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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

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

Onderzoeksopdracbten.

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

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

Missions d'etudes.

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

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

Het Verbuidmgsbureaii Brussel-Europa.

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

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

Le Bureau de liaisoa Bruxelles-Europe.

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

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

Studie- en onderzoeksopdracbtea door exterae orgaaisa-
ties.

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

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

Etudes et recbercbes coaGees a des organismes exterieurs.

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.) :

De publikaties van bet Kabiaet.

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

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

Les publications du Cabinet.

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.):

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

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

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

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

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

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

De toekenning van chauffeurs aaa oud-Afiaisters.

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

Question n" 497 de M. Drouart du 29 juillet 1992 (Pr.):

L'octroi de chauffeurs a d'anciens Ministres.

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.):

Vertegeawoordigiag ran de Executieve in de adviescom-
missies voor schoofvervoer.

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

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

Representation de I'Executif dans les commissions consul-
tatives du transport scolaire.

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.) :

Het gewestelijk aandeel in het nieuwe Heizelstadion.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2408.

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

La part regioaale dans Ie nouveau stade du Heysel.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2408.

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

Inzagerecht van de gemeenteraadsleden betreffende de
gemeentelijke v.z.w.'s.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2408.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2408.

Vraag nr. 511 van mevrouw Grouwels d.d. 24 September
1992 (N.):

Deficit van het gemeentelijk onderwijs.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2409.

Question n° 511 de M°" Grouwels du 24 septembre 1992
(N.):

Deficit de 1'enseignement communal.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2409.

Vraag nr. 514 van de heer Simonet d.d. 24 September 1992
(Fr.) :

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van
de tankstations.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2409.

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

Montant tempers par I'administration via les timbres-
ristournes des stations-service.

LSI question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2409.
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Vraag nr. 516 van mevrouw Nagy d.d. 3 augustus 1992
(Fr.) :

De overdracht van de dode baud van Staat naar Gewest.

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

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

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

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.):

Stedebouwkundige vergunning voor de hondentrainings-
pistes.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2409.

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

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

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2409.

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

De gevolgen van het begeleidingsplaa voor werklozen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2411.

Question n° 524 de M°" Huytebroeck du 5 octobre 1992
(Fr.) :

Les consequences du plan d'accompagnement des cho-
meurs.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2411.

Vraag nr. 530 van de heer Picque d.d. 14 oktober 1992 (Fr.) :

Maximumbedragen voor de gemeentelijke belastingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2413.

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

Maxima suggeres pour les taxes communales.

La question a ete publiee dans le Bulletin n" 25, p. 2413.

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

Aanwijzing van de advocaten van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2413.

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

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2413.

Vraag nr. 533 van de heer Drouart d.d, 14 oktober 1992
(Fr.) :

De gewestelijke subsidies voor de gemeenten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2414.

Question n° 533 de M. Drouart du 14 octobre 1992 (Fr.):

Les subsides regionaux aux communes.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2414.

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

Deprijs «L'Iris de 1'iategration».

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2414.

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

Le prix de «l'Iris de {'integration».

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2414.
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Vraag nr. 538 van de heer Vandenbossche d.d. 28 oktober
1992 (N.):

Strucruur en activiteiten van de inspectiediensten onder de
bevoegdheid van de Minister.

Met betrekking tot de onder de bevoegdheid van de
Minister ressorterende administratie, diensten en personeels-
leden, wil ik de bijgevoegde vragen voorleggen in verband met
de controle- en inspectiediensten.

1. Weike inspectie- en controletaken ressorteren onder de
bevoegdheid van de Minister ?

2. Wat zijn de huidige opdrachten van de diensten bevoegd
voor deze taken ?

3. Weike zijn de strategische opties en de prioriteiten van
deze diensten en door wie worden die vastgelegd ?

4. Hoe zijn deze diensten gestructureerd ?

5. In hoeveel personeelsleden voorziet het kader en in
weike mate is dit effectief opgevuld ?

6. Hoeveel controles voeren deze diensten jaarlijks uit.?

7. Hoeveel overtredingen werden hierbij vastgesteld ?

8. Hoeveel processen-verbaal werden hierbij opgesteld?

9. Weike gevolgen werden aan deze processen-verbaal
gegeven?

10. In weike mate dragen de controles, de vaststellingen
van de overtredingen, de opgestelde processen-verbaal en de
voorgestelde maatregelen en sancties bij tot de realisatie van
de strategische opties van deze diensten ?

Question n° 538 de M. Vandenbossche du 28 octobre 1992
(N.):

Structure et activites des services d'inspection relevant des
attributions du Ministre.

Je souhaiterais poser les questions suivantes sur les services
de controle et d'inspection de 1'administration qui releve des
attributions du Ministre.

1. Quelles sont les taches d'inspection et de contr61e qui
relevent des attributions du Ministre ?

2. Quelles sont les missions actuelles des services compe-
tents pour ces taches ?

3. Quelles sont les options strategiques et les priorites de
ces services et par qui sont-elles fixees ?

4. Comment ces services sont-ils structures ?

5. Combien d'emplois Ie cadre du personnel prevoit-il et
dans queue mesure est-il effectivement rempli ?

6. Combien de controles ces services effectuent-ils chaque
annee ?

7. Combien d'infractions ont-ils constatees lors de ces
controles ?

8. Combien de proces-verbaux ont-ils dresses lors de ces
controles ?

9. Quelles suites a-t-on donne a ces proces-verbaux ?

10. Dans quelle mesure les controles, la constatation des
infractions, les proces-verbaux qui ont ete dresses et les
mesures et les sanctions proposees contribuent-ils a la realisa-
tion des options strategiques de ces services ?

Vraag nr. 539 van de heer Drouart d.d. 10 november 1992
(Fr.) :

Personeel voor voormalige Ministers en Staatssecretarissen.

Een van mijn vorige vragen (nr. 497) aan de Minister-
Voorzitter had betrekking op de mogelijkheid voor ex-
Ministers en ex-Staatssecretarissen van het Gewest om, na
hun mandaat, verder over een chauffeur te kunnen beschik-
ken.

Kan de heer Minister me zeggen of nog andere personeels-
leden dan de chauffeurs (secretaris, attache,...) te hunner
beschikking worden gesteld ?

Zo ja, zou de heer Minister-Voorzitter me dan kunnen
meedelen hoe hoog deze uitgaven opiopen, op weike begro-
tingsposten ze staan en weike Ministers en/of Staatssecretaris-
sen van deze mogelijkheid gebruik maken ?

Question n° 539 de M. Drouart du 10 novembre 1992 (Fr.):

L'octroi de personnel a d'anciens Ministres et Secretaires
d'Etat.

Dans une question precedence (n° 497) adressee au Minis-
tre-President, je 1'interrogeais sur la possibility pour d'anciens
Ministres ou Secretaires d'Etat regionaux de pouvoir conti-
nuer a beneficier d'un chauffeur apres avoir quitte leurs
fonctions.

Monsieur Ie Ministre peut-il m'informer si une telle prati-
que existe pour d'autres fonctions que celle de chauffeur
(secretaire, attache,...) ?

Dans 1'afrirmative, Monsieur Ie Ministre-President pour-
rait-il me preciser Ie cout de ces depenses, les postes budge-
taires y afferents et les Ministres et/ou Secretaires d'Etat
concernes ?
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Vraag nr. 540 van de heer Drouart d.d. 10 november 1992
(Fr.):

Geheim akkoord cinder Brusselse Franstaligen in bet kader
van de Terhulpen-akkoorden.

Tij'dens een interpellatie aan de Minister-Voorzitter, gehou-
den in de loop van de plenaire vergadering van 21 oktober
1992, werd een gewestelijk raadslid bevestigd dat er onder
Brusselse Franstaligen een geheim akkoord bestaat in verband
met de financiering - 200 miljoen - van bevoegdheden van de
Franse Gemeenschap.

In zijn antwoorden op vragen die op datzelfde onderwerp
betrekking hadden, had de Minister-Voorzitter reeds vroeger
over een reeks voor de Brusselse Franstaligen bestemde
bedragen gesproken, die nooit de 200 miljoen overschreden.

Kan de Minister-Voorzitter me uitleg geven over dit geheim
akkoord en me eens en voorgoed uitleggen hoe het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest inderdaad op zijn begroting 200
miljoen heeft uitgetrokken voor de financiering van bevoegd-
heden van de Franse Gemeenschap, de financiele compensa-
ties die aan de Vlaamse Gemeenschap van ons Gewest werden
toegekend buiten beschouwing gelaten ?

Question n° 540 de M. Drouart du 10 novembre 1992 (Fr.)

Les accords de La Hulpe — Accord secret eatre franco-
phones bmxeUois.

Lors d'une interpellation adressee au Ministre-President
par un Conseiller regional en seance publique du mercredi
21 octobre 1992, Ie Ministre-President a confirme 1'existence
d'un accord secret entre francophones bruxellois afin de
financer des competences de la Communaute francaise a
concurrence de 200 millions.

Dans ses reponses a des questions portant sur Ie meme
objet. Ie Ministre-President avait avance, anterieurement, une
serie de sommes dont Ie total n'atteignait jamais 200 millions
a destination des seuls Bruxellois francophones.

Le Ministre-President peut-il m'expliquer cet accord secret
afin de me definir une fois pour toutes comment la Region de
Bruxelles-Capitale a effectivement consacre 200 millions dans
son budget pour financer des competences de la seule
Communaute francaise, et ceci independamment des compen-
sations financieres qui ont ete octroyees a la Communaute
flamande de notre Region ?

Vraag nr. 541 van mevrouw Jacobs d.d. 10 november 1992
(Fr.) :

Coordinatie van de acties waarin voorzien in de veiligheids-
contracten.

Meerdere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werd onlangs aanzienlijke bedragen toegekend om de
veiligheid te verbeteren.

Ik vernam via de kranten dat deze steun niet alleen gaat
naar nieuwe politieagenten, maar ook naar buurtwerkers,
maatschappelijke welzijnswerkers, enz.

Reeds tal van jaren werken een aantal verenigingen te
velde : buurthuiswerkers, maatschappelijke welzijnswerken
van verschillende v.z.w.'s en, sinds kort, ook jongerenwer-
kers. Al deze mensen leveren, ondanks beperkte begrotings-
middelen, schitterend werk en handelen met grondige kennis

, van zaken.

' Kan de Minister-Voorzitter me zeggen of er een of meer-
dere werkgroepen worden opgericht waarin de diverse wer-
kers zullen worden samengebracht, van waaruit de acties
zullen worden gecoordineerd ?

Kan de heer Minister-Voorzitter me zeggen of er reeds
coordinatie is met de Brusselse Dienst voor Hulpverlening aan
de jeugd (opgericht bij decreet van de Franse Gemeenschap,
d.d.4maartl991)?

Question n° 541 de M°" Jacobs du 10 novembre 1992 (Fr.);

Coordination des actions prevues par les contrats de
securite.

Plusieurs communes de la Region de Bruxelles-Capitale se
sont vu octroyer recemment des sommes importantes pour
renforcer la securite.

D'apres ce que j'ai pu lire dans la presse il ne s'agit pas
seulement de nouveaux effectifs policiers mais aussi d'engage-
ment d'educateurs de rue, d'assistants sociaux, etc.

Depuis de nombreuses annees une serie d'associations
travaillent sur le terrain : educateurs de Maisons de quartiers,
assistants sociaux d'a.s.h.l. diverses et depuis peu de temps les
conseillers d'aide a la jeunesse. Toutes ces personnes, malgre
des moyens budgetaires limites, font un travail remarquable
et ont une connaissance approfondie du terrain.

Monsieur le Ministre-President peut-il me dire si un ou des
groupes de travail rassemblant les divers intervenants vont
etre mis sur pied afin de coordonner les actions ?

Monsieur le Ministre-President peut-il me dire si une
coordination existe avec le Service de 1'Aide a la Jeunesse de
Bruxelles (cree par le decret de la Communaute francaise du
4 mars 1991) ?

Vraag nr. 542 van mevrouw Jacobs d.d. 10 november 1992
(Fr.) :

De opieiding van de politieagenten in het kader van de
veiligheidscontracten.

Op vrijdag 25 September 1992 keurde de Ministerraad de
twaalf veiligheidscontracten goed.

Question n" 542 de M°" Jacobs du 10 novembre 1992 (Fr.) :

La formation des policiers dans le cadre des contrats de
securite.

Vendredi 25 septembre 1992, le Conseil des Ministres
approuvait les douze contrats de securite:
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Aldus krijgeri acht Brusselse gemeenten 560 miljoen fr., als
volgt verdeeld:
44,8 miljoen voor Sint-Gillis;
65,8 miljoen voor Molenbeek;
38,1 miljoen voor Smt-Joost;
61,6 miljoen voor Schaarbeek;
52 miljoen voor Vorst;
60,5 miljoen voor Anderlecht;
47,1 miljoen voor Elsene;
189,5 miljoen voor Brussel-Stad.

Zou de heer Minister-Voorzitter me kunnen zeggen of een
deel van dit geld bestemd is voor de opieiding van politieagen-
ten?

Zo ja, wie zai er dan voor deze opieiding instaan en wat zai
zij inhouden?

Wordt er bijvoorbeeld gedacht aan een specifieke opieiding
met betrekking tot problemen zoals verkrachting of aan een
specifieke opieiding gericht op een beter begrip van de
migrantenculturen ?

Hutt communes bruxelloises vont ainsi obtenir 560 mil-
lions de francs selon la repartition suivante:
44,8 millions pour la commune de St. Gilles;
65,8 millions pour la commune de Molenbeek;
38,1 millions pour la commune de St. Josse;
61,6 millions pour la commune de Schaerbeek;
52 millions pour la commune de Forest;
60,5 millions pour la commune d'Anderlecht;
47,1 millions pour la commune d'lxelles;
189,5 millions pour la ville de Bruxelles.

Monsieur Ie Ministre-President pourrait-il m'indiquer si
une partie de ces sommes sera destinee a la formation des
policiers ?

Dans 1'affirmative, qui assurera cette formation et sur quoi
portera-t-elle ?

Est-il envisage, par exemple, une formation specifique sur
les problemes relatifs au viol ou une formation particuliere
prevoyant une meilleure approche des cultures immigrees ?

Vraag nr. 544 van mevrouw Huytebroeck d.d. 10 november
1992 (Fr.) :

Subsidies voor het herstel van de stoepen in de Ander-
lechtstraat.

Vele bewoners en handelaars van het centrale deel van de
Anderlechtstraat (Brussel-Stad) klagen over de staat van de
stoepen langs het nieuwe gebouw van het « Rapen»-complex.

Deze personen schreven de bevoegde schepen, de heer
Demaret, op 29 September 1992 een brief. Op 16 oktober
1992 antwoordde de heer Demaret hen dat Brussel-Stad voor
het herstel van deze stoepen sedert 12 februari 1992 wacht op
de subsidies van het Gewest.

Kan de heer Minister me zeggen of het Gewest vandaag,
begin november, dat wil zeggen 8 maanden na de aanvraag
van Brussel-Stad, bereid is deze subsidies waarop de inwoners
van de Anderlechtstraat nu reeds zolang wachten, te storten ?

Question n° 544 de M°" Huytebroeck du 10 novembre 1992
(Fr.) :

Subsides pour Ie reamenagement des trottoirs de la rue
d'Anderlecht.

De nombreux habitants et commercants du quartier central
de la rue d'Anderlecht a Bruxelles-Ville se sont plaints de
1'etait des trottoirs de la rue d'Anderlecht longeant Ie nouveau
batiment du complexe «Navets».

Ceux-ci ont done ecrit a 1'echevin competent, Monsieur
Demaret, et cela en date du 29 septembre 1992, Le 16 octobre
1992 Monsieur Demaret leur a repondu qu'en ce qui concer-
nait le reamenagement de ces trottoirs, la Ville attendait
depuis le.12 fevrier 1992 une promesse ferme de subsides de
la part de la Region.

Pouvez-vous me dire. Monsieur le Ministre, si aujourd'hui,
debut novembre, 8 mois apres la demande de la ville de
Bruxelles, la Region est prete a verser ces subsides tant
attendus par les riverains de la rue d'Anderlecht?

Vraag nr. 545 van de heer de Lobkowicz d.d. 10 november
1992 (Fr.) :

Subsidies voor later-Environnemeat en Bral.

Op uw voorstel heeft de Executieve beslist de subsidies ten
gunste van de v.z.w. Inter-Environnement en Bral voor 1992
te hernieuwen. Dit jaar bedragen deze subsidies respecrieve-
lijk 1.875.000 fr. en 1.284.000 fr.

Hoe zijn deze subsidies de jongste jaren geevolueerd ?

Question n° 545 de M. de Lobkowicz du 10 novembre 1992
(Fr.) :

Subventions a Inter-Environnement et au Bral,

Sur votre proposition, 1'Executif a decide de renouveler
pour 1992 les subventions accordees a 1'a.s.b.l. Inter-Environ-
nement et a la v.z.w. Bral. Pour cette annee ces subventions
s'elevent respectivement a 1.875.000 F et a 1.284.000 F.

Comment ont evolue ces subventions ces dernieres annees ?

Vraag nr. 546 van de heer Drouart d.d. 12 november 1992
(Fr.) :

De verdeling van de Geko-betrekkiagen voor de jaren 1991
en 1992.

Zou de heer Minister-Voorzitter me voor de jaren 1991 en
1992 kunnen zeggen hoe de Geko-betrekkingen werden
verdeeld?

Question n° 546 de M. Drouart du 12 novembre 1992
(Fr.) :

La repartition des postes ACS pour les annees 1991 et
1992.

Monsieur le Ministre-President pourrait-il me fournir la
repartition des postes ACS pour les annees 1991 et 1992 ?
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Ik zou met name willen weten hoe het aantal betrekkingen
in het onderwijs voor de schooljaren 1991/1992 en 1992/
1993, per net en per onderwijsniveau, wordt verdeeld. Past
deze verdeling van de betrekkingen in het kader van een door
de Executieve verdedigd pedagogisch project, waarbij bij-
voorbeeld de Geko's bij voorrang in het basisonderwijs
worden geconcentreerd ?

En particulier, il me plairait de connaitre pour les annees
scolaires 1991/1992 et 1992/1993 la repartition des postes
destines a 1'enseignement par reseaux et niveaux d'enseigne-
ment. Cette repartition des postes correspond-elle a un projet
pedagogique defendu par 1'Executif, par exemple en concen-
trant les ACS prioritairement dans 1'enseignement fondamen-
ral?

Vraag nr. 548 van de heer Drouart d.d. 12 november 1992
(Fr.) :

De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audio-
visuele produkties.

Graag ontving ik van de heer Minister-Voorzitter de lijst,
de kostprijs, de begrotingspost waarop ze werden ingeschre-
ven, en de data van de verschillende audiovisuele produkties
waartoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opdracht heeft
gegeven of die door het Gewest werden gesubsidieerd,

Graag ontving ik deze gegevens voor de periode na het
aantreden van de Executieve, en voor eike produktie-
maatschappij.

Question n° 548 de M. Drouart du 12 novembre 1992
(Fr.) : '

Les productions audiovisuelles commandoes oil subven-
tionnees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Monsieur Ie Ministre-President aurait-il 1'amabilite de me
fournir la liste, Ie cout, Ie poste budgetaire y afferent ainsi que
la date des differences productions audiovisuelles qui ont ete
commandees ou subventionnees par la Region de Bruxelles-
Capitale ?

II me plairait de connaitre ces informations depuis 1'instal-
lation du Ministre-President et par societe de production.

Vraag nr. 549 van mevrouw Grouwels d.d. 17 november
1992 (N.):

Parkeerplaatsen voor een Zweedse maatscbappij in de
Luxemburgstraat.

In de Luxemburgstraat heeft een Zweedse maatschappij
een bouwaanvraag ingediend voor een kantorenkomplex op
de plaats van de gebouwen nrs 3 tot en met 11 gelegen tussen
de kleine ring en de Handelsstraat. Er wordt ook parkeergele-
genheid voorzien onder het gebouw.

De Luxemburgstraat zeif zai binnen afzienbare tijd
opnieuw aangelegd worden. Het stuk tussen de kleine ring en
de Handelsstraat zai afgesloten worden voor het autoverkeer.
Enkel bussen en voetgangers zullen hier nog toegang toe
hebben.

1. Werd de bouwvergunning voor dit kantorenkomplex
reeds toegekend ?

2. Is het juist dat de toegang tot de parkeergarage van
bovengenoemd gebouw zou gelegen ziJn in de Luxemburg-
straat en dit terwiji er twee alternatieven bestaan namelijk via
de Handelsstraat en via de Troonstraat ? Indien ja, hoe rijmt
dit met het beleid en de investeringen van het Gewest om het
eerste deel van de Luxemburgstraat autovri] te maken ?

3. Hoeveel parkeerplaatsen worden voorzien in het
gebouw? Beantwoordt dit aan de nieuwe normen die de
Executieve in dit verband heeft gesteld ?

4. Rekening houdend met de herhaaldelijk geuite wil van
de Gewestexecutieve het verkeer in de stad viotter te laten
veriopen en het straatbeeld te veraangenamen, wil ik graag
vernemen hoeveel parkeerplaatsen voor auto's er boven-
gronds in de Luxemburgstraat en omgeving afgeschaft wor-
den per nieuwe ondergrondse parkeerplaats in het betrokken
komplex.

Question n° 549 de M"' Grouwels du 17 novembre 1992
(N.) :

Emplacements de sta.tloanem.ent pour une societe suedoise
dans la rue du Luxembourg.

Une societe suedoise a introduit une demande de permis de
batir pour construire un complexe de bureaux a 1'endroit des
batiments n" 3 a 11 de la rue du Luxembourg, soit dans la
partie situee entre la petite ceinture et la rue du Commerce.
Des emplacements de stationnement sont egalement prevus
sous Ie batiment.

La rue du Luxembourg sera reamenagee sous peu. La partie
situee entre la petite ceinture et la rue du Commerce sera
interdite au trafic automobile. Seuls les bus et les pietons y
auront encore acces.

1. A-t-on deja accorde Ie permis de batir pour ce complexe
de bureaux ?

2. Est-il exact que 1'acces au garage de ce batiment se
situera dans la rue du Luxembourg alors qu'il existe deux
autres solutions, a savoir par la rue du Commerce et par la rue
du Trone? Si c'est Ie cas, comment ce choix se concilie-t-il
avec la politique et les investissements de la Region qui visent
a interdire aux voitures la premiere partie de la rue du
Luxembourg ?

3. Combien d'emplacements de stationnement prevoit-on
dans Ie batiment ? Ce nombre repond-il aux nouvelles normes
prevues en cette matiere par 1'Executif?

4. Compte tenu de la volonte exprimee a plusieurs reprises
par 1'Executif regional de rendre Ie trafic plus fluide en ville et
de rendre plus agreable 1'aspect des rues, je souhaiterais etre
informee du nombre d'emplacements de stationnement pour
voitures qui seront supprimes en surface dans la rue du
Luxembourg et dans ses environs pour chaque nouvel empla-
cement de stationnement amenage en sous-sol dans Ie com-
plexe en question.
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Minister belast met Finanden, Begroting,
Openbaar Ambt

en Externe Betrekkingen

Ministre des Finances, du Budget,
de la Foncdon publique

et des Relations exterieures

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

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

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

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

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

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

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

De publikaties van bet Kabiaet.

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

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

Les publications du Cabinet.

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

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

De uitbreidiag van bet Communicatiecenttvm Noord.

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

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

L'extension du bailment CCN.

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

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

Belastiag op de stadsreinheid en -veiligheid. — Aanmaning
tot terugbetaling.

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

Question n° 145 de M. de Lobkowicz du 16 juin 1992 (Fr.;

Taxe PSU. — Mise en demeure <fe reni&ourser.

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

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

Vrijstelling van onroerende voorhefGng en registraderech-
tea voor de coordinatieceatra.

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

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

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

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.) :

Inventans van de gebouwen gebruikt door bet Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2416.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2416.
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Vraag nr. 159 van de heer Vandenbossche d.d. 28 oktober
1992 (N.):

Bevordermg van bet Internationale imago van bet Gewest.

Kan de heer Minister mij mededelen weike concrete
initiatieven er zijn genomen sinds 18 juni 1989 tot bekend-
making van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in internationaal verband ?

Question n° 159 de M. Vandenbossche du 28 octobre 1992
(N.):

Promotion de 1'image Internationale de la Region.

Le Ministre peut-il me communiquer les initiatives
concretes qui ont ete prises depuis le 18 juin 1989 pour
promouvoir 1'image de la Region de Bruxelles-Capitale sur le
plan international ?

Vraag nr. 160 van de heer Vandenbossche d.d. 28 oktober
1992 (N.):

Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de
bevoegdheid van de Minister.

Met betrekking tot de onder de bevoegdheid van de
Minister ressorterende administratie, diensten en personeels-
leden, wil ik de bijgevoegde vragen voorleggen in verband met
de controle- en inspectiediensten.

1. Weike inspectie- en controletaken ressorteren onder de
bevoegdheid van de Minister ?

2. Wat zijn de huidige opdrachten van de diensten bevoegd
voor deze taken ?

3. Weike zijn de strategische opties en de prioriteiten van
deze diensten en door wie worden die vastgelegd ?

4. Hoe zijn deze diensten gestructureerd ?

5. In hoeveel personeelsleden voorziet het kader en in
weike mate is dit effectief opgevuld ?

6. Hoeveel controles voeren deze diensten jaarlijks uit ?

7. Hoeveel overtredingen werden hierbij vastgesteld ?

8. Hoeveel processen-verbaal werden hierbij opgesteld?

9. Weike gevolgen werden aan deze processen-verbaal
gegeven?

10. In weike mate dragen de controles, de vaststellingen
van de overtredingen, de opgestelde processen-verbaal en de
voorgestelde maatregelen en sancties bij tot de realisatie van
de strategische opties van deze diensten ?

Question a" 160 de M. Vandenbossche du 28 octobre 1992
(N.):

Structure et activites des services d'inspection relevant des
attributions du Ministre.

Je souhaiterais poser les questions suivantes sur les services
de controle et d'inspection de 1'administration qui releve des
attributions du Ministre.

1. Quelles sont les taches d'inspection et de controle qui
relevent des attributions du Ministre ?

2. Quelles sont les missions actuelles des services compe-
tents pour ces taches ?

3. Quelles sont les options strategiques et les priorites de
ces services et par qui sont-elles fixees ?

4. Comment ces services sont-ils structures ?

5. Combien d'emplois le cadre du personnel prevoit-il et
dans quelle mesure est-il effectivement rempli ?

6. Combien de controles ces services effectuent-ils chaque
annee ?

7. Combien d'infractions ont-ils constatees lors de ces
controles ?

8. Combien de proces-verbaux ont-ils dresses lors de ces
controles?

9. Quelles suites a-t-on donne a ces proces-verbaux ?

10. Dans quelle mesure les controles, la constatation des
infractions, les proces-verbaux qui ont ete dresses et les
mesures et les sanctions proposees contribuent-ils a la realisa-
tion des options strategiques de ces services ?

Vraag nr. 161 van de heer de Clippele d.d. 10 november 1992
(Fr.):

Terugbetaling van de belasting op de stadsreinheid en
-veiligheid voor het faar 1990.

Met toepassing van het arrest van de Raad van State van
9 april 1992 is de belasting op de stadsreinheid en -veiligheid
voor het jaar 1990 terugbetaalbaar.

Ik ben in het bezit van het formulier waarmee de belasting-
plichtigen die deze belasting hebben betaald om terugbetaling
moeten vragen.

Question n° 161 de M. de Clippele du 10 novembre 1992
(Fr.) :

Remboursement de la taxe PSU de 1'annee 1990.

Ensuite de 1'arret du Conseil d'Etat du 9 avril 1992 la taxe
PSU percue pour 1'annee 1990 est remboursable.

J'entre en possession du formulaire par lequel les redeva-
bles de cette taxe, et qui 1'ont acquittee, doivent en demander
le remboursement.
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Na lezing van dat document stel ik me volgende vragen :

1. Is de geachte Minister van oordeel dat het recht op de
terugbetaling van de belasting voortspruit uit de vernietiging
door de Raad van State - absoluut recht - of afhangt van het
goed invullen van een vragenlijst - relatief recht ?

2. Kan de geachte Minister me meedelen wat er gebeurt
met de vragenlijsten die de belastingplichtigen niet volledig
kunnen invullen, onder meer wat de verwijzingen naar de
inkohiering van de belasting betreft; verwijzingen die wellicht
door de inkohieringsinstelling zullen worden gevraagd ?

3. Kan de geachte Minister me zeggen in weike wetsbepa-
ling hij leest dat de aanvraag tot terugbetaling van een'door de
Raad van State in een arrest van 9 april 1992 nietigverklaarde
belasting uiterlijk op 30 november 1992 moet worden
ingediend? (sic.)

La lecture de ce document me conduit a poser les questions
suivantes :

1. L'honorable Ministre estime-t-il que Ie droit au rem-
boursement de la taxe a son origine dans 1'annulation par Ie
Conseil d'Etat - droit absolu — ou dans Ie completage adequat
d'un questionnaire - droit relatif?

2. L'honorable Ministre veut-il me faire savoir Ie sort
reserve aux questionnaires que les redevables seront incapa-
bles de remplir completement, notamment pour ce qui
concerne les references de I'enrolement de la taxe, pour lequel
on n'est pas sans s'etonner qu'elles soient demandees par
1'institution responsable du role ?

3. L'honorable Ministre veut-il bien me faire savoir dans
quelle disposition legale il a trouve que la demande en
restitution d'une taxe annulee par Ie Conseil d'Etat dans un
arrete du 9 avril 1992 devait etre introduite «pour Ie
30 novembre 1992 au plus tard» (sic) ?

Vraag nr. 162 van de heer de Lobkowicz d.d. 12 november
1992 (Fr.) :

Toelage aaa het Centrum voor Industriele oatwikkeling ea
aan het Foods Bekaert.

In het kader van de uitvoering van de akkoorden van Lome
inzake de samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en
de ACP-landen, heeft de Executieve van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest beslist dit jaar nog de toelage aan het
Centrum voor Industriele Ontwikkeling te vernieuwen.

Hoeveel bedraagt de toelage en hoe evolueerde zij deze
laatste jaren ?

Bovendien kreeg het Fonds Bekaert, dat zich meer in het
bijzonder bezig houdt met de selectie van de Brusselse
ondernemingen die in aanmerking kunnen worden genomen
voor dit soort samenwerking en die ze begeleidt bij de
inrichting van hun dossiers, eveneens een toelage van de
Hoofdstedelijke Executieve.

Hoeveel bedraagt de toelage en hoe evolueerde zij deze
laatste jaren ?

Question n° 162 de M. de Lobkowicz du 12 novembre 1992
(Fr.):

Subvention au Centre pour Ie Developpement industriel et
au Fonds Bekaert.

Dans Ie cadre de 1'execution des accords de Lome en
matiere de cooperation entre la Communaute europeenne et
les pays ACP, 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a
decide de renouveler cette annee encore la subvention au
Centre pour Ie Developpement industriel.

Quel est Ie montant de la subvention et comment a-t-il
evolue ces dernieres annees ?

Par ailleurs, Ie Fonds Bekaert qui s'occupe, lui, plus
specifiquement de la selection des entreprises bruxelloises
pouvant etre prises en consideration pour ce type de coopera-
ton et qui les accompagne dans la presentation de leurs
dossiers, s'est egalement vu attribuer une subvention par
PExecutif de la Region.

Quel est egalement Ie montant de la subvention et comment
a-t-il evolue ces dernieres annees ?

Vraag nr. 164 van de heer Vandenbossche d.d. 17 november
1992 (N.):

Fiscale identiteit en vrijstellingen in het kader van de
gewestbelasting 1992.

Brusselse burgers klagen opnieuw over de verkeerde wijze
van de toepassing van bovenvermelde gewestbelasting. Vele
burgers krijgen een aanslagbiljet in toepassing van artikel 6
bestemd voor de zeifstandigen, zeifstandigen krijgen het
aanslagbiljet bestemd voor de burgers. De verwarring is -
weerom - zeer groor.

Question n° 164 de M. Vandenbossche du 17 novembre 1992
(N.):

Identite et exonerations Gscales dans Ie cadre des taxes
regionales de 1992.

Des citoyens bruxellois se plaignent a nouveau des erreurs
commises dans 1'application de la taxe regionale susmenrion-
nee. Bon nombre d'entre eux recoivent 1'avertissement-extrait
de role destine, en application de 1'article 6, aux independants
alors que des independants recoivent 1'avertissement-extrait
de role destine aux manages. La confusion est a nouveau tres
grande.
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Kan de heer Minister mij mededelen :
weike criteria hij heeft aangewend om de fiscale identiteit
van de rechtsonderhorigen te bepalen;
op weike wijze hij in toepassing van artikel 3, § 1 b de
desbetreffende classificatie heeft doorgevoerd;
hoeveel vrijstellingen er werden verleend in toepassing van
artikel 4, § 2;
hoeveel vrijstellingen er werden verleend in toepassing van
artikel 4, § 3;
hoeveel vrijstellingen er werden verleend in toepassing van
artikel 4, § 4?

Le Ministre peut-il me dire :
- quels criteres il a utilises pour determiner 1'identite fiscale

des justiciables;
- comment il a, en application de Particle 3, § 1" b, realise la

classification en question;
- combien d'exonerations ont ete accordees en application

de Particle 4, § 2;
- combien d'exonerations ont ete accordees en application

de Particle 4, § 3;
- combien d'exonerations ont ete accordees en application

de Particle 4, 'S 4 ?

Minister belast met Huisvesdng,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

Aaimioedigiag van hetgebruik van zonaeenergie in nieuwe
gebouwen.

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

Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de 1'Eau

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

Promotion de 1'utilisation de t'energie solaire dans les
nouvelles constructions.

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

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

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

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

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

Le recyclage des huiles et graisses animates et vegetales
usagees.

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

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

Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GOMB.

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

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

Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB.

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.) :

Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en
Leefmilieu.

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

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

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

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

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

De vervuilende lozingen van Carcoke.

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

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

Les rejets polluants de I'usine Carcoke.

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

Gedeeltelijke concessie van het gebied Kiasendael.

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

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

Concession partielle du site du Kinseadael.

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

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

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

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

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

Le rejet de fumees nauseabondes de 1'inciaerateur des
dechets de Neder-over-Heembeek.

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

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

Het vervolgen van milieumisdrijven.

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

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

La repression des atteintes a 1'environnement.

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

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

Balans van de working van het gewestelijk compoststation.

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

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

Bifan du fonctionnemeat de la station regionale de corn-
postage.

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

Vraag nr. 168 van de beer de Vandenbossche d.d. 3 Septem-
ber 1992 (N.):

Criteria bij de toewijzing van sociale huur- ofkoopwoain-
gen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2419.

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

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2419.

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

Leegstaaade woningea in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2420.

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

Logements iaoccupes dans la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2420.

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

Gebrekldg onderhoud van de Daillykazerne.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2420.

Question n° 173 de M°" Grouwels du 24 septembre 1992
(N.):

Mauvais entretien de la caserne Dailly.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2420.
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Vraag nr. 174 van de heer Roelants du Vivier d.d. 24 Septem-
ber 1992 (Fr.):

Instaflatie van regenwaterputten bij nieuwbmw.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2421.

Question n° 174 de M. Roelants du Vivier du 24 septembre
1992 (Fr.) :

Installation de citernes d'eau de pluie pour les nouvelles
constructions.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2421.

Vraag nr. 179 van de heer Simonet d.d. 1 oktober 1992
(Fr.) :

Lawaai, factor van mislukking op school.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2423.

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

Aantal afsluitingen van de waterdistributie in het Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2423.

Vraag nr. 182 van de heer Drouart d.d. 14 oktober 1992
(Fr.):

De prive-verbrandingsovens in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2424.

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

Hinder door verbrandingsoven van het Westland Shopping
Center.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2424.

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

Cfandestiene stortingen in de Vogelenzangwijk.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2424.

Vraag nr. 185 van de heer Drouart d.d. 26 oktober 1992
(Fr.) :

Sanermg van een bi-crosspiste in de Vogelenzangwijk.

In zijn antwoord op mijn vraag nr. 128 over de sanering
van een bi-crosspiste onder de bruggen van de ring in de
Vogelenzangwijk te Anderlecht, antwoordt de Minister dat
hij het BIM heeft gevraagd dit dossier te onderzoeken.

Question n° 179 de M. Simonet du 1" octobre 1992 (Fr.) ;

Le bruit, facteur d'ecbec scolaire.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2423.

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

Nombre de coupures d'eau dans la Region.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2423.

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

Les incinerateurs prives en Region de Bruxelles-Capitale.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2424.

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

Nuisances par I'mdnerateur du Westland Shopping Center.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2424.

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

Versages clandestins dans le quartier du Vogelenzang.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2424.

Question n° 185 de M. Drouart du 26 octobre 1992 (Fr.):

L'assainissement d'une piste de bi-cross dans le quartier du
Vogelenzang.

Dans sa reponse a une question (n° 128) que j'avais
adressee au Ministre relative a 1'assainissement d'une piste de
bi-cross situee sous les ponts du ring dans le quartier du
Vogelenzang a Anderlecht, le Ministre me repond qu'il a
charge 1'IBGE de realiser une enquete sur ce dossier.
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Kan de heer Minister de resultaten van dit onderzoek
meedelen ?

Kan de Minister me in het bijzonder verzekeren dat de
materialen die op het terrein liggen, afval uit een Nederlandse
verbrandingsoven, de gezondheid van de buurtbewoners en
van de aldaar spelende kinderen in het bijzonder, niet in
gevaar brengen ?

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

En particulier, Monsieur Ie Ministre peiit-il me garantir que
les materiaux qui reposent sur Ie site, des scories d'un
incinerateur hollandais, ne constituent pas un danger pour la
sante des riverains et, en particulier, des enfants jouant dans
ces lieux?

Vraag nr. 186 van mevrouw Nagy d.d. 26 oktober 1992
(Fr.) :

Project voor de overwelving van de Zenne.

Op 17 September 1992 hechtte de Executieve haar goed-
keuring aan het project voor de overwelving van de Zenne, ter
hoogte van Neder-over-Heembeek, voor een bedrag van
18 miljoen frank, terwiji voorzien was in 140 miljoen.

In de persmededeling van de Executieve was sprake van
technische studies waaruit is gebleken dat die werken nodig
waren, ten gevolge van een grondverzakking in april.

Ondanks herhaalde stappen, kon mij hierover geen enkele
nadere informatie worden verschaft.

Zou de Minister me op volgende vragen kunnen antwoor-
den:

1. Aan wie zijn die technische studies opgedragen? Weike
besluiten werden getrokken ? Werden andere opiossingen dan
de overwelving voorgesteld ?

2. Met weike werkzaamheden stemt het bedrag van 18
miljoen overeen en op hoeveel meter waterweg hebben ze
betrekking ? Is dit bedrag een meeruitgave met betrekking tot
de oorspronkelijke begroting van 140 miljoen of gaat het om
een ordonnancering hierop ?

3. Weike onderneming werd aangewezen om deze werken
uit te voeren en weike regels heeft men bij de keuze in acht
genomen ?

4. Wanneer moeten de werken beginnen en wanneer
moeten de werken zijn voltooid ?

Question n° 186 de M"" Nagy du 26 octobre 1992 (Fr.) :

Projet de voutement de la Senne.

En date du 17 septembre 1992, 1'Executif a marque son
accord sur Ie projet de voutement de la Senne a hauteur de
Neder-over-Heembeek, pour un montant de quelque dix-huit
millions de francs alors qu'un budget de cent quarante mil-
lions etait prevu.

Le communique de 1'Executif evoque des etudes techniques
qu'imposeraient ces travaux suite a un glissement de terrain
survenu en avril dernier.

Malgre une serie de demarches, aucune precision concer-
nant cette operation n'a pu m'etre fournie.

Des lors, le Ministre pourrait-il repondre aux questions
suivantes:

1. A qui ont ete confiees les etudes techniques dont il est
question? Quelle est la nature des conclusions qu'elles
proposent? Proposeraient-elles d'autres alternatives que le
voutement ?

2. Quelle est la nature precise des travaux correspondant
au budget de 18 millions ainsi que 1'ampleur du segment du
coin d'eau concerne ? Ce montant correspond-il a un surplus
au budget initial de 140 millions ou a un ordonnancement a
celui-ci ?

3. Quelle est 1'entreprise qui a ete designee pour ces
travaux et quelles ont ete les modalites qui ont preside a son
choix?

4. Quelles sont les echeances qui ont ete fixees pour le
debut et la fin des travaux ?

Vraag nr. 188 van de heer Vandenbossche d.d. 28 okcober
1992 (N.) :

Structuur en activiteiten van de iaspectiediensten oader de
bevoegdheid van de Minister.

Met betrekking tot de onder de bevoegdheid van de
Minister ressorterende administratie, diensten en personeels-
leden, wil ik de bijgevoegde vragen voorleggen in verband met
de controle- en inspectiediensten.

1. Weike inspectie- en controletaken ressorteren onder de
bevoegdheid van de Minister ?

2. Wat zijn de huidige opdrachten van de diensten bevoegd
voor deze taken ?

3. Weike zijn de strategische optics en de prioriteiten van
deze diensten en door wie worden die vastgelegd ?

Question n° 188 de M. Vandenbossche du 28 octobre 1992
(N.):

Structure et acdvites des services d'inspection relevant des
attributions du Ministre.

Je souhaiterais poser les questions suivantes sur les services
de controle et d'inspection de 1'administration qui releve des
attributions du Ministre.

1. Quelles sont les taches d'inspection et de controle qui
relevent des attributions du Ministre?

2. Quelles sont les missions actuelles des services compe-
tents pour ces taches ?

3. Quelles sont les options strategiques et les priorites de
ces services et par qui sont-elles fixees ?
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4. Hoe zijn deze diensten gestructureerd ?

5. In hoeveel personeelsleden voorziet het kader en in
weike mate is dit effectief opgevuld ?

6. Hoeveel controles voeren deze diensten jaarlijks uit ?

7. Hoeveel overtredingen werden hierbij vastgesteld ?

8. Hoeveel processen-verbaal werden hierbij opgesteld?

9. Weike gevolgen werden aan deze processen-verbaal
gegeven?

10. In weike mate dragen de controles, de vaststellingen
van de overtredingen, de opgestelde processen-verbaal en de
voorgestelde maatregelen en sancties bij tot de realisatie van
de strategische opties van deze diensten ?

4. Comment ces services sont-ils structures ?

5. Combien d'emplois Ie cadre du personnel prevoit-il et
dans quelle mesure est-il effectivement rempli ?

6. Combien de controles ces services effectuent-ils chaque
annee ?

7. Combien d'infractions ont-ils constatees lors de ces
controles ?

8. Combien de proces-verbaux ont-ils dresses lors de ces
controles ?

9. Quelles suites a-t-on donne a ces proces-verbaux ?

10. Dans quelle mesure les controles, la constatation des
infractions, les proces-verbaux qui ont ete dresses et les
mesures et les sanctions proposees contribuent-ils a la realisa-
tion des options strategiques de ces services ?

Vraag nr. 189 van de heer Huygens d.d. 10 november 1992
(Fr.) :

Overzicht van de waterwinningsvergunningen in bet
Gewest.

Na uw recente verklaringen inzake het waterbeleid, ben ik
van mening dat het inderdaad nuttig zou zijn een klaardere
kijk te hebben op de exploitatie van onze waterreserves.

Zou u me:

— kunnen meedelen hoeveel winningsvergunningen in 1991
werden afgegeven en hoeveel water aldus in totaal werd
gewonnen;

— per gemeente, een lijst van de vergunningen kunnen
verschaffen met:

- de naam van de vergunninghouder;
- de hoeveelheid afgenomen water;
- de aard van de waterwinningslaag ?

Question n° 189 de M. Huygens du 10 novembre 1992 (Fr.)

Apercu des automations de captage d'eau dans la Region.

Suite a vos declarations recentes sur la politique de 1'eau,
j'estime qu'il conviendrait en effet de disposer d'une vue plus
precise sur 1'exploitation de notre patrimoine aquifere.

Auriez-vous 1'obligeance:

— de me signaler Ie nombre d'autorisations de captage
delivrees pour 1991 et Ie volume d'eau capte global que
cela represente;

— de presenter un tableau par commune des autorisations en
precisant:

- Ie titulaire de 1'autorisation;
- Ie volume capte;
- la nature de la nappe aquifere sollicitee ?

Vraag nr. 190 van de heer Huygens d.d. 10 november 1992
(Fr.) :

Niveau van de exploitatie van de grondwaterlagen in het
Gewest.

Naar aanleiding van uw verklaringen inzake de waterwin-
ningsvooruitzichten in het Zonienwoud, lijkt het me belang-
rijk een stand van zaken op te maken met betrekking tot de
exploitatie van de verschillende grondwaterlagen (in hoofd-
zaak Brusselliaan- en krijtiagen) in het Brussels Gewest.

Zou u ons, per geexploireerde waterlaag, de evolutie van de
druk in de basisputten kunnen meedelen (alsook de Lambert-
gegevens van de putten in kwestie) ?

Question n° 190 de M. Huygens du 10 novembre 1992 (Fr.)

Niveau d'exploitation des nappes aquiferes dans la Region.

Suite a vos declarations sur les perspectives de captage en
Foret de Soignes, il me parait important de faire Ie point sur Ie
niveau d'exploitation des differentes nappes (essentiellement
aquiferes bruxelliens et cretaces) en Region bruxelloise.

Auriez-vous 1'obligeance de nous communiquer: par aqui-
fere exploite, 1'evolution du niveau piezometrique de ces
dernieres annees dans les puits de reference (ainsi que les
coordonnees Lambert des puits consideres) ?
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Vraag nr. 191 van de heer Huygens d.d. 10 november 1992
(Pr.) :

Hinder tea gevolge van de exploitatie van bet bedrijf VG
Plastic's.

Een aantal personen klagen over de hinder die zij ondervin-
den door de exploitatie van het bedrijf VG Plastic's, waarvan
de verwerkingswerkplaats en opslagplaats (meer dan vijf ton
plastic) aan de Picardstraat 55 te 1210 Brussel zijn gelegen.

De klachten hebben onder andere betrekking op luchtver-
vuiling (giftige gassen), wat hoofdpijn bij de wijkbewoners
veroorzaakt.

In uw brief van 18 juni 1992 deelt u me mee dat het
Brussels Instituut voor Milieubeheer heel binnenkort een
onderzoek zai instellen.

Zou u me de resultaten van dit onderzoek willen meedelen ?

Question n° 191 de M. Huygens du 10 novembre 1992 (Fr.)

Nuisances dues a 1'exploitation de la societe VG Plastic's.

Plusieurs personnes se plaignent de nuisances qu'elles
subissent a cause de 1'exploitation de la societe VG Plastic's,
dont 1'atelier de transformation et Ie depot (plus de cinq ton-
nes de matieres plastiques) sont situes 55 rue Picard a 1210
Bruxelles.

Les plaintes concernent notamment la pollution de 1'air
(gaz nocifs), ce qui engendre des maux de tete aupres des
habitants du quartier.

Par courrier du 18 juin 1992, vous m'informez qu'une
enquete sera effectuee dans les plus brefs delais par 1'Institut
bruxellois pour la Gestion de 1'Environnement.

Auriez-vous 1'obligeance de m'informer des resultats de
cette enquete ?

Vraag nr. 192 van de heer Droiiart d.d. 12 november 1992
(Pr.):

De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audio-
visuele produkties.

Graag ontving ik van de heer Minister de lijst, de kostprijs,
de begrotingspost waarop ze werden ingeschreven, en de data
van de verschillende audiovisuele produkties vvaartoe het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest opdracht heeft gegeven of die
door het Gewest werden gesubsidieerd.

Graag ontving ik deze gegevens voor de periode na het
aantreden van de Executive, en voor eike produktie-
maatschappij.

Question n° 192 de M. Drouart du 12 novembre 1992 (Fr.):

Les productions audiovisuelles commandoes ou subven-
donnees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Monsieur Ie Ministre aurait-il 1'amabilite de me fournir la
liste. Ie cout, Ie poste budgetaire y afferent ainsi que la date
des differentes productions audiovisuelles qui ont etc com-
mandees ou subventionnees par la Region de Bruxelles-
Capitale ?

U me plairait de connaltre ces informations depuis 1'instal-
lation du Ministre et par societe de production.

Minister belast met Economic Ministre de 1'Economie

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

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

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

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

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

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

Vraag nr. 99 van de heer de Vandenbossche d.d. 1 Septem-
ber 1992 (N.):

Ecologiscb verantwoord gebruik van papier.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2425.

Question n° 99 de M. de Vandenbossche du 1" septembre
1992 (N.):

Utilisation ecologique du papier.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2425.
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Vraag nr. 100 van de heer Roelants du Vivier d.d.
7 September 1992 (Fr.) :

Recydage van de afgedankte wagens.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2425.

Question n" 100 de M. Roelants du Vivier du 7 septembre
1992 (Fr.):

Recydage des voitures hors d'usage.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2425.

Vraag nr. 106 van de heer Vandenbossche d.d. 28 oktober
1992 (N.):

Strvctuur en activiteiten van de inspectiediensten oader de
bevoegdheid van de Minister.

Met betrekking tot de onder de bevoegdheid van de
Minister ressorterende administratie, diensten en personeels-
leden, wil ik de bijgevoegde vragen voorleggen in verband met
de controle- en inspectiediensten.

1. Weike inspectie- en controletaken ressorteren orider de
bevoegdheid van de Minister ?

2. Wat zijn de huidige opdrachten van de diensten bevoegd
voor deze taken ?

3. Weike zijn de strategische opties en de prioriteiten van
deze diensten en door wie worden die vastgelegd ?

4. Hoe zijn deze diensten gestructureerd ?

5. In hoeveel personeelsleden voorziet het kader en in
weike mate is dit effectief opgevuld ?

6. Hoeveel controles voeren deze diensten jaarlijks uit ?

7. Hoeveel overtredingen werden hierbij vastgesteld ?

8. Hoeveel processen-verbaal werden hierbij opgesteld?

9. Weike gevolgen werden aan deze processen-verbaal
gegeven ?

10. In weike mate dragen de controles, de vaststellingen
van de overtredingen, de opgestelde processen-verbaal en de
voorgestelde maatregelen en sancties bij tot de realisatie van
de strategische opties van deze diensten ?

Question n° 106 de M. Vandenbossche du 28 octobre 1992
(N.):

Structure et activites des services d'inspection relevant des
attributions du Ministre.

Je souhaiterais poser les questions suivantes sur les services
de controle et d'inspection de 1'administration qui releve des
attributions du Ministre.

1. Quelles sont les taches d'inspection et de controle qui
relevent des attributions du Ministre ?

2. Quelles sont les missions actuelles des services compe-
tents pour ces taches ?

3. Quelles sont les options strategiques et les priorites de
ces services et par qui sont-elles fixees ?

4. Comment ces services sont-ils structures ?

5. Combien d'emplois Ie cadre du personnel prevoit-il et
dans quelle mesure est-il effectivement rempli ?

6. Combien de controles ces services effectuent-ils chaque
annee ?

7. Combien d'infractions ont-ils constatees lors de ces
controles ?

8. Combien de proces-verbaux ont-ils dresses lors de ces
controles ?

9. Quelles suites a-t-on donne a ces proces-verbaux?

10. Dans quelle mesure les controles, la constatation des
infractions, les proces-verbaux qui ont ete dresses et les
mesures et les sanctions proposees contribuent-ils a la realisa-
tion des options strategiques de ces services ?

Vraag nr. 107 van de heer de Lobkowicz d.d. 12 november
1992 (Fr.) :

Samenwerfdngsovereenkomst tussen het Gewest en de
BDBH.

Op uw voorstel heeft de Executieve beslist een Samenwer-
kingsovereenkomst te sluiten met de Belgische Dienst voor
Buitenlandse Handel (BDBH).

Door deze overeenkomst zou het Gewest de medewerking
van de BDBH kunnen vragen voor acties ter bevordering van
de Brusselse buitenlandse handel: vertegenwoordiging van
het Gewest bij handelsmissies en op handelsconferenties
waaraan ze nog niet deelneemt; verwerking van gewestelijk
promotiemateriaal in de stands van de BDBH in het buiten-
land; verspreiding van gewestelijke informatie in het buiten-
land...

Question n° 107 de M. de Lobkowicz du 12 novembre 1992
(Fr.) :

Accord de cooperation entre la Region et 1'OBCE.

Sur votre proposition, 1'Executif a decide de passer un
accord de cooperation avec 1'Office beige du Commerce
exterieur (OBCE).

Cet accord permettra a la Region de demander la collabo-
ration de 1'OBCE pour des actions de promotion du com-
merce exterieur bruxellois : representation de la Region dans
les missions commerciales et les conferences consulaires
auxquelles elle ne participe pas encore; incorporation de
materiel promotionnel regional dans les stands de 1'OBCE a
1'etranger; diffusion d'informations regionales a 1'etranger...
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Het Gewest zai ervoor zorgen dat de ondernemingen en in
het bijzonder de KMO's nog meer bewust gemaakt worden
van de mogelijkheden die door de BDBH worden geboden,
met name missies in het buitenland.

Wat zijn de financiele gevolgen van deze overeenkomst
voor de gewestelijke financien ?

La Region veillera a sensibiliser davantage les entreprises et
particulierement les PME aux possibilites offertes par
1'OBCE, notamment les missions a 1'etranger.

Quelle est 1'implication financiere de cet accord pour les
finances regionales ?

Vraag nr. 108 van de heer de Lobkowicz d.d. 12 november
1992 (Fr.) :

Verlenging van het contract met de VUB om een econo-
mische barometer uit te werken.

Op uw voorstel besliste de Hoofdstedelijke Executieve
vorig jaar om de VUB als taak op te dragen een conjonctuur-
barometer voor het Hoofdstedelijk Gewest uit te werken. De
eerste resultaten zijn onlangs gepubliceerd.

Vandaag heeft de Executieve beslist dit contract, (dat op
31 juli afliep) met twee jaar te verlengen. Dank zij de gegevens
van de conjonctuurbarometer zai de Executieve vlugger en
veel doelmatigen haar economisch beleid kunnen bepalen en
ook zo goed mogelijk bijstellen.

Hoeveel kost dit contract ?

Question n° 108 de M. de Lobkowicz du 12 novembre 1992
(Fr.) =

Prolongement du contrat avec la VUB pour 1'elaboration
du barometre economique.

Sur votre proposition, 1'Executif regional decidait 1'an
dernier, de confier a la VUB la mission d'elaborer un
barometre conjoncturel pour la Region bruxelloise. Les
premiers resultats ont ete publics recemment.

Aujourd'hui, 1'Executif a decide de prolonger ce contrat
(arrive a expiration Ie 31 juillet) pour une duree de deux ans.
Grace aux donnees du barometre conjoncturel, 1'Executif
pourra determiner plus rapidement et plus efficacement sa
politique en matiere economique et la corriger aussi finement
que possible.

Quel est Ie montant du contrat ?

Vraag nr. Ill van de heer Drouart d.d. 12 november 1992
(Fr.):

De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audio-
visuele produkties.

Graag ontving ik van de heer Minister de lijst, de kostprijs,
de begrotingspost waarop ze werden ingeschreven, en de data
van de verschillende audiovisuele produkties waartoe het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest opdracht heeft gegeven of die
door het Gewest werden gesubsidieerd.

Graag ontving ik deze gegevens voor de periode na het
aantreden van de Executieve, en voor eike produktie-
maatschappij.

Question n° 111 de M. Drouart du 12 novembre 1992 (Fr.):

Les productions audiovisuelles commandoes oil subven-
tionnees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Monsieur Ie Ministre aurait-il 1'amabilite de me fournir la
liste. Ie cout, Ie poste budgetaire y afferent ainsi que la date
des differentes productions audiovisuelles qui ont ete com-
mandees ou subventionnees par la Region de Bruxelles-
Capitale ?

II me plairait de connattre ces informations depuis 1'instal-
lation du Ministre et par societe de production.

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

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

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

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

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

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

Gazonnement des sites propres pour tramways.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2309.
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Vraag nr. 313 van de heer de Vandenbossche d.d. 1 Septem-
ber 1992 (N.):

Ecohgiscb verantwoord gebniik van papier.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2426.

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

Utilisation ecologique du papier.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2426.

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

De uitbreidingskosten van bet CCN-gebouw (vervolg).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2427.

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

Couts de 1'extension du batiment CCN (suite).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2427.

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

Plaats van bet Macloii-kniispuiit binnen de renovatieplan-
aiag voor de klein ring.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2428.

Question n° 319 de M"' Grouwels du 24 septembre 1992
(N.):

Place du carrefour Madou dans Ie programme de renova-
tion pour la petite ceinture.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2428.

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

Uitschakelen van bet doorgaand verkeerin de woonwijken.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2429.

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

Suppression du traSc de transit dans les quartiers residen-
tiels.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2429.

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

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van
de tankstations.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2430.

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

Montant recupere par fadministration via les timbres-
ristourne des stations-service.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2430.

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

VeiSigheid op de pendelparkings.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2431.

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

Securite dans les parkings de dissuasion.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2431.
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Vraag nr. 328 van de heer Vandenbossche d.d. 8 oktober
1992 (N.):

Lokaal en intergewestelijk overleg voor de hertekening van
de Ninoofsesteenweg tussen ring en Ninoofse poort.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2431.

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

Concertatioa locale et interregionale en vue de redessineria
chaussee de Ninove eatre Ie ring et la porte de Nmove.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2431.

Vraag nr. 329 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 oktober
1992 (Fr.) ;

Aard van het koopcontract voor vuilnisbakken.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2432.

Question n° 329 de M. de Lobkowicz du 14 octobre 1992
(Fr.):

Nature du marche pour 1'acquisition de bacs a ordures.

La. question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2432.

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

Aard en boeveelheid van de contracten afgeslotea door het
departement van de Minister.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2432.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2432.

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

Heraanleg van het Montgomery-verkeersplein.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2432.

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

Reamenagement du road-point Montgomery.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2432.

Vraag nr. 332 van de heer Drouart d.d. 28 oktober 1992
(Fr.):

Inventaris van de gebouwen gebruikt door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

1. Kan de heer Minister me voor elk gebouw dat momen-
teel door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gebruikt
(de ministeriele Kabinetten inbegrepen) de volgende informa-
tie meedelen:

— 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?

Question n° 332 de M. Drouart du 28 octobre 1992 (Fr.) :

Inventaire des immeubles occupes par la Region de Bruxel-
les-Capitafe.

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

— 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 ?

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 ete decidee ?
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Vraag nr. 333 van mevrouw Grouwels d.d. 28 oktober 1992
(N.):

Tweerichtingsverkeer op de Blijde Inkomstlaan.

In de plenaire vergadering van 19 juni 1992 verklaarde u
dat het verkeer op de Blijde Inkomstlaan in 1993 in beide
richtingen zai gebeuren. De tot op heden uitgevoerde werken
spreken dit tegen: de toegang tot de Blijde Inkomststraat,
richting Oudergemselaan is inderdaad aan de Kortenberglaan
afgesloten. Het tweerichtingsverkeer is derhalve uitgesloten.

Uw standpunt, namelijk invoering van het tweerichtings-
verkeer, lijkt me de goedkeuring mee te dragen van de
wijkbewoners.

Zonder tweerichtingsverkeer worden ze, om van Brussel
Noord-Oost naar Etterbeek te rijden, verplicht om te rijden
via het overdrukke Schumanplein.

Graag had ik dan ook willen weten of de richting Korten-
berglaan naar de Oudergemselaan inderdaad, zoals u op
19 juni beweerd hebt, zai opengesteld worden voor het
verkeer.

Bij positief antwoord, graag de datum van openstelling.

Question n° 333 de M°" Grouwels du 28 octobre 1992 (N.):

Circulation dans les deux seas avenue de laJoyeuse entree.

Au cours de la seance pleniere du 19 juin 1992, vous avez
declare que la circulation avenue de la Joyeuse entree se ferait
dans les deux sens en 1993. Les travaux realises a ce jour vont
a 1'encontre de cette affirmation: 1'acces a 1'avenue de la
Joyeuse entree en direction de 1'avenue d'Auderghem est
ferme avenue de Cortenbergh. En consequence, la circulation
dans les deux sens est exclue.

Votre position, a savoir 1'introduction de la circulation
dans les deux sens, me semble emporter 1'adhesion des
riverains.

Sans circulation dans les deux sens ils sont obliges, pour se
rendre du nord-est de Bruxelles a Etterbeek, de traverser la
place Schuman qui est engorgee.

Des lors, pourriez-vous me dire si 1'avenue de Cortenbergh
sera ouverte au trafic dans la direction de 1'avenue d'Auder-
ghem, comme vous 1'avez affirme Ie 19 juin dernier?

Si la reponse est positive, a quelle date cela se fera-t-il ?

Vraag nr. 334 van de heer Vandenbossche d.d. 28 oktober
1992 (N.):

Verhouding tussen het sociaal-recreatieve en bet woon-
werkverkeer.

In Nederland neemt het sociaal-recreatief verkeer 50 pro-
cent van het globale verkeer voor zijn rekening, het woon-
werkverkeer 30 procent, en winkelen en verzorging 20
procent. In Nederland werd in 1984 voor het woon-werkver-
keer voor 67 procent van de kilometers voor de auto, voor
18,9 procent voor het openbaar vervoer gekozen. Bij het
sociaal-recreatief verkeer werd voor 79 procent van de
kilometers voor de auto, voor 9,6 procent voor het openbaar
vervoer gekozen.

Bestaat er een studie over de verdeling voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van die verschillende verkeersoorten ?
Over de verhouding tussen auto en openbaar vervoer ? Zo ja,
kan de heer Minister mij de resultaten ervan dan meedelen ?
Zo neen, hoe is dat mogelijk ?

Heeft de heer Minister een beleid om het sociaal-recreatief
verkeer via het openbaar vervoer aan te moedigen ?

Question n° 334 de M. Vandenbossche du 28 octobre 1992
(N.):

Rapport entre Ie traGc social et de loisirs et les trajets
domicile-travail.

La circulation aux Pays-Bas se repartit comme suit: 50 %
pour Ie trafic social et de loisirs, 30 % pour les trajets
domicile-travail et 20 % pour les achats et les soins. En 1984,
la voiture a ete choisie pour effectuer 67 % des kilometres des
trajets domicile-travail, les transports en commun pour
18,9 %. Pour Ie trafic social et de loisirs, les pourcentages
correspondants sont de 79 % pour 1'auto et de 9,6 % pour les
transports en commun.

Existe-t-il, pour la Region de Bruxelles-Capitale, une etude
sur la repartition de ces differents types de circulation ? Sur la
proportion entre 1'utilisation de la voiture et celle des
transports en commun? Si tel est Ie cas. Ie Ministre peut-il
m'en communiquer les resultats ? Si tel n'est pas Ie cas,
comment est-ce possible ?

Le Ministre a-t-il une politique qui vise a promouvoir les
transports en commun pour le trafic social et de loisirs ?

Vraag nr. 335 van de heer Vandenbossche d.d. 28 oktober
1992 (N.) :

Voorsorteerstroken voorffetsers op kruispunten opgewest-
wegen.

1. Hoeveel kruispunten tellen de gewestwegen?

2. Voor hoeveel kruispunten is al bestudeerd of een
fietsvoorsorteerstrook aangewezen of mogelijk is ?

Question n° 335 de M. Vandenbossche du 28 octobre 1992
(N.):

Bande de selection pour cyclistes aux carrefours situes sur
des voiries regionales.

1. Combien de carrefours les voiries regionales comptent-
elles?

2. Pour combien de carrefours a-t-on deja etudie 1'oppor-
tunite ou la faisabilite d'une bande de selection pour cyclis-
tes?
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3. Hoeveel kruispunten hebben jaarlijks een voorsorteer-
strook gekregen sinds dit wettelijk kan ?

4. Hoeveel kruispunten met voorsorteerstroken worden er
de vijf volgende jaren gepland ?

5. Hoeveel kost de inrichting van een fietsvoorsorteer-
strook gemiddeld ?

3. Depuis que la loi Ie permet, combien de carrefours ont-
ils ete dotes, chaque annee, d'une bande de selection?

4. Combien de carrefours avec bande de selection a-t-on
prevu pour les cinq prochaines annees ?

5. Combien coute en doyenne 1'amenagement d'une
bande de selection pour cyclistes ?

Vraag nr. 336 van de heer Vandenbossche d.d. 28 oktober
1992 (N.):

Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de
bevoegdheid van de Minister.

Met betrekking tot de onder de bevoegdheid van de
Minister ressorterende administratie, diensten en personeels-
leden, wil ik de bijgevoegde vragen voorleggen in verband met
de controle- en inspectiediensten.

1. Weike inspectie- en controletaken ressorteren onder de
bevoegdheid van de Minister ?

2. Wat zijn de huidige opdrachten van de diensten bevoegd
voor deze taken ?

3. Weike zijn de strategische optics en de prioriteiten van
deze diensten en door wie worden die vastgelegd ?

4. Hoe zijn deze diensten gestructureerd ?

5. In hoeveel personeelsleden voorziet het kader en in
weike mate is dit effectief opgevuld ?

6. Hoeveel controles' voeren deze diensten jaarlijks uit?

7. Hoeveel overtredingen werden hierbij vastgesteld ?

8. Hoeveel processen-verbaal werden hierbij opgesteld?

9. Weike gevolgen werden aan deze processen-verbaal
gegeven?

10. In weike mate dragen de controles, de vaststellingen
van de overtredingen, de opgestelde processen-verbaal en de
voorgestelde maatregelen en sancties bij tot de realisatie van
de strategische opties van deze diensten ?

Question n° 336 de M. Vandenbossche du 28 octobre 1992
(N.):

Structure et activites des services d'inspection relevant des
attributions du Ministre.

Je souhaiterais poser les questions suivantes sur les services
de controle et d'inspection de 1'administration qui releve des
attributions du Ministre.

1. Quelles sont les taches d'inspection et de controle qui
relevent des attributions du Ministre ?

2. Quelles sont les missions actuelles des services compe-
tents pour ces taches ?

3. Quelles sont les options strategiques et les priorites de
ces services et par qui sont-elles fixees ?

4. Comment ces services sont-ils structures ?

5. Combien d'emplois Ie cadre du personnel prevoit-il et
dans quelle mesure est-il effectivement rempli ?

6. Combien de controles ces services effectuent-ils chaque
annee ?

7. Combien d'infractions ont-ils constatees lors de ces
controles ?

8. Combien de proces-verbaux ont-ils dresses lors de ces
controles ?

9. Quelles suites a-t-on donne a ces proces-verbaux ?

10. Dans quelle mesure les controles, la constatation des
infractions, les proces-verbaux qui ont ete dresses et les
mesures et les sanctions proposees contribuent-ils a la realisa-
tion des options strategiques de ces services ?

Vraag nr. 337 van de heer Vandenbossche d.d. 28 oktober
1992 (N.):

Laaabomenbeleid in het Gewest en sensibiliseringscam-
pagae.

In de jaren zeventig en begin jaren tachtig verdwenen er
heel wat laanbomen langs onze wegen en werden er weinig
nieuwe aangeplant. Misschien was de verkeersveiligheid de
grondslag van dit beleid.

Question n° 337 de M. Vandenbossche du 28 octobre 1992
(N.):

Politique en matiere d'arbres qui bordeat les avenues et
campagne de sensibuisadon.

Dans les annees septante et au debut des annees quatre-
vingt, bon nombre des arbres bordant les avenues ont
disparu, bien souvent sans qu'on en replante de nouveaux. II
se peut que la securite du trafic ait ete a la base de cette
politique.
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Hierin moet een kentering komen. Laanbomen worden
opgewaardeerd als klein landschapselement en natuurverbin-
dingselement. Daardoor eisen ze hun plaats in het straatbeeld
terug op, en worden hen verschillende functies toegeschreven:

— een esthetische: landschappelijk schoon;
— een stressverlagende: beschaduwde wegen geven verpo-

zing aan wandelaars;
— een verkeersremmende: de bestuurder heeft spontaan de

neiging om in de schaduw langzamer te rijden;

— voor de avifauna: typische broedvogels langs wegen zijn
onder andere drie spechtsoorten en de boomklever;

— voor de flora: laanbomen scheppen een microklimaat met
typische bermplanten;

— als luchtfiltering: de bladeren fixeren allerlei onzuiver-
heden;

— als zuurstofvoorziening: twee volwassen laanbomen
geven op jaarbasis gemiddeld zuurstof af voor een per-
soon.

Toch sneuvelen er nog steeds veel laanbomen bij wegherin-
richtingen, of ze sterven af nadat hun wortelstel ondeskundig
gebroken werd bij de aanleg van riolering en andere voorzie-
ningen of bij aanleg van voet- en fietspaden.

1. Bestaan er djfers of schattingen van het aantal laan-
bomen in Brussel of een deel ervan ?

2. Bestaan er cijfers of schattingen van het aantal laan-
bomen in de jaren I960?

3. Zijn er lijnen uitgetekend of voorstellen gedaan voor een
laanbomenbeleid ?

4. Is er binnen de begroting van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest een budget voorzien voor de aankoop en verzor-
ging van laanbomen ? Bestaan er subsidiemogelijkheden voor
de ondergeschikte besturen en prive-organisaties ?

5. Wordt er van overheidswege een sensibiliseringscam-
pagne opgezet voor de straatbewoners, met richtlijnen voor
het verzamelen van bladafval, het maaien van bermen ?

II faut que cela change. On reconnait a nouveau la valeur
des arbres qui bordent les avenues en tant qu'element du
paysage et de lien avec la nature. Aussi doivent-ils retrouver
leur place dans les rues, ou ils remplissent differentes fonc-
tions:
— une fonction esthetique: beaute du paysage;
— une fonction d'apaisement: les routes ombragees delas-

sent Ie promeneur;
— une fonction de ralentissement du trafic: spontanement, Ie

conducteur a tendance a rouler plus lentement lorsqu'il est
a 1'ombre;

— une protection de 1'avifaune: parmi les oiseaux migrateurs
qui vivent Ie long des routes il y a notamment trois types
de pics et la sittelle;

— une protection de la flore: les arbres qui bordent les
avenues creent un microclimat avec des plantes d'accote-
ment typiques;

— une fonction de purification de 1'air: les feuilles fixent
toutes sortes d'impuretes;

— une fonction d'approvisionnement en oxygene: deux
arbres adultes produisent en moyenne, sur une base
annuelle, 1'oxygene necessaire a une personne.

Pourtant, de nombreux arbres de ce type meurent encore
lors de reamenagements de voirie ou apres que leurs racines
ont ete coupees de maniere incompetente lors de 1'installation
d'egouts et d'autres equipements ou de trottoirs et de pistes
cyclables.

1. Existe-t-il des chiffres ou des estimations, globaux ou
partiels sur Ie nombre d'arbres bprdant des avenues a
Bruxelles ?

2. Existe-t-il des chiffres ou des estimations sur Ie nombre
d'arbres qui bordaient des avenues dans les annees soixante ?

3. A-t-on esquisse des perspectives ou fait des propositions
pour une politique en cette matiere ?

4. Le budget de la Region de Bruxelles-Capitale prevoit-il
un poste pour 1'achat et 1'entretien des arbres de nos avenues ?
Existe-t-il des possibilites de subsides pour les pouvoirs
subordonnes et les organisations privees ?

5. Les autorites projettent-elles une campagne de sensibili-
sation pour les habitants des rues avec des directives relatives
au ramassage des feuilles, au fauchage des accotements ?

Vraag nr. 338 van mevrouw Huytebroeck d.d. 10 november
1992 (Fr.) :

Stofwolkea veroorzaakt door de trams op de Van Volxem-
laaa.

Een wijkcomite bestaande uit de aangelanden van de Van
Volxemlaan en de naburige straten heeft deze zomer een
petitie rondgegeven waarbij de politieke leiders wordt
gevraagd zich in te zerten om de aarden bedding, waarop
tram 18 en 52 rijden, te vervangen door gras of door een
stevige grondbedekking.

Het regelmatig doorrijden van de trams in deze laan, hun
snelheid en hun remsysteem veroorzaken inderdaad grote
stofwolken die zowel de bewoners, de handelaars als de
voetgangers hinderen.

Is er een beslissing genomen om dit probleem op te lessen ?
Zo ja, weike ?

Indien er werken moeten worden uitgevoerd, kunt u mij
zeggen wanneer ze worden aangevat ?

Question n° 338 de M"" Huytebroeck du 10 novembre 1992
(Fr.) :

Poussieres provoquees par les trams sur 1'avenue Van
Volxem.

Un comite de quartier reunissant des riverains de 1'avenue
Van Volxem et des rues avoisinantes a, cet ete, fait circuler
une petition demandant aux responsables politiques d'agir
pour que la surface en terre sur laquelle circulent les trams 18
et 52 soit remplacee par une surface soit de gazon soit une
surface solide.

Le passage assez frequent des trams dans cette avenue, leur
vitesse et leur systeme de freinage provoquent effectivement
de grands nuages de poussiere genant a la fois les habitants,
les commercants et les pietons.

Une decision a-t-elle ete prise pour remedier a ce probleme ?
Si oui, quelle est-elle ?

Si des travaux doivent etre entrepris, pouvez-vous me dire
quand ils debuteront ?
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Vraag nr. 339 van de heer Adriaens d.d. 10 november 1992
(Fr.) :

Verfcetering van de toegang tot de Brusselse stations.

Op 1 oktober keurde de gemeenteraad van Elsene met
eenparigheid van stemmen een motie goed waarin het Gewest
en de NMVB wordt gevraagd de ontwikkeling van een net
van het type « GEN » te bevorderen en meer in het bijzonder
het comfort en de toegang tot het station Boondaal te
verbeteren.

Hoewel ik weet dat de rol van de NMVB ter zake van het
grootste belang is, vraag ik toch de volgende verduidelijkin-
gen aan de Minister.

1. Weike initiatieven heeft het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest tijdens de jaren 1990, 1991 en 1992 genomen om de
toegang tot de Brusselse stations te verbeteren? Weike
bedragen werden daartoe ge'investeerd ?

2. Tegen wanneer kan men vervvachten dat de eerste
«GEN»-proeflijn, namelijk lijn 26, in gebruik zai worden
genomen? Weike frekwenties zullen bij de exploitatie van
deze lijn worden aangehouden ?

3. Daar lijn 26 de stations Leopold, Schuman en Noord
niet aandoet (waardoor deze lijn 90 % van haar belang
verliest), weike maatregelen worden er door het Gewest
genomen om te redden wat kan gered worden (gecoordi-
neerde aansluitingen met de metre's Delta en Merode) ?

4. Zijn er contacten gelegd met de NMBS om de aeries te
coordineren om de toegang tot de stations, gelegen op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbe-
teren ? Zo ja, weike aeries werden in aanmerking genomen en,
in het bijzonder, wat wordt er overwogen voor het station
Boondaal ?

Question n° 339 de M. Adriaens du 10 novembre 1992 (Fr.)

Amelioration de 1'accessibilite des gares bruxelloises.

En date du 1" octobre. Ie Conseil communal d'lxelles votait
a 1'unanimite une morion demandant a la Region et a la
SNCB de favoriser Ie developpement d'un reseau de type
« RER » et, plus particulierement, d'ameliorer Ie confort et les
acces de la station Boondael.

Tout en sachant que Ie role de la SNCB est capital a cet
egard, Ie Ministre veut-il bien me donner les precisions qui
suivent ?

1. Lors des annees 1990, 1991 et 1992, quelles furent les
initiatives de la Region de Bruxelles-Capitale pour ameliorer
1'accessibilite des gares bruxelloises? Quels montants furent
investis dans cette optique ?

2. Aux dernieres nouvelles, pour quand peut-on esperer la
mise en oeuvre de la premiere experience « RER», soit la ligne
26? Quelles sont finalement les frequences retenues pour
1'exploitation de cette ligne ?

3. Puisque la ligne 26 n'ira pas aux gares Leopold,
Schuman et Nord (ce qui enleve 90 % de son interet a cette
ligne), quelles sont les mesures prises par la Region pour
sauver ce qui peut 1'etre (correspondances coordonnees avec
Ie metro a Delta et Merode) ?

4. Des contacts ont-ils ete pris avec la SNCB pour coor-
donner les actions en vue d'ameliorer 1'accessibilite des gares
situees sur Ie territoire de la Region de Bruxelles-Capitale?
Dans 1'affirmative, quelles sont les actions retenues et, en
particulier, qu'est-il envisage pour la station de Boondael ?

Vraag nr. 340 van mevrouw Huytebroeck d.d. 10 november
1992 (Fr.) :

Aanleg van de parking aan het Simonispleia.

Het parkeerterrein van het Simonisplein waartoe vandaag
is besloten blijft vragen uitlokken.

De aanleg van het parkeerterrein aan de oppervlakte lijkt
inderdaad nog niet volledig in orde te zijn. Daarom, mijnheer
de Minister, zou ik graag enkele verduidelijkingen van u
krijgen.

Aangezien een en ander in samenwerking met het Gewest
geschiedt kunt u misschien een antwoord geven op mijn
vragen.

Kunt u mij zeggen wanneer het in gebruik zai worden
genomen en of in een andere tunnelingang dan de Jettelaan is
voorzien ?

Wat de parkeerplaatsen aan de oppervlakte betreft, waren
er inderrijd 80 parkeerplaatsen met parkeerautomaten in
uitzicht gesteld. Vandaag hoort men het cijfer van 254
parkeerplaatsen; kunt u mij zeggen wat er van aan is ?

Zijn de beloofde kaarten voor de buurtbewoners te koop
aan een voorkeurtarief ? Welk tarief ?

Question n° 340 de M™ Huytebroeck du 10 novembre 1992
(Fr.) :

Amenagement du parking de la place Simonis.

Le parking de la place Simonis aujourd'hui decide et realise
continue cependant a poser des questions.

En effet, 1'amenagement du systeme de parking en surface
ne semble pas encore avoir ete parfaitement mis au point,
c'est pour cela que j'aimerais, Monsieur le Ministre, obtenir
de votre part certaines precisions.

Toute cette operation etant conclue en collaboration avec
la Region, vous pourrez sans doute repondre a mes questions.

Concernant le parking en tant que tel, pouvez-vous me dire
quand il sera mis en activite et si une autre tremie d'acces que
celle de 1'avenue de Jette est prevue ?

Concernant les parkings en surface, il avait, je crois, ete
prevu en son temps de placer 80 parkings avec horodateurs.
Aujourd'hui certains citent le chiffre de 254 places, pouvez-
vous me dire ce qu'il en est ?

Les cartes riverains promises le seront-elles a un tarif
preferentiel ? Lequel?
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Is het normaal dat de buurtbewoners verplicht zijn te
betalen om in hum wijk te parkeren ?

Zijn er zowel op de laan als in de aanpalende straten
plaatsen gepland ?

Weike overeenkomst hebt u verkregen inzake de opbrengst
van de ontvangsten van het parkeerterrein en de parkeerauto-
maten ?

Est-il normal que les riverains soient obliges de payer pour
se garer dans leur quartier ?

Des places sont-elles prevues a la fois sur Ie boulevard et les
rues avoisinantes ?

Quelle convention avez-vous obtenue concernant Ie produit
des recettes du parking et des horodateurs ?

Vraag nr. 341 van mevrouw Nagy d.d. 6 november 1992
(Fr.) :

OvertrediiJg van de procedure van aanbesteding voor de
uitbreiding van het CCN.

De n.v. EGTA heeft bij de Raad van State een annulatiebe-
roep ingesteld tegen de beslissing van de Executieve die voor
de werkzaamheden van de uitbreiding van het CCN een
onderhandse overeenkomst heeft gesloten en aldus de regle-
mentering die voor werkzaamheden van dergelijke omvang
een aanbesteding of een openbare aanbesteding voorschrij'ft
heeft overtreden.

Deze toestand brengt me ertoe de Minister nogmaals
vragen te stellen over het dossier en hem te verzoeken me uit
te leggen waarom hij niets gedaan heeft om het bestek, en dus
de aanbestedingsprocedure, te doen naleven.

Daar ik bovendien nog altijd geen duidelijk antwoord heb
gekregen, vraag ik de Minister me mee te delen aan welk soort
studies (benaming van de opdracht, adviesbureau in kwestie)
het bedrag van 208 miljoen frank wordt besteed.

Tenslotte blijven er op basis van het verslag van het
Rekenhof nog enkele vragen over waarop ik graag een
antwoord had gehad van de Minister.

1. Waarom heeft de Minister de Hoofdstedelijk Raad niet
om de machtiging gevraagd om een lening van zulk een
aanzienlijk bedrag (3 miljard) aan te gaan; het Gewest zai
deze lening twintig jaar lang moeten aflossen en ze zai de
ordonnanceringsmogelijkheden van het Gewest voor andere
gebouwen dat het CCN in aanzienlijke mate beperken.

2. Hoe verklaart de Minister zulk een verschil tussen de in
de algemene toelichting bij de begroting 93 aangekondigde
ramingen en de werkelijkheid ? De annui'teit zai inderdaad
260 miljoen bedragen, wat veel meer is dan de bedragen die
op dit ogenblik voor de huur van gebouwen voor de
gewestelijke administratie worden uitgetrokken.

3. Denkt de Minister er voorts aan, nu de Franse
Gemeenschap niet langer de gebouwen aan het Surletplein
wenst te betrekken, het gebouw eventueel door het Gewest te
latere overnemen ?

Question n° 341 de M" Nagy du 6 novembre 1992 (Fr.) :

Non-respect de la procedure d'appel d'offres pour 1'exten-
sion du CCN.

La s.a. EGTA a introduit un recours au Conseil d'Etat pour
annuler la decision de 1'Executif qui, en utilisant une proce-
dure de marche de gre a gre pour les travaux d'extension du
CCN, a passe outre la reglementation prevoyant, pour des
travaux de cette envergure, un appel d'offres ou une adjudica-
tion publique.

Cette situation m'amene a interroger une fois de plus Ie
Ministre sur ce dossier et a lui demander precisement
pourquoi il n'est pas intervenu pour faire respecter Ie cahier
de charges, et done la procedure d'appel d'offres.

Par ailleurs, n'ayant toujours pas obtenu de reponse
precise, je demande au Ministre de me signifier a quel type
d'etudes (libelle de la commande, bureaux d'etudes
concernes) correspond Ie montant de 208 millions de francs.

Enfin, sur base du rapport de la Cour des Comptes,
certaines questions, auxquelles je souhaite que Ie Ministre
puisse repondre, restent posees.

1. Pourquoi Ie Ministre n'a-t-il pas sollicite 1'autorisation
du Conseil regional pour un emprunt portant sur un montant
si important (3 milliards), emprunt dont la Region devra
assumer la charge pendant pres de 20 ans et qui amputera
serieusement la capacite d'ordonnancement de la Region pour
les batiments autres que Ie CCN ?

2. Comment Ie Ministre explique-t-il un tel ecart entre les
previsions annoncees dans 1'expose general du budget 93 et la
realite ? En effet, 1'annuite s'elevera a 260 millions, ce qui est
bien superieur aux montants consacres actuellement a la
location des immeubles hebergeant 1'administration regio-
nale.

3. Par ailleurs, suite a 1'abandon par la Communaute
francaise du projet d'occuper les batiments de la place Surlet
de Chokier, Ie Ministre a-t-il envisage une reprise eventuelle
du batiment par la Region ?

Vraag nr. 342 van de heer Vandenbossche d.d. 10 november
1992 (N.) :

Frequentie van de metro in de eindstations van het Gewest.

De Brusselse metro telt verschillende eindstations in diverse
Brusselse gemeenten. Sommige gebruikers beweren dat de
frequentie van de metro per uur verschilt van gemeente tot
gemeente, met name dat sommige gemeenten een hogere
frequentie zouden kennen dan andere gemeenten.

Question n° 342 de M. Vandenbossche du 10 novembre 1992
(N.):

Frequence du metro aux terminus de la Region.

Le metro de Bruxelles compte plusieurs terminus dans
differentes communes bruxelloises. Certains utilisateurs pre-
tendent que la frequence horaire du metro varie de commune
a commune, c'est-a-dire que certaines communes connat-
traient une frequence plus elevee que d'autres.
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Kan de heer Minister mij mededelen weike de frequenties
zijn van de metrostellen in de diverse eindstations in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit voor wat betreft de
ochtend- en avondperiodes en de weekends ?

Le Ministre peut-il me communiquer pour Ie matin. Ie soir
et les week-ends, les frequences des vehicules de metro aux
divers terminus que compte la Region de Bruxelles-Capitale ?

Vraag nr. 343 van de heer de Lobkowicz d.d. 12 november
1992 (Fr.):

Deelaemiag van het Gewest aaa het Europese project
« Drive » met betrekking tot bet beheren van het wegverkeer.

In 1991 besloot het Gewest, naast andere grote Europese
steden, deel uit te maken van de groep Polis, ten einde na re
gaan of ze gemeenschappelijke belangen hebben en partners
te vinden om op initiatief van de EEG aan fundamenteel
onderzoek te doen inzake verkeersbeheer.

Brussel kreeg aldus de leiding van een project dat samen
met Parijs en Goteborg is ingediend en door de Europese
Gemeenschap wordt gesteund. Het project werd «cities»
genoemd (corporation for integrated trafic management and
information exchange systems) en heeft betrekking op de
verbetering van de verkeersmaatregelen, de oprichting van
gegevensbanken. het verkeersbeheer via verkeerslichten en de
geleiding van de weggebruikers.

Het strikt Brusselse gedeelte van het proefproject heeft
betrekking op de studie en de oprichting van een verkeersda-
tabank en op verwezenlijking van een dynamische verkeers-
lichtenregeling - met voorrang voor het openbaar vervoer en
de hulpverlene'nde wagens — op de as Stallestraat/Brugmann-
laan.

De Executieve heeft bevestigd dat het Gewest aan dit
project deelneemt en heeft zijn Minister voor Openbare
Werken, Jean-Louis Thys, de opdracht gegeven de voor de
uitvoering van dit proefproject noodzakelijke contracten te
sluiten. De kostprijs wordt geraamd op 126 miljoen BF,
waarvan de Europese Gemeenschap ongeveer 30 miljoen, en
bij het project betrokken partners (MIVB, RTT, RTBF,
BRTN en de n.v. NACQ Electronique) 7,5 miljoen voor hun
rekening nemen.

Hoeveel bedraagt de financiele bijdrage van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en hoe ziet deze er in vergelijking met
vorig jaar uit ?

Question n° 343 de M. de Lobkowicz du 12 novembre 1992
(Fr.) :

Participation de la Region au projet europeen «Drive» de
gestion du trafic routier.

En 1991, la Region bruxelloise a decide de pardciper, au
cote de grandes villes europeennes, au groupe Polis pour
examiner la convergence de leurs interets et conclure des
partenariats visant, a 1'initiative de la GEE, a developper la
recherche fondamentale en matiere de gestion du trafic.

Bruxelles est ainsi devenue leader d'un projet presente
conjointement avec Paris et Goteborg et soutenu par la
Communaute europeenne. Denomme cities (corporation for
integrated trafic management and information exchange
systems) il porte sur 1'amelioration des mesures de trafic, la
constitution de banques de donnees, la gestion de la circula-
tion par feux de signalisation et le guidage des usagers.

En ce qui concerne la partie strictement bruxelloise de
cities, le projet pilote concerne I'etude et 1'implantation d'une
banque de donnees de trafic et la realisation de la regulation
dynamique des feux avec priorite au transport public er aux
vehicules d'urgence sur 1'axe rue de Stalle/avenue Brugmann.

L'Executif a confirme la participation de la Region a ce
projet et a charge son Ministre des Travaux publics, Jean-
Louis Thys, de conclure les differents contrats necessaires a
1'execution du projet pilote. Celui-ci est estime a quelque 126
millions de francs dont environ 30 millions seront pris en
charge par la Communaute europeenne et 7,5 millions par les
partenaires associes (STIB, RTT, RTBF, BRTN et la s.a.
NACQ Electronique).

Quelle est la participation financiere de la Region de
Bruxelles-Capitale et comment a-t-elle evolue depuis 1'an
dernier.

Vraag nr. 344 van de heer Drouart d.d. 12 november 1992
(Fr.) :

De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audio-
visuele produkties.

Graag ontving ik van de heer Minister de lijst, de kostprijs,
de begrotingspost waarop ze werden ingeschreven, en de data
van de verschillende audiovisuele produkties waartoe het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest opdracht heeft gegeven of die
door het Gewest werden gesubsidieerd.

Graag ontving ik deze gegevens voor de periode na het
aantreden van de Executieve, en voor eike produktie-
maatschappij.

Question n° 344 de M. Drouart du 12 novembre 1992 (Fr.);

Les productions audiovisuelles commandees ou subven-
tionnees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Monsieur le Ministre aurait-il 1'amabilite de me fournir la
liste, le cout, le poste budgetaire y afferents ainsi que la date
des differentes productions audiovisuelles qui ont ete com-
mandees ou subventionnees par la Region de Bruxelles-
Capitale ?

II me plairait de connartre ces informations depuis 1'instal-
lation du Ministre et par societe de production.
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Vraag nr. 345 van mevrouw Nagy d.d. 17 november 1992
(Fr.):

Schema van de werkzaamheden voor het Communicatie-
ceatrum Noord.

Het is hoogst twijfelachtig dat de Executieve de bedoeling
heeft om al haar diensten samen te brengen in nieuwe
bouwiagen boven het Communicatiecentrum Noord. Zij
houdt met name geen rekening met de uitstraling van de
administrarie wanneer deze wordt gehuisvest in een gebouw
waarvan de architectuur en het ontwerp totaal voorbijge-
streefd zijn en dat gei'soleerd ligt temidden van het Noord-
kwartier.

Niet alleen ikzelf, maar ook het Rekenhof, hebben reeds
vragen gesteld over de uitzonderlijk hoge kostprijs van deze
bouw. Nu maak ik me zorgen over de naleving van de
termijnen en over de bestemming die de andere gebouwen van
het Gewest zullen krijgen.

Kan de geachte Minister me zeggen:

1. Wat het werkschema is voor de uitvoering van de
werkzaamheden en wanneer deze werkzaamheden moeten
worden beeindigd?

2. Of de werkzaamheden verlopen zoals in dit schema
vermeld ?

3. Weike andere gebouwen het Gewest op dit ogenblik
bezit en door wie ze worden of zullen worden betrokken ?

Door de verhuizing van het BIM naar de Gulledelle is dit
instituut voor het publiek moeilijk bereikbaar. Ik ben van
oordeel dat met dit probleem geen rekening is gehouden bij de
beslissing, wat ik betreur. De reorganisatie van de diensten
voor leefmilieu verloopt trouwens nog niet viot. Daar alle
diensten van de Executieve in het CCN zouden moeten
worden ondergebracht, vraag ik de Minister me te zeggen
waar de gewestelijke Administratie voor natuurlijke hulp-
bronnen wordt ondergebracht ?

Question n° 345 de M"" Nagy du 17 novembre 1992 (Fr.) ;

Caleadrier des travaux ail Centre de communication nord.

L'intention de 1'Executif de regrouper 1'ensemble de ses
services dans une construction nouvelle au-dessus du Centre
de communication nord est tres contestable. Elle neglige en
particulier 1'image que 1'administration va renvoyer d'elle-
meme lorsqu'elle sera logee dans un batiment dont 1'architec-
ture et la conception sont particulierement depassees, isole au
milieu du quartier nord.

Le cout extremement eleve de cette construction a deja fait
1'objet d'interventions de ma part ainsi que des remarques de
la Cour de Comptes. Je m'inquiete aujourd'hui sur le respect
des delais et sur le sort reserve aux autres batiments regio-
naux.

L'honorable Ministre peut-il me dire:

1. Quel est le calendrier exact de realisation des travaux et
a quelle date prevoit-on la fin de ceux-ci ?

2. Ce calendrier est-il respecte actuellement ?

3. Quels sont les autres batiments aujourd'hui propriete de
la Region ? Quelle est leur occupation actuelle et/ou future ?

Le demenagement de 1'IBGE au Gulledelle pose des pro-
blemes d'accessibilite du public a 1'institut. Problemes qui ne
semblent pas avoir ete pris en consideration lors de la prise de
decision. Je le regrette. Par ailleurs, la reorganisation des
services de 1'environnement n'est pas encore tres operation-
nelle. Sachant que le CCN devrait recevoir 1'ensemble des
services de 1'Executif, 1'honorable Ministre peut-il me dire
quelle est la localisation prevue pour 1'Administration regio-
nale des Ressources naturelles ?

Vraag nr. 346 van de heer Vandenbossche d.d. 17 november
1992 (N.):

Wijztgmg van de tichtiaterferentie op het kruispunt Prins
van Luik/Ninoofsesteeaweg.

De gewestelijke diensten hebben aan het kruispunt Prins
van Luik/Ninoofsesteenweg de interferenties van de verlich-
ting gewijzigd, blijkbaar rekening houdende met de verkeers-
stroom:

's morgens: Dilbeek richting Brussel, en
's avonds: Brussel richting Dilbeek.

De wijziging van de lichtinterferentie brengt echter bijzon-
der moeilijke situaties met zich mee:

het is voor de minder snelle voetganger quasi onmogelijk
geworden om op normale wijze het verkeerskruispunt
over te steken. Meerdere malen kon worden vastgesteld
dat oudere mensen of kinderen moesten lopen op gevaar
af te worden aangereden;

Question n" 346 de M. Vandenbossche du 17 novembre 1992
(N.):

Modification des phases lumineuses des feux de signaUsa-
tion au carrefour boulevard Prince de Liege/chaussee de
Ninove.

Les services regionaux ont modifie les phases lumineuses
des feux de signalisation au carrefour boulevard Prince de
Liege/chaussee de ninove, vraisemblablement en fonction du
flot de la circulation:

le matin: Dilbeek en direction de Bruxelles, et
le soir: Bruxelles en direction de Dilbeek.

La modification des phases lumineuses des feux de signali-
sation entrame toutefois des situations particulierement diffi-
ciles:

— pour le pieton moins rapide, il est devenu quasiment
impossible de traverser le carrefour normalement. II n'est
pas rare que des personnes agees ou des enfants soient
obliges de courir, au risque de se faire ecraser;

319
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— als gevolg van de gewijzigde lichtfases kan worden
vastgesteld dat eike avond vanuit Dilbeek richting Brussel
er een lange file staat, wat voorheen helemaal niet het
geval was.

Kan de heer Minister mij mededelen of er een aanpassing
van de lichtinterferenties kan worden onderzocht ten einde
aan deze penibele situatie een einde te stellen ?

suite a la modification des phases lumineuses, on constate
chaque soir une longue file depuis Dilbeek vers Bruxelles,
ce qui n'etait pas du tout Ie cas auparavant.

Le Ministre peut-il me dire s'il est possible d'envisager une
adaptation des phases lumineuses des feux de signalisation
qui mettrait un terme a cette situation penible ?

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 81 van de heer de Vandenbossche d.d. 1 September
1992 (N.):

Ecotogisch veraatw'oord gebruik van papier.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2434.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Question n° 81 de M. de Vandenbossche du 1° septembre
1992 (N.):

Utilisation ecologique du papier.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2434.

Vraag nr. 84 van de heer Drouart d.d. 12 november 1992
(Fr.) :

De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audio-
visuele produkties.

Graag ontving ik van de heer Staatssecretaris de lijst, de
kostprijs, de begrotingspost waarop ze werden ingeschreven,
en de data van de verschillende audiovisuele produkties
waartoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opdracht heeft
gegeven of die door het Gewest werden gesubsidieerd.

Graag ontving ik deze gegevens voor de periode na het
aantreden van de Executieve, en voor eike produktiemaat-
schappij.

Question n° 84 de M. Drouart du 12 novembre 1992 (Fr.):

Les productions audiovisuelles commandoes ou subvea~
tionnees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Monsieur le Secretaire d'Etat aurait-il 1'amabilite de me
fournir la liste, le cout, le poste budgetaire y afferent ainsi que
la date des differentes productions audiovisuelles qui ont etc
commandees ou subventionnees par la Region de Bruxelles-
Capitale ?

II me plairait de connaitre ces informations depuis 1'instal-
lation du Secretaire d'Etat et par societe de production.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Finanden, Begroting,

Openbaar Ambt
en Exteme Betrekkingen

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

Het resultaat van de plaatsing van budget-elektriciteits-
meters.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2435.

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

et des Relations exterieures

Question n° 85 de M. Drouart du 1° octobre 1992 (Pr.)!

Le fat/an de 1'introduction des compteurs d'electricite a
budget.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2435.

Vraag nr. 86 van de heer Drouart d.d. 1 oktober 1992 (Fr.) :

Aantal afgesloten elektriciteitsmeters sinds het aantreden
van de Staatssecretaris.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2436.

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

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2436.
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Vraag nr. 88 van de heer Drouart d.d. 12 november 1992
(Pr.) :

De door hot Gewest gevraagde of gesubsidieerde audio-
visuele produkties.

Graag ontving ik van de heer Staatssecretaris de lijst, de
kostprijs, de begrotingspost waarop ze werden ingeschreven,
en de data van de verschillende audiovisuele produkties
waartoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opdracht heeft
gegeven of die door het Gewest werden gesubsidieerd.

Graag ontving ik deze gegevens voor de periode na het
aantreden van de Executieve, en voor eike produktiemaat-
schappij.

Question n° 88 de M. Drouart du 12 novembre 1992 (Fr.):

Les productions mdiovisueUes commandoes ou subven-
tionnees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat aurait-il 1'amabilite de me
fournir la liste. Ie cout. Ie poste budgetaire y afferent ainsi que
la date des differentes productions audiovisuelles qui ont ete
commandees ou subventionnees par la Region de Bruxelles-
Capitale ?

II me plairait de connaitre ces informations depuis 1'instal-
lation du Secretaire d'Etat et par societe de production.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vragen gesteld aan de heer Gosuin

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

Verbouding schade Zomenwoud/Andere bosses.

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

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

et de la Politique de 1'Eau

Questions posees a M. Gosuin

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

Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.

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

Vraag nr. 85 van de heerGarcia d.d. 25 juni 1990 (N.) :

Vergunningen afgeleverd en controles uitgevoerd door het
BIM.

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

Question n° 85 de M. Garda du 25 juin 1990 (N.) :

Automations accordees et controles effectues par 1'IBGE.

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

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

Bevel van de rechter in kortgeding van 2 november 1990. -
Afgifte van een gratis jachtverguaning.

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

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

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

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

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

Herstelling in oorspronkelijke staat van bet Elizabetbpark
in Koekelberg.

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

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

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1284.
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Vraag nr. 184 van de heer Draps d.d. 27 juni 1991 (Fr.):

Achterstal in de bebandeliug van de dossiers commodo-
incommodo bij gebrek aan voldoende personeel voor de
Leefmilieii-admiaistratie.

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

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

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-iacom-
modo, faute de personnel sufGsant a I'Admiaistration de
I'Ea vironnement.

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.):

Organogram van bet Brussels Insdtuut voor Milieubeheer.

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

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

Organigrammo de I'lastitut bruxeUois pour la Gestion de
I 'En vironnem en t.

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

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

Klachten over de Grma Cebelor in Gansborea.

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

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

Plaintes au sujet de la fimie Cebelor a Gansborea.

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

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

Simultaanvertaling tifdeas gemeenteraden.

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

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

Traduction simultanee des debats lors des conseils commu-
naux.

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

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

Vernieuwing van het stadsweefsel. — Subsidies van de
Executieve.

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

Question n" 262 de M. Comelissen du 1" fevrier 1991 (Fr.) !

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

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.) :

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

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

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

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

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.) :

Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St.-Gillis.

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

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

Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles.

La question et la reponse provisoire ont 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.) :

De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten
inzake stadsverniemving.

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

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

Le remboursement des avances recuperables ea mat/ere de
renovation urbaine.

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.) :

Renovatie- en saneriagspremies.

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

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

Primes a la renovation et a I'assainissement.

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

Vraag nr. 535 van de heer de Lobkowicz d.d. 15 oktober
1992 (Fr.) !

Aaawijzing van de architecten van het Brussels hoofdstede-
lijk Gewest.

Ik had reeds de gelegenheid u vragen te stellen over de
aanwijziging van de architecten van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest.

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.

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

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

Antwoord: Ik heb de eer het achtbare lid mede te delen dat
het Gewest, althans in het raam van mijn bevoegdheden, niet
optreedt als bouwheer. Er worden derhalve geen architecten
aangeduid voor welbepaalde dossiers met betrekking tot
constructie- en renovatiewerken.

Deze vraag lijkt me eerder te behoren tot de bevoegdheid
van mijn collega's Jean-Louis Thys, Didier Gosuin en Didier
van Eyil. Ik maak hen een kopie van uw vraag over.

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

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

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

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 le nombre de dossiers traites.

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.

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que dans le cadre de mes competences propres, la
Region n'agit pas en tant que maitre d'oeuvre et qu'il n'y a
done pas de designation d'architecte pour des dossiers precis
de construction et de renovation.

Cette question releve done plus de la competence de mes
collegues Jean-Louis Thys, Didier Gosuin et Didier van Eyil, a
qui je transmets copie de votre question.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vraag gesteld aan de heer van Eyil

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

Evolutie van de bescbermingsdossiers te Brussel.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 23, biz. 2274.

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

et de la Politique de 1'Eau

Question posee a M. van Eyil

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

L'etat d'avancement des dossiers de classement.

LSI question et la reponse provisoire ont ete publiees dans le
Bulletin n° 23, p. 2274.



Vragen en Antwoorden - Brus'seise Hoofdstedelijke Raad - 18 december 1992 (nr. 26)
Questions et R^ponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 18 decembre 1992 (n° 26)

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

2551

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

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

Uitgaven voor bet informatiebeleid van de Executieve.

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

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

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

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

Kan de Minister-Voorzitter me de volgende gegevens
meedelen:

— Voor 1991, de totale uitgaven van al de kabinetten en
ministeries voor promotie- en voorlichtingsactiviteiten.

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

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

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

Antwoord : Hierna volgt het antwoord op de vragen van
het achtbare lid, onder vorm van een tabel waarvan iedere
kolom overeenstemt met een der vragen.

Voor de afdelingen 20 en 22 stemt het bedrag overeen met
een schijf van de totale investering voor onze deelname aan de
wereldtentoonstelling te Sevilla die over drie jaar gespreid
werd.

President et Mmistre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de FEmploi

Question n0 487 de M" Nagy du 26 juin 1992 (Fr.) :

Depenses pour la politique de communication de I'Executif.

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

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

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

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

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

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

- Pour 1991, le chiffre d'affaires realise par Strat & Corn sur
son client Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

Reponse : L'honorable membre voudra bien trouver ci-
apres la reponse a ses questions, presentee sous forme de
tableau dont chaque colonne correspond a 1'une de ses quatre
questions.

Pour les divisions 20 et 22, le montant reprend une tranche
principale de 1'uivestissement total, lui-meme reparti sur trois
annees budgetaires, de notre participation a 1'Exposition
universelle de Seville.
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Commentaar in verband met de label

Het achtbare lid heeft zeker kunnen vaststellen dat
bepaalde punten van de tabel in bij'lage bij zijn parlementaire
vraag, enkele commentaar vergen:

1. De kolom met de toegekende begrotingen stemt overeen
met de aangepaste begrotingskredieten van het jaar 1991,
terwiji de kolom met de totale uitgaven de in 1991 geordon-
nanceerde bedragen herneemt. Sommige hiervan werden in
1990 vastgelegd en betreffen bijgevolg operaties van 1990.
Zo komt het bijvoorbeeld dat voor de Afdelingen 20 en 22 het
bedrag van de derde kolom groter is dan het bedrag van de
tweede kolom.

2. Voor Mdeling 22 stemt het bedrag van 13.600.000 BF,
in kolom 2, overeen met de toelage die door de Executieve
toegekend werd voor de werkingskosten van het Verbindings-
bureau Brussel-Europa. De reele uitgaven hiervoor zijn opge-
nomen in kolom 3 voor het in 1991 geordonnanceerde
gedeelte.

Commentaires relatifs an tableau

L'honorable membre aura pu constater certains points au
tableau annexe a la reponse a sa question parlementaire
susmentionnee qui demandent quelque commentaire pour
etre bien compris:

1. La colonne budgets alloues correspond aux credits
budgetaires ajustes de 1'annee 1991 tandis que la colonne
Total depenses reprend les sommes ordonnancees en 1991,
dont certains montants ont ete engages en 1990 et resultent
done d'operations de 1990. C'est ainsi que, par exemple aux
Divisions 20 et 22, Ie montant de la troisieme colonne depasse
celui de la seconde.

2. Par ailleurs, a la Division 22, Ie montant de
13.600.000 FB a la colonne 2, correspond a la subvention
accordee par 1'Executif aux frais de fonctionnement du
Bureau de Liaison Bruxelles-Europe, dont les depenses reelles
figurent a la colonne 3 pour la partie ordonnancee en 1991.

Vraag nr. 520 van de heer Drouart d.d. 28 September 1992
(Fr.):

De coatracten tussen het Gewest en de bouwmaatscbap-
pijea.

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

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.

AnHvoord: Ik heb de eer het achtbare lid te melden dat er
in het kader van mijn rechtstreekse bevoegdheden geen enkele
bouwmaatschappij belast werd met bouwwerken waarvoor
het Gewest als bouwheer zou optreden.

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

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

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

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

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre qu'aucun travail de construction n'a ete confie a des
societes de construction dans Ie cadre de mes competences
directes, ou la Region exercerait la maltrise d'ouvrage.

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

Voorraag aan kaatoren in de werken op het Martelarea-
pleia.

In het programma voor de vernieuwing van het Martela-
renplein wordt bepaald dat de gebouwen aan de lengtezijden
en aan de zuidkant van het plein voor huisvesting moeten
worden bestemd, de rest voor kantoren.

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

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

— 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 ?

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

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

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.

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

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

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

— que les immeubles affectes au logement sont dans un etat
de degradation imposant une renovation urgente ?
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Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
verstrek ik de volgende inlichtingen:

Ik bevestig de buisvestingsbestemming van de oost-, zuid-,
en westkant van het Martelaarsplein waarbi] het BBP 60-10
«Martelaarswijk» gerespecteerd wordt (BBP goedgekeurd
door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve op
29.10.1992). Alleen de noordkant is bestemd voor bureaus.

Inzake het werkschema voor de verwezenlijkingen:

De werven waar vandaag aan gewerkt wordt, liggen aan de
noordkant (parking en bureaus), een gedeelte van de westkant
(huisvestingen) en de zuidkant (huisvestingen en bureaus). De
werken aan het andere deel van de oostkant zullen begin
volgend jaar aangevat worden.

Tenslotte staat het opstarten van de werf aan de westkant
in functie van het vrijkomen van de gebouwen en van de
aflevering van de stedebouwvergunningen.

Repoase: Suite a la question posee, j'informe 1'honorable
membre des renseignements suivants:

Je confirme 1'affectation en logement des cotes Est, Sud et
Ouest de la place des Martyrs dans Ie respect du PPA 60-10
« Quartier Martyrs » (approuve par 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale Ie 29.10.1992), seui Ie cote Nord est
destine aux bureaux. .

En ce qui concerne Ie planning des realisations:

Les chantiers actuellement en cours portent sur Ie cote
Nord (parking et bureaux), une partie du cote Est (logements)
et Ie c6te Sud (logements et bureaux). Les travaux de 1'autre
partie du cote Est, destinee aux logements, seront entames a
partir de 1'annee prochaine.

En dernier lieu, Ie chantier du cote Ouest est programme en
fonction de la liberation des immeubles et la delivrance des
permis d'urbanisme.

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

De gevolgen van de gewijzigde algemene reglementering op
de werkloosheid.

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

Opdat de Brusselse opieidingscentra, die zich met inschake-
ling bezighouden, vrijstelling kunnen genieten, is het noodza-
kelijk dat de BGDA de BDAB de lijst toestuurt van de
opieidingscentra waarmee hij een. partnershipovereenkomst
heeft gesloten.

Zou de Minister me ter zake volgende informatie willen
verschaffen:

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

2. Hoe verklaart de Minister dat de Brusselse opieidings-
centra niet werden ingelicht over het feit dat een werkloze die
zich voor een beroepsopleiding inschrijft minder werk-
loosheidsuitkering zou genieten ?

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

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

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 ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid volgend antwoord
te geven:

Question n° 523 de M"" Huytebroeck du 5 octobre 1992
(Fr,) ••

Les consequences des modifications de reglementation
generale du cbomage.

Au mois de juin dernier, la reglementation generale du
chomage a ete modifiee par Ie 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 Ie montant des allocations
pendant les formations.

En consequence, pour que les centres de formation bruxel-
lois, 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,

Dans ce contexte. Ie Ministre pourrait-il repondre aux
questions suivantes :

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

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 profes-
sionnelle, celui-ci se verrait penalise au niveau de son
allocation ?

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

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. 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 1'in-
certitude a propos de leur situation ?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre ce qui suit:
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1. Reeds half September werd ik op de hoogte gebracht van
de problemen die gepaard gingen met de bepalingen van de
nieuwe werkloosheidsreglementering met betrekking tot de
vrijstellingen van de stempelcontrole voor werklozen die een
opieiding volgen. Op 30 September werd in dat verband een
werkvergadering in mijn Kabinet gehouden met vertegen-
woordigers van mijn Kabinet, van het Kabinet van mevrouw
Miet Smet, van het gewestelijk RVA-bureau en van de BGDA.

2. In deze vergadering kwam tot uiting dat de nieuwe
reglementering minder drastisch is dan op het eerste zicht lijkt
en dat slechts werkelijk penaliserend opgetreden wordt ten
opzichte van werklozen die een voltijdse opieiding volgen en
niet opgenomen zijn in onze inschakelingsvoorzieningen.
Deze werklozen zien inderdaad hun werkloosheidsuitkering
verminderd met 50 pet., behoudens andersluidende beslissing
van het Beheerscomite van het BGDA (geval per geval). Nu
blijkt evenwel dat bepaalde betalingsinstellingen deze vermin-
dering ten onrechte opgelegd hebben aan de deelnemers van
andere opieidingen, maar dat alles thans op het punt staat
geregeld te worden (ik herinner er trouwens aan dat deze
problematiek niet tot de bevoegdheid van het Gewest behoort
en dat dit evenmin het geval is voor het verstrekken van
informatie over de nieuwe reglementering en de gevolgen
ervan).

3. De nieuwe reglementering voorziet in twee stelsels van
vrijstellingen voor de opieidingen die ons hier aanbelangen:

— de eerste vrijstelling (overeenkomstig artikel 91 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991) voorziet in de -
nagenoeg automatische - vrijstelling voor de werkloze die
een beroepsopleiding volgt van het FOREM of van de
VDAB;

— de andere vrijstelling (overeenkomstig artikel 94 van
hetzelfde besluit) laat de directeur van het gewestelijk
werkloosheidsbureau oordelen over deze vrijstelling voor
werklozen die andere opieidingen volgen (onder meer de
opieidingen van de door de BGDA betoelaagde partners).
Bovendien zijn er bij dit stelsel, in tegenstelling met het
eerste stelsel, geen opschortende bepalingen voorzien met
betrekking tot het verstrijken van de werkloosheidsduur
en het hierbij gepaard gaande verval van het recht op
uitkeringen.

Ik meen dat we hier te maken hebben met een discrimine-
rende maatregel die de meest kansarme werkzoekenden treft,
namelijk dezen voor wie de hertewerkstelling gepaard gaat
met een globale en complexe inschakelingsprocedure.

Dit verklaart waarom ik naar de Minister van Tewerkstel-
ling en Arbeid geschreven heb om de acties inzake socio-
professionele inschakeling die in het kader van partnership-
overeenkomsten door de BGDA betoelaagd worden, gelijk te
schakelen met de beroepsopleidingen van het FOREM en van
deVDAB.

4. Op praktisch vlak werd tijdens voornoemde vergade-
ring overeengekomen dat ik het gewestelijk werkloosheidsbu-
reau zou inlichten over de acties die door de partners van de
BGDA gevoerd worden en dit van zodra de partnershipover-
eenkomsten door de Execurieve goedgekeurd zijn (dit
gebeurde op 15 oktober laatstleden).

Dit moet het bureau in staat stellen een versnelde procedure
voor het toekennen van vrijstellingen tot stand te brengen, in
het kader van voornoemd artikel 94. Dit in afwachting dat er
een gevolg gegeven wordt aan de eis om de Brusselse
voorzieningen voor socio-professionele inschakeling onder
het toepassingsgebied van artikel 91 te doen vallen.

1. Des la mi-septembre, j'ai ete informe des problemes
souleves par 1'application des dispositions de la nouvelle
reglementation du chomage qui ont trait aux dispenses de
pointage octroyees aux chomeurs en formation. Une reunion
de travail s'est tenue a ce propos en mon Cabinet Ie 30
septembre, qui rassemblait, outre mes representants, des
representants du Cabinet de Madame Miet Smet, du bureau
regional de 1'ONEM et de 1'ORBEM.

2. II ressort de cette reunion, que la nouvelle reglementa-
tion ne 1'est pas autant qu'il n'y paratt et qu'elle n'est
reellement penalisante que pour les chomeurs qui suivent des
formations de plein exercice (absentes de nos dispositifs
d'insertion), lesquels voient effectivement leurs allocations de
chomage reduites de 50 p.c., sauf decision (individuelle)
contraire du Comite de gestion de 1'ONEM. II semblerait
toutefois que certains organismes de paiement aient, a tort,
impose cette reduction aux participants a d'autres forma-
tions, mais que les choses soient en voie de se regler en ce
domaine (qui n'est pas — je Ie souligne — de la competence
regionale, pas plus que 1'information qu'il y a lieu ou non de
donner quant a la nouvelle reglementation du chomage et a
ses consequences).

3. Au reste, la nouvelle reglementation etablit, pour Ie
genre de formations qui nous occupe, deux regimes de
dispense:

— 1'un (celui de 1'article 91 de 1'arrete royal du 25 novembre
1991) qui prevoit 1'octroi - quasi automadque — de la
dispense au chomeur qui suit une formation profession-
nelle organisee par Ie FOREM ou Ie VDAB;

— 1'autre (celui de 1'article 94 du meme arrete) qui laisse cet
octroi a 1'appreciation du directeur du bureau regional du
chomage, en ce qui concerne les chomeurs qui suivent
d'autres formations - et notamment celles mises en oeuvre
par les partenaires subventionnes par 1'ORBEM. Au
surplus, ce regime n'est pas, comme Ie premier, suspensif
de 1'ecoulement du temps de chomage qui conduit a
1'exclusion du benefice des allocations.

II y a la, me semble-t-il, une discrimination prejudiciable
aux demandeurs d'emploi les plus fragilises, dont la remise au
travail necessite Ie passage par un dispositif global et com-
plexe d'insertion.

C'est pourquoi j'ai ecrit au Ministre de 1'Emploi et du
Travail, pour lui demander que les actions d'insertion socio-
professionnelle subventionnees par 1'ORBEM dans Ie cadre
de conventions de partenariat soient placees sur pied d'egalite
avec les formations professionnelles du FOREM et VDAB.

4. Enfin, au plan pratique, il a ete convenu, lors de la
reunion precitee, que j'informerais Ie bureau regional du
chomage des actions menees par les partenaires de 1'ORBEM
sitot que les conventions de partenariat auraient ete approu-
vees par 1'Executif (ce qui a ete fait Ie 15 octobre dernier).

Ceci afin que ce bureau puisse mouvoir une procedure
d'octroi acceleree des dispenses, dans Ie cadre de 1'article 94
precite - et dans 1'attente de la suite donnee a la revendication
de faire entrer les dispositifs bruxellois d'insertion socio-
professionnelle dans Ie champ de 1'article 91.
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Deze procedure zou dus niet gelden voor de gezamenlijke
acties van de partners, maar enkel voor de gesubsidieerde
acties van die partners.

5. Voor de werklozen die vanaf September voor een
opieiding ingeschreven zijn - dat wil zeggen voor de instelling
van deze procedure - dient aangestipt dat een aantal onder
hen een vrijstelling bekomen hebben door het feit dat hun
opieiding aanvaard werd door de directeur van het werkloos-
heidsbureau. Dezen die deze vrijstelling laattijdig bekomen
hebben, konden de lessen regelmatiger bijwonen omdat nog
slechts twee keer per maand dient gestempeld te worden.

Ce ne sont done que les seules actions subventionnees des
partenaires operateurs qui beneficieraient de cette procedure
et non pas 1'ensemble des actions de ces partenaires.

5. Pour ce qui est des chomeurs inscrits en formation des
septembre - soit avant 1'instauration de cette procedure, il y a
lieu de relever qu'un certain nombre d'entre eux ont recu leur
dispense de par Ie seui fait que leur formation a etc acceptee
par Ie directeur du bureau du chomage et que ceux dont la
dispense n'aurait ete octroyee que tardivement ont vu leur
assistance aux cours facilitee par Ie fait que Ie pointage est
desormais bimensuel.

Vraag nr. 527 van mevrouvv Huytebroeck d.d. 7 oktober
1992 (Fr.) :

Hoofdelijke bijdrage voor oavrij\villig deeltijdse werk-
nemers.

Op 1 juli 1992 werd het koninklijk besluit van 5 augustus
1992 van kracht. Dit besluit heeft betrekking op de uitvoering
van hoofdstuk 11 van de wet van 26 juni 1992 houdende
sociale en diverse bepalingen betreffende de invoering van een
hoofdelijke 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.

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 ?

— Werden er bij de Minister van Tewerkstelling en Arbeid
stappen gezet om vrijstelling te bekomen, gelet op de doelstel-
ling van deze plannen en op hun sociaal nut ? Zo ja, met welk
resultaat ?

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

Aatwoord: De invoering van de hoofdelijke werkgeversbij-
drage waarvan sprake in de vraag van het achtbare lid, is
inderdaad van aard om de loonlasten te verzwaren van de
verenigingen en overheidsinstellingen die werknemers aan-
werven in het kader van programma's tot opslorping van de
werkloosheid.

De Vlaamse Executieve (waar deze maatregel zich in de
onderwijssector nog meer doet gevoelen) heeft trouwens het
initiatief genomen deze zaak bij het Overlegcomite Regering-
Executieven aanhangig te maken, hierbij gesteund door de
Franse gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Tot nog toe werd geen consensus bereikt in verband met
een eventuele opiossing. Volgens de Executieven zou een
opiossing kunnen gevonden worden door sommige werkge-
vers vrij te stellen van de hoofdelijke bijdrage of door als
compensatie de door het Gewest gestorte trekkingsrechten te
verhogen. De gemengde werkgroep belast met het onderzoek
van dit probleem zet zijn werkzaamheden voort.

Question n° 527 de M"6 Huytebroeck du 7 octobre 1992
(Fr.) :

Cotisation capitative pour les travailleurs a temps pardel
involontaire.

L'arrete royal du 5 aout 1992, portant execution du
chapitre II de la loi du 26 juin 1992 concernant les disposi-
tions 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 Ie
1° juillet 1992. Les associations ou les services publics qui
emploient des travailleurs dans Ie cadre des plans de resorp-
tion du chomage de la Region bruxelloise seraient logique-
ment redevables de cette cotisation.

Monsieur Ie Ministre-President peut-il me dire :

— Quel est Ie nombre de travailleurs employes dans Ie
cadre des Plans de Resorption de chomage de la Region
bruxelloise au chef desquels une cotisation capitative peut
etre exigee ?

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

— 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 ?

Reponse : L'instauration de la cotisation capitative evo-
quee dans la question de 1'honorable membre est effective-
ment de nature a alourdir de facon sensible la charge salariale
supportee par les associations et les pouvoirs publics qui
emploient des travailleurs dans Ie cadre des programmes de
resorption du chomage.

A tel point que 1'Executif flamand (que la mesure touche
plus encore dans Ie secteur de 1'enseignement), aussit6t
appuye dans sa demarche par la Communaute francaise et les
Regions wallonne et bruxelloise, a pris 1'initiative de saisir a
son propos Ie Comite de concertation Gouvernement-Execu-
tifs.

A ce jour, aucun consensus n'a pu etre degage quant a une
solution qui, du point de vue des Executifs, pourrait consister
en une exemption de la cotisation capitative pour certains
employeurs ou en une augmentation compensatoire des droits
de tirage verses aux Regions. Neanmoins, Ie groupe de travail
mixte constitue pour examiner cette question poursuit ses
travaux.
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In deze context lijkt het mij een beetje voorbarig op uw
derde vraag te antwoorden. Het antwoord zai immers in
functie zijn van het aantal werknemers waarop deze hoofde-
lijke bijdrage — voorwerp van uw eerste vraag — betrekking
heeft.

Ik heb aan de BGDA gevraagd mij dit aantal mede te delen.
Dit aantal zai a priori bijna gelijk zijn aan de hoeveelheid
werknemers die in het kader van programma's tot opslorping
van de werkloosheid deeltijds tewerkgesteld zijn. Hiervan
moet evenwel het aantal werknemers afgetrokken worden die
vrijwillig deeltijds werken (waarschijniijk zeer weinig) en
waarvoor geen hoofdelijke bijdrage geihd wordt.

Ik zai u dit aantal melden van zodra ik de gegevens
ontvangen heb.

Het aantal werknemers van het derde arbeidscircuit, waar-
van de bezoldigingen en de sociale bijdragen rechtstreeks
door de BGDA ten laste genomen worden, kan op 457
geraamd worden. Aldus zou de toepassing van de hoofdelijke
bijdrage voor de BGDA een meeruitgave van 1.371.000 fr.
met zich brengen.

Dans ce contexte, il me paralt premature d'apporter line
reponse a votre troisieme question. D'autant que cette
reponse sera aussi fonction du nombre de travailleurs
concerne par la cotisation capitative, qui est 1'objet de votre
premiere question.

J'ai demande a 1'ORBEM de me communiquer ce nombre.
Celui-ci est, a priori, tres proche d'un nombre de travailleurs
des programmes de resorption du chomage occupes a temps
partiel. Mais, il convient d'en defalquer Ie nombre de
travailleurs a temps partiel volontaires (vraisemblablement
peu nombreux) dont 1'occupation ne donne pas lieu a la
perception de la cotisation capitative.

Je vous Ie ferai connattre des qu'il sera en ma possession.

En ce qui concerne les travailleurs du troisieme circuit de
travail, dont 1'ORBEM prend directement en charge les
remunerations et les cotisations sociales, ce nombre peut deja
etre estime a 457. En sorte que 1'application de la cotisation
capitative entramerait, pour 1'ORBEM, une depense supple-
mentaire de 1.371.000 F par trimestre.

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

Geslachtsdiscriminatie in de werkaanbiedingen van de
BGDA.

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 werkaan-
biedingen en de advertenties waarin werk of een
beroepsbezigheid worden aangeboden (art. 120, 121, 122 en
123 van de wet).

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.

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.

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

vrouwelijke secretariaatsbediende,
vrouwelijke bediende,
ervaren secretaresse.

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 ?

Question n° 528 de M"' Huytebroeck du 14 octobre 1992
(Fr.) :

Discrimination de scare dans les o f f res d'emplois de 1'OR-
BEM.

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).

En pratique done, toutes les offres et annonces d'emploi
doivent etre redigees de maniere a faire clairement apparaltre
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.

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
hommes 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.

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

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

Monsieur le Ministre peut-il me dire s'il est normal que des
offres d'emploi emanant d'un service public bruxeflois et
enfreignant la loi de 1978 sont ainsi proposees au public?
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Antwoord: Zoals het achtbare lid, meen ook ik dat de
BGDA moet vermijden impliciet of onrechtstreeks te verwij-
zen naar het geslacht van de werknemers in de
tewerkstellingsoffertes die kosteloos gepubliceerd worden in
de zaterdageditie van het dagblad «La Lanterne».

ledere tewerkstellingsofferte wordt inderdaad gevolgd door
de zeer bondige vermelding (M/V); ik ben het evenwel met u
eens dat de opstellers van de aankondiging verre van neutraal
zijn door «employee de secretariat (H/F)» of «vendeuse
(H/F)», enerzij'ds, en « regent en soudure (H/F)» en « gradue
en automation (H/F)», anderzijds, te vermelden.

De auteurs zijn uiteraard de werknemers zeif die aldus him
voorkeur te kennen geven over de aan te werven persoon. Het
is natuurlijk zo dat de BGDA verantwoordelijk is voor de
publikatie van deze offertes en moet toezien of ze wel
conform de tekst en de geest zijn van de wet van 4 augustus
1978.

Bijgevolg stuur ik een herinnering aan de BGDA waarbij ik
vraag de wettelijke bepalingen beter na te leven en zo veel
mogelijk neutrale formuleringen te gebruiken van het type
«un of une ingenieur civil» of «un vendeur ou une ven-
deuse».

.Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre que je suis d'avis, comme elle,
qu'il serait souhaitable que 1'ORBEM soit davantage attentif
a eliminer toutes les references implicites ou indirectes au sexe
du travailleur dans les offres d'emploi que Ie journal La
Lanterne public gratuitement chaque samedi.

Certes, chaque offre d'emploi publiee est, formellement,
suivie de la mention lapidaire (H/F); mais je conviens avec
vous qu'ecrire « employee desecretariat (H/F)» ou «vendeuse
(H/F)» — mais «regent en soudure (H/F)» et «gradue en
automation » (H/F) - est loin d'etre innocent dans Ie chef des
auteurs de 1'annonce.

Ces auteurs sont, bien entendu, les employeurs eux-memes,
dont apparaissent ainsi les a priori sur Ie sexe de la personne a
engager. II n'en reste pas moins que 1'ORBEM qui prend la
responsabilite de publier leurs offres doit, des lors, veiller a
leur conformite a la lettre et a Pesprit de la loi du 4 aout 1978.

J'adresse un rappel en ce sens a 1'ORBEM, en 1'invitant a
utiliser autant que faire se peut des formules types « un ou une
ingenieur civil» ou «un vendeur ou une vendeuse», davan-
tage respectueuse du present legal.

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

Projecten 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.

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 projec-
ten.

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

Een ander gebouw dat onze aandacht moet opeisen, is het
gebouw B van Taxis en Tour, een oude en vandaag leeg-
staande 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.

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
verloedert het gebouw alsmaar meer en dreigen renovaties
alsmaar duurder uit te vallen.

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 ?

Antwoord : De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve heeft
reeds in juli 1991 het richtschema voor de Kanaalzone
goedgekeurd.

Question n° 529 de M°" Huytebroeck du 14 octobre 1992
(Fr.) :

Pro jets pour Tour et Taxis et ie batiment B.

Tout Ie 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.

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.

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 ?

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 connaltre une autre destinee.

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

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

Reponse: En juillet 1991, 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale a approuve Ie schema directeur du Canal.
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In het raam van deze beslissing heeft de Executieve een
operationele struktuur opgericht waarvan het consultant-
bureau Tractebel deel uitmaakt. Deze struktuur moet het
richtschema in zijn uitvoeringsfaze begeleiden.

Een van de akties die in het raam van deze opdracht
voorzien werden, is het opvolgen van de opmaak van 5 BBP's
rond de drie ontwikkelingspolen. Een van deze 3 polen
bevindt zich ter hoogte van de Redersbrug.

De Tour & Taxis-gronden bevinden zich binnen de grenzen
van de 2 BBP's die op deze pool betrekking hebben.

Door de opmaak van deze BPP's zai de toekomstige
bestemming van deze zone bepaald worden. Het richtschema
zai worden gevolgd daar waar het voor de Tour & Taxis-zone
een multifunktionele arbitragezone voorziet bestemd voor
uitrusting en/of aktiviteiten. Daardoor wordt ook de vestiging
mogelijk gemaakt van gemengde infrastructuren van culturele
aard.

Voor wat meer in het bijzonder gebouw B betreft, werden
er reeds meerdere «culturele» projecten voorgesteld, spijtig
genoeg steeds zonder financiele inbreng.

Dans le cadre de cette decision, 1'Executif a mis sur pied
1'installation d'une structure operationnelle, dont le bureau de
consultant Tractebel fait partie et qui a pour but la mise en
oeuvre de ce schema directeur.

Une des actions prevues dans le cadre de cette mission
consiste dans le suivi de 1'elaboration de 5 PPAS autour des 3
poles de developpement. L'un des 3 poles se situe a la hauteur
du pont des Armateurs.

Les terrains de Tour et Taxis se trouvent dans les limites des
2 PPAS lies a ce pole.

L'elaboration de ces PPAS doit definir 1'affectation future
de cette zone et est basee sur le respect du schema directeur
qui prevoit, pour la zone Tour & Taxis, une zone d'arbitrage
multifonctionnelle affectee a des equipements et/ou activites,
ce qui autorise notamment 1'implantation d'infrastructures
mixtes a vocation culturelle.

En ce qui concerne plus particulierement le batiment B,
plusieurs projets « culturels » ont deja ete presentes, malheu-
reusement sans apport financier.

Vraag nr. 532 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 oktober
1992 (Fr.) :

Door de gemeeatelijke dieasten uitgestelde ambtshalve
schrappmgen.

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 - II September 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...

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

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 schrappin-
gen over te gaan en, voor eike datum, het aantal beoogde
schrappingen.

Wat denkt u over deze statistieken ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de
gestelde vragen onder de bevoegdheid van de federale Minis-
ter van Binnenlandse Zaken vallen.

Question n° 532 de M. de Lobkowicz du 14 octobre 1992
(Fr.) :
Radiations d'ofGce reportees par les autorites communales.

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).

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

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

Pour me permettre d'en juger, auriez-vous 1'amabilite 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.

Quelle est votre appreciation de ces statistiques ?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que les questions posees relevent de la competence du
Ministre federal de 1'Interieur.

Vraag nr. 536 van mevrouw Nagy d.d. 13 oktober 1992
(Fr.) =

De deelaeming van bet Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan
de dagen voor de beroepsopleiding voor de vrouwen.

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

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

La participation de la Region Bruxelles-Capitale aux jour-
nees consacrees a la formation professionnelle des femmes.

Le programme Iris, initiative de la Commission euro-
peenne, 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.
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Dit forum was bedoeld voor de opieidingsspedalisten en
bracht verschillende partijen aan de ronde tafel: vakbonden,
werkgeversvertegenwoordigers en opieidingsspedalisten.

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 ?

Antwoord: Het Gewest heeft niet deelgenomen aan het
"FORUM IRIS» dat te Brussel plaatsvond van 7 tot
10 oktober.

Ik heb evenwel aanvaard mee te werken aan de openingszit-
ting van dit FORUM in hoedanigheid van Minister-Voorzit-
ter van het Gewest waar een eerste initiatief van die aard
plaatsvond.

Voor wat het IRIS-programma zeif betreft, is er geen
inbreng van het Gewest. De contacten worden rechtstreeks
gelegd tussen het IRIS-net en de terreinwerkers.

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.

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

Region : La Region n'a pas ete associee au FORUM IRIS
qui s'est tenu a Bruxelles du 7 au 10 octobre.

J'ai toutefois accepte de participer a la seance d'ouverture
de ce FORUM en tant que Ministre-President de la Region
qui accueillait cette premiere initiative du genre.

En ce qui concerne le programme IRIS proprement dit, la
participation n'est pas induite par la Region, mais releve des
contacts qui s'etablissent directement entre le reseau et les
partenaires de terrain.

Vraag nr. 537 van de heer de Lobkowicz d.d. 28 oktober
1992 (Fr.) :

Ministenele circulaire in verband met bet opstellen van de
begtotingen 1993 van de Brusselse gemeeaten.

In uw circulaire van 17 September jongstleden met betrek-
king tot het opstellen van de begrotingen 1993 van de
Brusselse gemeenten, stelt u:

De begroting voor 1993 van de gemeenten moet overeen-
komstig artikel 241 van de nieuwe gemeentewet, op de eerste
maandag van de maand oktober 1992 bij de gemeenteraad
zijn ingediend.

Het is volstrekt in strijd met een normaal beheer van een
gemeente een begroting te laat, laat staan tijdens het begro-
tingsjaar zeif, bij de gemeenteraad in te dienen.

Kunt u me meedelen:

1. Hoe u die termijn kunt opieggen, wetende enerzijds dat
geen enkele Brusselse gemeente in het verleden soortgelijke
termijn in acht heeft genomen en anderzijds dat de gangbare
procedures (onderzoek en voorstellen van de gemeentelijke
diensten, talrijke vergaderingen van de colleges in praktisch
alle gemeenten,...), de termijnen voor het drukken,... het in
werkelijkheid onmogelijk maken uw richtlijnen na te leven ?

2. Waarom u zolang heeft gewacht om uw circulaire te
verzenden ?

3. Weike gemeenten de opgelegde termijnen zijn nageko-
men ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat
artikel 241 van de nieuwe gemeentewet aan de gemeentera-
den opiegt om elk jaar op de eerste maandag van oktober te
beraadslagen en te besluiten over de begroting van uitgaven
en ontvangsten der gemeenten voor het volgende dienstjaar.

In de regel wordt bijna geen enkele begroting door de
gemeenteraden gestemd op de wettelijke voorziene datum.
Vorig jaar hebben 9 gemeenteraden hun begroting gestemd
voor het eind van het jaar.

Question n° 537 de M. de Lobkowicz du 28 octobre 1992
(Fr.):

Circulaire ministerlelle concemant 1'elaboration des bud-
gets 1993 des communes bruxelloises.

Vous indiquez dans votre circulaire du 17 septembre
dernier concemant 1'elaboration des budgets 1993 des com-
munes bruxelloises:

Le budget pour 1993 des communes doit conformement a
1'article 241 de la nouvelle loi communale etre depose au
conseil communal le premier lundi du mois d'octobre 1992.

II est absolument contraire a une gestion normale d'une
commune de soumettre au conseil communal un budget
tardivement, voire dans le courant meme de 1'exercice.

Pouvez-vous me dire:

1. Comment pouvez-vous imposer un tel delai sachant
que, d'une part, jamais par le passe, dans aucune commune
bruxelloise, des delais semblables ont ete respectes et que,
d'autre part, les procedures habituelles (etudes et propositions
des services communaux, reunions des colleges pratiquement
dans toutes les communes a plusieurs reprises,...), les delais
d'impression,..., rendent vos directives impossibles a realiser
dans les faits ?

2. Pourquoi avez-vous attendu si tard avant d'envoyer
votre circulaire ?

3. Quelles communes ont respecte les delais imposes?

JReponse.'J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre que
1'article 241 de la nouvelle loi communale impose aux conseils
communaux de se reunir chaque annee le premier lundi du
mois d'octobre et de deliberer sur le budget des depenses et des
recettes de la commune pour 1'exercice suivant.

Dans la pratique presqu'aucun budget n'est vote a la date
prevue par la loi. L'annee passee, 9 conseils communaux ont
vote leur budget avant la fin de 1'annee.

321
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Ik vestig er uw aandacht op dat alle gemeenten precieze
begrotingsinstructies gekregen hebben in de omzendbrief van
23 juli 1992 betreffende het opstellen van de meerjarige
beheersplannen 1992-1993-1994.

J'attire votre attention sur Ie fait que toutes les communes
ont recu des instructions precises dans la circulaire du
23 juillet 1992 relative a 1'elaboration des plans de gestion
pluriannuels 1992-1993-1994.

Vraag nr. 543 van de heer Adriaens d.d. 10 november 1992
(Fr.):

Gemengcle projecten voor stadsvernieuwing in de sector
Waversesteen weg/MaaIbeeklaan.

In zijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 481 van de
heer Andre Drouart mformeert de Minister-Voorzitter ons
over twee projecten in wording in de sector Waversesteenweg/
Maalbeeklaan, waarvan de kostprijs wordt geraamd op 60
miljoen en met als partner de n.v. Conception en Coordina-
tion Leopold.

Kan de heer Minister-Voorzitter me volgende nadere
informatie verschaffen met betrekking tot deze belangrijke
projecten, die voortspruiten uit de belofte van de Executieve
in het kader van de « zones d'intervention prioritaires » rond
de Ruimte Brussel/Europa ?

1. Op weike zones hebben deze vastgoedprojecten precies
betrekking ?

2. Weike stedebouwkundige voorschriften heeft de Execu-
tieve uitgevaardigd om deze projecten in goede banen te
leiden en hoe verhouden de verschillende bestemmingen zich
tot elkaar (woningen, kantoren, handelszaken, hotels, ...) ?

3. Welk uitvoeringsschema werd voor deze projecten
opgesteld ?

Antwoord: Het geachte lid gelieve hierna antwoordele-
menten op de door hem gestelde vragen te vinden.

Het projekt « ZIP nr. 8 » maakt deel uit van het driejaren-
plan 1990-1992 van de GOMB, onder nr. 9.

Het projekt telt 2 interventiezones :

— het blok Jenner-Waver-Maalbeek;
— het terrein aan het Fort dei Marmi-plein;

De GOMB heeft een partnershipovereenkomst met de
prive-sektor gesloten voor de ontwikkeling van deze twee
projekten. De gemengde vennootschap «LINDEN» werd
hiervoor opgericht.

Deze vennootschap werd in een eerste fase belast met de
opmaakt van een SA2 voor beide blokken en van een
stedebouwkundige vergunning voor het blok Jenner-Waver-
Maalbeek.

Daar de projekten voor het overgrote deel betrekking
hebben op gewestelijke gronden, heeft het Gewest geeist dat:

— het projekt Jenner-Waver-Maalbeek zou voorzien in een
toegang tot het Leopoldpark;

— het projekt Forte dei Marmi zou voorzien in een diensttoe-
gang voor het Varia-teater;

— minstens 2/3 middelgrote woningen op de gewestelijke
gronden worden opgericht.

Question n" 543 de M. Adriaens du 10 novembre 1992 (Fr.) :

Projets mixtes de renovation urbaine dans Ie secteur
chaussee de Wavre/av. du Maelbeek.

Dans sa reponse a la question ecrite n° 481 de M. Andre
Drouart, Ie Ministre-President nous apprenait que deux
projets, chacun d'une valeur estimee de 600 millions, etaient
en gestation dans Ie secteur chaussee de Wavre/av. du
Maelbeek et ce en partenariat avec la societe Conception et
Coordination Leopold s.a.

M. Ie Ministre-President peut-il me donner les precisions
qui suivent sur ces importants projets, concredsation des
promesses faites par 1'Executif regional dans Ie cadre des
Zones d'intervention prioritaires entourant 1'Espace
Bruxelles-Europe ?

1. Quelles sont les zones precises sur lesquelles doivent se
realiser ces projets immobiliers ?

2. Quelles sont les prescriptions urbanistiques avancees
par 1'Executif pour guider ces projets et, en particulier, queues
sont les proportions souhaitees des differentes affectations
(logement, bureau, commerce, hotel...) ?

3. Quel est Ie calendrier approximatif qui devrait presider
a la realisation de ces deux projets ?

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

Le projet « ZIP n" 8 » est repris au plan triennal 1990-1992
de la SDRB, sous le n° 9.

Le projet est constitue de 2 zones d'intervention :

— 1'ilot Jenner-Wavre-Maelbeek;
- le terrain sis place Forte dei Marmi.

La SDRB s'est mise en partenariat avec le secteur prive pour
developper ces deux projets et a constitue la societe mixte
« Linden*.

Cette societe est chargee dans un premier temps d'etablir un
CU2 sur 1'ensemble des deux Hots avec un permis d'urba-
nisme sur Pilot Jenner-Wavre-Maelbeek.

La plus grande partie des projets se situant sur des terrains
regionaux, la Region bruxelloise a exige que :

— le projet Jenner-Wavre-Maelbeek prevoit un acces au pare
Leopold;

— le projet Forte dei Marmi prevoit un acces de service au
theatre Varia;

— qu'au moins 2/3 de logements moyens se situent sur les
terrains regionaux.
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Deze twee projekten voorzien geen kantoren en geen hotel,
enkel middelgrote woningen en «vrije» woningen; wel kan er
gedacht worden aan enkele handelszaken op de gelijkvloerse
verdieping.

De aanvang der werken van de eerste fase van het projekt,
namelijk «Jenner-Waver-Maalbeek», is gepland voor de
tweede helft van het jaar 1993.

Aucun bureau ni hotel n'est prevu dans ces deux projets,
seuls des logements moyens et des logements libres et
quelques commerces peuvent etre envisages au rez-de-chaus-
see.

Le demarrage du chantier de la premiere phase du projet, a
savoir «Jenner-Wavre-Maelbeek», est prevu dans la
deuxieme moitie de 1'annee 1993.

Vraag nr. 547 van de heer Drouart d.d. 12 november 1992
(Fr.) :

Lijst van de adviescommissies in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest.

Graag ontving ik van de heer Minister -Voorzitter een
lijst van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgerichte
adviescommissies ?

Graag nam ik voor elk van deze commissies kennis van de
oprichtingsakte, de opdrachten, de samenstelling, de naam
van de instelling die het secretariaat waarneemt en de naam
van de toezichthoudende Minister.

Antwoord: Hieronder vindt het geachte lid de gevraagde
inlichtingen over de raadgevende Commissies opgericht in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er zijn vijf raadgevende Commissies in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest:

1. De Raadgevende Commissie voor de studie en de verbete-
ring van het openbaar vervoer.

2. De Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

3. De Brusselse Autonome Afdeling van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen.

4. De Sociaal-Economische Raad van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

5. De Brusselse Hoge Raad voor Natuurbescherming,

Question n° 547 de M. Drouart du 12 novembre 1992 (Fr.) :

Releve des commissions d'avis en Region de Bruxelles-
Capitale.

Monsieur le Ministre-President peut-il me fournir le releve
des commissions d'avis mises en place en Region de Bruxelles-
Capitale ?

Pour chacune de celles-ci, il me plairait d'en connattre 1'acte
constitutif, les missions, la composition, 1'institution qui en
assure le secretariat ainsi que le Ministre de tutelle.

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-apres les rensei-
gnements relatifs aux Commissions d'avis mises en place dans
la Region de Bruxelles-Capitale.

II existe cinq commissions d'avis dans la Region de
Bruxelles-Capitale:

1. La Commission consultative pour 1'etude et 1'amelioration
des Transports publics.

2. Le Conseil de 1'Environnement pour la Region de
Bruxelles-Capitale.

3. La Section autonome bruxelloise de la Commission royale
des Monuments et Sites.

4. Le Conseil economique et social regional bruxellois.

5. Le Conseil superieur bruxellois de la Conservation de la
Nature.

I. De Raadgevende Coinmissie voor de studie en de verbete-
ring van het openbaar vervoer opgericht bij koninklijk
besluit van 12 juni 1989 en gewijzigd bij het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 juni 1991.

Deze Commissie moet aan de Minister bevoegd voor het
vervoer, hetzij op zijn verzoek, hetzij op eigen initiatief, advies
uitbrengen over eike aangelegenheid die verband houdt met
het openbaar vervoer. De Commissie heeft, inzonderheid, met
name als opdracht.

a) algemene studies en onderzoeken over de rol en de
organisatie van het openbaar vervoer uit te voeren. Dit op
technisch en economisch gebied, zowel als op cultureel vlak,
en inzake de toepassingen op lokaal vlak, om de kwaliteit en
doeltreffendheid ervan te verbeteren en om het openbaar
vervoer aan te passen aan de huidige en de voorzienbare
vervoersnoden;

b) adviezen verstrekken inzake het te volgen beleid inzake
de organisatie van het openbaar vervoer:

— over de algemene opvatting bij de netten, het herstructure-
ren van de lijnen, het aanleggen van nieuwe lijnen;

L La Commission consultative pour 1'etude et 1'amelioration
des Transports publics mise en place par 1'arrete royal du
12 juin 1989 modifie par 1'arrete de 1'Executif de la Region
de Bruxelles-Capitale du 13 juin 1991.

Cette Commission a pour mission de donner des avis au
Ministre ayant les transports dans ses attributions, soit a sa
demande, soit de sa propre initiative, sur toutes les matieres se
rapportant aux transports publics. Plus precisement, la Com-
mission a notamment pour mission:

a) de proceder a toutes etudes et enquetes de caractere
general sur le role et 1'organisation des transports publics,
tant sous leur aspect culturel que sous leurs aspects technique
et economique et leurs applications sur le plan local afin
d'ameliorer leur qualite et leur efficacite et de les adapter aux
besoins actuels et previsibles de deplacement;

b) de formuler des avis relatifs a la politique a suivre en
matiere d'organisation des transports publics:

— sur la conception generate des reseaux, la restructuration
des lignes, la creation de nouvelles lignes;
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— over de coordinatie in tijd en ruimte tussen enerzijds de
verschillende stedelijke vervoerdiensten, streekvervoer,
spoorwegen en taxi's, en anderzijds met het prive-vervoer
(overstapparkeerplaats, overstapstations) om ervoor te
zorgen dat de vervoermiddelen een samenhangend geheel
vormen voor de gebruikers;

— over de wijzigingen in de algemene uitbatingsvoorwaar-
den (frequentie, plaats van de haltes, veiligheid, informa-
tie van het publiek);

— over de aanleg van eigen beddingen, bovengronds als of
door middel van verschillende soorten kunstwerken. Dit,
rekening houdend met het effect ervan op het leefmilieu,
zowel tijdens als na de werken;

— over de coordinatie met de door de overheids- en de prive-
sector geplande programma's inzake ruimtelijke ordening
en stedebouw;

— over de jaarlijkse voorstellen van aanpassing van het net
van de MIVB, overeenkomstig het beheerscontract geslo-
ten tussen deze laatste en de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve, overeenkomstig artikel 3 van de ordonnantie
van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het
openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Commissie kan ook gevraagd worden adviezen uit te
brengen over gewestelijke vervoerproblemen die op het
nationale vlak of op het vlak van een ander gewest een
weerslag hebben.

De Commissie is samengesteld uit effectieve en buitenge-
wone leden.

De effectieve leden zijn:

— 1 voorzitter en 1 ondervoorzitter aangewezen door de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve;

— 3 leden aangewezen op voorstel van de MIVB;

— 1 lid aangewezen op voorstel van de « Societe regionale
wallone des Transports* die lijnen van het openbaar
streekvervoer uitbaat op het grondgebied van het Brussels

. Hoofdstedelijk Gewest;

— 1 lid aangewezen op voorstel van de Vlaamse Vervoer-
maatschappij die lijnen van het openbaar streekvervoer
uitbaat op het grondgebied van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest;

— 1 lid aangewezen op voorstel van de NMBS;

6 leden aangewezen op voorstel van de gemeentelijke
overheden;

1 lid aangewezen onder de leden van de BSRO;

- 3 leden aangewezen in eike technische dienst van het
VUB:
A. Vervoer en Verkeersbeleid;
B. Wegeninfrastructuur;
C, Infrastructuur openbaar vervoer.

De buitengewone leden zijn:

lid aangewezen op voorstel van elk van de twee meest
presentatieve vakbonden van het personeel van de

1 li
representatieve
MIVB;

— sur la coordination dans 1'espace et dans Ie temps, entre
les divers services de transport urbain, vicinal, chemins de
fer et services de taxis, ainsi qu'avec les moyens de
transports prives (parkings de dissuasion, gare de corres-
pondance) afin que les transports constituent un ensemble
coherent pour les utilisateurs;

— sur les modifications des conditions generales d'exploita-
tion (frequence, localisation des arrets, securite, informa-
tion du public);

— sur la creation de sites propres de surface ou au moyen
d'ouvrages d'art de types divers en tenant compte des
effets sur 1'environnement, tant au cours des travaux
qu'apres leur achevement;

— sur la coordination avec les programmes d'amenagement
du territoire et d'urbanisme projetes par les secteurs
publics et prives;

— sur les propositions d'adaptation annuelle du reseau de la
STIB, conformement au contrat de gestion conclu entre
celle-ci et 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale,
conformement a 1'article 3 de 1'ordonnance du 22 novem-
bre 1990 relative a 1'organisation des transports en
commun dans la Region de Bruxelles-Capitale.

La Commission peut egalement etre invitee a emettre des
avis sur les problemes de transports regionaux ayant une
repercussion sur Ie plan national ou sur celui d'une autre
region.

La Commission est composee de membres effectifs et de
membres associes.

Les membres effectifs:

— 1 president et 1 vice-president designes par 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale;

— 3 membres designes sur la proposition de la STIB;

— 1 membre designe sur proposition de la Societe regionale
wallonne des Transports exploitant des lignes de trans-
port public vicinal sur Ie territoire de la Region de
Bruxelles-Capitale;

— 1 membre designe sur la proposition de la Vlaamse
Vervoermaatschappij exploitant des lignes de transport
public vicinal sur Ie territoire de la Region de Bruxelles-
Capitale;

— 1 membre designe sur la proposition de la Societe
nationale des Chemins de fer beiges;

— 6 membres designes sur la proposition des autorites
communales;

— 1 membre designe parmi les agents de 1'Administration de
1'UAT;

— 3 membres designes parmi chacun des services techniques
del'AED:
A. Transports et Politique de Deplacements;
B. Infrastructure Routes;
C. Infrastructure Transports en commun.

Les membres associes sont:

— 1 membre designe sur la proposition de chacune des deux
organisations syndicales les plus representatives du per-
sonnel de la STIB;
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— 2 leden aangewezen op voorstel van het Verbond der
Ondernemingen van Brussel;

— 1 lid aangewezen op voorstel van de provincie Brabant.

Bovendien worden er 18 permanente waarnemers tot de
vergaderingen toegelaten die als volgt zijn verdeeld:

— 6 voor de gemeenten;
— 6 voor de vertegenwoordigers van de gebruikers;
— 1 voor de dienst van de taxi's;
— 1 voor de dienst van de brandweer;
— 1 voor de « Union internationale des Transports publics »;
— 1 voor het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid;
— 1 voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer;
— 1 voor een verantwoordelijke voor het traag verkeer bij

het BUV.

Het secretariaat van de Commissie zai door een administra-
tieve eel van de BUV waargenomen worden.

Het toezicht wordt gehouden door de Minister die bevoegd
is inzake vervoer.

— 2 membres designes sur la proposition de 1'Union des
Entreprises de Bruxelles;

— 1 membre designe sur la proposition de la Province de
Brabant.

En outre, sont admis aux reunions de la Commission,
18 observateurs permanents repartis comme suit:

— 6 pour les communes;
— 6 pour les representants des usagers;
— 1 pour Ie service des taxis;
— 1 pour Ie service des pompiers;
— 1 pour 1'Union internationale des Transports publics;
— 1 pour 1'Institut beige pour la Securite routiere;
— 1 pour 1'Institut bruxellois pour la Gestion de 1'Environ-

nement;
— 1 pour un responsable a I'AED en charge du trafic lent.

Le secretariat de la Commission est assure par une cellule
administrative de I'AED.

La tutelle est exercee par le Ministre ayant les transports
dans ses competences.

n. De Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdste-
delijk Gevvest, opgericht bij het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Execudeve van 15 maart 1990,

De Raad voor het Leefmilieu heeft als opdracht advies uit te
brengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de
Executieve of van de Minister, over eike aangelegenheid die
verband houdt met het leefmilieu en die binnen de bevoegd-
heid valt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad brengt advies uit over alle ordonnantie- en
reglementaire besluitontwerpen inzake leefmilieu die betrek-
king hebben op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad oefent de bevoegdheden uit van de Overlegcom-
missie, opgericht bij het Instituut door artikel 9, § 1 van het
koninklijk besluit van 8 maart 1989 houdende oprichting van
het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

De Raad is tenslotte mede opgericht als Hoge Raad voor de
Watervoorziening, opgericht door artikel 2 van de wet van 26
maart 1971 inzake de bescherming van het grondwater.

De Raad voor het Leefmilieu bestaat uit een voorzitter, de
voorzitter van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud,
een ondervoorzitter en 30 leden verdeeld in twee taalgroepen.

De leden worden als volgt aangeduid:

— 5 vertegenwoordigers van verenigingen zonder winstoog-
merk die zich volgens hun statuten bezighouden met het
leefmilieu;

— 3 ambtenaren van de departementen die Stedebouw en
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en
Openbaar vervoer beheren;

— 3 vertegenwoordigers van representatieve werknemersor-
ganisaties en evenveel vertegenwoordigers van representa-
tieve werkgeversorganisaties;

— 1 vertegenwoordiger van de middenstand;

— 3 specialisten in milieubescherming respectievelijk voor-
gesteld door de ULB, de VUB en de UCL;

n. Le Conseil de 1'Environnement pour la Region de
Bruxelles-Capitale, institue par 1'arrete de 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990.

Le Conseil de 1'Environnement a pour mission d'emettre
d'mitiative ou a la demande de 1'Executif ou du Ministre, un
avis motive sur toute matiere de la competence de la Region
de Bruxelles-Capitale et concernant 1'environnement.

Le Conseil donne son avis sur tout projet d'ordonnance et
d'arrete reglementaire en matiere d'environnement concer-
nant la Region de Bruxelles-Capitale.

En outre, le Conseil exerce les competences de la Commis-
sion consultative institute aupres de 1'Institut par 1'article 9,
§ 1" de 1'arrete royal du 8 mars 1989 creant 1'Institut
bruxellois pour la Gestion de 1'Environnement.

Enfin, le Conseil est institue en tant que Conseil superieur
de Distribution d'Eau cree par 1'article 2 de la loi du 26 mars
1971 relative a la protection des eaux souterraines.

Le Conseil de 1'Environnement est compose d'un president,
du president du Conseil superieur bruxellois de la Conserva-
tion de la Nature, d'un vice-president et de 30 membres
repartis en deux groupes linguistiques.

Les membres sont designes comme suit:

— 5 representants d'associations sans but lucratif qui, aux
termes de leurs statuts, s'occupent d'environnement;

— 3 fonctionnaires emanant des departements gerant 1'Urba-
nisme et 1'Amenagement du Territoire, les Monuments et
Sites et les Transports publics;

— 3 representants des organisations representatives de tra-
vailleurs et un nombre egal de representants des organisa-
tions representatives des employeurs;

— 1 representant des Classes moyennes;

— 3 specialistes des problemes de protection de 1'environne-
ment proposes respectivement par 1'ULB, la VUB et
1'UCL;
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— 3 vertegenwoordigers aangewezen op voorstel van de
uitbaters van, respectievelijk de afvalverbrandingsbedrij-
ven, dit zijn de diensten voor openbare netheid van de
Agglomeratie of van de instelling die deze vervangt, en
van de waterzuiveringsstations en de watervoorzienings-
maatschappijen;

— 3 vertegenwordigers aangewezen op voorstel van instellin-
gen van verbruikersbelangen of van openbaar nut;

— 3 vertegenwoordigers voorgesteld door de Raad wegens
him bijzondere wetenschappelijke bekwaamheid in een
van de gebieden van de leefmilieuproblematiek.

Bovendien nemen ook deel aan de vergaderingen van de
Raad, met raadgevende stem, de leidend ambtenaar en de
vice-leidend ambtenaar of him vertegenwoordigers, en een
ambtenaar van de gewestelijke administratie die de groene
ruimten beheert.

Een secretaris en een adjunct-secretaris worden via het
huishoudelijk reglement benoemd.

Het toezicht wordt uitgeoefend door de Minister die het
leefmilieu onder zijn bevoegdheid heeft.

in. De Brusselse autonome Afdeling van de Koninldijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen, opge-
richt bij koninklijk besluit van 28 april 1989.

Buiten het advies voorzien in de wet van 7 augustus 1931,
geeft de Brusselse autonome afdeling raad, hetzij op eigen
initiatief, hetzij op vraag van de bevoegde Minister:

1. over eike aangelegenheid die verband houdt met de
bescherming en de eventuele bestemming van Monumen-
ten en onroerende goederen;

2. over de archeologische herstelwerken nodig voor de
monumenten en de onroerende goederen;

3. over de projecten met betrekking tot het oprichten van
gebouwen vermeld in arrikel 2 van het koninklijk besluit
van 12 augustus 1824 en andere openbare gebouwen;

4. over de werkprojecten die het bestaan of de ongeschon-
denheid van de site in gevaar kunnen brengen, en over de
projecten die de onmiddellijke omgeving van een monu-
ment kunnen beschadigen.

De Brusselse autonome afdeling bestaat uit 24 leden
benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve op
voorstel van de bevoegde Minister. Een secretaris en een
adjunct-secretaris van een verschillende taalrol worden
benoemd door de Minister bevoegd voor Monumenten en
Landschappen. Zij zetelen met raadgevende stem.

Het toezicht wordt uitgeoefend door de Minister die
bevoegd is voor monumenten en sites.

IV. De Sociaal-Economische Raad van het Brussels Hoof-
dstedelijk Gewest werd opgericht bij koninklijk besluit
van 27 juli 1988.

De Raad oefent twee verschillende bevoegdheden uit:

— een bevoegdheid inzake studie, advies en raadgeving;
— een overlegbevoegdheid.

De studies, adviezen en raadgevingen van de Raad hebben
betrekking op de volgende aangelegenheden :

— 3 representants designes sur proposition des exploitants,
respectivement, des usines d'incineration de dechets, en
1'espece, les services de la proprete publique de 1'Agglo-
meration ou la structure qui la remplacera, des stations
d'epuration et des societes de distribution d'eau;

— 3 representants designes sur proposition d'organismes de
defense des consommateurs ou d'interet general;

— 3 representants proposes par Ie Conseil sur base de leurs
competences scientifiques particulieres dans un des
domaines de la problematique de 1'environnement.

En outre. Ie fonctionnaire dirigeant et Ie fonctionnaire
dirigeant adjoint de 1'Institut ou leurs representants, ainsi
qu'un fonctionnaire de 1'administration regionale gerant les
espaces verts prennent part aux reunions du Conseil avec voix
consultative.

Un secretaire et un secretaire adjoint sont nommes par Ie
reglement d'ordre interieur.

La tutelle est exercee par Ie Ministre ayant 1'environnement
dans ses competences.

in. La Section autonome bruxelloise de la Commission
royale des Monuments et Sites, instituee par 1'arrete royal
du 28 avril 1989.

Outre les avis prevus par la loi du 7 aout 1931, la section
autonome bruxelloise donne son avis soit d'initiative, soit a la
demande du Ministre competent:

1. sur les questions relatives a la conservation des Monu-
ments et des objets mobiliers et a leur affectation even-
tuelle;

2. sur les restaurations d'ordre archeologique qu'exigent les
monuments et les objets mobiliers;

3. sur les projets relatifs aux constructions des edifices
mentionnes dans Particle 2 de 1'arrete royal du 12 aout
1824 et d'autres edifices publics;

4. sur les projets de travaux susceptibles de compromettre
1'existence ou de porter atteinte a 1'integrite des sites et sur
les projets susceptibles de compromettre les abords d'un
monument.

La Section autonome bruxelloise est composee de 24
membres nommes par 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale sur proposition du Ministre competent. Un se-
cretaire et un secretaire adjoint de role linguisrique different
sont nommes par Ie Ministre competent en matiere de
Monuments et Sites. Us assistent aux reunions avec voix
consultative.

La tutelle est exercee par Ie Ministre ayant les monuments
et sites dans ses attributions.

IV. Le Conseil economique et social regional bruxellois a ete
insdtue par 1'arrete royal du 27 juillet 1988.

Le Conseil exerce deux competences distinctes:

— une competence d'etude, d'avis et de recommandation;
— une competence de concertation.

Les etudes, avis et recommandations du "Conseil concernant
les matieres suivantes:
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— vallend onder de bevoegdheid van het Gewest;
— effect hebbend op het socio-economisch leven van het

Gewest.

Een ordonnantieontwerp houdende oprichting van de So-
ciaal Economische Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west ligt vandaag ter discussie bij de Commissie voor
Economische Zaken, belast met het beleid inzake Economic,
Energie, Tewerkstelling en Wetenschappelijk Onderzoek.

Dit project wijzigt de samenstelling van de Raad door ze te
beperken tot de sociale partners alleen. Het project preciseert
tevens de opdrachten van de Raad.

V. De Brusselse Hoge Raad voor Natuurbescherming opge-
richt door het koninklijk besluit van 11 mei 1989.

De Raad heeft als opdracht om inzake natuurbescherming
adviezen en voorstellen te formuleren voor het algemeen
beleid met betrekking tot de aangelegenheden bedoeld in
artikel 33 van de wet van 12 juli 1973 over de natuurbe-
scherming.

De Raad bestaat uit 21 leden verdeeld in twee taalgroepen.

De leden van de Raad worden benoemd door de Executieve
op basis van hun persoonlijke ervaring en kennis inzake
natuurbescherming.

Tenminste 8 leden worden gekozen omwille van hun
bijzondere bevoegdheid inzake minstens een van volgende
wetenschappelijke takken: biologie, zoologie, ecologie, plant-
kunde, bodemkunde, waterkunde en boomkwekerij.

Tenminste 8 leden worden gekozen onder de vertegen-
woordigers van prive-verenigingen waarvan de activiteiten
betrekking hebben op natuurbehoud, bosbeheer of land-
bouw.

De secretaris en de adjunct-secretaris van de Raad, die tot
een verschillende taalrol behoren, worden benoemd door de
Minister onder de ambtenaren van, hetzij het Instituut, hetzij
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het toezicht wordt uitgeoefend door de Minister bevoegd
voor Natuurbescherming.

— relevant de la competence de la Region;
— ayant une incidence sur la vie economique et sociale de la

Region.

Un projet d'ordonnance portant creation du Conseil econo-
mique et social de la Region de Bruxelles-Capitale est
actuellement en discussion a la Commission des Affaires
economiques, chargee de la Pohtique economique, de 1'Ener-
gie, de la Politique de 1'Emploi et de la Recherche scientifique.

Le projet modifie la composition du Conseil, en la rame-
nant aux seuls partenaires sociaux et precise ses missions.

V. Le Conseil superieur bruxellois de la Conservation de la
Nature mis en place par 1'arrete royal du 11 mai 1989.

Le Conseil a pour mission de formuler, du point de vue de
la conservation de la nature, des avis et des propositions de
politique generale concernant la mariere visee par 1'article 33
de la lot du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Le Conseil se compose de 21 membres repartis en deux
groupes linguistiques.

Les membres du Conseil sont nommes par 1'Executif sur
base de leur experience et connaissances personnelles en
matiere de conservation de la nature.

Au moins 8 membres sont choisis pour leurs competences
particulieres dans 1'une, an moins, des sciences suivantes:
biologie, botanique, zoologie, ecologie, pedologie, hydrologie
et sylviculture.

Au moins 8 membres sont choisis parmi les personnes ou
les representants d'associations privees dont les activites
concernenf la conservation de la nature, la foret ou 1'agricul-
ture.

Le secretaire et le secretaire adjoint du Conseil, appartenant
a un role linguistique different sont nommes par le Ministre
parmi les agents soit de 1'Institut, soit du Ministere de la
Region bruxelloise.

La tutelle est exercee par le Ministre ayant la Conservation
de la Nature dans ses attributions.

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Externe Betrekkingen

Vraag nr. 163 van de heer Drouart d.d. 12 november 1992
(Fr.) :

De door bet Gewest gevraagde of gesubsidieerde audio-
visuele produkties.

Graag ontving ik van de heer Minister de lijst, de kostprijs,
de begrotingspost waarop ze werden ingeschreven, en de data
van de verschillende audiovisuele produkties waartoe het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest opdracht heeft gegeven of die
door het Gewest werden gesubsidieerd.

Ministre des Finances, du Budget,
de la Foncdon publique

et des Relations exterieures

Question n° 163 de M. Drouart du 12 novembre 1992 (Fr.) :

Les productions audiorisuelles commandees ou subven-
tionnees par la Region de BruxeUes-Capitale.

Monsieur le Ministre aurait-il 1'amabilite de me fournir la
liste, le cout, le poste budgetaire y afferant ainsi que la date
des differentes productions audiovisuelles qui ont ere com-
mandees ou subventionnees par la Region de Bruxelles-
Capitale ?
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Graag ontving ik deze gegevens voor de periode na het
aantreden van de Executieve, en voor eike produktie-
maatschappij.

Antwoord: Ik deel aan het geachte lid mee dat ik sinds
mijn installatie en in het kader van mijn bevoegdheden voor
Financien, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkin-
gen volgende audiovisuele producties besteld of laten subsi-
dieren heb door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

n me plairait de connattre ces informations depuis 1'instal-
lation du Ministre et par societe de production

Reponse : Je communique a 1'honorable membre qu'en ce
qui concerne mes competences en matiere de Finances, de
Budget, de Fonction publique et de Relations exterieures les
productions audiovisuelles commandees ou subventionnees
par la Region de Bruxelles-Capitale depuis mon installation
sont les suivantes :

Lijst

Liste des productions

Datum

Date

Kost BTW excl.

Cout TVA excl.

Begroting '91

Poste budgetaire

1. Regeringsverklaring
Declaration gouvernementale

2. Film — 3 dagen in Brussel
Film - 3 jours a Bruxelles

12/10/90

12/12/91

827.063

2.000.000

Div. 42 progr. 01

Div. 22 progr. 01
basisallocatie 1201
allocation de base 1201
Div. 20 progr. 01
basisallocatie 1201
allocation de base 1201
Div. 11 progr. 05
basisallocatie 1204
allocation de base 1204
a imputer budg. '91

Vraag nr. 165 van de heer De Berlangeer d.d. 20 november
1992 (N.):

Reglemeatermg bitiaen de gewestelijke dieasten van bet
verzuim door ziekte.

De reglementering voorziet dat eike aangevatte arbeidsdag
als gepresteerd wordt beschouwd ook al heeft de werknemer
het werk vroegtijdig veriaten wegens ziekte.

Alleen bij manifeste misbruiken kan hier van afgeweken
worden (uw schrijven van d.d. 3 november 1992).

Is de werknemer verplicht voor de niet-gepresteerde uren
van de aangevatte arbeidsdag een doktersattest af te geven
aan de personeelsverantwoordelijken indien hij de dag nadien
het werk normaal kan hervatten ?

Antwoord: In antwoord op de door het geachte lid
gestelde vraag heb ik de eer hem mee te delen dat er geen
doktersattest noodzakelijk is bij een ziekteverzuim van een
dag. Dit houdt dan ook in dat er geen attest nodig is wanneer
de arbeidsdag aangevat werd maar vroegtijdig stopgezet
wegens ziekte, op voorwaarde natuurlijk dat het personeelslid
de dag nadien het werk normaal kan hervatten.

Question n° 165 de M. De Berlangeer du 20 novembre 1992
(N.) :

La reglementation au sein des services regionawc de I'ab-
sence pour cause de maladie.

La reglementation prevoit que tout jour de travail entame
est considere comme jour preste, meme si Ie travailleur a
quitte Ie travail avant 1'heure pour cause de maladie.

II ne peut etre deroge a cette regle qu'en cas d'abus
manifestes (votre lettre du 3 novembre 1992).

Le travailleur est-il tenu de remettre aux responsables du
personnel un certificat medical pour les heures du jour de
travail entame qu'il n'a pas prestees, s'il peut reprendre le
travail normalement le jour suivant?

Reponse : En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, j'ai 1'honneur de lui communiquer qu'une attesta-
tion medicale n'est pas demandee pour un jour de maladie.
Ceci implique egalement que 1'attestation n'est pas necessaire
quand la journee de travail est commencee mais qu'elle est
interrompue pour cause de maladie, a condition toutefois que
le membre du personnel reprend le travail normalement le
lendemain.
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Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

In de onmiddellijke buurt van het VUB-ziekenhuis zijn de
graafwerken begonnen voor een nieuwe woonwijk. Het gaat
om ettelijke duizenden nieuwe inwoners van Jette.

Ik heb vernomen dat de toebedeling van huizen en percelen
zou gebeuren op basis van het verderfelijke en ondemokra-
tische direkte «pakketten-systeem», waarbij eike schepen een
aantal toewijzingen mag doen. Dit betekent dat 7 Franstalige
pakketten staan tegen een pakket voor de Vlaamse schepen.

Graag vernam ik van de heer Minister of dit «pakketten-
systeem » ook wordt toegepast bij de toewijzing van sociale
woningen in het Brusselse Gewest.

Kan de gewestelijke voogdijminister dergelijk toewijzings-
systeem goedkeuren ?

Zo neen, over weike maatregelen bechikt de gewestelijke
voogdijminister om dit «verderfelijke en ondemokratische»
toewijzingssysteem daadwerkelijk te verbieden ?

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
van deze vergadering, wens ik te herinneren dat wat betreft de
Brusselse sociale huisvestingsector, in de besluiten van de
Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
17 oktober 1991 en van 16 juli 1992 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 25 September 1987 betreffende de
huur, in het Brussels Gewest van woningen beheerd door de
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de
door haar erkende maatschappijen, gewijzigd bij de besluiten
van de Executieve van 23 november 1989 en 20 december
1989, een precies voorschriftenstelsel is opgenomen betref-
fende de van toepassing zijnde modaliteiten voor de recente
sociale woningen.

Voor de andere bouwwerven, waarbij de overheid betrok-
ken is, kunnen specifieke regels, steunend op controleerbare
criteria, worden voorgeschreven naar rato van de betrokken
bouwwerven, hetgeen, volgens mij, het geval is in het dossier
dat door het Gewestraadslid werd aangehaald.

In ieder geval meen ik dat de voorschriften voor de aan te
kopen of te huren woningen de voorrang moeten geven aan
de socio-economische criteria met betrekking tot de toegangs-
voorwaarden.

Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de PEau

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

Systeme d'attribution de logements sociaux.

Dans les environs immediats de 1'AZ-VUB, on a entame les
travaux de terrassement d'un nouveau quartier residentiel. II
s'agit de plusieurs milliers de nouveaux habitants de Jette.

J'ai appris que 1'attribution de maisons et de parcelles se
ferait sur la base du systeme, pernicieux et non democratique,
des « enveloppes » qui permet a chaque echevin de proceder a
un certain nombre d'attributions. II y aura done 7 enveloppes
francophones et une seule enveloppe pour 1'echevin flamand.

Je souhaiterais que Ie Ministre me dise si ce «systeme
d'enveloppes» est egalement applique lors de 1'attribution de
logements sociaux dans la Region bruxelloise.

Le Ministre regional de tutelle peut-il approuver un tel
systeme d'attribution ?

Si tel n'est pas le cas, quelles sont les mesures dont dispose
le Ministre regional de tutelle pour interdire effectivement ce
systeme d'attribution « pernicieux et non democratique » ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre
de cette Assemblee, je rappellerai qu'en ce qui concerne le
secteur du logement social bruxellois, les arretes de 1'Executif
de la Region de Bruxelles-Capitale du 17 octobre 1991 et du
16 juillet 1992 modifiant 1'arrete royal du 25 septembre 1987
relatif aux locations dans la Region bruxelloise des habita-
tions gerees par la Societe du Logement de la Region
bruxelloise ou par des societes agreees par celle-ci, modifie
par les arretes de 1'Executif du 23 novembre 1989 et du
20 decembre 1989, contiennent un regime precis de regles
relatives aux modalites en application pour les logements
sociaux recents.

Pour les autres chantiers ou interviennent les pouvoirs
publics, des regles specifiques, basees sur des criteres verifia-
bles peuvent etre edictees au prorata des chantiers concernes,
ce qui est, je crois, le cas du dossier evoque par le Conseiller
regional.

En tous les cas, il m'apparatt que les regles doivent valoriser
prioritairement des criteres socio-economiques dans les
conditions d'acces qu'elles designent pour les logements a
acquerir ou a louer.

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

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

De specialisten van de immobilienmarkt schijnen de som-
berheid van de Brusselse vastgoedsector te bevestigen, wat de
ontvangsten van ons Gewest beihvloedt.

Kan de bevoegde Minister ons zeggen of hij over een
« observatorium» beschikt van een Brusselse vastgoedmarkt
die eigenaars, huurders, vastgoedmaatschappijen en finan-
ciele holdings verenigt ?

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

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

Les specialistes du marche immobilier semblent confirmer
la morosite du secteur immobilier bruxellois, ce qui n'est pas
sans consequences sur les recettes de notre Region.

Le Ministre competent peut-il nous preciser s'il dispose
d'un « observatoire » du marche immobilier bruxellois reunis-
sant proprietaires, locataires, societes immobilieres et finan-
cieres ?

322
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Kan de bevoegde Minister ons eveneens mededelen :

- wat het werkelijke bedrag is van de registraderechten ten
opzichte van de gedane prognoses;

- of deze ontvangsten uit de successierechten groeien;

- weike de weerslag is van de evolutie van beide belastingen
op de begroting 1992 ?

Kan de bevoegde Minister ons bovendien zeggen of een
forum met de verschillende geprivilegieerde aktoren van de
Brusselse vastgoedmarkt onder impuls van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve te overwegen valt ?

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
van deze vergadering kan ik hem meedelen dat de « Fondation
Travail-Universiteit» een onderzoek instelt betreffende het
oprichten van
Brussel.

Er werd een gebrek aan informatie inzake huisvesting
vastgesteld. Dank zij dit observatorium zai men hieraan
kunnen verhelpen.

Momenteel moeten de praktische modaliteiten voor het
oprichten van dit observatorium nog worden bepaald, maar
het spreekt voor zich dat alle door deze problematiek
betrokken aktoren hieraan zullen deelnemen.

Wat betreft het oprichten van een forum met de verschil-
lende geprivilegieerde aktoren van de Brusselse vastgoed-
markt, is er reeds enigszins een permanente dialoog tussen de
verschillende aktoren van de vastgoedmarkt door de verschil-
lende colloquia en studiedagen, die in Brussel worden georga-
niseerd. Ik meen echter dat een permanente instelling, zoals
een Adviesraad voor de Huisvesting, in ons Gewest zou
moeten worden opgericht. Deze zou kunnen worden opge-
richt krachtens de tweede ordonnantie houdende wijziging
van de Huisvestingscode.

een observatorium van de huurprijzen te

Le Ministre competent peut-il egalement nous communi-
quer :

— le chiffre reel des droits d'enregistrement par rapport aux
previsions faites;

— si les recettes sont croissantes en matiere de droits de
succession;

— quelles seront les incidences de 1'evolution de ces deux
impots sur le budget 1992 ?

Par ailleurs, le Ministre competent peut-il me preciser s'il
est envisageable de tenir, sous 1'impulsion de 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale, un forum reunissant les diffe-
rents acteurs privilegies du marche immobilier bruxellois ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre
de cette Assemblee, je puis lui communiquer qu'une recherche
est actuellement menee par la Fondation Travail-Universite
relative a la mise sur pied d'un observatoire des loyers a
Bruxelles.

Une carence de 1'information en matiere de logement ayant
ete constatee, cet observatoire permettra d'y remedier.

Les modalites pratiques de mise en place de cet observatoire
sont, a ce jour, encore a determiner mais il est legitime de
penser que tous les acteurs concernes par la problematique y
seront associes.

En ce qui concerne la mise en place d'un forum reunissant
les differents acteurs privilegies du marche immobilier bruxel-
lois, de nombreux colloques et journees d'etudes organises a
Bruxelles font d'une certaine facon office de dialogue perma-
nent entre les differents acteurs du secteur immobilier. Je suis
cependant d'avis qu'un organisme permanent, tel qu'un
Conseil consultatif du logement, devrait voir le jour dans
notre Region. II pourrait etre installe a partir de la seconde
ordonnance modifiant le Code du logement.

Vraag nr. 156 van de heer Drouart d.d. 16 juiu 1992 (Er.) ;

Het uitnodigen van journalisten op de reizen naar bet
buitenland.

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

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

Zo ja, kan hij me zeggen welk het doel van die reizen was,
hoeveel journalisten werden uitgenodigd en voor wie deze
werkten (naam van het dagblad of van het radio- of televisie-
station) ?

Weike criteria worden gehanteerd om die pers te kiezen ?

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

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

II est arrive a plusieurs reprises que des membres de
1'Executif ou un Secretaire d'Etat en voyage en mission a
I'etranger se fassent accompagner de membres de la presse
afin de couvrir 1'evenement. U en sera ainsi du voyage a Seville
organise dans le cadre de 1'exposition universelle,

Monsieur le Ministre peut-il m'informer si, depuis son
installation, il a effectue des voyages a I'etranger pour lesquels
il a convie des membres de la presse ?

Dans 1'affirmative, peut-il me fournir le caractere de la
mission, le nombre de journalistes convies ainsi que les
organes de presse qui etaient representes (nom du journal ou
de la chame de radio ou television) ?

Suivant quels criteres les organes de presse ont-ils etc
selectionnes ?
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Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat
ik, sedert ik het ambt van Minister bekleed, nooit een lid van
de pers heb uitgenodigd om mij te vergezellen tijdens mijn
reizen naar het buitenland.

Repoase: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que depuis que j'occupe la fonction de Ministre, je n'ai jamais
convie de membre de la presse a m'accompagner dans mes
voyages a 1'etranger.

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

Prive-spoasoring van milieu verenigingesi.

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

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

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

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

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

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen wat
volgt:

Er bestaan inderdaad mecenaatsacties inzake natuur en
leefmilieu uitgaande van firma's waarvan de zetel gevestigd is
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de sector die ik beheer, kan ik onder meer de bijdragen
van Procter en Gamble (herbebossing van het Zonienwoud)
en van IBM (renovatie van het Kruidtuinpark) vermelden.

Daarnaast draagt Coca-Cola actief bij in de financiering
van de 3de actie «Mijn School vertroetelt het Milieu », die dit
jaar rond het thema van het afval en de recycling ervan draait.

Ik deel u overigens mee dat de eventuele toekenning van
toelagen, naar aanleiding van aanvragen ingediend door
v.z.w.'s, natuurlijk afhankelijk zijn van de omvang van de
andere financieringsbronnen die deze verenigingen genieten.

Tenslotte is de oprichting van een aparte instantie, op
Brussels niveau, met het oog op de coordinatie van de
sponsoring van de verenigingen, volgens mij niet nodig en zou
een inmenging kunnen vormen in de working van de v.z.w.'s.

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

Parrainage d'associations de defense de I'eavironaement
par Ie secteur prive.

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

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

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

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

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

Repoase : J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements de reponse suivants :

En effet, il existe des actions de mecenat en matiere de
nature et d'environnement de la part de societes dont le siege
est situe en Region de Bruxelles-Capitale.

Dans le secteur que je gere, je citerai notamment les
contributions de Procter et Gamble (reboisements en Foret de
Soignes et de IBM (renovation du pare du Botanique).

De plus, Coca-Cola intervient activement dans le finance-
ment de la 3°" operation «Mon ecole dorlote 1'environne-
ment» axee cette annee sur le theme des dechets et leurs
recyclages.

Par ailleurs, je vous informe que lors de demandes de
subsides introduites par des a.s.b.L, 1'octroi eventuel de ceux-
ci est evidemment fonction de 1'importance des autres sources
de financement dont celles-ci beneficient.

Enfin, la creation d'une instance specifique a Bruxelles en
vue de coordonner le sponsoring des associations ne me paratt
pas utile et risquerait de constituer une ingerence dans le
fonctionnement des a.s.b.l.
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Vraag nr. 167 van de heer de Vandenbossche d.d. 1 Septem-
ber 1992 (N.):

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.

Vanuit het perspectief van de duurzame economic die
uitdrukkelijk als richtsnoer is vermeld in de Regeringsverkia-
ring kan het gebruik van papier in een meer milieuvriendelijke
richting worden bijgestuurd. Heeft de Minister niet voorge-
schreven dat voor zijn Departement men geleidelijk kan
overschakelen op gerecycleerd papier? Zo kan bereikt wor-
den 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 ?

2. Wat is daarvan het aandeel van gerecycleerd papier?

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

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 ?

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

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

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen wat
volgt:

1. De maandelijkse hoeveelheid papier dat wordt gebruikt
bedraagt ongeveer:

- voor het Kabinet ± 100.000 bladen voor briefwisseling en
fotocopies van documenten;

- voor het BIM ± 150.000 bladen voor briefwisseling,
fotocopies en samenstelling van verslagen en brochures die
worden uitgedeeld;

- voor de ANHL : nul.

2. Het Kabinet gebruikt ± 90 % gerecycleerd papier en
± 10 % niet-chloorgebleekt papier.

Wat betreft het BIM is de verhouding gerecycleerd papier/
niet-chloorgebleekt papier 50 % / 50 %.

3. De kwaliteit verbetert steeds. Momenteel is het moeilijk
om het verschil tussen wit papier en niet-chloorgebleekt
papier te bepalen.

Dit laatste stelt geen problemen voor de kopieerapparaten,
zeifs bij grote recto-verso opiagen. Dit papier vergeelt echter
sneller dat het chloorgebleekt papier.

Question n° 167 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 durabilite,
qui figure explicitement en tant que ligne directrice dans la
declaration gouvernementale, il est possible d'orienter 1'utili-
sation du papier afin de la rendre plus respectueuse de
1'environnement. Le 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.

Le Ministre peut-il me dire :

1. Quelle quantite de papier ses services utilisent actuelle-
ment et pour quelles applications ?

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

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

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

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

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

1. Les quantites mensuelles approximatives de papier
utilisees sont:

- pour le cabinet ± 100.000 feuilles a fin de courrier et
photocopie de documents;

- pour 1'IBGE ± 150.000 feuilles a fin de courrier, photoco-
pies et constitution de rapports &C brochures destines a etre
distribues;

- pour L'ARNE : aucune feuille.

2. Le Cabinet emploie ± 90 % de papier recycle et ± 10 %
de papier non blanchi au chlore.

La proportion papier recycle/papier non blanchi au chlore
est de 50 % / 50 % pour 1'IBGE.

3. Les qualites sont en constante evolution, actuellement il
est difficile de faire la difference entre le papier blanc et
certains papiers non blanchis au chlore.

Ce dernier ne pose pas de probleme en photocopieuse,
meme pour des gros tirages recto-verso. Toutefois, il tend a
jaunir plus vite que le papier blanchi au chlore.
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4. Het wit papier wordt met meer gebruikt op het Kabinet
noch op het BIM.

5. Op het Kabinet en het BIM wordt het papier selectief
opgehaald.

6. Deze acties werden op het getouw gezet sedert het begin
van het Kabinet.

4. Le papier blanc n'est plus utilise au Cabinet ni a 1'IBGE.

5. Une collecte selective du papier est fonctionnelle pour le
Cabinet et 1'IBGE.

6. Ces collectes sont lancees depuis la mise en place du
Cabinet.

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

Het standpuat van de Minister inzake de milieubelasting.

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

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.

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.

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.

De door de Minister met de verpakkingssector onderte-
kende 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.

Kan de Minister me inzake deze verbijsterende informatie
zeggen:

1. of deze informatie correct is;
2. waarover hij precies met de Eerste Minister heeft gespro-

ken;
3. of hij andere soortgelijke stappen heeft ondernomen?

Antwoord : Alvorens meer precieze aspecten van de vraag
van het geachte lid aan te snijden, wens ik er bondig aan te
herinneren waarom deze vrijwillige akkoorden een gepast
antwoord zijn op het probleem van de verwerking van
verpakkingsafval.

Ter herinnering voorzien de basisakkoorden, die door de
gewestelijke openbare overheid en de Federaties werden
ondertekend, onder meer een financiele tussenkomst van de
Federaties, het gezamenlijk uitwerken van kwalitadeve en
kwantitatieve preventieprogramma's inzake de produktie van
verpakkingsafvalstoffen.

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

Position du Ministre en matiere des ecotaxes.

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.

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

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.

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'ac-
croissement 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.

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'em-
ballage pendant cinq ans. C'est ce que les ecologistes appel-
lent la «paix environnementale».

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

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?

iteponse; Avant d'aborder des aspects plus precis de la
question de 1'honorable membre, je souhaiterais rappeler
brievement en quoi ces accords volontaires me paraissent une
reponse adequate a la problematique du traitement des
dechets d'emballages.

Pour rappel, les accords de base signes entre les pouvoirs
publics regionaux et les Federations prevoient entre autres et
en outre une intervention financiere des Federations, la mise
au point en commun de programmes de prevention qualita-
tive et quantitative de la production de dechets d'emballages.
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Bovendien werd er voorzien om op termiJn de ecologische
kosten te integreren in de produktiekosten, hetgeen volgens
mij fundamenteel is.

Ik ben ervan overtuigd dat de uitdagingen inzake huishou-
delijk afval en namelijk het verpakkingsafval niet automatisch
zullen worden opgelost via het heffen van nieuwe taksen.

Deze uitdagingen stellen reele aanpassingsproblemen
inzake onze produktie- en consumptiewijze en vergen een
gezamenlijke inspanning van de openbare overheid (het
uitwerken van selectieve ophalingen, sensibilisering van het
publiek), van de burgers (het sorteren aan de bron, eco-
verbruik) en van de industriele federaties (organisatie van de
recycling, wijziging van de produktiemethode, het uitwerken
van industriele sorteer- en recyclingprocessen,...).

De basisakkoorden liggen in deze lijn en beogen alle
partners te mobiliseren rond gemeenschappelijke doelstellin-
gen.

Ik wens er u overigens aan te herinneren dat de 3 Gewesten
dergelijke akkoorden hebben ondertekend.

Tenslotte wat de precieze vragen van het geachte lid betreft,
wens ik hem mee te delen wat volgt:

1. In het kader van het Brusselse basisakkoord heeft de
gewestelijke overheid niet de verbintenis aangegaan om geen
reglementen goed te keuren of geen belastingen te heffen.

2. De manier waarop het dossier werd voorgesteld in het
bulletin van het VOB, waarnaar het geachte lid verwijst, lijkt
me inderdaad niet gepast en geeft de inhoud van mijn
briefwisseling met de Eerste Minister niet weer, weike voor de
tussenkomst van het VOB plaatsvond.

In werkelijkheid heeft het VOB in een van zijn brieven « de
belangrijke verhoging van de uit dergelijke initiatieven voort-
vioeiende financiele lasten onderstreept voor de ondernemin-
gen, die de financiele bepalingen van ons recent basisakkoord
hebben goedgekeurd betreffende de huishoudelijke verpak-
kingen».

In antwoord op dit schrijven heb ik aan de Eerste Minister
mijn bezorgdheid meegedeeld betreffende het gebrek aan
overleg, zowel met de gewesten als met de federaties, in het
kader van dit dossier.

Ik heb hem tevens herinnerd aan het basisakkoord dat door
het Gewest werd ondertekend. Dit akkoord voorziet, zoals
reeds hierboven werd vermeld, maatregelen inzake preventie
alsook het opnemen van de milieukosten in de totale kosten.

De Eerste Minister heeft mij geantwoord dat «'m ieder
geval, voor de invoering van een milieutaks, een overleg zai
worden gepleegd met de Gewesten ».

Ik heb hiervan nota genomen en heb hem opnieuw vragen
gesteld betreffende de aard en het voorwerp van dit overleg.
Tot op heden heb ik hierop nog geen antwoord ontvangen.

Ik hoop aldus de vragen van het geachte lid te hebben
beantwoord.

De surcrolt, Ie principe de 1'integration a terme des couts
environnementaux dans les couts des produits est prevu, ce
qui me parait fondamental.

Je reste persuade que les defis poses par la gestion des
dechets menagers et entre autres des dechets d'emballages ne
se resoudront pas automatiquement au travers de la levee de
taxes nouvelles.

Ces defis posent de veritables problemes d'adaptation de
nos modes de production et de consommation et exigent un
effort commun des pouvoirs publics (mise en place de
collectes selectives, sensibilisation dii public), des citoyens (tri
a la source, eco-consommation) et des federations industriel-
les (organisation des filieres de recyclage, modification des
modes de production, mise au point de processus industriels
de tri/recyclage,...).

Les accords de base vont dans ce sens et ont comme objectif
precisement de mobiliser 1'ensemble des partenaires autour de
buts communs.

Par ailleurs, je vous rappelle que les 3 Regions ont signe de
tels accords.

Enfin, face aux questions plus precises de 1'honorable
membre, je tiens a precise? ce qui suit :

1. Dans Ie cadre de I'accord de base bruxellois, les
pouvoirs publics regionaux ne se sont nullement engages a ne
pas prendre de dispositions regiementaires ou taxatoires.

2. La presentation du dossier dans Ie bulletin de 1'UEB,
auquel fait allusion 1'honorable membre, me paratt effective-
ment inadequate et non en reflet avec mes echanges de
courriers avec Ie Premier Ministre, echanges anterieurs a
1'intervention de 1'UEB.

En realite c'est 1'UEB qui, dans Ie courrier qu'elle m'a
adresse, «souligne 1'accroissement important de charges
financieres qui ne manquent pas de resulter de ce type
d'initiatives pour les entreprises qui ont adhere au dispositif
financier de notre tout recent accord de base relatif aux
emballages menagers».

En reponse a ce courrier, je me suis inquiete aupres du
Premier Ministre du manque de concertation tant avec les
Regions qu'avec les federations dans Ie cadre de ce dossier.

Je lui ai egalement rappele les termes de I'accord de base
signe par la Region, accord qui, comme explique ci-dessus,
prevoit des mesures de prevention et 1'integration des couts
environnementaux dans les couts totaux.

Monsieur Ie Premier Ministre m'a repondu: «qu'une
concertation avec les Regions sera de toute facon organisee
avant 1'instauration d'ecotaxes».

J'en ai pris bonne note et 1'ai questionne a nouveau sur la
nature et 1'objet de cette concertation, demande restee, a ce
jour, sans reponse.

J'espere avoir ainsi repondu a 1'honorable membre.
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Vraag nr. 171 van de heer Guillaume d.d. 29 September 1992
(Fr.):

Jachtopzichters in bet Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid het volgende
antwoord te verstrekken:

Momenteel zijn 7 ambtenaren belast met het toezicht op de
toepassing van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betref-
fende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de
jacht.

Het gaat om alle beambten van de dienst Waters en Bossen
van de gewestelijke Administratie.

De beambten hebben een politiebevoegdheid inzake de
reglementering op het natuurbehoud, de bossen, de visvangst
en op het in de handel brengen van het wild.

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

Gardes-chasse dans la Region de Bruxelles-Capitale.

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 fonction-
naires sont charges plus particulierement de veiller a son
application ?

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

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

Actuellement, 7 fonctionnaires sont charges de 1'applica-
tion de 1'ordonnance du 29 aout 1991 relative a la conserva-
tion de la faune sauvage et a la chasse.

II s'agit de 1'ensemble des agents du service des Eaux et
Forets de 1'Administration regionale.

Ceux-ci disposent du pouvoir de police en matiere de
reglementation sur la conservation de la nature, la foret, la
peche et la commercialisation du gibier.

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

De dringende noodzakefijkbeid aangevoerd in het besluit
betreffeade de beperkiag van geluidsemssies.

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.

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.

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?

Antwoord: Het geachte lid vraagt zich af waarom het
besluit van 21 mei 1992 betreffende de beperking van
geluidsemissies van hydraulische graafmachines, kabelgraaf-
machines, dozers, laders en graaflaadmachines niet aan het
advies van de Raad van State werd voorgelegd.

De ingeroepen dringende noodzakelijkheid moet inderdaad
met redenen worden omkleed, zoals voorzien in artikel 3, § 1
van de gecoordineerde wetten van 12 januari 1973, gewijzigd
bij de wet van 4 juli 1989.

De Codex van de Legistiek geeft een voorbeeld van
motivatie van de dringende noodzakelijkheid : «Overwe-
gende dat de noodzaak om onverwijid een matregel van... te
nemen voortvloet uit de verplichting zich, voor..., te schikken
naar de richtlijn ...» (Codex van de Legistiek nr. 34).

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

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

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 ail Conseil d'Etat.

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.

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

Antwoord : L'honorable membre s'interroge sur les raisons
de ne pas avoir soumis I'arrete du 21 mai 1992 relatif a la
limitation des emissions sonores des pelles hydrauliques et a
cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses pelle-
teuses a 1'avis du Conseil d'Etat.

L'urgence invoquee doit, en effet, etre motivee, comme Ie
prevoit Particle 3, § 1° des lois coordonnees du 12 janvier
1973, modifiees par la loi du 4 juillet 1989.

Le Code de legistique donne un exemple de motivation de
1'urgence : «Considerant que la necessite de prendre sans
retard une mesure de ... resulte 1'obligation de se conformer,
avant le ... a la directive ... (Code de legistique n° 34)».
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De rechtvaardiging van de in het besluit ingeroepen drin-
gende noodzakelijkheid lijkt ons eveneens gegrond. De
belangrijke achterstand inzake de omzetting van de Europese
richtlijnen diende inderdaad te worden ingehaald.

Hieromtrent deel ik het geachte lid mee dat een procedure
werd aangevat inzake de ingebrekestelling betreffende de
omzetting van de richtlijn 80/662/EEG en dat we in het laatste
stadium waren, alvorens de zaak aanhangig werd gemaakt bij
het Hof. Om deze reden werd dit besluit zo snel mogelijk
genomen. Het besluit werd overigens aan het advies van de
Raad voor het Leefmilieu voorgelegd.

La justification de 1'urgence invoquee dans 1'arrete nous
parait egalement tout a fait fondee. II s'agit en effet de
combler Ie retard important en matiere de transposition des
directives europeennes.

Je signale a ce propos a 1'honorable membre qu'une
procedure en manquement etait engagee concernant la trans-
position de la directive 80/662/CEE et nous en etions a la
derniere etape avant la saisine de la Cour, D'ou Ie souci d'une
procedure rapide pour prendre cet arrete, qui a par ailleurs ete
soumis au Conseil de 1'Environnement.

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

Opbrengst voor de admiiiistratie van de kortingszegels
van de tankstations.

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.

Kan de heer Minister me zeggen of de ambtenaren van zijn
administratie en de leden van zijn Kabinet die de dienstwa-
gens gebruiken, verplicht zijn de door de tankstations afgege-
ven kortingszegels te vragen ?

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

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 ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de
chauffeurs van het Kabinet magnetische kaarten gebruiken bij
het bijtanken van de dienstwagens.

De korting op de benzineprijs, toegestaan door de firma
FINA krachtens een overeenkomst gesloten met de admini-
stratie van het Centraal Bureau voor Benodigdheden, wordt
afgetrokken op de fakturen die aan het Kabinet worden
gericht.

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

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

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.

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 ?

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

Le cas echeant, Monsieur le Ministre peut-il, pour les
ristournes liees aux achats des fonctionnaires de son adminis-
tration, 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 ?

Reponse: J'ai 1'honneur de preciser a 1'honorable membre
que les chauffeurs du Cabinet utilisent des cartes magnetiques
pour approvisionner en carburant les voitures de service.

La ristourne sur le prix des carburants, accordee par la
societe FINA en vertu du marche conclu avec 1'administration
de 1'Office Central des Fournitures, est deduite sur les factures
adressees au Cabinet.

Vraag nr. 177 van de heer Adriaens d.d. 29 September 1992
(Fr.) :

Uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991
betreffende de toegang tot informatie met betrekking tot het
milieu.

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.

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

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

Execution de 1'ordonnance du 29 aout 1991 relative a
I'acces a {'information en matiere d'environaement.

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

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.
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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.

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

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

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

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
inlichtingen mee te delen betreffende de ordonnantie van
29 augustus 1991 inzake de toegang tot informatie met
betrekking tot het milieu.

Wat betreft de benoeming van de afgevaardigden van de
Raad en hun plaatsvervangers, overeenkomstig artikel 11 van
de ordonnantie, hechtte de Executieve op 25 juni 1992 haar
goedkeuring aan een ontwerp van lijst met de kandidaten, dat
aan de Gewestraad, voor overleg, moet worden voorgelegd.

Deze voorstellen werden naar de voorzitter van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Raad, de heer E. Poullet, gestuurd opdat
ze in de loop van de maand juli op de dagorde zouden worden
ingeschreven van het Bureau in uitgebereide samenstelling
van de Raad.

De lijst werd uiteindelijk slechts op 14 oktober laatstleden
voorgelegd aan het Bureau. Wij wachten dus op het einde van
het overleg binnen de Raad. Op basis van dit overleg zai de
definitieve lijst van de afgevaardigden door de Executieve
worden vastgesteld en zai een ontwerp van resolutie aan de
Gewestraad worden voorgelegd.

Wat betreft de modaliteiten inzake de praktische organisa-
tie, waardoor iedereen het recht inzake de toegang tot
informatie op een eenvoudige wijze kan uitoefenen, werd een
eerste besluit voor advies overgemaakt aan de Raad voor het
Leefmilieu. Het besluit slaat op het BIM.

Op basis van de praktische modaliteiten, vastgesteld door
en voor het BIM, zullen andere besluiten worden voorgelegd
aan de andere administraties, die onder de bepalingen van
deze ordonnantie vallen.

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 constitu-
tion 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.

L'Executif etait en outre charge:
— de determiner, administration par administration, les

modalites d'organisation pratique permettant a toute
personne d'exercer aisement Ie droit d'acces a 1'informa-
tion (art. 4);

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

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

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

Reponse: J'ai 1'honneur de preciser a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants concernant 1'ordonnance du
29 aout 1991 sur 1'acces a 1'information relative a 1'environ-
nement.

En ce qui concerne tout d'abord la nomination des delegues
du Conseil et de leurs suppleants, conformement a 1'article 11
de 1'ordonnance, le 25 juin 1992, 1'Executif a marque son
accord sur un projet de liste de candidats a soumettre a la
concertation avec le Conseil regional.

Ces propositions ont ete envoyees au President du Conseil
de la Region de Bruxelles-Capitale, Monsieur E. Poullet, afin
de 1'inscrire a 1'ordre du jour du Bureau elargi du Conseil dans
le courant du mois de juillet.

La liste n'a finalement ete soumise au Bureau elargi que le
14 octobre dernier. Nous attendons done la fin de cette
concertation au sein du Conseil. Sur base de cette concerta-
tion, la liste definitive des delegues sera arretee par 1'Executif
et un projet de resolution sera depose au Conseil regional.

En ce qui concerne les modalites d'organisation pratique
permettant a toute personne d'exercer aisement le droit
d'acces a 1'information, un premier arrete a ete envoye pour
avis au Conseil de 1'Environnement. II concerne 1'IBGE.

Sur base des modalites pratiques determinees par et pour
1'IBGE, d'autres arretes seront proposes aux autres adminis-
trations concernees par 1'ordonnance.

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

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

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

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

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

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

323
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Zou de Minister me kunnen meedelen:

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

— 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 gewest-
park ?

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

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

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid het volgende
antwoord te verstrekken :

1. Fase II van het Koning Boudewijnpark is een openbare
ruimte die niet werd omgevormd tot een prive-ruimte maar
tot een gemengde ruimte waarin het volgende terug te vinden
was : enerzijds, een tentoonstelling over de realisaties van het
Gewest, een tentoonstelling van beeldhouwwerken, georgani-
seerd door het Gewest, en een tuin die werd aangelegd op de
heuvel aan het uiteinde van de vijver; anderzijds waren er
inderdaad ook verschillende stands van prive-tuinarchitecten.

De toegang was niet kosteloos orn de kosten te kunnen
dekken die voortvloeien uit een dergelijke happening: het
optrekken van een tent, het aanleggen van een tuin, een
tentoonstelling van beeldhouwwerken, enz...

Door de aanwezigheid van prive-ondernemers was het
overigens ook mogelijk om een redelijke toegangsprijs te
vragen die vergelijkbaar is met de prij's die, voor gelijkaardige
happenings, in andere landen wordt gevraagd.

Ten einde hieraan te verhelpen hadden we onze begroting
voor de happening eventueel gedeeltelijk kunnen verhogen
waardoor ook de tarieven zouden kunnen worden verlaagd.
De kredieten bestemd voor de animatie en de promotie van de
gewestelijke ruimten lieten dit echter niet toe.

De verkoop van planten werd toegestaan omdat dit bij het
publiek altijd veel succes kent.

De idee om opnieuw een Tuinenfestival te organiseren dat
meer gericht zou zijn op de artistieke en landschapachtige
creaties, wordt momenteel bestudeerd, hetzelfde geldt voor de
verschillende finanderingsmogelijkheden.

2. Dank zij deze happening kon het Gewest het publiek
vertrouwd maken met haar dynamisch beleid inzake groene
ruimten en meer bepaald de bezorgdheid van het Gewest om
er een ecologische dimensie aan te geven (zacht glooiende
oevers, heraanleggen van vochtige zones, enz..).

3. Het Gewest ontving geen huurgelden.

4. Het spreekt voor zich dat het Gewest garanties heeft
geeist opdat de site, na de happening, opnieuw in zijn
oorspronkelijke toestand zou worden gebracht.

Ik neem overigens nota van uw voorstel om een wegaandui-
ding aan te brengen zodat, in de toekomst, het betalend
gedeelte van het park kan worden vermeden.

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

— Quelle 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 ?

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

— 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 ?

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

Reponse : J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre la reponse suivante :

1. L'espace public qu'est la phase 11 du pare Roi Baudouin
n'a pas etc transforme en espace prive mais bien en un espace
mixte ou se cotoyaient: d'une part une exposition sur les
realisations de la Region, une exposition de sculptures
organisee par la Region et la creation d'un jardin sur la butte
situee au bout de 1'etang; d'autre part effectivement divers
stands d'architectes de jardins prives.

L'entree payante se justirie principalement afin de couvrir
les frais engages pour cette manifestation: installation d'un
chapiteau, creation d'un jardin, exposition de sculptures,
etc...

La presence d'entrepreneurs prives a par ailleurs permis de
maintenir ce prix a un seuil acceptable comparable avec ceux
pratiques pour des manifestations similaires dans d'autres
pays.

Une autre solution cut ere d'augmenter partiellement notre
budget pour cette manifestation et de permettre ainsi une
diminution des tarifs; toutefois, les credits consacres aux
manifestations et a la promotion des espaces regionaux ne
permettaient pas de s'engager dans cette voie.

Enfin, la vente de plantes connatt toujours un franc succes
aupres du public et a done ete admise.

L'idee de refaire un prochain Festival des Jardins plus axe
sur la creation artistique et paysagere est actuellement a
1'etude de meme que divers scenarios budgetaires.

2. Grace a cette manifestation, la Region a pu montrer au
public sa politique dynamique des espaces verts et plus
particulierement Ie souci d'y apporter une dimension ecologi-
que (berges en pentes douces, reconstitution de milieux
humides, etc...).

3. Aucun loyer n'a ete percu par la Region.

4. Bien entendu, des garanties serieuses ont ete exigees par
la Region en vue de la remise en etat du site.

Je prends par ailleurs bonne note de votre suggestion
d'itineraire permettant d'eviter la partie payante du pare.
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Vraag nr. 181 van de heer Galand d.d. 5 oktober 1992
(Fr.) :

Door het Gewest gefinancieerde programma's van bet
Instituut voor Hygiene en Epidemiologie.

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
insrituut voor 1992 en dient ter dekking van de onderzoeks-
programma's die rechtstreeks voor het Gewest van belang
zijn.

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 pro-
gramma's ook programma's die voor de andere Gewesten van
belang zijn en die via samenwerking zouden worden verwe-
zenlijkt ? Zo ja, weike ?

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 ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
inlichringen mee te delen.

Het Brussels Gewest draagt bij in de co-financiering van de
wetenschappelijke aktiviteiten van het IHE.

De bijdrage van het Gewest voor de onderzoeksprogram-
ma's schommelt tussen 4 en 15 % van de bedragen en de twee
andere Gewesten financieren het overige gedeelte.

De programma's zijn de volgende:

1401 «stuifmeel en schimmelsporen in de lucht»
1402 «rol van huisschimmels, huisstofmijten en endo-

toxines...»
1404 «epidemiologie van uit de omgeving opgelopen

schimmel- en gistinfecties »
3112 « epidemiologisch toezicht op de blootstelling aan

zware metalen in het leefmilieu »
3132 «oprichting van een on line gegevensbank (Video-

tex) »
3214 «toxicologische documentatie en advies»
4101 «zwavel- en rookmeetnet»
4102 « automarisch luchtmeetnet»
4103 «• meetnet voor zware metalen »
4105 «studie van natte deposities (zure regen)»
4107 «ijk- en testbank voor luchtverontreiniging »
4122 « specifieke studies »
4151 «inventarisatie van pollutiegegevens»
4172 « meetnet geluidshinder ANNE »
4181 « software ontwikkeling »
4191 « fototechnische luchtverontreiniging »

Er dient nog te worden vermeld dat de uitvoering van deze
programma's en vooral het bestaan van het IHE van groot
belang zijn voor het Brussels Gewest.

De toekomst van het IHE is helaas onzeker, waardoor het
verloop van bepaalde programma's zou worden stopgezet, die
meestal betrekking hebben op de opvolging van de lucht-
verontreiniging.

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

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

La Region bruxelloise attribue une subvention d'un mon-
tant 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 Ie financement de cet insritut pour 1992 et sert a
financer des programmes de recherche qui concernent directe-
ment la Region.

Je prie Ie Ministre de me preciser quels sont les intitules de
ces programmes et leurs objectifs, la duree prevue pour la
realisation de ces programmes et Ie 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?

Au sujet des programmes ayant eu cours en 1991 et qui
concernaient la Region bruxelloise, quels en ont ete 1'evalua-
tion, les decisions et resultats eventuels qui auraient fait suite ?

Reponse: J'ai 1'honneur de donner a 1'honorable membre
les informations suivantes.

La Region bruxelloise participe au co-financement des
activites scientifiques de 1'IHE.

Son intervention pour les programmes de recherche varie
entre 4 et 15 % des montants et les deux autres Regions
financent Ie restant.

Les programmes sont les suivanrs:

1401 « pollens et spores fongiques de 1'atmosphere »
1402 «r61e des moisissures domestiques, des acariens et

des endotoxines...»
1404 « epidemiologie des infections a moisissures et levu-

res dans l'environnement»
3112 « surveillance epidemiologique de 1'exposition envi-

ronnementale aux metaux lourds »
3132 « mise en place d'un systeme telematique d'informa-

tion »
3214 « documentation et avis toxicologiques »
4101 « reseau soufre fumee »
4102 « reseau automatique»
4103 « reseau metaux lourds »
4105 « etudes des depots humides (pluies acides)»
4107 «banc d'etalonnage et de tests pour la pollution

atmospherique »
4122 « etudes specifiques »
4151 «inventaire des donnees de pollutions
4172 « reseau bruit ANNE »
4181 « developpement de logiciels »
4191 « pollution photochimique »

II reste a preciser que 1'interet de la Region bruxelloise
reside en 1'execution de ces programmes et surrout en
1'existence de 1'IHE.

Malheureusement, 1'avenir de 1'IHE est incertain, ce qui
pourrait couper court au deroulement de certains program-
mes qui sont pour la plupart centres sur Ie suivi de la pollution
de 1'air.



2580 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 18 december 1992 (nr. 26)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 18 decembre 1992 (n° 26)

Vraag nr. 187 van de heer de Lobkowicz d.d. 28 oktober
1992 (Fr.) :

Sensibiltsenngsbrochure voor ophalen van het cbemisch
afval.

Ik verneem dat de geachte Minister zopas in 450.000
Brusselse brievenbussen een brochure heeft laten stoppen, met
als titel « Huishoudelijk Chemisch Afval».

Zou u me kunnen zeggen hoeveel deze operatie kost ?

Wie heeft die brochure gedrukt en hoe werd deze drukker
aangewezen ?

De brochure is zonder meer nuttig, maar waarom is ze zo
verkiezingsgericht ? Uw naam komt er immers tal van keren in
voor!

Antwoord :• De verspreiding over het hele Gewest van de
brochure «Huishoudelijk Chemisch Afval» kadert in een
informatiecampagne die gepaard gaat met de ophaling. Deze
campagne werd op het getouw gezet door de firma «Asso-
ciates, in samenwerking met het BIM.

De firma «Associate» werd geselecteerd na een beperkte
offerteaanvraag.

De keuze van de drukker werd aan de inschrijver overgela-
ten, maar ik heb bevolen dat niet-gebleekt papier zou worden
gebruikt.

Het budget van de informatiecampagne bedraagt
7.999.203 fr., waarvan 1.408.652 fr. voor de brochures,
741.271 fr. voor de omslagen en 614.666 fr. voor de uitdeling
van de brochures (met inbegrip van de belastingen).

De verspreiding van deze brochure heeft tot doel om de
selectieve ophaling van chemisch huishoudelijk afval te bevor-
deren. Dit doel werd inderdaad bereikt aangezien sedert de
verspreiding de opgehaalde hoeveelheid hoger ligt dan voor-
dien : in September werd ongeveer 22 ton opgehaald en in
oktober ongeveer 25 ton, terwij'l er tijdens de vorige cam-
pagne, over 12 maanden, minder dan 150 ton werd opge-
haald in 6 maanden, voor de periode van 1 mei 1992 tot
31 oktober 1992, terwiji het nagestreefde doel van de
volledige campagne 200 ton is over een periode van 12
maanden.

U beschuldigt mij van het feit dat ik via deze brochure
verkiezingspropaganda voer, maar ik wens u nochtans te
doen opmerken dat:
- mijn naam niet op de omslag voorkomt;
- ik het voorwoord van de brochure onderteken, waarin ik

aan de Brusselaars vraag om het chemisch afval te sorteren;
- de brochure tweetalig is en dat ik eveneens de Nederlandse

tekst heb ondertekend, hetgeen volgens mi) een elementaire
beleefdheid is.

Question n° 187 de M. de Lobkowicz du 28 octobre 1992
(Fr.) :

Brochure de sensibilisation en favour du ramassage des
dechets chimiques.

II m'est revenu que 1'honorable Ministre vient de distribuer
dans les 450.000 boltes bruxelloises un document a la gloire
du ramassage des dechets chimiques.

Pourrais-je connaitre Ie cout de cette operation ?

Quel est 1'imprimeur qui a ete charge de ce travail et
comment ce dernier a-t-il ete choisi ?

Cette brochure est fort utile, mais pourquoi est-elle quasi-
ment electorale ?

Repoase : La distribution toutes boites du depliant« Dechets
chimiques menagers » s'inscrit dans une campagne de commu-
nication accompagnant la collecte. Cette campagne est realisee
par la societe « Associate » sous la coordination de 1'IBGE.

La societe «Associate" a ete selectionnee par une proce-
dure d'appel d'offres restreint.

Le choix de 1'imprimeur, quant a lui, a ete laisse a la
discretion du contractant mais j'ai impose un papier non
blanchi.

Le budget de la campagne de communication est de
7.999.203 F dont 1.408.652 F pour les brochures, 741.271 F
pour les enveloppes et 614.666 F pour la distribution (toutes
taxes comprises).

L'objectif de cette distribution est d'accroTtre la collecte
selective des dechets chimiques domestiques. Ce qui a ete le
cas puisque depuis la distribution, les quantites collectees sont
plus elevees qu'auparavant: pres de 22 tonnes collectees en
septembre et pres de 25 tonnes en octobre alors que la cam-
pagne precedente a permis une recolte de moins de 150 tonnes
en 12 mois. Ces chiffres excellents nous menent a 100 tonnes
en 6 mois pour la periode du 1" mat 1992 au 31 mai 1992
alors que 1'objectif de la campagne complete est de 200 tonnes
en 12 mois.

Vous m'accusez d'electoralisme et je vous fais done remar-
quer:

- que mon nom n'apparaTt pas sur 1'enveloppe;
- que je signe une note d'introduction a la brochure deman-

dant aux Bruxellois de trier les dechets chimiques;
- que la brochure est bilingue et comporte ma signature sous

le texte en flamand egalement, ce qui me semble la moindre
des politesses.

Minister belast met Economie

Vraag nr. 104 van mevrouw Nagy d.d. 20 oktober 1992 (Fr.) :

Ontstaan en working van 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.

Ministre de 1'Economie

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

Creation et foactionnement de Brustart.

Dans le cadre du soutien aux PME, une filiale de la SRIB
vient de voir le jour. Denommee Brustart, et deposant un
capital de 400 millions, elle se presente comme un instrument
financier pour soutenir des projets commercialement por-
teurs.
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Zou de Minister me de volgende vragen kunnen beant-
woorden:

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

2. Weike juridische vorm zai dit filiaal aannemen ?

3. Wie zijn de bestuurders?

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

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het
geachte lid te laten weten dat het tegenwoordig voor een
KMO zeer moeilijk is een financiering te verkrijgen voor de
creatie van een nieuwe activiteit. Deze toestand wordt ver-
klaard door drie redenen die welbekend zijn bij de traditio-
nele bankiers:

— de analysekosten van dergelijke dossiers zijn moeilijk af te
schrijven op beperkte bedragen;

— de financiering van de eerste fazen van een ontwikkelings-
project voor een innoverend produkt omvat heel wat
risico's;

— de KMO's beschikken zeiden over goederen die als
waarborg voor de financiele instelling zouden kunnen
dienen.

Tot nu toe kon de GIMB niet tegemoetkomen aan de
verzoeken van de ontluikende KMO's omdat men zich zai
herinneren dat de statutaire opdracht van de GIMB tweeledig
is en ook - laten we dit benadrukken ten opzichte van
onderhavige problemariek - tegenstrijdig: namelijk, indien de
ontwikkeling, het op gang brengen en de toepassing van het
economisch en financieel beleid van het Gewest volkomen
beantwoorden aan het door de GIMB nagestreefde doel, is
een spedfieke actie in de eerste bestaansfazen van de KMO's/
KMPs moeilijk verenigbaar met het verkrijgen van een
normale financiele rendabiliteit, met de marktregels en met
eerbiediging van de EEG-normen.

Derhalve is het aangewezen hiertoe een specifiek instru-
ment te scheppen met de GIMB, indien men de creatie en de
ontwikkeling van de KMO's wil bevoorrechten.

Wat punt 2 van de vraag betreft, kan reeds worden gezegd
dat Brustart de vorm van een naamloze vennootschap, filiaal
van de GIMB) zai aannemen.

De overeenkomst van afgevaardigde opdracht zai binnen-
kort worden ondertekend, zodra de Executieve de nodige
bedragen aan de GIMB zai hebben overgemaakt, en n.v.
Brustart zai kunnen worden opgericht.

Derhalve is het thans nog onmbgelijk een antwoord te
geven op punten 3 en 4 van de vraag van het geachte lid.

Le Ministre pourrait-il cependant repondre aux questions
suivantes :

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

2. Quelle forme juridique aura cette filiale ?

3. Quels en sont les administrateurs ?

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

Reponse: En reponse a sa question, j'ai Phonneur de faire
savoir a 1'honorable membre qu'il est aujourd'hui tres difficile
pour une PME d'obtenir un financement pour la creation
d'une nouvelle activite. Cette situation s'explique par trois
raisons bien connues des banquiers traditionnels:

les couts d'analyse de tels dossiers sont difficiles a amortir
sur des montants limites;

le financement des premieres phases d'un projet de
developpement d'un produit innovant est extremement
risque;

les PME disposent rarement de biens qui pourraient servir
de garantie pour 1'organisme financier.

Jusqu'a present, la SRIB ne pouvait pas rencontrer les
demandes provenant de PME naissantes car on se rappellera
que la mission statutaire de la SRIB est double, et, faut-il le
souligner vis-a-vis de la presente problematique, contradic-
toire: si le developpement, la mise en ceuvre et 1'application
de la politique economique et financiere de la Region
repondent parfaitement a 1'objectif poursuivi par la SRIB, une
action specifique dans les premieres phases d'existence des
PME/PMI est difficilement compatible avec 1'obtention d'une
rentabilite financiere normale, les regles du marche et le
respect des normes CEE.

II convient done, si 1'on veut privilegier la creation et le
developpement des PME, de creer avec la SRIB 1'outil
specifique pour ce faire.

En ce qui concerne le point 2 de la question, il peut deja etre
dit que Brustart prendra la forme d'une societe anonyme,
filiale de la SRIB.

La convention de mission deleguee sera signee incessam-
ment des que 1'Executif aura transfere les fonds adequats a la
SRIB et que la s.a. Brustart pourra etre creee.

II est done encore impossible, aujourd'hui, de pouvoir
donner une reponse aux points 3 et 4 souleves par 1'honorable
membre.

Vraag nr. 105 van de heer Galand d.d. 26 oktober 1992
(Fr.):

Subsidie voor het Centrum voor Industriele ontwikkeUng
technologieo verdracb ten.

In het kader van de Lome-akkoorden subsidieert het
Gewest het CIO.

Question n° 105 de M. Galand du 26 octobre 1992 (Fr.) :

Subvention au Centre pour le Developpement Industrie! et
transferts de technologie.

La Region subventionne le Centre pour le Developpement
industriel dans le cadre des accords de Lome.
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Kan de Minister me zeggen, in het kader van de zoektocht
van het CIO naar mogelijkheden om technologie naar de
ACP-landen over te dragen, weike technologieen in 1991
vanuit het Brussels Gewest werden overgedragen en weike
Brusselse ondernemingen of instellingen hierbij waren betrok-
ken ? Wat hidden deze overdrachten in en weike ACP-landen
is ze ten goede gekomen ?

Werd er gezocht naar samenwerking op het vlak van en
naar aanvulling van de door andere Belgische en Europese
gewesten overgedragen technologie, en zo ja, wat hield dit in ?

Aatwoord: In antwoord op zij'n vraag, heb ik de eer het
geachte lid volgende preciseringen te geven :

1. In de eerste plaats is het onjuist te beweren dat het
Gewest het Centrum voor Industriele Ontwikkeling (CIO)
betoelaagt, aangezien, in het kader van de overeenkomsten
van Lome en tot 1999, het Gewest en het CIO partners en dus
vennoten zijn in de financiering van projecten waarbij indus-
triele technologie-transferts naar de ACP-landen aan de orde
zijn.

De financiele spreiding gebeurt meestal voor een derde
door het CIO, een derde door het Gewest, terwiji het laatste
derde van de kosten door de prive-promotor wordt gedragen.

2. Het CIO is een gemeenschapsorgaan en heeft derhalve
een Europese roeping. Zijn rol is beperkt tot het onderzoeken
van prioritaire sectoren of het definieren van algemene nuttige
ervaringen in de ACP-landen. Het Gewest daarentegen, moet
de interessante projecten ontdekken en dan in zijn schoot op
zoek gaan naar bedrijven die de uitvoering ervan op de juiste
wijze kunnen verzekeren. Deze taak werd op contractuele
basis aan het Leon A. Bekaert-fonds toevertrouwd, dat als
advieseur ten behoeve van het Gewest optreedt.

3. Wat de technologietransferts betreft, die in het jaar
1991 werden verwezenlijkt, waren drie Brusselse bedrijven bij
verschillende projecten betrokken, namelijk: EGTC, de
« Compagnie du Goife de Guinee » en Daniel Doyen.

Dans Ie cadre des recherches de possibilites de transferts de
technologie vers les pays ACP par Ie Centre pour Ie Develop-
pement industriel, Ie Ministre peut-il m'indiquer quels trans-
ferts ont ete operes en 1991 a partir de la Region bruxelloise
et quelles entreprises ou institutions bruxelloises ont ete
concernees, en quoi 1'ont-elles ete et quels ont ete les
beneficiaires de ces transferts dans les pays ACP ?

Des synergies ou des complementarites avec les possibles
transferts emanant d'autres Regions de Belgique et d'Europe
ont-elles ete recherchees et en quoi auraient-elles consiste ?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre,
j'ai 1'honneur de lui communiquer les precisions suivantes:

1. II est tout d'abord inexact de dire que la Region
subventionne Ie Centre de Developpement industriel (CDI)
puisque, dans Ie cadre des accords de Lome et ce jusqu'en
1999, la Region et Ie CDI sont partenaires et done associes
dans Ie financement de projets impliquant des transferts de
technologies industrielles vers les pays ACP.

La repartition financiere se fait generalement a concurrence
d'un tiers par Ie CDI, un tiers par la Region, Ie promoteur
prive n'ayant plus que Ie dernier tiers des couts a supporter.

2. Le CDI est un organisme communautaire, et done a
vocation europeenne. Son role est limite a 1'investigation de
secteurs prioritaires ou a la definition d'experiences generates
utiles dans les pays ACP. La Region doit, par centre, detecter
les bons projets puis chercher en son sein les entreprises qui
pourraient valablement en assurer 1'execudon. Cette tache a
ete confiee contractuellement au Fonds Leon A. Bekaert qui
agit ainsi en consultant au profit de la Region.

3. Pour ce qui est des transferts de technologie realises en
1991, trois firmes bruxelloises ont ete impliquees dans
plusieurs projets, a savoir EGTC, la Compagnie du Goife de
Guinee et Daniel Doyen.

A. EGTC

1. De selectie, de personeelsopleiding en de start van. een
snoepfabriek in Brazzaville - Congo

Maatschappij Incobo, Congolese promotor, heeft met de
Brusselse maatschappij EGTC een technisch partnership-
contract afgesloten voor de opzet van het gebouw van zijn
fabriek, de inplanting en de keuze van de uitrustingen, het
concept van de verpakkingen, de bevoorrading in grondstof-
fen, de opstarting van de fabriek, de selectie en de opieiding
van het technisch personeel evenals de organisatie van een
distributienet.

De technische bijstand wordt als volgt gefinancierd:

- CDI 11.500 Ecu
- Brussels Gewest 11.500 Ecu
- Incobo en EGTC: plaatselijke kosten (onderdak + maal-

rijden + verplaatsingen van de suikerwarentechnicus in
Congo) 11.500 Ecu

Het verzoek om tussenkomst werd op 7 februari 1991
verklaard in aanmerking te kunnen worden genomen door
het Gewest.

Op 3 juli 1991 werd een overeenkomst ondertekend tussen
maatschappij EGTC en het Gewest voor een totaal bedrag
van 488.750 fr., dat is ongeveer 11.500 Ecu.

A. EGTC

1. La selection, la formation du personnel et le demurrage
d'une usine de bonbons a Brazzaville — Congo

La societe Incobo, promoteur congolais, a conclu avec la
societe bruxelloise EGTC un contrat de partenariat technique
pour la conception du batiment de son usine, 1'implantation
et le choix des equipements, la conception des emballages,
1'approvisionnement en matieres premieres, le demarrage de
1'usine, la selection et la formation du personnel technique,
ainsi que la mise en place d'un reseau de distribution.

L'assistance technique est financee selon le schema suivant:

— CDI 11.500 Ecus
— Region bruxelloise 11,500 Ecus
— Incobo et EGTC: frais locaux (logement + nourriture

+ displacements du technicien confiseur au Congo)
11.500 Ecus

La demande d'intervention a ete jugee eligible par la Region
le 7 fevrier 1991.

Une convention a ete signee entre la societe EGTC et la
Region le 3 juillet 1991 pour un montant total de 488.750 F,
soit approximativement 11.500 Ecus.
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2. Technische bijstand en opieiding ten gunste van snoep-
fabriek Incobo in Brazzaville, Congo.

EGTC zendt sedert 1 december 1991 tweemaal per jaar een
ervaren suikerwarentechnicus in opdracht naar Incobo.

Deze suikerwarentechnicus heeft als opdracbt:

— een technische evaluatie van het personeel uit te voeren;
— een permanente opieiding van het personeel te verzekeren;
— zo nodig, nieuwe formuleringen te ontwikkelen.

Tussen twee zendingen levert EGTC op regelmatige tijd-
stippen een bijsturing op afstand (per fax, telefoon en telex)
om Incobo te helpen problemen van technische aard of in
verband met het fabricageprocede op te lessen.

Het totaal budget van de opdrachten bedraagt 44.600 Ecu,
als volgt gespreid:

17.200 Ecu ten laste van CDI;
17.200 Ecu ten laste van het Brusselse Gewest;
10.200 Ecu ten laste van de Promotor (Incobo).

Maatschappij EGTC heeft een verzoek om tussenkomst bij
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingediend d.d. 2 oktober
1991.

Op 24 maart 1992 werd een overeenkomst ondertekend
tussen maatschappij EGTC en het Gewest, voor een totaal
bedrag van 725.840 fr. (ongeveer 17.200 Ecu).

2. Assistance technique et formation en faveur de la confise-
rie Incobo a Brazzaville, Congo

EGTC fournit a raison de 2 missions par an, a dater du
1° decembre 1991, un confiseur experimente a Incobo.

Ce confiseur aura comme mission:

— d'effectuer une evaluation technique du personnel;
— d'assurer la formation continue du personnel;
— de developper de nouvelles formulations si necessaire.

Dans 1'intervalle des missions, EGTC fournit ponctuelle-
ment un pilotage a distance (par fax, telephone et telex) pour
aider Incobo a resoudre des problemes de nature technique ou
relies au precede de fabrication.

Le budget total des missions s'eleve a 44.600 Ecus, c'est-a-
dire:

17.200 Ecus a charge du CDI;
17.200 Ecus a charge de la Region bruxelloise;
10.200 Ecus a charge du promoteur (Incobo).

La societe EGTC a introduit une demande d'intervention
aupres de la Region bruxelloise en date du 2 octobre 1991.

Une convention a etc signee entre la societe EGTC et la
Region le 24 mars 1992 pour un montant total de 725.840 F
(17.200 Ecus).

3. Studie en verwezenlijking van de rehabilitatie en uitbrei-
ding van de verf- en lakfabriek S7RWA in Kigali - Rwanda

De prestaties van EGTC luiden als volgt:

— technische en economische evaluatie van de huidige
situatie van de fabriek;

— verbetering en vereenvoudiging van de bestaande formule-
ringen, zo nodig door het gebruik van betere harsen en
pigmenten, om de rendabiliteit te verhogen;

— studie voor de verbouwing en de uitbreiding van de
fabriek voor de produktie van een nieuw gamma produk-
ten.

Het totaal budget bedraagt 27.700 Ecu, dat wil zeggen:

— 6.800 Ecu ten laste van het CDI;
— 6.800 Ecu ten laste van het Brussels Gewest;
— 3.100 Ecu ten laste van de promoter (SIRWA);
— 9.000 Ecu ten laste van EGTC.

Maatschappij EGTC heeft een tussenkomstverzoek bij het
Brussels Gewest ingediend d.d. 12 november 1991.

Op 24 maart 1992 werd een overeenkomst ondertekend
tussen maatschappij EGTC en het Gewest, voor een totaal
bedrag van 287.000 fr. (6.800 Ecu).

3. Etude et realisation de la rehabilitation et extension de
I'usine de peintures et verms SIRWA a Kigali - Rwanda

Les prestations d'EGTC sont:

— evaluation technique et economique de la situation
actuelle de I'usine;

— amelioration et simplification des formulations existantes,
si necessaire par 1'emploi de resines et pigments plus
performants, et de rentabilite plus importante;

— etude de transformation et extension de I'usine pour la
production d'une nouvelle gamme de produits.

Le budget total s'eleve a 27.700 Ecus, c'est-a-dire:

— 6.800 Ecus a charge du CDI;
— 6.800 Ecus a charge de la Region bruxelloise;
— 3.100 Ecus a charge du promoteur (SIRWA);
— 9.000 Ecus a charge de EGTC.

La societe EGTC a introduit une demande d'intervention
aupres de la Region bruxelloise en date du 12 novembre
1991.

Une convention a ete signee entre la societe EGTC et la
Region le 24 mars 1992 pour un montant total de 287.000 F
(6.800 Ecus).

B. «Compagnie du Goife de Guiaee».

Programma van bijstand bij de start van een eenheid voor
de fabricage van perfusie-oplossingen in Burundi, met de heer
Kamatari, maatschappijdirecteur in Bujumbura (Burundi) als
promoter.

B. Compagnie du Goife de Guinee.

Programme d'assistance au demarrage d'une unite de
fabrication de solutes de perfusion au Burundi, avec comme
promoteur, Monsieur Kamatari, directeur de societe a Bujum-
bura (Burundi).
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De prestaties van de «Compagnie du Goife de Guinee»
luiden als volgt:
— de fabriek bevoorraden met verbruiksstoffen;
— de produktiedirecteur begeleiden en, in samenwerking

met de raad van beheer, een aangepast beheersinstrument
opzetten;

— het produktie- en onderhoudspersoneel opieiden.

De hierboven genoemde prestaties worden als volgt gefi-
nancierd (bedragen in Ecu):
— CDI 5.200 Ecu
— Promotor 1.500 Ecu
— « Compagnie du Goife de Guinee » 5.200 Ecu
— Brussels Gewest 5.200 Ecu

Het verzoek om tussenkomst werd op 7 februari 1991
verklaard in aanmerking te kunnen worden genomen door
het Gewest.

Op 3 juli 1991 werd een overeenkomst ondertekend tussen
de « Compagnie du Goife de Guinee » en het Gewest, voor een
totaal bedrag van 221.000 fr. : 5.200 Ecu).

C. Daniel Doyen

Begeleiding bij de start van een bouweenheid van bagger-
installaties waarvan de inplanting in Nigeria wordt overwo-
gen, met als ACP-promotor de heer Etaluku, maatschappij-
directeur in "Warri (Nigeria).

De bijstand wordt volgens onderstaand schema gefinan-
cierd:

Les prestations de la Compagnie du Goife de Guinee sont:

— approvisionner 1'usine en consommables;
— encadrer Ie directeur de production et batir avec Ie conseil

d'administration un outil de gestion approprie;

— former Ie personnel de production et d'entretien.

Les prestations mentionnees ci-dessus sont financees
comme suit (montants en Ecus):
— CDI 5.200 Ecus
— Promoteur 1.5 00 Ecus
— Compagnie du Goife de Guinee 5.200 Ecus
— Region bruxelloise 5.200 Ecus

La demande d'intervention a ete jugee eligible par la Region
Ie 7 fevrier 1991.

Une convention a ete signee entre la Compagnie du Goife
de Guinee et la Region Ie 3 juillet 1991 pour un montant total
de 221.000 F (5.200 Ecus).

C. Daniel Doyen

Assistance au demarrage d'une unite de construction
d'installation de dragage dont 1'implantation est envisagee au
Nigeria avec comme promoteur ACP, Monsieur Etaluku,
directeur de societe a Warri (Nigeria).

L'assistance est financee selon Ie schema suivant:

GDI
Brussels Gewest
Daniel Doyen en ACP promoter

6.000 Ecu
6.000 Ecu
6.000 Ecu

CDI
Region bruxelloise
Daniel Doyen et promoteur ACP

6.000 Ecus
6.000 Ecus
6.000 Ecus

Het verzoek om tussenkomst werd op 7 februari 1991
verklaard in aanmerking te kunnen worden genomen door
het Gewest.

Op 3 juli 1991 werd een overeenkomst ondertekend tussen
maatschappij Daniel Doyen en het Gewest, voor een totaal
bedrag van 255.000 fr. (6.000 Ecu).

4. Aangezien het er in de eerste plaats om gaat partner-
ships met de ACP-landen op te zetten, werden de overige
Belgische Gewesten of de andere Europese gewesten niet
systematisch bij de projecten betrokken. Wel worden nauwe
contacten met de verantwoordelijken van de departementen
van Ontwikkelingssamenwerking overwogen.

La demande d'intervention a ete jugee eligible par la Region
Ie 7 fevrier 1991.

Une convention a ete signee entre la societe Daniel Doyen et
la Region Ie 3 juillet 1991 pour un montant total de
255.000 F (6.000 Ecus).

4. Le but premier etant d'etablir des partenariats avec les
pays ACP, les autres Regions de Belgique ou d'Europe n'ont
pas ete systematiquement associees aux projets. Par contre,
des contacts plus etroits avec les responsables des departe-
ments de la Cooperation au Developpement sont envisages.

Vraag nr. 109 van de heer de Lobkowicz d.d. 12 november
1992 (Fr.) :

Hernieuwing van de overeenkomst tussen bet Gewest en de
Handelsschool Solvay (VLB).

De Executieve heeft beslist dit jaar nog een subsidie toe te
kennen aan de Ecole de Commerce Solvay van de ULB voor
de organisatie van het post-graduaat «Internationale Han-
del».

Dit post-graduaat richt zich tot personen die belast zijn met
buitenlandse handel in de ondernemingen. Het betreft cursus-
sen van een zeer hoog niveau. De subsidie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wordt toegekend als financiele deel-
neming in de studiekosten van studenten, gehuisvest in de
Brusselse regio.

Question n° 109 de M. de Lobkowicz du 12 novembre 1992
(Fr.):

Renouvellement de la convention entre la Region et 1'Ecofe
de Commerce Solvay (VLB).

L'Executif a decide d'accorder cette annee encore une
subvention a 1'Ecole de Commerce Solvay de 1'ULB pour
1'organisation du post-graduat « Commerce international*.

Ce post-graduat s'adresse aux personnes qui, dans les
entreprises, sont chargees de commerce exterieur. II s'agit de
cours de tres haut niveau. L'aide de la Region de Bruxelles-
Capitale est accordee a titre d'intervention financiere dans les
frais d'etudes des etudiants domicilies en region bruxelloise,
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Welk is het bedrag van de subsidie en hoe is die in de laatste
jaren geevolueerd ?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het
geachte lid mede te delen dat het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest een sbusidie toegekend heeft als financiele deelneming
aan de studiekosten van studenten, gehuisvest in de Brusselse
regio, in het kader van de post-graduate cursussen «Interna-
tionale Handel" van de Ecole de Commerce Solvay van de
ULB.

De huidige subsidie beloopt 2 miljoen BF en beslaat een
periode van 12 maanden en treedt in op 1 juni 1992 en eindigt
op 31 mei 1993.

Sedert het academisch jaar 1988-1989 heeft het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een jaarlijks bedrag van 1.500.000 BF
aan de ULB toegekend om de ondernomen actie te steunen.

Rekening houdend met de verhoging van de totale kosten,
die sedert 1988 met meer opnieuw werden geevalueerd, is een
subsidie van 2 miljoen BF toegekend.

Quel est Ie montant de la subvention et comment a-t-il
evolue ces dernieres annees ?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de porter
a la connaissance de 1'honorable membre que la Region de
Bruxelles-Capitale accorde une aide a titre d'intervention
financiere dans les frais d'etudes des etudiants, domicilies en
region bruxelloise, dans Ie cadre de cours de post-graduat
« Commerce international" de 1'Ecole de Commerce Solvay
de 1'ULB.

La presente subvention se monte a 2 millions FB et porte
sur une periode de 12 mois prenant cours Ie 1" juin 1992 et se
terminant Ie 31 mai 1993.

Depuis 1'annee academique 1988-1989, la Region de
Bruxelles-Capitale a accorde un montant annuel de
1.500.000 FB a 1'ULB afin de soutenir 1'acdon entreprise.

Compte tenu de 1'augmentation des couts qui n'avaient
plus ete reevalues depuis 1988, il a ete decide de porter la
subvention a 2 millions FB.

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

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

De reclame op de schuilhokjes van de MIVB.

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

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

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

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

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

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

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

La publicite sur les abiibus de la STIB.

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

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

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

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

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

324
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4. Hoeveel zai de MTVB ontvangen om haar materieel voor
deze (satanische ?) reclamecampagne te laten gebruiken; cam-
pagne die met brio een maximum aan negatieve aspecten
cumuleert die deze wijze van beihvloeding van de publieke
opinie kan inhouden ?

Aatwoord: De MIVB heeft verschillende klachten ontvan-
gen van autoriteiten en reizigers betreffende de verwijdering
van de informatieborden en uurregelingen ingevolge het
aanplakken van een afbeelding van een formule I-wagen die
wordt gesponsord door een sigarettenfabrikant, en wel op de
volledige glazen achterwand van bepaalde wachthuisjes voor
reizigers.

Graag verduidelijk ik het geachte lid dat de wachthuisjes
niet toebehoren aan de MIVB maar aan bedrijven die een
overeenkomst hebben gesloten met de gemeenten.

De MTVB kan bijgevolg onmogelijk verantwoordelijk wor-
den gesteld voor deze reklamecampagne die haar geen frank
heeft opgeleverd vermits de hele campagne werd georgani-
seerd door het bedrijf dat alle opbrengsten ervan heeft
opgestreken.

Gelet op datgene wat voorafgaat, kan men maar moeilijk
spreken van een «reklamezucht» van de MIVB vermits de
enige reklameopbrengsten die de MIVB onrvangt, deze zijn
die afkomstig zijn van de aankondigingen op de dragers
waarvan de maatschappij eigenaar is (rollend materieel en
metrostations). De beheersorganen van de MIVB streven
bovendien naar een verzoening van het rendement van de
reklame en de eerbied voor de klant.

Ook wijs ik het geachte lid erop dat de MIVB bij het bedrijf
dat de wachthuisjes beheert, haar beklag heeft gedaan en de
aandacht van deze laatste heeft gevestigd op het ongepast
karakter van haar aktie en, in het bijzonder, op de verwijde-
ring in de wachthuisjes van de nieuwe uurregelingen die nog
maar net waren aangebracht. Dit betekende immers een
inbreuk op de verplichtingen ter zake voorzien in het beheers-
contract tussen de MTVB en het Gewest, evenals op de
overeenkomsten die hen verbinden met de gemeenten.

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

Reponse : La STIB a recu differentes doleances d'autorites
et de voyageurs se plaignant de 1'enlevement des tableaux
d'information et d'horaires suite au collage d'un visuel
representant sur 1'ensemble des parois vitrees arriere de
certains abris pour voyageurs une voiture de formule I,
sponsorisee par un fabricant de cigarettes.

Je tiens a preciser a 1'honorable membre que les abribus ne
sont pas propriete de la STIB mais de societes qui ont passe
une convention avec les communes.

Des lors, la STIB ne peut etre jugee responsable de cette
operation publicitaire qui ne lui a pas rapporte un franc
puisque toute la campagne publicitaire a ete orchestree par la
societe et a son seui benefice.

On ne peut vraiment, au vu des elements qui precedent,
parler de boulimie publicitaire de la part de la STIB, puisque
les seules recettes publicitaires engrangees par la STIB sont
celles provenant des encarts realises sur les supports dont elle
est proprietaire (materiel roulant et stations de metro). Les
organes de gestion de la STIB veillent par ailleurs a concilier
rendement publicitaire et respect du client.

Enfin, je signaie a 1'honorable membre que la STIB s'est
plainte aupres de la societe gerant les abribus afin de lui
signaler Ie caractere intempestif de son action et specialement
1'enlevement dans les abribus des nouveaux horaires qui
venaient d'etre installes, ce qui a entrame une violation des
obligations en la matiere prevues dans Ie contrat de gestion
liant la STIB a la Region, ainsi que les conventions les liant
aux communes.

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

Nieuwe technoiogieea om de saelheid tot SO km/u te
beperken.

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 ?

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 ?

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

Nouvefles technologies permettaat de limiter la vitesse a
SO km/heure.

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 ?

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'mspirer d'un tel exemple ou
d'exemples similaires ?
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Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid erover in te
lichten dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet de instal-
latie overweegt van snelheidsdetectoren die de verkeerslichten
bedienen zoals beschreven in de vraag. Dit systeem biedt
immers het nadeel dat alle weggebruikers worden gestraft
voor het feit dat enkelen van hen de snelheidsbeperking niet
naleven.

Om aan de gemeenten de aangepaste technische middelen
te verstrekken, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
overeenkomst gesloten voor de levering van radars Voor
snelheidscontroles. Deze zullen ter beschikking van de
gemeenten worden gesteld om de snelheidsbeperking tot
50 km/u te doen naleven.

Het komt immers aan de polidediensten toe het verkeers-
reglement te doen naleven.

Repoase: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que la Region de Bruxelles-Capitale n'envisage pas
1'installation de detection 50 km/h avec commande de feux tel
que decrit dans la question. En effet, ce systeme a pour
inconvenient de penaliser 1'ensemble des usagers pour quel-
ques-uns d'entre eux qui ne respectent pas la limitation de
vitesse.

Toutefois, afin de donner aux communes les moyens
techniques adequats, la Region de Bruxelles-Capitale a passe
un marche pour fourniture de radars de controle de vitesse,
qui seront mis a la disposition des communes pour faire
respecter la vitesse limitee de 50 km/h.

II appartient en effet aux autorites de police de faire
respecter Ie code de la route.

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

Sameawerkiagsakkoorden intake gewestoverschrijdend
openbaar vervoer.

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

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

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

Antwoord: De samenwerking tussen de netten van open-
baar vervoer van de drie Gewesten wordt geregeld door het
«Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betref-
fende het regelmatig vervoer van en naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest». Dit akkoord werd op 17 juni 1991
ondertekend door eike gewestelijke minister-voorzitter, even-
als door de ministers bevoegd voor het openbaar vervoer.

Dit akkoord maakt het voorwerp uit van een publikatie in
het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1991.

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

Accords de cooperation concernant les transports reguliers
iaterregioaaux.

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.

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

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

Reponse: La cooperation entre les reseaux de transports
publics des trois Regions est reglee par l'« Accord de coopera-
tion entre la Region flamande, la Region wallonne et la
Region de Bruxelles-Capitale concernant Ie transport regulier,
de et vers la Region de Bruxelles-Capitale», signe le 17 juin
1991 par les ministres-presidents des trois regions ainsi que
par les ministres ayant les transports publics dans leurs
attributions.

Get accord a fait 1'objet d'une publication au Moniteur
beige du 31 octobre 1991,

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

Ontoereikeade geldlgheidsduur van het MTVB-ticket op
sommige lijnea.

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.

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

Antwoord: Een niet-forfaitair vervoerbewijs (eenheids-
ticket van karton of kaart voor verschillende reizen) is geldig
voor en trajekt op de lijn waarop het werd verkocht of
afgestempeld en, bijgevolg, ten hoogste van de ene eindhalte
naar de andere.

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

VaUdite insufGsante du billet STTB sur certaines ligaes.

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.

Comment envisagez-vous de remedier a cette situation
absurde ?

Repoase: Un titre de transport non forfaitaire (billet a
1'unite en carton ou carte a voyages multiples) est valable
pour un trajet de la ligne sur laquelle il a ere vendu ou
oblitere, c'est-a-dire au maximum d'un terminus a 1'autre.
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De tijdsbeperking geldt in dat geval bijgevolg niet. Deze
geldt namelijk enkel — en uitsluitend — in het geval van een
verbinding (of «transit») toegestaan voor voornoemde ver-
voerbewijzen, naar een andere lijn van het MIVB-net of naar
een lijn van de Vlaamse Vervoermaatschappij of van de
«Societe regionale wallonne du transport", binnen de geogra-
fische grenzen zoals bepaald in de informatie die ter beschik-
king van de reizigers wordt gesteld.

De beperking tot een uur is bijgevolg niet onverenigbaar
met de reistijden die op bepaalde lijnen langer zijn dan
60 minuten.

La limite de temps n'est done nullement en cause dans ce
cas; elle n'intervient que - et exclusivement — dans Ie cas
d'une correspondance (ou «transit») qui est autorisee pour
les titres de transport precites, soit vers une autre ligne du
reseau de la STIB, soit vers une ligne de la Vlaamse
Vervoermaatschappij ou de la Societe regionale wallonne du
Transport, dans les limites geographiques telles que definies
dans les informations mises a la disposition des voyageurs.

En conclusion, la limite d'une heure n'est done pas
incompatible avec des temps de parcours depassant, pour
certaines lignes, 60 minutes.

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

Opbreken van de sporen in de Notelarenstraat.

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

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

Antwoord: Het opbreken van de tramsporen van de
Notelaarsstraat en de herinrichtingswerken van de wegen
door de Stad Brussel en de gemeente Schaarbeek zullen
worden gecoordineerd.

Er bestaat momenteel nog geen precieze planning ter zake.

Het opbreken van de tramsporen zai bijgevolg strikt
volgens de specificaties van artikel 15.4.14 van het algemeen
bestek van de MIVB geschieden.

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

Enlevement des rails dans la rue du Noyer.

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

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

Reponse: L'enlevement des voies de tramway de la rue du
Noyer sera coordonne avec les travaux de reamenagement des
voiries par la Ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek.

II n'y a pas de planification precise a ce sujet au stade
actuel.

L'enlevement des voies de tramway se fera done rigoureuse-
ment suivant les specifications de 1'article 15.4.14 du cahier
general des charges de la STIB.

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

Bekeuring van automobilisten door MJ^TS-agenten.

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

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

1. Hoeveel haltes telt het MIVB-net ?

2. Hoeveel processen-verbaal werden er sinds 1 januari
maandeiijks opgesteld tegen bij haltes foutgeparkeerde auto-
mobilisten ?

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

Antwoord: 1. Het aantal halten op het MIVB-net bedraagt
2.407 stuks.

2. Tussen 1 januari en 31 maart 1992 werd een campagne
uitgevoerd die erin bestond op de voorruit van de foutgepar-
keerde voertuigen een bericht aan te brengen.

Question n°321 de M"" Grouwels du 24 septembre 1992
(N.);

Verbalisation d'automobilistes par des agents de la STIB.

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

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

1. Combien d'arrets compte Ie reseau STIB?

2. Combien d'automobilistes gares en contravention ont-
ils ete verbalises mensuellement depuis Ie 1° janvier?

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

Reponse: 1. Le nombre d'arrets du reseau de la STIB se
chiffre a 2.407.

2, Entre le 1" janvier et le 31 mars 1992, une campagne
d'information consistait a mettre un avis sur le pare-brise des
vehicules en infraction.
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Sedert 1 april 1992 hebben de beedigde agenten het recht
om processen-verbaal op te stellen. Tussen 1 april en 30 Sep-
tember 1992 werden 4.887 processen-verbaal opgesteld.

3. Volgens de artikelen van het verkeersreglement waar-
voor de verbaliserende agenten van de MIVB bevoegd zijn,
hebben dezen het recht om een voertuig in overtreding te laten
wegslepen. Omwille van technische redenen vond tot op
heden nog geen enkele Verwijdering plaats zonder tussen-
komst van de politie.

Depuis Ie 1" avril 1992, les agents assermentes ont Ie droit
de verbaliser. 4.887 proces-verbaux ont ete dresses du 1° avril
au 30 septembre 1992.

3. Suivant les articles du code de la route pour lesquels les
agents verbalisants de la STIB sont competents, Us sont en
droit de faire enlever un vehicule se trouvant en infraction.
Toutefois, pour des raisons techniques, aucun enlevement n'a
ete fait jusqu'a present sans 1'intervention de la police.

Statistieken — Stadstiques

Type van tussenkomst

Type d'intervention

Overtreding 25.1.2°
Infraction 25.1.2°
Overtreding 25.1.6°
Infraction 25.1.6°
Verwijdering 25.1.2"
Enlevement 25.1.2°
Verwijdering 25.1.6°
Enlevement 25.1.6°
Alleriei
Divers

TOTAAL
TOTAL

Verwittiging
Avertissement
Aantal ontvangen tel. oproepen
Nombre communic. telephon. recues
Aantal ontvangen verklarende brieven
Nombre de lettres d'explications recues
PV overgemaakt aan het Parket
PV transmis au Parquet
Overgemaakt aan het Parket
Transmis au Parquet

2de trimester

2°" trimestre

2.959

2

0

0

—

2.961

272

305

426

2.527

620

3de trimester

3°" trimestre

1.916

10

0

0

—

1.926

71

166

451

1.624

339

TOTAAL

TOTAL

4.875

12

0

0

—

4.887

343

471

877

4.151

959

Operationele bekeurders
Verbalisateurs operationnels

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

Wettelijke benaming van het metrostation Kraaiaem.

Enige tij'd geleden werd het metrostation-Kraainem omge-
doopt tot 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 « Kraai-
nem».

Mag ik vermoeden dat u de benaming van dit metrostation
onverwijid aan de wettelij'k benaming zai doen aanpassen ?

Aatwoord: De benaming van een station wordt over het
algemeen bepaald in functie van de lokale plaatsnaamkunde
(namen van plaatsen, straten, enz.).

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

Denomination legale de la station de metro Crainbem.

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

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

Puis-je assumer que vous allez faire correspondre sans delai
la denomination de cette station de metro a sa denomination
legale ?

Reponse : La denomination d'une station est generalement
etablie en fonction de la toponymie locale (lieux dits, nom de
rues, etc.).
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In het geval van het station «Kraainem-Crainhem» (dat
zich bevindt op het grondgebied van Sint-Lambrechts-
Woluwe) wordt verwezen naar de naam van de plaats waar
dat station zich bevindt. De benaming van de plaats is
tweetalig (de Franse schrijfwijze stemt overeen met de oude
Nederlandse schrijfwijze). Er werd daarom geoordeeld dat
het behoud van deze tweetaligheid voor de benaming van het
station gepast zou zijn.

Er is bijgevolg geen reden om de benaming van het station
te veranderen. Het koninklijk besluit van 24 juni 1988 is in
dit geval immers niet van toepassing.

Dans Ie cas de la station « Crainhem-Kraainem » (qui se
situe sur Ie territoire de Woluwe-Saint-Lambert), reference est
faite au «lieu-dit» sur lequel se situe cette station. La
denomination de ce lieu-dit etant bilingue (1'orthographe
francaise correspondant a 1'ancienne orthographe neerlan-
daise), il a ete juge opportun de maintenir ce bilinguisme pour
la denomination de la station.

En conclusion, il n'y a pas lieu de changer la denomination
de la station, 1'arrete royal du 24 juin 1988 n'etant dans ce cas
pas d'application.

Vraag nr. 323 van de heer Roelants du Vivier d.d.
24 September 1992 (Fr.) :

Keuze van de bedekking voor de eigen trambeddiagen.

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.

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

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

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

Aatwoord: De kostprijs van een kilometer trambedding
van betontegels bedraagt ongeveer 65 miljoen frank, deze van
een kilometer bekleed met porfiertegels ongeveer 68,5 miljoen
frank.

De betontegels kunnen gemakkelijk worden geplaatst door
om het even weike onderneming, de plaatsing van porfierte-
gels is echter heel wat ingewikkelder. Het is inderdaad steeds
moeilijker om bekwame stratemakers te vinden.

Bi] eike toepassing wordt opnieuw het stedelijk en milieu-
aspekt onderzocht.

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

Choix du revetement de voiries de tram en site propre.

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.

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

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.

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

Repoase: Le cout d'un kilometre de voirie de tramway avec
paves de beton est d'environ 65 millions et le cout d'un
kilometre de voirie de tramway avec paves de porphyre est
d'environ 68,5 millions.

La pose de paves de beton peut etre realisee aisement par
n'importe quelle entreprise, alors que la pose de paves de
porphyre est beaucoup plus compliquee. En effet, il est de plus
en plus difficile de trouver des paveurs qualifies.

Enfin, 1'une et 1'autre de ces applications sont soumises
chaque fois a un examen de 1'impact urbain et environnemen-
tal.

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

Eagefs taalgebmik door de MIVB bij het voeren van
reclame.

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.

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, fraudebestrij-
ding, aanwerving van bestuurders en de veelbesproken Brus-
sels Business Pass.

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

Emploi de I'aaglais par la STTB dans sa communication
publicitaire.

Nouvelles votes 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.

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 centre 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 beddjfswerknemers
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 conflic-
ten 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.

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 MTVB ertoe heeft gebracht deze nieuwe vervoerskaart in
het Engels te stellen ?

Aatwoord: De MIVB voert een agressief handelsbeleid, dat
aan de maatschappij overigens wordt opgelegd door het
beheerscontract, en moet niet enkel - en onder andere —
nieuwe tariefprodukten ontwerpen maar tevens de handels-
reklame ervan verzekeren.

Deze is toevertrouwd aan een bedrijf gespecialiseerd in
communicatie en moet doeltreffend zijn. Dit impliceert korte
en eenvoudige benamingen (vele dokumenten, met inbegrip
van de vervoerbewijzen zeif, moeten deze vermelden) die
tevens het voorwerp kunnen uitmaken van een totale adhesie
van de klanten.

Dit veronderstelt juist dat men zich schikt naar een
modefenomeen bepaald door de verwachtingen van de klan-
ten die het enige echte beslissingselement vormen van een
deftig ontworpen handelsbeleid.

In her kader van het beheerscontract komt het kiezen van
de benamingen toe aan de verantwoordelijken van de MIVB.
Deze benamingen moeten vanuit commercieel oogpunt de
voorwaarden scheppen voor het welslagen van de onderno-
men akties.

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 line
ville bilingue francais-neerlandais ? Bruxelles, capitale de
1'Europe peut-etre, ne doit cependant pas oublier sa sp&ificite
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 totale-
ment aberrant. C'est a Bruxelles que nous nous devons de
mettre en valeur nos langues nationales. D'eventuels conflits
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.

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 ?

Reponse : Engagee dans une politique commerciale agres-
sive, voulue du reste par le contrat de gestion, la STIB se doit
non seulement — et entre autres — de concevoir des nouveaux
produits tarifaires, mais aussi d'en assurer la promotion
commerciale.

Celle-ci, confiee a un bureau specialise en communication,
se doit d'etre efficace, ce qui implique des denominations
courtes et simples (de nombreux documents, y compris les
titres de transport eux-memes, doivent les faire figurer) mais
aussi susceptibles de faire 1'objet, de la part de la clientele, de
1'adhesion la plus totale.

Ceci suppose precisement de s'inscrire dans les phenomenes
de mode qui dictent les attentes de la clientele, seui veritable
element de decision d'une demarche commerciale valable-
ment concue.

Dans le cadre du contrat de gestion il appartient aux
responsables de la STIB de faire les choix de denomination
qui, commercialement, sont de nature a creer les conditions
du succes des actions entreprises.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

De publikaties •van bet Kabinet.

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

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

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

Les publications du Cabinet.

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

D'une part, nos dirigeants font appel pour ce faire a la
presse et aux medias (conferences et bulletins de presse,
interviews, insertions payantes dans des journaux, etc.), et
d'autre part, ils prennent eux-memes 1'initiative d'editer leurs
propres publications de Cabinet.
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Het is deze tweede soort van informatie die ik thans wens te
bevragen.

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

Klaarheidshalve zag ik deze titel-lijst liefst opgedeeld wor-
den in vier kategorieen:

1. Nederlandstalige publikades;
2. Franstalige;
3. tweetalige (Ned. + Frans);
4. meertalige (Ned. + Frans + ...).

Bovendien vernam ik graag per titel:
— het aantal bladzijden (in uitzonderlijke gevallen: het for-

maat);
- de opiage (desgevallend ook van de herdrukken of geactua-

liseerde latere edities);
— de globale kostprijs en de begrotingspost(en) waarop die

werd ingeschreven;
- de eventuele verkoopprijs « aan derden ».

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

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

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

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

Antwoord: In antwoord op zijn vraag nr. 76 wens ik het
geachte lid volgende elementen te verschaffen:

Wat de openbare reiniging betreft, heeft het Kabinet in
1989, 1990 en 1991 als publikades slechts fotocopieen in
kaften verdeeld aan degenen die zich voor de problemen van
de openbare reiniging interesseren en die hierom gevraagd
hadden.

In 1992 werden 400.000 exemplaren van de gids van de
openbare reiniging gepubliceerd waarvan 320.000 in het
Frans en 80.000 in het Nederlands. De gids bevat 16
bladzijden van het formaat 20 cm/20 cm. De globale kost
bedraagt 4.361.750 fr. en de uitgave werd geboekt op ardkel
523.01 (communicatie) van de begroting van het Gewestelijk
Agentschap «Net Brussel». Deze gids werd op 8 en 9 mei
1992 in de grote GB-supermarkten rondgedeeld. Hij wordt
gratis verdeeld in de scholen die erom vragen en wordt ter
beschikking gesteld van het publiek in de agentschappen van
het Gemeentekrediet binnen het Brusselse Gewest alsmede
gedurende beurzen zoals «Green Fair», «Jeugdfestival» of
« Brussels Welcome Fairs.

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

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

Pour des raisons de clarte, j'aimerais que cette liste de titres
soit divisee en quatre categories:

1. les publications en neerlandais;
2. les publications en francais;
3. les publications bilingues (neerl. + francais);
4. les publications multilingues (neerl. + francais + ...).

En outre, j'aimerais connattre pour chaque titre:

- Ie nombre de pages (et pour les cas exceptionnels: Ie
format);

- Ie tirage (Ie cas echeant, egalement pour les reimpressions
et les renditions);

- Ie cout global et le(s) poste(s) du budget ou celui-ci a ete
inscrit;

- Ie cas echeant, Ie prix de vente «a des tiers ».

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

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

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

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

Reponse: En reponse a sa question n° 76, je dens a fournir
a 1'honorable membre les elements suivants:

En ce qui concerne la proprete publique, en 1989, 1990 et
1991, de la documentation consistant en feuilles photocopiees
incluses dans des fardes, a ete distribuee a la demande aux
personnes interessees par les problemes de proprete publique.

En 1992, Ie guide de la proprete publique a etc edite a
400.000 exemplaires, dont 320.000 en francais et 80.000 en
neerlandais. II compte 16 pages en format 20 cm/20cm. Le
cout global est de 4.361.750 F et la depense a ete imputee a
1'ardcle 523.01 (communication) du budget de 1'Agence
regionale « Bruxelles-Proprete ». II a ete distribue dans les
magasins de la chame GB les 8 et 9 mat 1992. Il est ofrert
gratuitement aux ecoles qui en font la demande et mis a la
disposition du public dans les agences du Credit Communal
situees en region bruxelloise, ainsi que dans les foires telles
que «Green Fair», «Festival de l'Enfance» ou «Brussels
Welcome Fair».
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ledereen die erom vraagt, kan gratis exemplaren bekomen
door het agentschap op nr. 502.81.81 te bellen, zoals dit
vermeld is gedurende de sensibilisatiecampagnes in de pers of
op affiches.

Wat het niet-economisch wetenschappelijk onderzoek
betreft, werden slechts enkele getikte bladzijden in het Engels
gepubliceerd om de programma's en de inschrijvingsmodali-
teiten voor te stellen. Het IWONL dat de programma's
beheert, verstuurt deze publikaties aan de betrokken instellin-
gen.

Quiconque Ie desire peut en obtenir des exemplaires
gratuits en s'adressant a 1'agence via Ie telephone 502.81.81,
ainsi que 1'indiquent les campagnes de sensibilisation par voie
d'affiches ou de presse.

En ce qui concerne la recherche scientifique non-economi-
que, les publications se resument a quelques feuilles dactylo-
graphiees presentant les programmes et definissant les moda-
lites d'inscription. L'lRSIA, qui gere les programmes, se
charge de les faire parvenir aux institutions concernees.

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

Het uitnodigen van journalisten op de reizea aaar het
buitenland.

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

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

Zo ja, kan hij me zeggen welk het doel van die reizen was,
hoeveel journalisten werden uitgenodigd en voor wie deze
werkten (naam van het dagblad of van het radio- of televisie-
station) ?

Weike criteria worden gehanteerd om die pers te kiezen ?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag nr. 77 heb ik de eer
het geachte Raadslid te informeren dat ik een reis naar Rome
in mei 1992 gedaan heb en dat ik een vertegenwoordiger van
de geschreven pers hierop had uitgenodigd.

De bedoeling van de opdracht was de. studie van de
organisatie van de openbare reiniging en van de verwijdering
van het huisvuil in deze grote stad.

De redactiesecretaris van de Brusselse bladzijden van «Le
Soir » heeft op mijn uitnodiging geantwoord en een journalist
aangeduid die een bijzonder belang in de problemen van
openbare reiniging stelt.

Ik ben van plan de belangrijkste kranten bij interessante
bezoeken successievelijk te betrekken.

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

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

II est arrive a plusieurs reprises que des membres de
1'Executif ou un Secretaire d'Etat en voyage en mission a
1'etranger se fassent accompagner de membres de la presse
afin de couvrir 1'evenement. II en sera ainsi du voyage a Seville
organise dans Ie cadre de 1'exposition universelle.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat peut-il m'informer si, depuis
son installation, il a effectue des voyages a 1'etranger pour
lesquels il a convie des membres de la presse ?

Dans 1'affirmative, peut-il me fournir Ie caractere de la
mission, Ie nombre de journalistes convies ainsi que les
organes de presse qui etaient representes (nom du journal ou
de la chaine de radio ou television) ?

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

Reponse: En reponse a la question n°77 de 1'honorable
membre, j'ai 1'honneur de lui signaler que j'ai effectue un
voyage a Rome en mai 1992 auquel j'ai invite un representant
de la presse ecrite.

La mission consistait a etudier 1'organisation des services de
la proprete publique et 1'elimination des dechets menagers
dans cette metropole.

En reponse a mon invitation, Ie secretaire de redaction des
pages regionales du journal « Le Soir » a designe un journa-
liste qui temoigne d'un interet particulier pour les problemes
de la proprete publique.

Mon intention est d'associer successivement les grands
quotidiens a des visites interessantes.

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

Tariff voor de container van het Gewestelijk Agentschap
voor Netbeid.

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

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

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

Tarif du conteneur de 1'Agence regionale de Proprete.

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

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

325
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Kan de Staatssecretaris me deze aanzienlijke verhoging
toelichten ? Is intussen een nieuw reglement aanvaard ?

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

Antwooid: Bij toepassing van artikelen 4 en 10 van de
ordonnande van 19 juli 1990 houdende oprichting van het
Gewestelijk Agentschap voor Netheid heeft de Executieve op
23 april 1992 een besluit genomen tot vaststelling van het
tariefvan de prestaties verleend door het agentschap (B.S. van
15 mei 1992).

Bij deze gelegenheid werd de kost voor de terbeschikking-
stelling van containers van 20 m3 die voor het storten van
niet-gesorteerd afval bestemd zijn immers op 28.000 fr.
vastgesteld op basis van een analyse van de kostprijzen.

In tegenstelling met de bewering van het geachte lid komt
dit cijfer met dit van de prive-sector overeen.

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

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

Reponse: En application des articles 4 et 10 de 1'ordon-
nance du 19 juillet 1990 portant creation de 1'Agence
regionale pour la Proprete, 1'Executif a, le 23 avril 1992, pris
un arrete qui fixe la tarification des prestarions de cette
agence (M.B. du 15 mai 1992).

A cette occasion, sur base d'une analyse des prix de revient,
le cout de rnise a disposition des particuliers de conteneurs de
20 metres3 pour y deverser des immondices non triees, a
effectivement ete porte a 28.000 F.

Contrairement a ce que croit 1'honorable membre, le taux
est du meme ordre de grandeur que celui du prive.

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

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

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 (Fonsny-
laan 41-1060 Brussel).

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.

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 him leden te verspreiden ?

Weike verenigingen hebben hier positief op gereageerd en
weike verenigingen hebben de brochure reeds verspreid ?

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

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

Antwoord: De publikatie van een gids van Openbare
reiniging was in de regeringsverklaring van de Executieve
uitdrukkelijk voorzien.

Deze gids van 16 bladzijden als een middel van persoonlijke
propaganda beschrijven, is een oordeel waarvan eike lezer die
enigszins objectief is, de grove aard zai inzien.

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

Guide de la proprete publique dans le mensuel « Veterina-
ria ».

II 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 « Veteri-
naria » de juillet 1992 de 1'Union syndicale veterinaire beige
(41 avenue Fonsny 1060 Bruxelles) adresse a tous les
medecins veterinaires bruxellois.

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 ».

Pouvez-vous confirmer ce fait ?

Pouvez-vous aussi me communiquer la liste des organismes,
syndicats... brer, 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 ?

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

Quels criteres ont preside au choix de ces associations ?

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

Reponse: La publication d'un guide de proprete publique
est explicitement prevue dans la declaration de 1'Executif
regional.

Qualifier ce guide de 16 pages de propagande personnelle
est une appreciation dont tout lecteur tant soit peu objectif
reconnaTtra 1'enormite.
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Wat de systematische verdeling van deze informatie - en
sensibilisatiebrochure over de openbare reiniging betreft,
verwijs ik het geachte Raadslid naar mijn antwoord op de
vraag nr. 76 van Raadslid Cauwelier.

Ik heb bovendien met voldoening vastgesteld dat deze gids
het voorwerp is geweest van aanvragen van verschillende
personen en verenigingen die gewenst hebben aan de versprei-
ding van dit document gratis deel te nemen. Een veearts die de
informatie over de properheid van de dieren interessant vond,
heeft ons aanbevolen met de vakorganisatie van de Belgische
dierenartsen contact op te nemen; wat wij gedaan hebben.

En ce qui concerne la distribution systematique de cette
brochure de sensibilisation et d'information sur la proprete
publique, j'invite 1'honorable membre a se referer a ma
reponse a la question n° 76 du Conseiller Cauwelier.

Par ailleurs, j'ai constate avec grande satisfaction que ce
guide a suscite des demandes de differentes personnes et
associations qui, a titre benevole, ont exprime Ie souhait de
contribuer a sa diffusion. Ainsi, un veterinaire qui trouvait
utiles les informations relatives a la proprete des animaux,
nous a invites a contactor a ce propos 1'Union syndicale des
veterinaires beiges; ce qui fat fait.

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

Opbrengst voor de admiaistrade van de kordngszegels van
de tankstations.

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

De opbrengst hiervan komt de narionale schatkist ten
goede.

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

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

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 ?

Antwoord: Wat het Kabinet betreft:

Ik heb de eer het geachte raadslid mede te delen dat het
Kabinet over een systeem van kredietkaarten beschikt voor
het vullen van de benzinetanks van zijn eigen dienstwagens.
Hiervoor werd een contract met de n.v. FINA afgesloten.

Spaarzegels worden met dit systeem niet toegekend.

Wat het Agentschap « Net Brussel» betreft:

Ik heb de eer het geachte Raadslid mede te delen dat de
bestuurders van de voertuigen van het Agentschap slechts aan
de brandstofpompen tanken die zich in de opslagplaatsen van
het Agentschap bevinden.

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

Montant recupere par I'admimstradon via les timbres-
ristoumes des stations-service.

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.

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 stations-
service ?

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

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 ?

Reponse : En ce qui concerne le Cabinet:

J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre que
le Cabinet dispose, pour le remplissage des reservoirs d'es-
sence de ses propres voitures de service, d'un systeme de
cartes de credit pour lequel un contrat a ete conclu avec la s.a.
FINA.

En utilisant ce systeme, des timbres ristournes ne sont pas
accordes.

En ce qui concerne 1'Agence « Bruxelles-Proprete

J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre que
les chauffeurs des vehicules de 1'Agence font uniquement
usage des distributeurs de carburant installes dans les depots
de 1'Agence.
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,

Openbaar Ambt
en Externe Betrekldngen

Vraag nr. 87 van de heer Guillaume d.d. 26 oktober 1992
(Fr.):

Uitruklien van de brandweerdienst voor dieren in nood.

Ik verneem dat, toen inspecteurs van de dierenbescher-
mingsvereniging op uw diensten (brandweer) een beroep
hebben gedaan om een dier in nood te helpen (bijv. een kat op
een dak of een die niet meer uit een boom kan), zij hen hebben
geantwoord dat ze alleen uitrukken om een dier in problemen
te helpen wanneer de dierenbeschermingsvereniging «Vee-
weyde » hen hiertoe toestemming geeft.

Aangezien de Brusselse agglomeratie een tiental dierenasie-
len heeft, verbaast het mij van die vereniging over een
monopolie ter zake.

Op weike wettelijke of reglementaire grondslag berust dat ?
Er zijn op dit ogenblik in Brussel andere dierenbeschermings-
verenigmgen met «volledige dienstverlening». Waarom niet
allemaal samenwerken ?

Bovendien kan een particulier die de brandweer inschakelt
om een dier in nood te helpen zich in sommige gevallen zeif
over het bevrijde dier ontfermen, dat wil zeggen het opnemen
of het naar een asiel van zijn keuze brengen.

Het optreden van een dierenbeschermingsvereniging is dus
niet in alle gevallen noodzakelijk en het monopolie van een
ervan is dus des te minder gerechtvaardigd.

Zou het tenslotte niet beter zijn te voorzien in een djdelijke
opvangplaats voor dieren in de kazernes, voor het geval dat
een dier dat door de brandweer werd bevrijd soms niet direct
aan de bevoegde overheid, aan een persoon of aan een asiel
kan worden toevertrouwd, zoals ik reeds voorstelde in mijn
schriftelijke vraag van 7 September 1992 waarop ik tot dusver
nog steeds geen antwoord heb gekregen.

Antwoord: Het lijkt me onwaarschijniijk dat de Brand-
weer zou geantwoord hebben dat ze voor een dier in
moeilijkheden slechts tussenkomt mits toelating van de maat-
schappij Veeweyde. De Brandweer beantwoordt normaler-
wijze eike aanvraag voor een tussenkomst voor een dier in
moeilijkheden, zeifs wanneer deze niet van een inspecteur of
een maatschappij voor dierenbescherming uitgaat.

Vanzelfsprekend treedt de Brandweer slechts op wanneer
het dier werkelijk in gevaar is en de tussenkomst binnen haar
mogelijkheid ligt.

Een kat in een boom is niet in gevaar en kan door de
Brandweer vrijwel niet gevat worden. Hetzelfde geldt voor
ontsnapte vogels die zich ergens in een hoge boom verscholen
hebben. Voor dergelijke toestanden zai de Brandweer zeiden
optreden en kan het inderdaad gebeuren dat ze slechts
tussenkomt in samenwerking met een organisme voor dieren-
bescherming.

Er bestaat dus geen monopolie voor de maatschappij
Veeweyde, alhoewel het zeker zo is dat de v.z.w. Veeweyde
het best bekend is bij de Brandweer.

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

et des Relations exterieures

Question n° 87 de M. Guillaume du 26 octobre 1992 (Fr.) :

Interventions du service d'incendie pour des anunau.v en
detresse.

II me revient que lorsque des inspecteurs de societes de
protection animale ont fait appel a vos services (pompiers)
afin de porter secours a un animal en detresse (par exemple
chat abandonne sur une plate-forme ou ne sachant plus
descendre d'un arbre) il leur fut repondu par vos services
qu'ils n'intervenaient pour aider un animal en difficulte que
sur autorisation de la societe protectrice des animaux «Vee-
weyde».

Sachant que 1'agglomeration bruxelloise compte une bonne
dizaine de refuges pour animaux, je me permets de m'etonner
du monopole de cette SPA en cette matiere.

Sur quelle base legale ou reglementaire eventuelle repose-t-
il ? D'autres SPA « a service complet» existent actuellement a
Bruxelles et pourquoi ne pas collaborer avec toutes ?

De plus, un particulier qui demande 1'intervention des
pompiers pour un animal en difficulte peut, dans certains cas,
se charger lui-meme de 1'ammal libere, c'est-a-dire 1'adopter
ou Ie conduire dans un refuge de son choix.

L'intervention d'une SPA n'est done pas obligatoirement
requise dans tous les cas et Ie monopole de 1'une d'entre elles
se justifie des lors d'autant moms.

Enfin, ne serait-il pas opportun de prevoir la creation d'un
lieu d'hebergement provisoire des animaux en transit, dans les
casernes, lorsque dans certains cas un animal en difficulte,
libere par les pompiers, ne se verrait pas confie immediate-
ment a 1'autorite competente, ou a une personne ou a un
refuge designe par elle, ainsi que je Ie suggerais dans ma
question ecrite du 7 septembre 1992, laissee a ce jour sans
reponse.

Reponse: II me semble tres improbable que Ie Service
d'incendie aurait repondu qu'il n'intervient qu'avec 1'autori-
sation de la SPA de Veeweyde pour porter secours a des
animaux en detresse. Quand il s'agif d'anirnaux en detresse, Ie
Service d'incendie repond en principe a toute demande
d'intervention, qu'elle emane ou non d'un inspecteur ou d'une
societe de protection des animaux.

U va de soi que Ie Service d'incendie n'intervient que si
1'animal est reellement en danger et que 1'intervention est
realisable.

Par exemple, un chat dans un arbre n'est pas en danger et
d'ailleurs il est peu probable que les pompiers parviennent a Ie
capturer. II en va de meme pour des oiseaux qui se sont
echappes et sont perches au sommet d'un arbre, II est rare que
Ie Service d'incendie intervienne dans les cas pareils et s'il
echet, il peut Ie faire en collaboration avec un organisme qui
s'occupe de la protection des animaux.

U n'est done pas question d'une position de monopole de
Veeweyde, quoique cette association soit la mieux connue du
Service d'incendie.
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Ik wil hier nog aan toevoegen (cfr. mijn antwoord van
15 oktober 11.) dat het probleem van loslopende dieren zich bij
de Brandweer niet stelt. Wanneer de Brandweer gevraagd
wordt om tussen te komen voor het bevrijden van een dier, is
de eigenaar ervan vrijwel steeds bekend en meestal aanwezig
op de tussenkomst. Loslopende dieren zijn normaal gespro-
ken niet in gevaar en het schijnt ons meer een aangelegenheid
voor de politie.

Wij zijn de mening toegedaan dat het niet opportuun zou
zijn voorlopige herbergingen te voorzien in de brandweerka-
zernes. Dit bestaat nergens ter wereld en stelt voor de
Brandweerkazernes die bij de dringende medisehe hulpverle-
ning betrokken zijn bijzonder hygieneproblemen.

We menen dat het probleem van de opvang van loslopende
dieren op gemeentelijk vlak zou moeten opgelost worden.

Permettez-moi d'attirer votre attention sur Ie fait (cfr. ma
reponse du 15 octobre courant) que Ie probleme des animaux
errants n'est pas un probleme qui ressortit directement du
Service d'incendie. Lorsque Ie Service d'incendie est demande
d'intervenir pour liberer un animal, Ie proprietaire est prati-
quement toujours connu et present lors de 1'intervention. Du
fait qu'un animal errant n'est pas necessairement en danger. Ie
probleme qu'il peut creer serait du ressort de la police.

Nous estimons qu'il n'est pas opportun de prevoir d'emblee
des lieux d'hebergement provisoires dans les casernes du
service. Ca n'existe nulle part au monde et creerait de surcrott
un probleme particulier d'hygiene au niveau de 1'aide medi-
cale urgente.

Nous sommes d'avis que les solutions relatives au probleme
des animaux errants devraient etre etudiees au niveau com-
munal.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

A. Vraag gesteld aan de heer Gosuin

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

Het opsporen van chrooische loodvergiftiging bij kiaderea.

Ingevolge een overeenkomst tussen het Gewest en het
Instituut voor Hygiene en Epidemiologie startte men een
epidemiologisch onderzoek betreffende deze opsporing. Er
werd een opvolgingssysteem uitgewerkt en er wordt voorzien
in een concrete aanpak ten overstaan van de slachtoffertjes.

Mag ik van de Staatssecretaris vernemen hoever men met
dit onderzoek staat, met het opvolgingssysteem en met de
eventuele hulpverlening aan de slachtoffers, de sanering van
besmette woningen inbegrepen ?

Wordt hiervoor samengewerkt met de ministers die
bevoegd zijn voor de volksgezondheid, aangezien het even-
eens een kwestie van volksgezondheid betreft, en waarin
bestaat die samenwerking ?

Antwoord: Bind december 1990 hechtte de Executieve van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar goedkeurig aan een
overeenkomst met het Instituut voor Hygiene en Epidemiolo-
gie betreffende de campagne voor het opsporen van chroni-
sche loodvergiftiging bij kinderen in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest.

Deze studie beoogt de omvang van het fenomeen te bepalen
en ze in verband te brengen met de bron van de vergiftiging en
dus van de vervuiling. 600 bloedaftappingen, die werden
uitgevoerd in samenwerking met de Brusselse Centra van het
NWK en Kind en Gezin, liggen aan de basis van deze
statistische studie. De campagne stuitte eerst op een gebrek
aan sensibilisatie en informatie vanwege de bevolking.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de PEnvironnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de PEau

A. Question posee a M. Gosuin

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

Le depistage des cas de saturaisme infantile.

Suite a une convention entre la Region et 1'IHE, une etude
epidemiologique concernant ce depistage a ete entamee. Un
systeme de suivi a ete mis en place et des actions concretes vis-
a-vis des victimes ont ete prevues.

Je demande au Secretaire d'Etat de m'informer de 1'etat
d'avancement de cette etude, de son suivi et des actions d'aide
aux victimes eventuellement entamees, y compris les rehabili-
tations d'habitats contamines.

Vu qu'il s'agit aussi d'un probleme de sante publique, y
a-t-il cooperation avec les ministres ayant la sante dans leurs
attributions et en quoi consisterait-elle ?

Repouse: Fin decembre 1990, 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale marquait son accord sur une convention
avec 1'Institut d'Hygiene et d'Epidemiologie relative a une
campagne de depistage de cas de saturnisme infantile dans la
Region de Bruxelles-Capitale.

Cette etude a pour objectif de determiner 1'ampleur du
phenomene en relation avec la source de 1'intoxication et
done de pollution. 600 prelevements sanguins realises avec la
collaboration des centres bruxellois de 1'ONE et de Kind en
Gezin sont a la base de cette etude statistique. La campagne
s'est heurtee dans un premier temps au manque de sensibilisa-
tion et d'information de la population.
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Bijgevolg heeft het IHE, in samenwerking met de centra,
een informatiecampagne uitgewerkt gericht naar de doelgrpe-
pen, opdat de ouders zouden aanvaarden dat er bloedmon-
sters worden afgenomen bij hun kinderen.

Eind oktober, begin november werden 250 bloedaftappin-
gen verricht, waaruit blijkt dat een kind op 20 vergiftigd is en
dat een kind op 5 een abnormaal hoog loodgehalte in ziJn
bloed vertoonde, zonder dat er evenwel risiko's waren voor
de gezondheid.

De bloedafnamecampagne werd voortgezet totdat men 600
bloedmonsters had.

Daarna werden voor de vastgestelde gevallen van vergifti-
ging de vervuilingsoorzaken thuis opgespoord.

De eindresultaten van het onderzoek werden overgemaakt
in juni 1992. Wat betreft de ernstige gevallen, wordt in 1992
voorzien om de gezinnen bij te staan bi] het beheer van hun
woning (netheid van de verblijfplaatsen van het vergiftigde
kind, hygiene van het kind, enz...)

Het begeleidingscomite voor deze studie omvat vertegen-
woordigers van Minister Thys, verantwoordelijk voor de
gezondheidszorg te Brussel en de Minister belast met de
gezondheidszorg op nationaal vlak.

Het staat vast dat naargelang de resultaten van de studie
een permanente opsporings- en informatieacde zai moeten
worden gevoerd door de verantwoordelijken voor de gezond-
heidszorg op alle niveaus. De resultaten van het onderzoek
werden hen in elk geval meegedeeld.

Deze studie heeft dus tot doel vast te stellen of er werkelijk
een probleem bestaat en om de milieuoorzaken hiervan op te
sporen ten einde de basis te leggen voor een interventiestrate-
gie.

L'lHE a done, en collaboration avec les centres, developpe
une action de communication vers les publics cibles afin que
les parents acceptent que soient realises des prelevements
sanguins chez leurs enfants.

Fin octobre, debut novembre, plus de 250 prelevements ont
ete operes. Ces premiers prelevements montraient qu'un
enfant sur 20 etait intoxique et qu'un enfant sur 5 presentait
une teneur en plomb dans Ie sang anormale, sans pour autant
presenter un risque pour la sante.

La campagne de prelevements sanguins a ete poursuivie
jusqu'a atteindre environ 600 echantillons.

Pour les cas d'intoxication decouverts, un depistage des
sources de pollution a domicile a ete realise.

Les resultats finaux de 1'enquete ont ete remis au mois de
juin 1992. Pour les cas graves decouverts, il a ete prevu, en
1992, d'accompagner les families dans la gestion meme de
1'habitat (proprete des lieux de sejour de 1'enfant intoxique,
hygiene de 1'enfant, etc...).

Le comite d'accompagnement qui a suivi cette etude
comprend des representants du Ministre Thys, responsable
pour la sante a Bruxelles et du Ministre en charge de la sante
au niveau national.

II va sans dire qu'en fonction des resultats de 1'etude, une
action de depistage permanent et d'mformation devra etre
entreprise par les responsables de la sante a tous les niveaux.
Us ont ete en tout etat de cause informes des resultats de
1'enquete.

Cette etude a done pour objectif de constater s'il y a
reellement un probleme et quelles en sont les causes environ-
nementales, afin de developper les bases d'une strategic
d'intervention.

B. Vragen gesteld aan de heer van Eyil

Vraag nr. 240 van de heer Galand d.d. 6 november 1991
(Fr.) :

Programme voor de opgravingen road de Zwarte Torea.

De Staatssecretaris wil de achterstand die het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest inzake archeologische opgravingen
heeft opgelopen, inhalen.

Er bestaat een mogelijkheid om archeologische opgravin-
gen te doen rond de Zwarte Toren. Deze opgravingen kunnen
ook van nut zijn ter voorbereiding van de restauratie van dit
historisch monument.

Graag vernam ik het programma van de opgravingen rond
de Zwarte Toren, de periode, de geschatte duur van de
opgravingen en wie deze opgravingen zai verrichten.

Antwoord: Op de plaats van het voormalige Esders
Warenhuis, rond de Zwarte Toren die deel uitmaakte van de
eerste stadswal (XIIIde eeuw) - in de wijk van de Joseph
Plateaustraat, het Sint-Katelijneplein en de Zwarte-Lieve-
vrouwstraat — werden er tot op de dag van vandaag nog geen
archeologische opgravingen ondernomen.

B. Questions posees a M. van Eyil

Question n° 240 de M. Galand du 6 novembre 1991 (Fr.):

Programme des fouilles pour la Tow Noire.

Le Secretaire d'Etat veut combler le retard pris par la
Region de Bruxelles-Capitale dans le domaine des fouilles
archeologiques.

U existe une opportunite de fouilles archeologiques a la
Tour Noire. Ces fouilles pourront egalement etre utiles a la
preparation de la restauration de ce monument historique.

Je voudrais savoir quel est le programme des fouilles prevu
pour la Tour Noire, ses echeances, la duree estimee des
fouilles et par qui elles seront realisees.

Repoase: Des fouilles archeologiques n'ont, en effet, pas
encore ete entreprises dans 1'ilot rue de la Vierge Noire / rue
Joseph Plateau / place Sainte-Catherine, sur le site de 1'ancien
magasin Esders, entourant la Tour Noire, vestige de la
premiere enceinte de Bruxelles (XIII' siecle).
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Waarom ? Ten einde de juiste aanleg van de stadswal, van
de grachten en de verstedelijking binnenin te kennen, is deze
plaats bijzonder interessant voor archeologen. Maar het is
echter gekend dat de kelders van het Esders 'Warenhuis zich
tot 3,50 meter onder het niveau van de straat bevonden, wat
weinig hoop geeft om er een brede archeologische laag te
vinden. Bovendien heeft de ondernemer, tijdens de afbraak
van de gebouwen in 1991, een groot deel van het puin in de
kelders gestopt. Vooraleer men zou kunnen overgaan tot
archeologische opgravingen zou een minimum van 3,50 meter
hedendaags puin bestaande uit zwaar, moeilijk verwijderbaar
materiaal, uit de kelders gehaald moeten worden.

Deze archeologen geven nochtans de hoop niet op. Ze
overwegen peilingen uit te voeren die in de tijd beperkt
zouden zijn om de verschillende lagen na te kijken. Deze
peilingen die misschien nutteloos zullen zijn, zullen in elk
geval zeer duur zijn omwille van de kostprijs van de onont-
beerlijke werktuigen.

In elk geval zullen die archeologen de funderingswerken
van de bouw van het hotel van dichtbij volgen.

Pour queues raisons ? Le site ne pouvait manquer d'interes-
ser les archeologues, afin de connaitre 1'implantation exacte
de 1'enceinte, les fosses, 1'urbanisation aux abords de 1'en-
ceinte a 1'interieur de la ville. Mais, il est connu que les caves
d'Esders atteignaient 3,50 m sous le niveau de la rue actuelle,
ce qui ne laisse guere de chances de trouver encore une couche
archeologique epaisse. En outre, lors de la demolition des
batiments en 1991, 1'entrepreneur a deverse dans les caves
une grande partie des deblais. II faut done envisager 1'enleve-
ment de 3,50 m minimum d'epaisseur de deblais contempo-
rains, tres lourds et malaises a evacuer, avant d'esperer
rencontrer eventuellement une couche archeologique.

Les archeologues n'y renoncent cependant pas. Us comp-
tent envisager un sondage, limite dans 1'espace, afin de verifier
les niveaux. Mais rien que ce sondage, qui ne debouchera
peut-etre sur aucun resultat, sera, de toutes facons, onereux
en raison du cout des engins indispensables.

De toute maniere, les archeologues comptent suivre les
travaux de fondation que necessitera la construction de
1'hotel.

Vraag nr. 241 van de deer Drouart d.d. 12 november 1992
(Fr.):

De door het gewest gevraagde of gesubsidieerde audio-
visuele produkties.

Graag ontving ik van de heer Staatssecretaris de lijst, de
kostprijs, de begrotingspost waarop ze werden ingeschreven,
en de data van de verschillende audiovisuele produkties
waartoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opdracht heeft
gegeven of die door het Gewest werden gesubsidieerd.

Graag ontving ik deze gegevens voor de periode na het
aantreden van de Executieve, en voor eike produktiemaat-
schappij.

Anrvyoon/; Sinds ik als Staatssecretaris in functie trad, heb
ik geen enkele audio-visuele produktie besteld of betoelaagd,
noch op het vlak van Monumenten en Landschappen, noch
op dat van de Taxi's.

Wel heb ik een order van mijn voorganger afgewerkt. Het
betreft een overeenkomst die aangegaan werd tussen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de v.z.w. «Chambre
d'ecoute » met betrekking tot de film « Silence du Rouge » ter
opwaardering van het «Huis van de Radio » op het Flagey-
plein.

Question n° 241 de M. Drouart du 12 novembre 1992 (Pr.)

Les productions audiovisuelles commandees ou subven-
tionnees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Monsieur le Secretaire d'Etat aurait-il 1'amabuite de me
fournir la liste, le cout, le poste budgetaire y afferent ainsi que
la date des differentes productions audiovisuelles qui ont ete
commandees ou subventionnees par la Region de Bruxelles-
Capitale ?

II me plairait de connaltre ces informations depuis 1'instal-
lation du Secretaire d'Etat et par societe de production.

Reponse: Depuis mon installation en tant que Secretaire
d'Etat je n'ai commande ni subventionne aucune production
audiovisuelle, que ce soit en matiere de Monuments et Sites,
ou en matiere de Taxis.

Par centre, j'ai finalise une des commandes de mon
predecesseur. U s'agit de la convention passee entre la Region
de Bruxelles-Capitale et 1'a.s.b.l. « Chambre d'ecoute », rela-
tive au film « Silence du Rouge » mettant en valeur la maison
de la Radio de la Place Flagey.

Vraag nr. 246 van de heer de Lobkowicz d.d. 26 november
1992 (Fr.):

Aaawijzing van de architecten van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

(vraag gesteld aan de heer Picque)

Ik had reeds de gelegenheid u vragen te stellen over de
aanwijzing van de architecten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

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.

Question n" 246 de M. de Lobkowicz du 26 novembre 1992
(Fr.) :

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

(question posee a M. Picque)

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

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 le nombre de dossiers traites.
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Zou u me een bijgewerkte lijst kunnen meedelen, vertrek-
kend van de gegevens uit uw eerste antwoord ?

Het gaat immers over belangrijke contracten waarvoor
bovendien geen openbare of zeifs beperkte offerteaanvraag
wordt uifgeschreven, maar waarover alleen door de Execu-
tieve wordt beslist.

Antwoord: In het kader van mijn bevoegdheden handelt
het Gewest niet als opdrachtgever. Mijn taak beperkt zich tot
ondersteunende macht voor de restauratie van gerangschikte
gebouwen zoals voorzien door de wet van 7 augustus 1931.
Het is de opdrachtgever die de architect aanstelt en niet het
Gewest.

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.

Reponse: Dans Ie cadre de mes competences, la Region
n'agit pas en tant que mattre d'oeuvre. Elle se borne a etre un
pouvoir subsidiant dans les cas de restauration d'edifices
classes aux termes de la loi du 7 aout 1931. C'est Ie mattre
d'oeuvre qui designe 1'architecte et non la Region.
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ZAAKREGISTER - SOMMAIRE PAR OBJET
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Datum
—

Date

Vraag nr.
—

Question n°
Auteur

Voorwerp
—

Objet

Bladzijde
—

Page

*' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

"'* Question avec reponse

Voorzitter en Minister belast met Ruimtelijke Ordening, de Ondergeschikte Besturen en TewerksteUing
President et Ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

19.12.1990 241 Clerfayt o

1. 2.1991 262 Cornelissen o

27. 3.1991 297 de Lobkowicz o

12. 9.1991 369 de Lobkowicz

8.10.1991 388 de Lobkowicz o

15.10.1991 392 Debry o

11.12.1991 418 Vandenbossche o

3. 4.1992 457 de Marcken de Merken *

21. 5.1992 476 Cauwelier

15. 5.1992 477 Cauwelier *

8. 7.1992 489 Drouart *

29. 7.1992 497 Drouart

30. 7.1992 498 Galand *

29. 9.1992 504 Guillaume

29. 9.1992 505 Vandenbussche

24. 9.1992 511 Grouwels *

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.
Traduction simultanee des debars lors des conseils commu-

naux.

Vernieuwing van het stadsweefsel — Subsidies van de Execu-
tieve.

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

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende
gemeenten.

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

Onderzoeksopdrachten.
Missions d'etudes.

Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St-Gillis.
Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles.

De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten inzake
stadsvernieuwing.

Le remboursement des avances recuperables en matiere de
renovation urbaine.

Renovatie- en saneringspremies.
Primes a la renovation et a 1'assainissement.
Het Verbindingsbureau Brussel-Europa.
Le Bureau de liaison Bruxelles-Europe.
Studie- en Onderzoeksopdrachten door externe organisades.
Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs.
De publikaries van het Kabinet.
Les publications du Cabinet.
Inplanting van de b.v.b.a. Golf Action in Neerpede.
Implantation de la s.p.r.l. Golf Action a Neerpede.
De toekenning van chauffeurs aan oud-Ministers.
L'octroi de chauffeurs a d'anciens Ministres.
Vertegenwoordiging van de Executieve in de adviescom-

missies voor schoolvervoer.
Representation de 1'Executif dans les commissions consulta-

tives du transport scolaire.
Het gewestelijk aandeel in het nieuwe Heizelstadion.
La part regionale dans le nouveau stade du Heysel.
Inzagerecht van de gemeenteraadsleden betreffende de

gemeentelijke v.z.w.'s.
Droit. de regard des conseillers communaux sur les a.s.b.l.

communales.
Deficit van het gemeentelijk onderwijs.
Deficit de 1'enseignement communal.

2549

2549

2549

2519

2549

2550

2550

2519

2519

2519

2520

2420

2520

2520

2520

2520
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

29. 9.1992 514 Simonet

3. 8.1992 516 Nagy

5.10.1992 518 Drouart

28. 9.1992 520 Drouart

28. 9.1992 521 Nagy

5.10.1992 523 Huytebroeck

5.10,1992 524 Huytebroeck

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

28.10.199 537 de Lobkowicz

"' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de 252
tankstations.

Montant recupere par 1'administration via les timbres-
ristournes des stations-service.

De overdracht van de dode hand van Staat naar Gewest. 252
Le transfert de la mainmorte de 1'Etat vers la Region.
Stedebouwkundige vergunning voor de hondentrainings- 252

pistes.
Permis d'urbanisme pour les pistes d'education canine.
De contracten tussen het Gewest en de bouwmaatschappijen. 255
Les contrats conclus entre la Region et des societes de

construction.
Voorrang aan kantoren in de werken op het Martelarenplein. 255
Priorite aux bureaux dans les travaux a la place des Martyrs.
De gevolgen van de gewijzigde algemene reglementering op 255

de werkloosheid.
Les consequences des modifications de reglementation

generale du chomage.
De gevolgen van het begeleidingsplan voor werklozen. 252
Les consequences du plan d'accompagnement des chomeurs.
Hoofdelij'ke bijdrage voor onvrijwillig deeltijdse werknemers. 255
Cotisation capitative pour les travailleurs a temps partiel

involontaires.
Geslachtsdiscriminatie in de werkaanbiedingen van de 255

BGDA.
Discrimination de sexe dans les offres d'emplois de 1'OR-

BEM.
Projecten voor Tour en Taxis en gebouw B. 255
Projets pour Tour et Taxis et le batiment B.
Maximumbedragen voor de gemeentelijke belastingen. 252
Maxima suggeres pour les taxes communales.
Aanwijzing van de advocaten van het Brussels Hoofdstedelijk 252

Gewest.
Designation d'avocats par la Region de Bruxelles-Capitale.
Door de gemeentelijke diensten uitgestelde ambtshalve 1S(.

schrappingen.
Radiations d'office reportees par les autorites communales.
De gewestelijke subsidies voor de gemeenten. 252
Les subsides regionaux aux communes.
De prijs «L'Iris de l'integration». 25^
Le prix de «l'Iris de l'integration».
Aanwijzing van de architecten van het Brussels Hoofd- 25,5

stedelijk Gewest.
Designation d'architectes par la Region de Bruxelles-Capi-

tale.
De deelneming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan 25(

de dagen voor de beroepsopleiding voor de vrouwen.
La participation de la Region Bruxelles-Capitale aux journees

consacrees a la formation professionnelle des femmes.
Ministeriele circulaire in verband met het opstellen van de 25 (

begrotingen 1993 van de Brusselse gemeenten.
Circulaire ministerielle concernant 1'elaboration des budgets

1993 des communes bruxelloises.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Obj'et

Bladzijde

Page

Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

"'* Vraag met antwoord

28.10.1992 538 Vandenbossche

10.11.1992 539 Drouart

10.11.1992 540 Drouart

10.11.1992 541 Jacobs

10.11.1992 542 Jacobs

10.11.1992 543 Adriaens

10.11.1992 544 Huytebroeck

10.11.1992 545 de Lobkowicz

12.11.1992 546 Drouart

12.11.1992 547 Drouart

12.11.1992 548 Drouart

17.11.1992 549 Grouwels

"• Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 2522
bevoegdheid van de Minister.

Structure et activites des services d'inspection relevant des
attributions du Ministre.

Personeel voor voormalige Ministers en Staatssecretarissen. 2522
L'octroi de personnel a d'anciens Ministres et Secretaires

d'Etat.
Geheim akkoord onder Brusselse Franstaligen in het kader 2523

van de Terhulpen-akkoorden.
Les accords de La Hulpe - Accord secret entre francophones

bruxellois.
Coordinatie van de acties waarin voorzien in de veiligheids- 2523

contracten.
Coordination des actions prevues par les contrats de securite.
De opieiding van de politieagenten in het kader van de 2523

veiligheidscontracten.
La formation des policiers dans Ie cadre des contrats de

securite.
Gemengde projecten voor stadsvernieuwing in de sector 2562

Waversesteenweg/Maalbeeklaan.
Projets mixtes de renovation urbaine dans Ie secteur chaussee

de Wavre/av. du Maelbeek.
Subsidies voor het herstel van de stoepen in de Anderlecht- 2524

straat.
Subsides pour Ie reamenagement des trottoirs de la rue

d'Anderlecht.
Subsidies voor Inter-Environnement en Bral. 2524
Subventions a Inter-Environnement et au Bral.
De verdeling van de Geko-betrekkingen voor de jaren 1991 2524

en 1992.
La repartition des postes ACS pour les annees 1991 et 1992.
Lijst van de adviescommissies in het Brussels Hoofdstedelijk 2563

Gewest.
Releve des commissions d'avis en Region de Bruxelles-

Capitale.
De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele 2525

produkties.
Les productions audiovisuelles commandees ou subvention-

nees par la Region de Bruxelles-Capitale.
Parkeerplaatsen voor een Zweedse maatschappij in de Lux- 2525

emburgstraat.
Emplacements de stationnement pour une societe suedoise

dans la rue du Luxembourg.

Minister belast met Finanden, Begroring, Openbaar Ambt en Exteme Betrekkingen
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 Hoofd- 2526
stedelijk Gewest.

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

De publikaties van het Kabinet. 2526
Les publications du Cabinet.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

''"'' Vraag met antwoord

4. 6.1992 142 Nag)'

16. 6.1992 145 de Lobkowicz

28. 7.1992 150 Nagy

12.10.1992 158 Drouart

28.10.1992 159 Vandenbossche

28.10.1992 160 Vandenbossche

10.11.1992 161 de Clippele

12.11.1992 162 de Lobkowicz

12.11.1992 163 Drouart

17.11.1992 164 Vandenbossche

20.11.1992 165 De Berlangeer

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

* * Question avec reponse

De uitbreiding van het Communicatiecentrum Noord.
L'extension du batiment CCN.

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

Taxe PSU. — Mise en demeure de rembourser.

Vrijstelling van onroerende voorheffing en registratierechten
voor de coordinatiecentra.

Exoneration des centres de coordination du precompte im-
mobilier et des droits d'enregistrement.

Inventaris van de gebouwen gebruikt door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

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

Bevordering van het internationale imago van het Gewest.
Promotion de 1'image internationale de la Region.

Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de
bevoegdheid van de Minister.

Structure et activites des services d'inspection relevant des
attributions du Ministre.

Terugbetaling van de belasting op de stadsreinheid en -vei-
ligheid voor het jaar 1990.

Remboursement de la taxe PSU de 1'annee 1990.

Toelage aan het Centrum voor Industriele ontwikkeling en
aan het Fonds Bekaert.

Subvention au Centre pour Ie Developpement industriel et au
Fonds Bekaert.

De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele
produkties.

Les productions audiovisuelles commandees ou subvention-
nees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Fiscale identiteit en vrijstellingen in het kader van de gewest-
belasting 1992.

Identite et exonerations fiscales dans Ie cadre des taxes
regionales de 1992.

Reglementering binnen de gewestelij'ke diensten van het
verzuim door ziekte.

La reglementation au sein des services regionaux de 1'absence
pour cause de maladie.

Minister belast met Huisvesring, Leefatiilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
Ministre du Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau

29. 1.1992 124 Roelants du Vivier

11. 2.1992 126 Adriaens

Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvel-
les constructions.

Het recycleren van gebruikte olien en dierlijke en plantaar-
dige vetten.

Le recyclage des huiles et graisses animales et vegetales
usagees.
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Datum

Date

Vraag nr.

Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

''• Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

"•* Vraag met antwoord

18. 2.1992 131 Cauwelier

6. 3.1992 138 de Marcken de Merken

26. 3.1992 143 Andre

27. 4.1992 151 de Lobkowicz

16. 6.1992 156 Drouart

16. 6.1992 157 Nagy

29. 7.1992 160 de Lobkowicz

29. 7.1992 161 Drouart

11. 8.1992 164 Adriaens

27. 8.1992 165 Adriaens

28. 8.1992 166 Vandenbossche

1. 9.1992 167 Vandenbossche

3. 9.1992 168 Vandenbossche

4. 9.1992 169 Nagy

29. 9.1992 171 Guillaume

24. 9.1992 172 . Grouwels

24. 9.1992 173 Grouwels

24. 9.1992 174 Roelants du Vivier

24. 9.1992 175 Nagy

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Het toewijzingssysteem van sociale woningen.
Systeme d'attribution de logements sociaux.
Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest.
L'evolution des droits d'enregistrement dans la Region de

Bruxelles-Capitale.
Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GOMB.
Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB.
Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en

Leefmilieu.
Lettre de 1'Admmistration des Ressources naturelles et de

1'Environnement.
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.
De vervuilende lozingen van Carcoke.
Les rejets polluants de 1'usine Carcoke.
Gedeeltelijke concessie van het gebied Kinsendael.
Concession pardelle du site du Kinsendael.
De uitstoot van walgelijke rook door de afvalverbrandings-

oven in Neder-over-Heembeek.
Le rejet de fumee nauseabonde de 1'mcinerateur des dechets

de Neder-over-Heembeek.
Het vervolgen van milieumisdrijven.
La repression des atteintes a 1'environnement.
Balans van de werking van het gewestelijk compoststadon.
Bilan du fonctionnement de la station regionale de corn-

postage.
Prive-sponsoring van milieuverenigingen.
Parrainage d'associarions de defense de 1'environnement par

le secteur prive.
Ecologisch verantwoord gebruik van papier.
Utilisation ecologique du papier.
Criteria bij de toewijzing van sociale huur- of koopwoningen.
Criteres lors de la location ou de la vente de logements

sociaux.
Het standpunt van de Minister inzake de milieubelasting.
Position du Ministre en matiere des ecotaxes.
Jachtopzichters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Gardes-chasse dans la Region de Bruxelles-Capitale.
Leegstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Logements inoccupes dans la Region de Bruxelles-Capitale.
Gebrekkig onderhoud van de Daillykazerne.
Mauvais entretien de la caserne Dailly.
Installatie van regenwaterputten bij nieuwbouw.
Installation de citernes d'eau de pluie pour les nouvelles

constructions.
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.

2569

2569

2529

2529

2570

2529

2530

2530

2530

2530

2571

2572

2530

2573

2575

2530

2530

2531

2575
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

*'"' Vraag met antwoord

24. 9.1992 176 Simonet

29. 9.1992 177' Adriaens

29. 9.1992 178 Adriaens

1.10.1992 179 Simonet

1.10.1992 180 Drouart

5.10.1992 181 Galand

14.10.1992 182 Drouart

20.10.1992 183 Drouart

20.10.1992 184 Drouart

26.10.1992 185 Drouart

26.10.1992 186 Nagy

28.10.1992 187 de Lobkowicz

28.10.1992 188 Vandenbossche

10.11.1992 190 Huygens

10.11.1992 190 Huygens

10.11.1992 191 Huygens

12.11.1992 192 Drouart

*' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

""* Question avec reponse

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de 257
tankstations.

Montant recupere par 1'administration via les timbres-
ristournes des stations-service.

Uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betref- 257
fende 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.

Prive-gebruik van het gewestelijk Boudewijnpark voor het 257
«Tuinfestival».

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

Lawaai, factor van mislukking op school. 253
Le bruit, facteur d'echec scolaire.
Aantal afsluitingen van de waterdistributie in het Gewest. 253
Nombre de coupures d'eau dans la Region.
Door het Gewest gefinancieerde programma's van het In- 257

stituut voor Hygiene en Epidemiologie.
Programmes de 1'Institut d'Hygiene et d'Epidemiologie finan-

ces par la Region.
De prive-verbrandingsovens in het Brussels Hoofdstedelijk 253

Gewest.
Les incinerateurs prives en Region de Bruxelles-Capitale.
Hinder door de verbrandingsoven van het Westland Shop- 253

ping Center.
Nuisances par 1'incinerateur du Westland Shopping Center.
Clandestiene stortingen in de Vogelenzangwijk. 252
Versages clandestins dans le quartier du Vogelenzang.
Sanering van een bi-crosspiste in de Vogelenzangwijk. 253
L'assainissement d'une piste de bi-cross dans le quartier du

Vogelenzang.
Project voor de overwelving van de Zenne. 15'..
Projet de voutement de la Senne.
Sensibiliseringsbrochure voor ophalen van het chemisch af- 25{

val.
Brochure de sensibilisation en faveur du ramassage des

dechets chimiques.
Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 251

bevoegdheid van de Minister.
Structure et activites des services d'inspection relevant des

attributions du Ministre.
Overzicht van de waterwinningsvergunningen in het Gewest. 25;
Apercu des autorisations de captage d'eau dans la Region.
Niveau van de exploitatie van de grondwaterlagen in het 25,;

Gewest.
Niveau d'exploitation des nappes aquiferes dans la Region.
Hinder ten gevolge van de exploitatie van het bedrijf VG 25;

Plastic's.
Nuisances dues a 1'exploitation de la societe VG Plastic's.
De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele 25^

produkties.
Les productions audiovisuelles commandees ou subvention-

nees par la Region de Bruxelles-Capitale.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

"'* Vraag met antwoord

"' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
" Question avec reponse

Minister belast met Economic
Ministre de 1'Economie

21.12.1990 40 de Lobkowicz

1. 9.1992 99 Vandenbossche

7. 9.1992 100 Roelants du Vivier

20.10.1992 104 Nagy

26.10.1992 105 Galand

28.10.1992 106 Vandenbossche

12.11.1992 107 de Lobkowicz

12.11.1992 108 de Lobkowicz

12.11.1992 109 de Lobkowicz

12.11.1992 111 Drouart

Toelage voor de v.z.w. CERA/CGTO. 2534
Subside a 1'a.s.b.l. CERA/CGTO.
Ecologisch verantwoord gebruik van papier. 2534
Utilisation ecologique du papier.
Recyclage van de afgedankte wagens. 2535
Recyclage des voitures hors d'usage.
Ontstaan en werking van Brustart. 2580
Creation et fonctionnement de Brustart.
Subsidie voor het Centrum voor Industriele ontwikkeling 2581

technologieoverdrachten.
Subvention au Centre pour Ie Developpement industriel et

transferts de technologie.
Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 2535

bevoegdheid van de Minister.
Structure et activites des services d'inspection relevant des

attributions du Ministre.
Samenwerkingsovereenkomst tussen het Gewest en de 2535

BDBH.
Accord de cooperation entre la Region et 1'OBCE.
Verlenging van het contract met de VUB om een economische 2536

barometer uit re werken.
Prolongement du contrat avec la VUB pour 1'elaboration du

barometre economique.
Hernieuwing van de overeenkomst tussen het Gewest en de 2584

Ecole de Commerce Solvay (ULB).
Renouvellement de la convention entre la Region et 1'Ecole de

Commerce Solvay (ULB).
De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele 2536

produkties.
Les productions audiovisuelles commandees ou subvention-

nees par la Region de Bruxelles-Capitale.

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

11. 8.1992 310 Adriaens

28. 8.1992 312 Adriaens

Het zaaien van gras op de eigen beddingen voor de trams. 2536
Gazonnement des sites propres pour tramways.
De reclame op de schuilhokjes van de MIVB. 2585
La publicite sur les abribus de la STIB.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

"' * Vraag met antwoord

1. 9.1992 313 Vandenbossche

4. 9.1992 314 Nagy

4. 9.1992 315 Roelants du Vivier

24. 9.1992 316 Grouwels

24. 9.1992 317 Grouwels

24. 9.1992 318 Grouwels

24. 9.1992 319 Grouwels

24. 9.1992 320 Grouwels

24. 9.1992 321 Grouwels

24. 9.1992 322 Grouwels

24. 9.1992 323 Roelants du Vivier

24. 9.1992 324 Simonet

28. 9.1992 326 Huytebroeck

5.10.1992 327 Galand

8.10.1992 328 Vandenbossche

14.10.1992 329 de Lobkowicz

14.10.1992 330 de Lobkowicz

14.10.1992 331 de Lobkowicz

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Ecologisch verantwoord gebruik van papier. 253
Utilisation ecologique du papier.

De uitbreidingskosten van het CCN-gebouw (vervolg). 253
Couts de 1'extension du batiment CCN (suite).

Nieuwe technologieen om de snelheid tot 50 km/u te beper- 258
ken.

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

Samenwerkingsakkoorden inzake gewestoverschrijdend 258
openbaar vervoer.

Accords de cooperation concernant les transports reguliers
interregionaux,

Ontoereikende geldigheidsduur van het MTVB-ticket op som- 258
mige lijnen.

Validite msuffisante du billet STIB sur certaines lignes.

Opbreken van de sporen in de Notelarenstraat. 258
Enlevement des rails dans la rue du Noyer.

PIaats van het Madou-kruispunt binnen de renovatieplanning 253
voor de klein ring.

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

Uitschakelen van het doorgaand verkeer in de woonwijken. 253
Suppression du trafic de transit dans les quartiers residentiels.

Bekeuring van automobilisten door MIVB-agenten. 258
Verbalisation d'automobilistes par des agents de la STIB.

Wettelijke benaming van het metrostation Kraainem. 258
Denomination legate de la station de metro Crainhem.

Keuze van de bedekking voor de eigen trambeddingen. 255
Choix du revetement de voiries de tram en site propre.

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de 253
tankstations.

Montant recupere par 1'administration via les timbres-
ristournes des stations-service,

Engels taalgebruik door de MIVB bij het voeren van reclame. 25S
Emploi de 1'anglais par la STIB dans sa communication

publicitaire.

Veiligheid op de pendelparldngs. 252
Securite dans les parkings de dissuasion.

Lokaal en intergewestelijk overleg voor de hertekening van de 253
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.

Aard van het koopcontract voor vuilnisbakken. 253
Nature du marche pour I'acquisition de bacs a ordures.
Aard en hoeveelheid van de contracten afgesloten door het 25.3

departement van de Minister.
Nature et nombre des contrats conclus par Ie departement du

Ministre.

Heraanleg van het Montgomery-verkeersplein. 25;
Reamenagement du rond-point Montgomery.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Ob)'et

Bladzijde

Page

"• Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

'''"' Vraag met antwoord

28.10.1992 332 Drouart

28.10.1992 333 Grouwels

28.10.1992 334 Vandenbossche

28.10.1992 335 Vandenbossche

28.10.1992 336 Vandenbossche

28.10.1992 337 Vandenbossche

10.11.1992 338 Huytebroeck

10.10.1992 339 Adriaens

10.11.1992 340 Huytebroeck

6.11.1992 341 Nagy

10.11.1992 342 Vandenbossche

12.11.1992 343 de Lobkowicz

12.11.1992 344 Drouart

17.11.1992 345 Nagy

17.11.1992 346 Vandenbossche

Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

**' Question avec reponse

Inventaris van de gebouwen gebruikt door het Brussels 2538
Hoofdstedelijk Gewest.

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

Tweerichtingsverkeer op de Blijde Inkomstlaan. 2539
Circulation dans les deux sens avenue de la Joyeuse entree.

Verhouding tussen het sociaal-recreatieve en het woon- 2539
werkverkeer.

Rapport entre Ie trafic social et de loisirs et Ie trajets domicile-
travail.

Voorsorteerstroken voor fietsen op kruispunten of gewest- 2539
wegen.

Bande de selection pour cyclistes aux carrefours situes sur des
voiries regionales.

Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 2540
bevoegdheid van de Minister.

Structure et activites des services d'inspection relevant des
attributions du Ministre.

Laanbomenbeleid in het Gewest en sensibiliseringscampagne. 2540
Politique en matiere d'arbres qui bordent les avenues et

campagne de sensibilisation.

Stofwolken veroorzaakt door de trams op de Van Volxem- 2541
laan.

Poussieres provoquees par les trams sur 1'avenue Van Vol-
xem.

Verbetering van de toegang tot de Brusselse stations. 2542
Amelioration de 1'accessibilite des gares bruxelloises.

Aanleg van de parking aan het Simonisplein. 2542
Amenagement du parking de la place Simonis.

Overtreding van de procedure van aanbesteding voor de 2543
uitbreiding van het CCN.

Non-respect de la procedure d'appel d'offres pour 1'extension
duCCN.

Frequentie van de metro in de eindstations van het Gewest. 2543
Frequence du metro aux terminus de la Region.

Deelneming van het Gewest aan het Europese project 2544
«Drive» met betrekking tot het beheren van het wegver-
keer.

Participation de la Region au projet europeen « Drive » de
gestion du trafic routier.

De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele 2544
produkties.

Les productions audiovisuelles commandees ou subvention-
nees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Schema van de werkzaamheden voor het Communicatiecen- 2545
trum Noord.

Calendrier des travaux au Centre de communication Nord.

Wijziging van de lichtinterferentie op het kruispunt Prins van 2545
Luik/Ninoofsesteenweg. *

Modification des phases lumineuses des feux de signalisation
au carrefour boulevard Prince de Liege/chaussee de Ninove.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

''"'' Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President

15. 5.1992 76 Cauwelier

16. 6.1992 77 Drouart

19. 8.1992 80 Guillaume

1. 9.1992 81 Vandenbossche

7. 9.1992 82 Guillaume

24. 9.1992 83 Simonec

12.11.1992 84 Drouart

** De publikaties van het Kabinet.
Les publications du Cabinet.

"'* 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.

*'* Tarief voor de container van het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid.

Tarif du conteneur de 1'Agence regionale de Proprete.

"' Ecologisch verantwoord gebruik van papier.
Utilisation ecologique du papier.

** De «Gids van de Openbare Reiniging» in het maandblad
« Veterinarian

Guide de la proprete publique dans Ie mensuel «Veterinaria ».
* * Opbrengst voor de administrade van de kortingszegels van de

tankstations.
Montant recupere par 1'adminiscration via les timbres-ris-

tournes des stations-service.
* De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele

produkties.
Les productions audiovisuelles commandees ou subven-

rionnees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Financial,
Begroting, Openbaar Ambt en Exteme Betrekldngen

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

1.10.1992 85 Drouart

1.10.1992 86 Drouart

26.10.1992 87 Guillaume

12.11.1992 Drouart

Het resultaat van de plaatsing van budget-elektriciteitsmeters.
Le bilan de 1'introduction des compteurs d'electricite a

budget.
Aantal afgesloten elektriciteitsmeters sinds het aantreden van

de Staatssecretaris.
Nombre de coupures de compteurs d'electricite depuis 1'in-

stallation du Secretaire d'Etat.
Uitrukken van de brandweerdienst voor dieren in nood.
Interventions du service d'incendie pour des animaux en

detresse.
De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele

produkties.
Les productions audiovisuelles commandees ou subven-

rionnees par la Region de Bruxelles-Capitale.
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Datum Vraag nr,

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Obj'et

Bladzijde

Page

"' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

"'* Question avec reponse

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

26. 3.1990 61 deLobkowicz

25. 6.1990 85 Garcia

30.11.1990 133 deLobkowicz

4. 3.1991 156 Cornelissen

27. 6.1991 184 Draps

3. 9.1991 201 deLobkowicz

16. 9.1991 202 Galand

25.10.1991 213 Huygens

27. 2.1991 222 Nagy

6.11.1992 240 Galand

12.11.1992 241 Drouart

26.11.1992 246 deLobkowicz

Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen. 2547
Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.

Vergunningen afgegeven en controles uitgevoerd door het 2547
BIM.

Aucorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE.

Bevel van de rechter in kortgeding van 2 november 1990. - 2547
Afgifte van een gratis jachtvergunning.

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

Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark in 2547
Koekelberg.

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.

Achterstal in de behandeling van de dossiers commodo- 2547
incommodo bij gebrek aan voldoende personeel voor de
Leefmilieu-administratie.

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

Organogram van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. 2547
Organigramme de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de

1'Environnement.

Het opsporen van chronische loodvergirtiging bij kinderen. 2597
Le depistage des cas de saturnisme infantile.

Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren. 2548
Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.

Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel. 2550
L'etat d'avancement des dossiers de classement.

Programma voor de opgravingen rond de Zwarte Toren. 2598
Programme des fouilles pour la Tour Noire.

De door het gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele 2599
produkties.

Les productions audiovisuelles commandoes ou subven-
tionnees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Aanwij'zing van de architecten van het Brussels Hoofd- 2599
stedelij'k Gewest.

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


