {'administration via les timbresristoumes des stations-service.

Sedert mei van dit jaar zijn de rijkswachters die de
dienstwagens voltanken verplicht de kleinhandelaar van de
opdrachtnemer de aangeboden kortingszegels te vragen.

Depuis le mois de mai dernier, les gendarmes qui font le
plein d'essence des vehicules de service sont tenus de reclamer
au detaillant de 1'adjudicataire les timbres ristournes offerts.

De opbrengst hiervan komt de nationale schatkist ten
goede.

Le produit de ceux-ci est verse au niveau national a la
Tresorerie.

Kan de heer Staatssecretaris me zeggen of de ambtenaren
van zijn administratie en de leden van zijn Kabinet die de
dienstwagens gebruiken, verplicht zijn de door de tankstations afgegeven kortingszegels te vragen ?

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il m'indiquer si les
fonctionnaires de son administration et les membres de son
Cabinet utilisant des voitures de service sont tenus de
reclamer les timbres-ristournes delivres par les stationsservices ?

Zoniet, kan de heer Staatssecretaris me dan meedelen
waarom niet ?

Si non, Monsieur le Secretaire d'Etat veut-il bien m'en
communiquer la raison ?

Zo ja, kan de heer Staatssecretaris me zeggen hoeveel dat
opbrengt en weike de bestemming is van de kortingszegels,
verkregen bij de aankopen door de ambtenaren van zijn
administratie enerzijds en door de leden van zijn Kabinet
anderzijds ?

Le cas echeant, Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il, pour
les ristournes liees aux achats des fonctionnaires de son
administration, d'une part, et, a ceux des membres de son
Cabinet, d'autre part, me communiquer les montants ainsi
recuperes et la destination qui leur est reservee ?

Aatwoord: Hierbij deel ik het geachte lid mede dat de
leden van mijn Kabinet die gebruik maken van een dienstvoertuig niet gehouden zijn kortingszegels op te vragen bij de
benzinestations.

Repoase : J'informe 1'honorable membre que les membres
de mon Cabinet utilisant des voitures de service ne sont pas
tenus de reclamer les timbres-ristournes delivres par les
stations-service.
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De opbrengst aan de schatkist die gepaard gaat met de
storting van deze zegels wordt tenietgedaan door de verspilling van tijd en energie die zo'n systeem met zich brengt.

L'avantage resultant du versement de ces timbres au Tresor
serait completement aneanti par la depense de temps et
d'energie occasionnee par la mise en place d'un tel systeme.

Wat de gebruiken betreft die bij het Bestuur van toepassing
zijn, verwijs ik het geachte lid naar het antwoord van de
Minister van het Openbaar Ambt.

En ce qui concerne les usages en vigueur a 1'administration,
j'e renvoie 1'honorable membre a la reponse que fera, sur le
meme objet, le Ministre de la Fonction publique.

Vraag nr. 239 van de heer de Lobkowicz d.d. 1 oktober 1992
(Fr.) :

Question n° 239 de M. de Lobkowicz du 24 octobre 1992
(Fr.) : .

Het spektakel op bet Museumplein naar aaoleiding van de
Monutaentendag.

Le spectacle a la place du Musee pour la journee du
patrimoine.

Ter opening van de open monumentendag had op zaterdag
12 September jongstleden op het Museumplein een klank- en
lichtspel plaats, «Tour des Sites». De vrees van veiligheidsverantwoordelijken van de Koninklijke Bibliotheek en van het
Museum voor Schone Kunsten voor brand of incidenten
onder de massa, was onterecht. Om het met de woorden van
« Le Soir» van de daaropvolgende maandag te zeggen : « de
petard was nat, het publiek dun gezaaid».

Le spectacle «Tour des Sites», a illumine la place du
Musee, samedi 12 septembre dernier, en ouverture de la
journee du patrimoine. Les responsables de la securite de la
Bibliotheque royale et des musees des Beaux-Arts craignaient
1'incendie ou 1'incident de foule, ils avaient tort de s'alarmer.
Pour reprendre 1'expression du « Soir » du surlendemain : «le
petard de la fete etait mouille, le public clairseme.

Kan de Staatssecretaris me ter zake volgende verduidelijkingen verschaffen:

L'honorable Secretaire d'Etat pourrait-il m'apporter au
sujet de ce spectacle les precisions suivantes :

— Waaraan wijdt u het mislukken van deze happening ?

— A quoi attribuez-vous 1'echec de la manifestation ?

— Wie stond in voor de organisatie ervan ?

— Qui a ete charge de 1'organisation du spectacle ?

— Volgens weike procedure werd de medecontractant van
het Gewest aangewezen ?

— Quelle a ete la procedure de designation du cocontractant de la Region ?

— Hoeveel heeft dit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
gekost (contract met de organisator en bijkomende kosten) ?

— Quel en a ete le cout pour la Region de BruxellesCapitale (contrat avec 1'organisateur + frais annexes) ?

— Hoeveel uitnodigingen werden verstuurd? Hoeveel
publiciteit werd voor deze happening gevoerd? En hoeveel
heeft deze gekost ?

— Combien d'invitations ont ete envoyees et quelle publicite a ete faite pour l'« evenement», et ceci pour quel
montant ?

— Hoeveel toeschouwers werden verwacht en hoeveel
kwamen er opdagen ?

— Combien de spectateurs etaient attendus et combien
etaient presents ?

— In weike mate heeft deze manifestatie het Brussels
patrimonium in de kijker geplaatst ?

— Quel a ete 1'apport de la manifestation pour la promotion du patrimoine a Bruxelles ?

— Hoe zai het spektakel in mekaar ?

— Quelles etaient les differentes parties du spectacle ?

— Weike delen van het spektakel hadden betrekking op
Brussel?

— Quelles etaient celles qui avaient un rapport avec
Bruxelles ?

— De uitnodigingen werden opgesteld in uw naam en in
naam van het organiserend comite van de open monumentendag. Zou u me de referenties kunnen meedelen van de brief
met het akkoord van dit comite om aan deze manifestatie deel
te nemen?

— Les cartons d'invitation etaient faits a votre nom et a
celui du comite organisateur de la journee du patrimoine.
Pourriez-vous me communiquer les references de la lettre
d'accord dudit comite pour participer a cette manifestation ?

Aatwoord: Ik betreur het dat ik het geachte lid niet
ontmoet heb tijdens het evenement, anders had hij mi] toen
deelgenoot kunnen maken van zijn eerste indrukken.

Reponse : Je regrette de n'avoir pu rencontrer 1'honorable
membre sur place au moment meme de la manifestation et
d'avoir ainsi ete empeche de recueillir ses impressions.

Van een mislukking spreken lijkt me overdreven al was het
spektakel dan geen groot succes, noch op kwalitatief vlak,
noch wat betreft de opkomst van een groot publiek.

Parler d'echec de la manifestation me semble exagere,
meme si le spectacle n'a pas repondu aux espoirs qu'il a
suscites, et ce tant du point de vue qualitatif que de celui de la
presence d'un public nombreux.

De v.z.w. «Tour des Sites» die bestaat uit jong gediplomeerden van het «Institut des Hautes Etudes de Communication Sociale » (IHECS) was belast met de organisatie van het
spektakel en met de publiciteit ervoor.

C'est 1'a.s.b.l. «Tour des Sites 92», constituee de jeunes
recemment diplomes de 1'Institut des Hautes Etudes de
Communication Sociale (IHECS) qui etaient charges de
1'organisation du spectacle et de la publicite y afferente.
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Deze v.z.w. had reeds talrijke positieve contacten gelegd,
onder andere met de Stad Brussel en meer bepaald met de
Schepen van Cultuur, de heer Thielemans.

Cette a.s.b.l. avait deja noue de nombreux contacts positifs,
notamment avec la Ville de Bruxelles et plus particulierement
son Echevin de la Culture, Monsieur Thielemans.

Tijdens de zomer had het Waalse Gewest in het kader van
de Open Monumentendag bovendien 10 openluchtspektakels
besteld en het slotspektakel vond plaats op 13 September.

De plus, la Region wallonne avait commande, au fil de
1'ete, dix spectacles dans des lieux ouverts lors de la Journee
du Patrimoine, dont Ie spectacle de cloture a Namur Ie soir du
13 septembre.

Daarom heb ik in het kader van de « Open Monumentendag» mijn goedkeuring gegeven aan de organisatie van dit
spektakel met als hoofddoel, een gemeenschappelijke actie
met Wallonie.

En consequence de ceci, j'ai marque mon accord pour
1'organisation de ce spectacle dans Ie but d'une action
commune avec la Wallonie dans Ie cadre de la Journee du
Patrimoine.

Het bedrag van de overeenkomst was 498.000 fr. BTW niet
inbegrepen + 100.000 fr. voor de laserstralen die op aanvraag van het Museum de pyrotechnische effecten moesten
vervangen.

Le montant de la convention s'elevait a 498.000 F HTVA, y
compris 100.000 F de supplement pour les effets laser
destines a remplacer les effets pyrotechniques, et ceci a la
demande des musees.

Er moet genoteerd worden dat dit bedrag de hele organisatie dekt alsook de publiciteitskosten (affiches, pers, radio en
televisie).

II est a noter que ce montant couvre 1'organisation du
spectacle ainsi que les frais de publicite (affiches, contacts
presse, radios et televisions).

Er werden 500 persoonlijke uitnodigingen opgestuurd, er
werden affiches gekleefd, in bepaalde winkelstraten van het
centrum werden foldertjes uitgedeeld en het evenement werd
veelvuldig aangekondigd op « Radio 21».

500 invitations personnalisees avaient ete lancees, des
campagnes d'affichage ont ete menees, des papillons ont ete
distribues dans certaines rues commercantes du centre ville,
1'evenement a ete abondamment annonce par Radio 21.

Men kan het aantal toeschouwers schatten op 1.000.

On peut estimer le nombre de spectateurs a un petit millier.

Dat het evenement geen positieve bijdrage geleverd heeft
tot de Open Monumentendag geef ik grif toe.

Je concede a 1'honorable membre que 1'apport de la
manifestation pour la promotion du patrimoine a Bruxelles
n'a pas ete positif.

Buiten de inleiding, die aangepast werd aan de historische
plaats, was het spektakel identiek aan degene die in Wallonie
opgevoerd werden.

Le spectacle etait identique a ceux organises en Wallonie,
hormis 1'introduction qui etait adaptee aux lieux historiques
dans lesquels ils se deroulaient.

Toen ik het Organisatiecomite van de Open Monumentendag op de hoogte bracht van mijn wens om de dag te openen
met een spektakel, uitte dit comite de wens om deel te nemen
aan de organisatie ervan (PV van de vergadering van 1 juni
1992).

Lorsque j'ai informe le Comite organisateur de la Journee
du Patrimoine qu'il entrait dans mes intentions de celebrer
1'ouverture de la journee par un spectacle, ce Comite organisateur a souhaite ne pas etre exclu de cette initiative (PV de la
reunion du 1" juin 1992).

Tijdens de zitting van 26 juni 1992 hebben de verantwoordelijken hun spektakel voorgesteld aan het Organisatiecomite.

Des lors, les responsables de «Tour des Sites* sont venu
presenter leur projet au Comite organisateur en sa seance du
vendredi 26 juin.

Tot slot is het nuttig iets te leren van deze weinig positieve
ervaring. Het principe om een spektakel aan te bieden aan de
Brusselse bevolking lijkt me echter even belangrijk als de
Open Monumentendag zeif.

Pour conclure, je crois utile de tirer les lecons de cette
experience qui ne s'est guere revelee positive. Le principe
d'offrir a la population bruxelloise un spectacle de qualite
pour celebrer 1'ouverture d'un evenement aussi important que
la Journee du Patrimoine me semble a retenir.
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Voorzitter en Minister belast met Ruimtelijke Ordening, de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling
President et Ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi
19.12.1990

241

Clerfayt

o

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.
Traduction simultanee des debats lors des conseils communaux.

2438

1. 2.1991

262

Cornelissen

o

Vernieuwing van het stadsweefsel — Subsidies van de Execu-

2438

tieve.

Renovation du tissu urbain. — Subventions accordees par
1'Executif.
27. 3.1991

297

de Lobkowicz

o

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende
gemeenten.
Organigramme du personnel charge du departement de
1'informatique dans les differentes communes.

28. 3.1992

300

Payfa

* * Nederlandstalige stempelkaarten voor Franstaligen.
Cartes de pointage en neerlandais pour francophones.

2441

12. 9.1991

369

de Lobkowicz

*

Onderzoeksopdrachten.
Missions d'etudes.

2407

8.10.1991

388

de Lobkowicz

o

Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St-Gillis.
Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles.

2438

15.10.1991

392

Debry

o

De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten inzake
stadsvernieuwing.
Le remboursement des avances recuperables en matiere de
renovation urbaine.

2439

11.12.1991

418

Vandenhossche

o

Renovatie- en saneringspremies.
Primes a la renovation et a 1'assainissement.

2439

1. 4.1992

452

Drouart

**

De projecten ter bevordering van de integratie en de samenleving van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.
Les projets visant a 1'integration et a la cohabitation des
differentes communautes locales.

2441

1. 4.1992

453

Drouart

* * De projecten ter bevordering van de integratie en de samenleving van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.
Les projets visant a 1'integration et a la cohabitation des
differentes communautes locales.

2442

3. 4.1992

457

de Marcken de Merken

*

Het Verbindingsbureau Brussel-Europa.
Le Bureau de liaison Bruxelles-Europe.

2407

21. 5.1992

476

Cauwelier

*

Studie- en Onderzoeksopdrachten door externe organisaties.
Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs.

2407

15. 5.1992

477

Cauwelier

*

De publikaties van het Kabinet.
Les publications du Cabinet.

2407

2438

314
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22. 5.1992

478

Nagy

Hotel op de hoek van de Leopold- en de Schildknaapstraat, Bouwvergunmngen.
Hotel a 1'angle des rues Leopold et de 1'Ecuyer. — Permis de
batir.

2443

22. 6.1992

485

de Lobkowicz

De Wereldtentoonstelling 1992 in Sevilla. — Deelneming van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Exposition universelle de Seville 1992. — Participation de la
Region de Bruxelles-Capitale.

2444

22. 6.1992

486

Carton deWiart

Uitbreiding van het Borschettecentrum. — Stedebouwkundige lasten.
Extension du centre Borschette. — Charges d'urbanisme.

2445

26. 6.1992

487

Nagy

Uitgaven voor het informatiebeleid van de Executieve.
Depenses pour la politique de communication de 1'Executif.

2439

2. 7.1992

488

Drouart

Gebruik van de subsidie «Integratie » 1990 door de gemeente
Anderlecht.
Utilisation de la subvention «Integration» 1990 par la
commune d'Anderlecht.

2446

8. 7.1992

489

Drouart

Inplanting van de b.v.b.a. Golf Action in Neerpede.
Implantation de la s.p.r.l. Golf Action a Neerpede.

2408

8. 7.1992

490

Nagy

De niet-conformiteit van de werken op het Bamcadenplein
door de n.v. Intervest.
La non-conformite des travaux realises place des Barricades
par la s.a. Intervest.

2447

24. 9.1992

495

Paternoster

Uitkering van dividenden door de gas- en elektriciteitsmaatschappijen aan de gemeenten.
Dividendes verses aux communes par les socieres de gaz et
d'electricite.

2448

28. 7.1992

496

Nagy

Afwijking van het gewestplan voor het kantoorproject van de
Grondmaatschappij Brugmann-Moliere.
Derogation au plan de secteur pour Ie projet de bureaux de la
Cie Fonciere Brugmann-Moliere.

2450

29. 7.1992

497

Drouart

De toekenning van chauffeurs aan oud-Ministers.
L'octroi de chauffeurs a d'anciens Ministres.

30. 7.1992

498

Galand

Vertegenwoordiging van de Executieve in de adviescommissies voor schoolvervoer.
Representation de 1'Executif dans les commissions consultatives du transport scolaire.

2. 8.1992

499

De Berlangeer

Reclamegeschenken van het Gewest.
Cadeaux publicitaires de la Region.

2. 8.1992

500

De Berlangeer

Hoofding van het ministerieel briefpapier.
En-tete du papier a lettres ministeriel.

12. 8.1992

502

Duponcelle

Vermindering van de gemeentelijke opcentiemen na de stijging van de onroerende voorheffing.
Diminution des centimes additionnels communaux a la suite
de 1'augmentation du precompte immobilier.

1. 9.1992

503

Vandenbossche

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.
Utilisation ecologique du papier.

29. 9.1992

504

Guillaume

Het gewestelijk aandeel in het nieuwe Heizelstadion.
La part regionale dans Ie nouveau stade du Heysel.
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29. 9.1992

505

Vandenbussche

Inzagerecht van de gemeenteraadsleden betreffende de
gemeentelijke v.z.w.'s.
Droit de regard des conseillers communaux sur les a.s.b.l.
communales.

2408

29. 9.1992

506

Vandenbussche

Inkomsten en uitgaven van de gemeentebedrijven (-regies).
Recettes et depenses des entreprises (regies) communales.

2455

29. 9.1992

507

Vandenbussche

Inzagerecht van de gemeenteraadsleden en recht op fotocopies.
Droit de regard des conseillers communaux et droit a des
photocopies.

2459

24. 9.1992

508

Drouart

Verscheidenheid in de talloze gemeentelijke belastingsreglementen.
Disparite entre les nombreux reglements-taxes communaux.

2460

24. 9.1992

509

Drouart

De toepassing van de sociale programmatie 1991-1994 op de
lokale overheidsdiensten.
L'application de la programmation sociale 1991-1994 pour
les services publics locaux.

2461

24. 9.1992

510

Grouwels

Middelen van de gemeenten tegen de clandestiene kantoren.
Moyens des communes face aux bureaux clandestins.

2461

24. 9.1992

511

Grouwels

Deficit van het gemeentelijk onderwijs.
Deficit de 1'enseignement communal.

2409

24. 9.1992

512

Nagy

Aantal vragen van voorafgaandelijk advies van de Raad van
State.
Nombre de demandes de 1'avis prealable du Conseil d'Etat,

2462

24. 9.1992

513

Nagy

De dringende noodzakelijkheid aangevoerd in de besluiten
van de Executieve (vervolg).
L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif (suite).

2463

29. 9.1992

514

Simonet

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de
tankstations.
Montant recupere par 1'administration via les timbresristournes des stations-service.

2409

24. 9.1992

515

Simonet

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de
tankstations.
Montant recupere par 1'administration via les timbresristournes des stations-service.

2464

3. 8.1992

516

Nagy

De overdracht van de dode hand van Staat naar Gewest.
Le transfert de la mainmorte de 1'Etat vers la Region.

2409

5.10.1992

517

Grouwels

Parkeergelegenheden in EEG-gebouwen.
Pares de stationnement dans les immeubles de la CEE.

2465

5.10.1992

518

Drouart

Stedebouwkundige vergunning voor de hondentrainingspistes.
Permis d'urbanisme pour les pistes d'education canine.

2409

28. 9.1992

519

Guillaume

Verenigbaarheid van het gemeentelijk mandaat met de opdracht van gewestelijk inspecteur.
Compatibilite entre le mandat communal et la mission
d'inspecteur regional.

2466

28. 9.1992

520

Drouart

De contracten tussen het Gewest en de bouwmaatschappijen.
Les contrats conclus entre la Region et des societes de
construction.

2410

28. 9.1992

521

Nagy

Voorrang aan kantoren in de werken op het Martelarenplein.
Priorite aux bureaux dans les travaux a la place des Martyrs.

2410

2508
Datum

Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 november 1992 (nr. 25)

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 30 novembre 1992 (n° 25)

Vraag nr.

Voorwerp

Bladzijde

Objet

Page

Auteur
Date

Question n°
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5.10.1992

522

Drouart

5.10.1992

523

Huytebroeck

5.10.1992

524

Huytebroeck

5.10.1992

525

Debry

5.10.1992

526

Debry

7.10.1992

527

Huytebroeck

14.10.1992

528

Huytebroeck

14.10.1992

529

Huytebroeck

14.10.1992

530

de Lobkowicz

14.10.1992

531

de Lobkowicz

14.10.1992

532

de Lobkowicz

14.10.1992

533

Drouart

14.10.1992

534

Drouart

15.10.1992

535

de Lobkowicz

13.10.1992

536

Nagy

Inventaris Van de gebouwen gebruikt door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Inventaire des immeubes occupes par la Region de BruxellesCapitale.
De gevolgen van de gewijzigde algemene reglementering op
de werkloosheid.
Les consequences des modifications de reglementation
generale du chomage.
De gevolgen van het begeleidingsplan voor werklozen.
Les consequences du plan d'accompagnement des chomeurs.
Verdeling van de werkingsuitgaven van de GOMB.
Repartition des depenses de fonctionnement de la SDRB.
Afbraak van woningen in de Munthofstraat.
Demolition d'immeubles d'habitation dans la rue Hotel des
Monnaies.
Hoofdelijke bijdrage voor onvrijwillig deeltijdse werknemers.
Cotisation capitative pour les travailleurs a temps partiel
involontaires.
Geslachtsdiscriminarie in de werkaanbiedingen van de
BGDA.
Discrimination de sexe dans les offres d'emplois de 1'ORBEM.
Projecten voor Tour en Taxis en gebouw B.
Projets pour Tour et Taxis et Ie batiment B.
Maximumbedragen voor de gemeentelijke belastingen.
Maxima suggeres pour les taxes communales.
Aanwijzing van de advocaten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Designation d'avocats par la Region de Bruxelles-Capitale.
Door de gemeentelijke diensten uitgestelde ambtshalve
schrappingen.
Radiations d'office reportees par les autorites communales.
De gewestelijke subsidies voor de gemeenten.
Les subsides regionaux aux communes.
De prijs «L'Iris de l'integration».
Le prix de «l'Iris de l'mtegration».
Aanwijzing van de architecten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Designation d'architectes par la Region de Bruxelles-Capitale.
De deelneming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan
de dagen voor de beroepsopleiding voor de vrouwen.
La participation de la Region Bruxelles-Capitale aux journees
consacrees a la formation professionnelle des femmes.

2439

2410

2411
2467
2468
2411
2412

2412
2413
2413
2414
2414
2414
2415

2415

Minister belast met Financial, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekldngen

Ministre des Finances, du Budget, de la Foncdon publique et des Relations exterieures
6. 3.1992

126

de Marcken de Merken

15. 5.1992

138

Cauwelier

*

Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Evolution des droits d'enregistrement dans la Region de
Bruxelles-Capitale.
De publikaties van het Kabinet.
Les publications du Cabinet.

2415

2415
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4. 6.1992

142

Nagy

De uitbreiding van het Communicatiecentrum Noord.
L'extension du batiment CCN.

2416

16. 6.1992

145

de Lobkowicz

Belasting op de stadsreinheid en -veiligheid. — Aanmaning
tot terugbetaling.
Taxe PSU. — Mise en demeure de rembourser.

2416

28. 7.1992

150

Nagy

Vrijstelling van onroerende voorheffing en registratierechten
voor de coordinatiecentra.
Exoneration des centres de coordination du precompte
immobilier et des droits d'enregistrement.

2416

1. 9.1992

152

Vandenbossche

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.
Utilisation ecologique du papier.

2469

29. 9.1992

153

Nagy

De overheveling van administratief personeel van het Planbureau naar de Gewesten.
Transfert de personnel administratif du Bureau du Plan aux
Regions.

2470

24. 9.1992

154

de Clippele

De gewestelijke belasting op de bezette oppervlakte.
Taxe regionale sur la surface occupee.

2471

24. 9.1992

155

Simonet

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de
tankstations.
Montant recupere par 1'administration via les timbresristournes des stations-service.

2471

27.10.1992

156

Vandenbossche

Participatie van het Gewest in «Pari]'s-Brussel».
Participation de la Region au «Paris-Bruxelles».

2472

27.10.1992

157

Vandenbossche

Participatie van het Gewest in de Memorial Van Damme.
Participation de la Region au Memorial Van Damme.

2473

12.10.1992

158

Drouart

Inventaris van de gebouwen gebruikt door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Inventaire des immeubles occupes par la Region de BruxellesCapitale.

2416

Minister belast met Huisvestmg, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
Ministre du Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau
Overeenkomst tussen het BIM en de Stadswinkel. — Advies
inzake afvalstoffen.
Convention entre 1'IBGE et Ie Centre urbain. — Avis en
matiere de dechets.

2474

Roelants du Vivier

Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.
Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvelles constructions.

2416

126

Adriaens

Het recycleren van gebruikte olien en dierlijke en plantaardige vetten.
Le recyclage des huiles et graisses animales et vegetales
usagees.

2417

128

Drouart

Sanering van een bi-cross piste in de buurt van de Vogelenzang.
L'assainissement d'une piste de bi-cross dans les quartiers du
Vogelenzang.

2474

3. 1.1992

120

de Marcken de Merken

29. 1.1992

124

11. 2.1992

17. 2.1992

»»
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18. 2.1992

130

Huytebroeck

De slijkcollector te Asse.
Le collecteur de boue a Asse.

2475

18. 2.1992

131

Cauwelier

Het toewijzingssysteem van sodale woningen.
Systeme d'attribution de logements sociaux.

2417

4. 3.1992

133

Drouart

De organisatie van de commodo en mcommodo-onderzoeken.
L'organisation des commodo et incommodo.

2476

6. 3.1992

138

de Marcken de Merken

Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
L'evolution des droits d'enregistrement dans la Region de
Bruxelles-Capitale.

2417

13. 3.1992

140

Adriaens

Het chemisch bedrijf UCB in Drogenbos.
L'usine chimique de 1'UCB situee a Drogenbos.

2477

23. 3.1992

142

Adriaens

De bouw van een thermische centrale aan de grenzen van het
Hoofdstedelijk Gewest.
La construction d'une centrale thermique aux limites de la
Region de Bruxelles.

2478

26. 3.1992

143

Andre

Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GMB.
Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB.

2417

14. 4.1992

146

Drouart

Uitbreiding van het laboratorium STEROP n.v.
L'extension du laboratoire s.a. STEROP.

2478

13. 4.1992

147

Adriaens

Oprichting van een eel «schone technologieen» en opening
van een «ondernemingen-leeimilieu»-loket.
La creation d'une cellule «technologies propres» et d'un
guichet « entreprises-environnement».

2480

6. 5.1992

149

Paternoster

« Groene telefoon » voor milieu-opvoeding.
« Telephone vert» d'educadon a 1'environnement.

2481

27. 4.1992

151

de Lobkowicz

Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en
Leefmilieu.
Lettre de 1'Administration des Ressources naturelles et de
1'Environnement.

2417

16. 6.1992

156

Drouart

Het uitnodigen van journalisten op de reizen naar het
buitenland.
Invitations a des membres de la presse a 1'occasion de voyages
a 1'etranger.

2417

16. 6.1992

157

Nagy

De vervuilende lozingen van Carcoke.
Les rejets polluants de 1'usine Carcoke.

2417

22. 6.1992

158

Drouart

De analyses van het net «Klare kijk op de lucht».
Les analyses du reseau «Transparence Air».

2481

10. 7.1992

159

Debry

Ordonnancering van de uitgaven voor een studie over de
gedwongen verhuring.
Ordonnancement des depenses pour une etude sur la location
forcee.

2484

29. 7.1992

160

de Lobkowicz

Gedeeltelijke concessie van het gebied Kinsendael.
Concession partielle du site du Kinsendael.

2418

29. 7.1992

161

Drouart

De uitstoot van walgelijke rook door de afvalverbrandingsoven in Neder-over-Heembeek.
Le rejet de fumee nauseabonde de 1'incinerateur des dechets
de Neder-over-Heembeek.

2418

29. 7.1992

162

Drouart

De verkoop van terreinen door «Le Logement molenbeekois».
La vente de terrains par «Le Logement molenbeekois».

2485
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11. 8.1992

163

Duponcelle

Eventuele vervuilingsmetingen op de Leuvensesteenweg.
Mesures eventuelles de la pollution de 1'air sur la chaussee de
Louvain.

2486

11. 8.1992

164

Adriaens

Het vervolgen van milieumisdrijven.
La repression des atteintes a 1'environnement.

2418

27. 8.1992

165

Adriaens

Balans van de werking van het gewestelijk compoststation.
Bilan du fonctionnement de la station regionale de cornpostage.

2418

28. 8.1992

166

Vandenbossche

Prive-sponsoring van milieuverenigingen.
Parrainage d'associations de defense de 1'environnement par
Ie secteur prive.

2418

1. 9.1992

167

Vandenbossche

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.
Utilisation ecologique du papier.

2418

3. 9.1992

168

Vandenbossche

Criteria bij de toewijzing van sociale huur- of koopwoningen.
Criteres lors de la location ou de la vente de logements
sociaux.

2419

4. 9.1992

169

Nagy

Het standpunt van de Minister inzake de milieubelasting.
Position du Ministre en matiere des ecotaxes.

2419

29. 9.1992

171

GuiUaume

Jachtopzichters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Gardes-chasse dans la Region de Bruxelles-Capitale.

2420

24. 9.1992

172

Grouwels

Leegstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Logements inoccupes dans la Region de Bruxelles-Capitale.

2420

24. 9.1992

173

Grouwels

Gebrekkig onderhoud van de Daillykazerne.
Mauvais entretien de la caserne Dailly.

2420

24. 9.1992

174

Roelants du Vivier

Installatie van regenwaterputten bij nieuwbouw.
Installation de citernes d'eau de pluie pour les nouvelles
constructions.

2421

24. 9.1992

175

Nagy

De dringende noodzakelijkheid aangevoerd in het besluit
betreffende de beperking van geluidsemissies.
L'urgence invoquee dans 1'arrete relatif a la limitation des
emissions sonores.

2421

24. 9.1992

176

Simonet

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de
tankstations.
Montant recupere par 1'administration via les timbresristournes des stations-service.

2421

29. 9.1992

177

Adriaens

Uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de toegang tot informatie met betrekking tot het
milieu.
Execution de 1'ordonnance du 29 aout 1991 relative a 1'acces
a 1'information en matiere d'environnement.

2422

29. 9.1992

178

Adriaens

Prive-gebruik van het gewestelijk Boudewijnpark voor het
«Tuinfestival».
Occupation privee du pare regional Roi Baudouin pour Ie
« Festival des jardins».

2422

1.10.1992

179

Adriaens

Lawaai, factor van mislukking op school.
Le bruit, facteur d'echec scolaire.

2423

1.10.1992

180

Drouart

Aantal afsluitingen van de waterdistributie in het Gewest.
Nombre de coupures d'eau dans la Region.

2423

5.10.1992

181

Galand

Door het Gewest gefinancierde programma's van het
Instituut voor Hygiene en Epidemiologie.
Programmes de 1'Institut d'Hygiene et d'Epidemiologie finances par la Region.

2423
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14.10.1992

182

Drouart

De prive-verbrandingsovens in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Les incinerateurs prives en Region de Bruxelles-Capitale.

2424

20.10.1992

183

Drouart

Hinder door de verbrandingsoven van het Westland Shopping Center.
Nuisances par 1'incinerateur du Westland Shopping Center.

2424

20.10.1992

184

Drouart

Clandestiene stortingen in de Vogelenzangwijk.
Versages clandestins dans Ie quartier du Vogelenzang.

2424

Minister belast met Economic
Ministre de 1'Economie
21.12.1990

40

de Lobkowicz

Toelage voor de v.z.w. CERA/CGTO.
Subside a 1'a.s.b.l. CERA/CGTO.

2424

1. 9.1992

99

Vandenbossche

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.
Utilisation ecologique du papier.

2425

7.9.1992

100

Roelants du Vivier

Recyclage van de afgedankte wagens.
Recyclage des voitures hors d'usage.

2425

24. 9.1992

101

Simonet

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de
tankstations.
Montant recupere par 1'administration via les timbresristournes des stations-service.

2486

31. 7.1992

102

de Lobkowicz

Contract met de ULB in het kader van het Europese Jouleprogramma.
Convention avec 1'ULB dans Ie cadre du programme europeen Joule.

2487

25. 9.1992

103

Galand

Projecten verbonden aan de gezondheidspool van de v.z.w.
Technopool.
Projets lies au pole sante de 1'a.s.b.l. Technopol.

2488

20.10.1992

104

Nagy

Ontstaan en werking van Brustart.
Creation et fonctionnement de Brustart.

2426

Minister belast met Openbare Werken, Verkeer en de Vemieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten
Ministre des Travaux publics, des Communications
et de la Renovation des Sites d'Activites economiques desaffectes
16. 6.1992

297

Drouart

De veiligheid van de voetgangers op de Ninoofsesteenweg
(vervolg).
La securite des pietons sur la chaussee de Ninove (suite).

2490

26. 6.1992

304

Maingain

Taalgebruik op de informatieborden tijdens werken.
Emploi des langues sur les panneaux d'information lors de
travaux.

2491

29. 7.1992

307

Maingain

Vervanging van de straatlantarens en de verlichtingspalen in
sommige grote straten van Brussel (vervolg).
Remplacement des reverberes et poteaux d'eclairage sur
certaines grandes arteres de Bruxelles (suite).

2491
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29. 7.1992

308

Maingain

Aanleg van de Koninklijke Sint-Mariastraat.
Amenagement de la rue Royale Sainte-Marie.

2492

11. 8.1992

309

Duponcelle

Verantwoordelijkheid van het Gewest inzake de veiligheidsproblemen op de Leuvensesteenweg.
Responsabilite de la Region dans les problemes de securite sur
la chaussee de Louvain.

2493

11. 8.1992

310

Adriaens

Het zaaien van gras op de eigen beddingen voor de trams.
Engazonnement des sites propres pour tramways.

2426

27. 8.1992

311

Roelants du Vivier

Maatregelen tegen het niet-respecteren van de snelheidsbeperking van 50 km/u.
Mesures centre Ie non-respect de la limitation de vitesse a
50 km/heure.

2495

28. 8.1992

312

Adriaens

De reclame op de schuilhokjes van de MTVB.
La publicite sur les abribus de la STIB.

2426

1. 9.1992

313

Vandenbossche

Ecologisch veranrwoord gebruik van papier.
Utilisation ecologique du papier.

2426

4. 9.1992

314

Nagy

De uitbreidingskosten van het CCN-gebouw (vervolg).
Gouts de 1'extension du batiment CNN (suite).

2427

4. 9.1992

315

Roelants du Vivier

Nieuwe technologieen om de snelheid tot 50 km/u te beperken.
Nouvelles technologies permettant de limiter la vitesse a
50 km/heure.

2427

24. 9.1992

316

Grouwels

Samenwerkingsakkoorden inzake gewestoverschrijdend
openbaar vervoer.
Accords de cooperation concernant les transports reguliers
interregionaux.

2428

24. 9.1992

317

Grouwels

Ontoereikende geldigheidsduur van het MTVB-ticket op sommige lijnen.
Validite insuffisante du billet STIB sur certaines lignes.

2428

24. 9.1992

318

Grouwels

Opbreken van de sporen in de Notelarenstraat.
Enlevement des rails dans la rue du Noyer.

2428

24. 9.1992

319

Grouwels

Plaats van het Madou-kruispunt binnen de renovatieplanning
voor de klein ring.
Place du carrefour Madou dans Ie programme de renovation
pour la petite ceinture.

2428

24. 9.1992

320

Grouwels

Uitschakelen van het doorgaand verkeer in de woonwijken.
Suppression du trafic de transit dans les quartiers residentiels.

2429

24. 9.1992

321

Grouwels

Bekeuring van automobilisten door MIVB-agenten.
Verbalisation d'automobilistes par des agents de la STIB.

2429

24. 9.1992

322

Grouwels

Wettelijke benaming van het metrostation Kraainem.
Denomination legale de la station de metro Crainhem.

2429

24. 9.1992

323

Roelants du Vivier

' Keuze van de bedekking voor de eigen trambeddingen.
Choix du revetement de voiries de tram en site propre.

2430

24. 9.1992

324

Simonet

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de
fankstadons.
Montant recupere par 1'administration via les timbresristournes des stations-service.

2430

315

2514
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28. 9.1992

325

Drouart

De overeenkomsten afgesloten tussen het Gewest en bouwondernemingen.
Les contrats conclus entre la Region et des societes de
construction.

2496

28. 9.1992

326

Huytebroeck

Engels taalgebruik door de MIVB bij het voeren van reclame.
Emploi de 1'anglais par la STIB dans sa communication
publicitaire.

2430

5,10.1992

327

Galand

Veiligheid op de pendelparkings.
Securite dans les parkings de dissuasion.

2431

8,10.1992

328

Vandenbossche

Lokaal en intergewestelijk overleg voor de hertekening van de
Ninoofsesteenweg tussen ring en Ninoofse poort.
Concertation locale et interregionale en vue de redessiner la
chaussee de Ninove entre Ie ring et la porte de Ninove.

2431

14.10.1992

329

de Lobkowicz

Onderhandse verkoop/aankoop van vuilnisbakken voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (30 miljoen).
Nature du marche pour 1'acquisition de bacs a ordures.

2432

14.10.1992

330

de Lobkowicz

Aard en hoeveelheid van de contracten afgesloten door het
departement van de Minister.
Nature et nombre des contrats conclus par Ie departement du
Ministre.

2432

14.10.1992

331

de Lobkowicz

Heraanleg van het Montgomery-verkeersplein.
Reamenagement du rond-point Montgomery.

2432

Staatssecretaris toegevoegd aan de Muuster-Voorzitter
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President
7. 2.1992

67

Guillaume

Model van reglement om het sluikstorten of het op de
openbare weg achterlaten van vuilnis tegen te gaan.
Modele de reglement destine a dissuader Ie depot clandestin
ou 1'abandon de salissures sur la voie publique.

2497

15. 5.1992

76

Cauwelier

De publikaties van het Kabinet.
Les publications du Cabinet.

2433

16. 6.1992

77

Drouart

Het uitnodigen van journalisten op de reizen naar het
buitenland.
Invitations a des membres de la presse a 1'occasion de voyages
a 1'etranger.

2433

19. 8.1992

80

Guillaume

Tarief voor de container van het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid.
Tarif du conteneur de 1'Agence regionale de Proprete.

2433

1. 9.1992

81

Vandenbossche

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.
Utilisation ecologique du papier.

2434

7. 9.1992

82

Guillaume

De «Gids van de Openbare Reiniging» in het maandblad
«Veterinaria».
Guide de la proprete publique dans Ie mensuel « Veterinarian

2434

24. 9.1992

83

Simonet

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de
tankstations.
Montant recupere par 1'administration via les timbresristournes des stations-service.

2435
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Financien,
Begroting, Openbaar Ambt en Exteme Betrekkingen
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances,
du Budget, de la Foncdon publique et des Relations exterieures
17. 6.1991

52

Cauwelier

De reglementering van de Dringende medische hulp (dienst
100).
Reglementation de 1'Aide medicale urgente (service 100).

2498

25. 9.1992

83

Guillaume

Opvang van zwerfdieren, verloren of achtergelaten dieren.
Hebergement d'animaux errants.

2499

24. 9.1992

84

Simonet

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de
tankstations.
Montant recupere par 1'administration via les timbresristournes des stations-service.

2500

1.10.1992

85

Drouart

Het resultaat van de plaatsing van budget-elektriciteitsmeters.
Le bilan de 1'introduction des compteurs d'electricite a
budget.

2435

1.10.1992

86

Drouart

Aantal afgesloten elektriciteitsmeters sinds het aantreden van
de Staatssecretaris.
Nombre de coupures de compteurs d'electricite depuis 1'installation du Secretaire d'Etat.

2436

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature et de la Polidque de 1'Eau
26. 3.1990

61

deLobkowicz

Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen.
Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.

2436

25. 6.1990

85

Garcia

Vergunningen afgegeven en controles uitgevoerd door het
BIM.
Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE.

2236

30.11.1990

133

de Lobkowicz

Bevel van de rechter in kortgeding van 2 november 1990. Afgifte van een gratis jachtvergunning.
Ordonnance des referes du 2 novembre 1990. — Delivrance
d'un permis de chasse gratuit.

2436

4. 3.1991

156

Cornelissen

Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark in
Koekelberg.
Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.

2436

27. 6.1991

184

Draps

Achterstal in de behandeling van de dossiers commodoincommodo bij gebrek aan voldoende personeel voor de
Leefmilieu-administratie.
Retard dans le traitement des dossiers commodo-incommodo, faute de personnel suffisant a 1'Administration de
1'Environnement.

2437

3. 9.1991

201

deLobkowicz

Organogram van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.
Organigramme de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de
1'Environnement.

2437

2516
Datum

Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 november 1992 (nr. 25)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 30 novembre 1992 (n° 25)
Vraag nr.

Voorwerp

Bladzijde

Objet

Page

Auteur
Date

Question n°

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
'"' Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
"'* Question avec reponse

16. 9.1991

202

Galand

Het opsporen van chronische loodvergiftiging bij kinderen.
Le depistage des cas de saturnisme infantile.

2437

25.10.1991

213

Huygens

Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren.
Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.

2437

19.11.1991

218

Cauwelier

Plaatsing van geluidsschermen langs gewestelijke autosnelwegen in functie van het aantal decibels.
Installation de panneaux anti-bruit le long des autoroutes
regionales en fonction du nombre de decibels.

2501

27. 2.1991

222

Nagy

Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel.
L'etat d'avancement des dossiers de classement.

2440

24. 9.1992

237

Maingain

Het symposium van de historische steden in Istanboel.
Symposium des villes historiques a Istanbul.

2501

24. 9.1992

238

Simonet

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de
tankstations.
Montant recupere par 1'administration via les timbresristournes des stations-service.

2502

24.10.1992

239

de Lobkowicz

Het spektakel op het Museumplein naar aanleiding van de
Monumentendag.
Le spectacle a la place du Musee pour la journee du
patrimoine.

2503

