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I. Vragen waarop met werd geantwoord
binnen de tijd bepaald door het reglement

(Art. 89 van het reglement van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad)

I. Questions auxquelles il n'a pas ete repondu
dans Ie delai reglementaire

(Art. 89 du reglement du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale)

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

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

President et Mmistre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de PEmploi

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

Oaderzoeksopdrachtea.

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 etc 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 Verbindingsbureau 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 liaison 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 onderzoeksopdrachtea door exteme organisa-
ties.

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

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

Etudes et recberches conGees a. des organismes exterieurs.

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

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

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

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

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

Representation de 1'Executif dans les commissions consul-
tatives du transport scolaire.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 24, p. 2295.
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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 recupere par 1'adniinistration via les timbres-
ristouraes des stations-service.

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

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

Maximumbedragen voor de gemeentelijke belastiagea.

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

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

Maxima suggeres pour les taxes communales.

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

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

Subsidies voor bet herstel van de stoepen in de Ander-
lecbtstraat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2524.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2524.

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

Subsidies voor Ititer-Environnement en Bral.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2524.

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

Subventions a Inter-Environnement et au Bral.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2524.

Vraag nr. 554 van mevrouw Nagy d.d. 7 december 1992
(Fr.) :

Aankoop van bet «Maison de la Francite» door de
Brusselse Agglomeratie.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2619.

Question n° 554 de M~ Nagy du 7 decembre 1992 (Fr.):

Rachat de la Maison de la Frandtepar 1'Agglomeration de
Bruxelles.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n" 27, p. 2619.

Vraag nr. 558 van de heer Zenner d.d. 14 december 1992
(Fr.) :

Onafbankelijkheid van de leden van de Koninklifke Com-
missie voor Monumenten en Landscbappen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2621.

Question n° 558 de M. Zenner du 14 decembre 1992 (Fr.):

Independance des membres de la Commission royale des
Monuments et Sites.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2621.
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Vraag nr. 564 van de heer Droiiart d.d. 30 december 1992
(Fr.):

De foadsen voor de samealeviag en de integratie per
gemeente.

Zou de heer Minister me, wat de fondsen voor de
samenleving en de integratie van de verschillende plaatselijke
gemeenschappen betreft, per gemeente kunnen meedelen welk
deel van de begroting aan de volgende vijf soorten kosten
wordt besteed: werking, personeel, coordinatie, inrichting en
uitrusting en animatiematerieel ?

Zou de heer Minister me, wat de personeelskosten betreft,
ook kunnen zeggen hoeveel personeel voltijds in dienst is ?

Question n° 564 de M. Drouart du 30 decembre 1992 (Fr.):

Les fonds a la cohabitation et a 1'integratioa par commune.

Concernant les fonds a la cohabitation et a 1'integration des
differences communautes locales, Monsieur Ie Ministre pour-
rait-il me fournir, par commune, la part du budget liee aux
5 types de frais suivants: fonctionnement, personnel, coordi-
nation, amenagement et equipement, materiel d'animation.

En ce qui concerne les frais de personnel. Monsieur Ie
Ministre pourrait-il me fournir egalement Ie nombre d'equi-
valents temps plem ?

Vraag nr. 566 van mevrouw Nagy d.d. 14 januari 1993 (Fr.):

Onderhoud met de Eerste Minister aangaaade bet Berlay-
moatdossier.

In een interview verschenen in het dagblad « L'Echo » van
26 november 1992 zegt de Minister-Voorzitter dat hij van
plan is weldra met een delegatie van de Executieve naar de
Eerste Minister te gaan om hem te zeggen « dat we niet willen
dat het meest symbolische krot van Europa hier weldra in het
centrum van Brussel te vinden is ».

Kan de Minister-Voorzitter me meedelen:
a) of dit onderhoud reeds heeft plaatsgehad;
b) zo ja, met welk resultaat ?

Question n° 566 de M°" Nagy du 14 janvier 1993 (Fr.):

Rencontre avec Ie Premier Ministre relative ail dossier du
Berlaymont.

Dans une interview au journal L'Echo du 26 novembre
1992 on peut lire que Ie Ministre-President a 1'intention de
rendre visite prochainement, avec une delegation de 1'Execu-
tif, au Premier Ministre: «Nous lui dirons que nous n'avons
pas envie qu'ici, dans Ie centre de Bruxelles, on trouve bientot
Ie «taudis Ie plus symbolique d'Europe».

Le Ministre-President peut-il me dire:
a) si cette rencontre a eu lieu;
b) si oui, quel en a ete le resultat ?

Vraag nr. 567 van de heer Hermans d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Bijkomende inventarisering van claadestiene kantoren
door de gemeente Etterbeek.

Onlangs werd de gemeente Etterbeek uitgekozen als proef-
gemeente voor een «bijkomende inventarisering». Een tiental
ambtenaren (waaronder zes gewestelijke) zai in Etterbeek de
straat opgaan, op zoek naar clandesdene kantoren, verlaten
gebouwen, braakliggende gronden en inwoners die verzuimd
hebben zich in te schrijven.

Dit mitiatief dat u, naar ik hoop, ook voor andere
gemeenten wil nemen, die misschien ook over onvoldoende
personeel beschikken om dit werk correct uit te voeren, zai op
termijn voor deze gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van groot nut zijn.

Zou de heer Minister-Voorzitter me kunnen meedelen
wanneer met de uitvoering van het proefproject een aanvang
wordt genomen en hoeveel dit de begroting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zai kosten ?

Zoniet, wanneer we over het resultaat van het experiment
zullen kunnen beschikken ?

Question n° 567 de M. Hermans du 14 janvier 1993 (Fr.) :

Recensement complementaire de bureaux clandestins par la
commune d'Etterbeek.

Dernierement, la commune d'Etterbeek a ete choisie
comme projet pilote d'un «recensement complementaire»
effectue par une dizaine d'agents (dont six regionaux) afin de
parcourir les differentes rues d'Etterbeek pour y reperer les
bureaux clandestins, les immeubles et terrains abandonnes,
les habitants ayant omis de s'inscrire.

Cette initiative que vous souhaitez, je 1'espere, developper
pour d'autres communes pouvant egalement etre confrontees
au probleme de personnel pour effectuer le travail correcte-
ment, sera a terme d'une grande utilite pour ces dernieres
ainsi que pour la Region de Bruxelles-Capitale.

Monsieur le Ministre-President pourrait-il m'informer des
dates ou le projet pilote sera operationnel et du budget que
cela demande pour la Region de Bruxelles-Capitale ?

Si non, a quelle periode pourrons-nous connaitre le resultat
de 1'experience ?

339
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Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Externe Betrekkingen

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

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

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

Ministre des Finances, du Budget,
de la Foncdon publique

et des Relations exterieures

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

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

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

Vraag nr. 166 van de heer Vandenbossche d.d. 26 november
1992 (N.):

Overzicbt van de mobiliteit van de Brusselse ambtenaren.

De vraag werd gepubliceerd .in Bulletin nr. 27, biz. 2623.

Question n° 166 de M. Vandenbossche du 26 novembre 1992
(N.):

Apercu de la mobilite des fonctionnaires bruxellois.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2623.

Vraag nr. 174 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.):

Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling
met de andere Executieven.

De Vlaamse Executieve heeft zich tot gewoonte gemaakt
zich de « Vlaamse Regering » te noemen.

Uiteraard heeft de Waalse Gewestexecutieve om niet achter
te blijven, maar in tegenstelling met de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve, even onwettelijk als haar Vlaamse tegenhan-
ger, een gelijksoortige beslissing genomen.

Kunt u me bevestigen dat u in uw briefwisseling met deze
beide Gewestexecutieven slechts de in de Grondwet bepaalde
formules en benamingen aanwendt ?

Question n° 174 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993
(Fr.):

Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspon-
dance avec les autres Executifs.

L'Executif flamand a pris pour coutume de s'auto-intituler
« gouvernement flamand ».

Naturellement, pour ne pas etre en reste, mais contraire-
ment a la Region de Bruxelles-Capitale, 1'Executif regional
wallon, de maniere tout aussi illegale que son homologue
flamand, a pris une decision semblable.

Pouvez-vous me confirmer que dans vos relations episto-
laires avec ces deux Executifs regionaux vous n'urilisez que les
formules prevues et les appellations fixees par la Constitu-
tion?

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

Aanmoedigmg van hetgebruik van zonneenergie 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
(Pr.) :

Promotion de I'utilisation de I'energie solaire dans les
nouvelles constructions.

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

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

Het recyderen 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 etc publiee dans le Bulletin n° 20, p. 1973.
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Vraag nr. 143 van de heer Andre d.d. 26 maart 1992 (Fr.):

Overeenkomsten geslotea door het BIM ea de GHMB.

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 Ie 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'En viroaaemen t.

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

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

Gedeeltelijke concessie van het gebied Kinsendael.

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

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

Het vervolgea van milieumisdnjven.

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

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

Concession partielle du site du Kinsendael.

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

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

La repression des atteintes a I'environnement.

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

Vraag nr. 174 van de heer Roelants du Vivier d.d. 24 Septem-
ber 1992 (Fr.) :

Installatie van regenwaterputtea bij nieuwbouw.

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 citemes d'eau de pluie pour les nouvelfes
constructions.

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

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

Aaataf afsluitingen van de waterdistributie in het Gewest.

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

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

Nombre de coupwes d'eau dans la Region.

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

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2532.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2532.
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Vraag nr. 189 van de heer Huygens d.d. 10 november 1992
(Fr.) :

Overzicht van de waterwinningsvergunningen in bet
Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2533.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2533.

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

Niveau van de exploitatie van de grondwaterlagen in het
Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2533.

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

Niveau d'exploitation des nappes aquiferes dans la Region.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2533.

Vraag nr. 192 van de heer Drouart d.d. 12 november 1992
(Fr.) :

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2534.

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

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

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2534.

Vraag nr. 193 van de heer Demannez d.d. 20 november 1992
(Fr.) :

Gebruik van kringlooppapier en ophaling van oud papier
bij de besturen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2628.

Question n° 193 de M. Demannez du 20 novembre 1992
(Fr.) :

Usage du papier recycle et collecte da vieux papier dans les
administrations.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2628.

Vraag nr. 194 van de heer Adriaens d.d. 9 december 1992
(Fr.) :

Nieuwe wetgeving inzake bestrijding van de geluidshinder.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2629.

Question n°194 de M. Adriaens du 9 decembre 1992 (Fr.);

Nouvelle legislation relative a la lutte contre Ie bruit.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2629.

Vraag nr. 195 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.);

Samenstelling en organisatie van de kabinetten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2629.

Question n" 195 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992
(N.) :

Composition et organisation des cabinets.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2629.

Vraag nr. 196 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.):

Samenstelling en organisatie van de kabinetten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2630.

Question n° 196 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992
(N.):

Composition et organisation des cabinets.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2630.
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Vraag nr. 197 van de hear Cools d.d. 14 december 1992
(Fr.) ;

Het sluiten van de dossiers voor een premie bij de aankoop
of bij de bouw van een woniag.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2631.

Question n° 197 de M. Cools du 14 decembre 1992 (Fr.):

La cloture des dossiers de primes a. I'acquisition ou a la
construction d'un logement.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2631.

Vraag nr. 200 van mevroirw Nagy d.d. 14 januari 1993
(Fr.):

Niet-naleving van de quota's van huurders van buiten-
landse oorsprong door de Lakense Haard.

De Noordwijk, zowel aan de kant van Sint-Joost als aan de
kant van Brussel, ondergaat nogmaals grote wijzigingen en
het probleem van de wijkbewoners die uit hun wijk worden
verjaagd, blijft onopgelost.

De Lakense Haard heeft ervoor gezorgd dat er in 18.000 m2

woonruimte wordt voorzien om deze nood te lenigen.

In werkelijkheid is het aantal woningen, die groot genoeg
(3 tot 4 kamers) zijn om deze gezinnen opnieuw te huisvesten,
in vergelijking met het oorspronkelijk project aanzienlijk
verminderd. Het ligt nochtans voor de hand dat deze gezinnen
een groot gedeelte uitmaken van de gezinnen die op zoek zijn
naar een woning.

Men kan dus moeilijk aanvaarden dat de volkshuisvestings-
maatschappijen, en in het bijzonder de Lakense Haard, in een
gemeente waar 35,5 % van de bevolking migranten zijn,
onder hun huurders slechts 15 % personen van buitenlandse
oorsprong tellen.

Kan de heer Minister me zeggen waarom de door de
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij bepaalde en goed-
gekeurde quota niet in acht worden genomen ?

Question n« 200 de M" Nagy du 14 janvier 1993 (Fr.):

Non-respect du quota des locataires d'origine etrangere par
Ie Foyer laekenois.

Le quartier Nord, tant du cote St-Josse que du cote
Bruxelles, subit une fois de plus de lourdes modifications et la
question du logement des habitants chasses de ce quartier
reste sans reponse.

La creation de 18.000 m2 de logement, sous la houlette du
Foyer laekenois a toutefois ete programmee pour y repondre.

En realite, le nombre de logements dont la taille correspond
aux besoins des families a reloger (3 ou 4 chambres), s'est tres
sensiblement reduit par rapport au projet de base. II est
pourtant evident que ces families constituent une proportion
importante de la demande de logement.

II est done difficilement acceptable que dans une commune
composee a 35,5 % de population immigree, les societes de
logement social, et en particulier le Foyer laekenois, ne
comptent dans leurs locataires que 15 % de personnes
d'origine etrangere.

Monsieur le Ministre peut-il me dire pourquoi les quotas
approuves et arretes par la Societe regionale du Logement ne
sont pas respectes ?

Vraag nr. 201 van de heer Adriaens d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Het gebruik van kringlooppapier in de gewestadministra-
ties.

Op 1 September stelde onze geachte confrator, de heer
Walter Vandenbossche, elk lid van de Executieve een vraag
met betrekking tot het gebruik van gerecycleerd of niet-
chloorgebleekt papier in hun diensten. Het Bulletin van
Vragen en Antwoorden leert ons dat de diensten van twee
leden van de Executieve onwaarschijniijk weinig van dit
onderwerp afweten en dat de andere zich in een storende stilte
hullen.

Ik vertrek van het antwoordyan de Minister-Voorzitter om
de Minister belast met Leefmilieu te vragen hoe en wanneer
hij zijn collega's gaat voorlichten over een werkelijkheid die
sedert de jaren 60 (datum waarop de gegevens in hun
antwoorden werden vergaard) enorm is gewijzigd.

Kan de Minister belast met Leefmilieu, die het gebruik van
kringlooppapier in zijn eigen kabinet en administratieve
diensten heeft veralgemeend, de gehele Executieve ervan op
de hoogte brengen:

Question n° 201 de M. Adriaens du 14 janvier 1993 (Fr.):

L'utiltsation de papier recycle par les administrations
regionales.

En date du 1° septembre, notre honorable confrere,
M. Walter Vandenbossche, posait a chaque membre de
1'Executif une question sur 1'utilisation de papier recycle ou
blanchi sans chlore dans ses services. Le bulletin des Ques-
tions et Reponses nous a permis de constater 1'invraisembla-
ble meconnaissance du dossier par les services de deux
membres de 1'Executif et le silence gene des autres.

Prenant comme exemple la reponse du Ministre-President,
puis-je demander au Ministre de 1'Environnement comment et
quand il va informer ses collegues sur une realite qui a bien
change depuis les annees 60 (date a laquelle ont du etre
recoltees les informations reprises dans leurs reponses) ?

En particulier, le Ministre de 1'Environnement, qui a
generalise 1'utilisation de papier recycle dans son propre
cabinet et dans son administration, peut-il confirmer a
1'ensemble de 1'Executif:
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dat er een ruime keuze bestaat aan ecologisch papier, voor
elk gebruik;
dat dit papier een behandeling ondergaat waardoor de
technische nadelen die in de antwoorden van de andere
leden van de Executieve naar voren komen, worden
verholpen;
dat de prijzen even hoog, soms hoger, maar soms ook
lager liggen? (Wanneer de ecotaks wordt toegepast, zai
het financieel voordeel veel groter zijn).

Vergt de samenhang en de fameuze «transversaliteit» niet
dat alle gewestelijke beleidsvoerders ervoor moeten zorgen
dat er, in het kader van het gewestelijk afvalstoffenplan (dat
anders met een economische sisser afloopt), afzetmarkten
voor de gerecydeerde produkten tot stand komen ?

Acht de Minister het mogelijk, wat deze laatste vraag
betreft, bij zijn collega's in de gewestelijke Executieve een
bewustmakingsproces op gang te brengen, zodat ze eenzelfde
beslissing gaan nemen zoals deze die op nationaal vlak werd
getroffen, namelijk zo spoedig mogelijk niet alleen de ministe-
ries, maar alle besturen die onder het Gewest ressorteren,
verplichten ecologisch papier te gebruiken ?

— qu'il existe un large choix de papiers ecologiques pour
toutes les utilisations;

— que ces papiers sont traites de maniere telle qu'ils ne
presentent plus aucun des inconvenients techniques ima-
gines dans les reponses d'autres membres de 1'Executif;

— que les prix sont semblables, parfois legerement supe-
rieurs mais parfois aussi inferieurs ? (Lorsque les ecotaxes
entreront en vigueur ils seront toujours financierement
beaucoup plus avantageux!)

La coherence et la fameuse «transversalite » n'imposent-
elles pas que tous les responsables politiques regionaux
agissent afin de creer des debouches aux produits recoltes et
recycles dans Ie cadre du plan-dechets regional (qui sinon
risque de deboucher sur un echec economique) ?

En prolongeant cette derniere question. Ie Ministre de
1'Envu-onnement pense-t-il possible de parvenir a une prise de
conscience de ses collegues au sein de 1'Executif regional qui
permette d'esperer une decision semblable a celle prise par Ie
gouvernement national: dans un delai aussi bref que possible,
obliger, non seulement les ministeres mais toutes les adminis-
trations dependant de la Region, a utiliser des papiers
ecologliques ?

Vraag nr. 202 van mevrouw Nagy d.d. 13 januari 1993
(Fr.):

Verhvizing van het BIM aan de Gulledelle.

Met het doel alle besturen bevoegd voor milieu in het BIM
bijeen te brengen, heeft de Executieve beslist het BIM te laten
verhuizen naar de Gulledelle te Sint-Lambrechts-Woluwe.

Kan de achtbare Minister mij mededelen:
a) Hoeveel deze verhuizing kost?
b) Waarom deze beslissing werd genomen?

Question n" 202 de M"' Nagy du 13 janvier 1993 (Fr.):

Demeaagement de 1'IBGE au Gulledelle.

Dans Ie but de regrouper toutes les administrations s'occu-
pant d'environnement au sein de 1'IBGE, 1'Executif a decide Ie
demenagement de ce dernier au Gulledelle a Woluwe-Saint-
Lambert.

L'honorable Ministre peut-il me dire:
a) Quel est Ie cout total de cette operation ?
b) Quelles sont les raisons de cette decision?

Vraag nr. 203 van mevrouw Nagy d.d. 13 januari 1993
(Pr.) :

Hetgroeae aumaier van het BIM.

Het BIM heeft een groen telefoonnummer ter beschikking
gesteld van de Brusselaars. Om beter te bregrijpen in hoeverre
het publiek met deze dienst vertrouwd is, welk gebruik dat hij
ervan maakt en weike gevolgen aan de oproepen worden
gegeven, vraag ik de Minister:

1. Hoeveel oproepen waren er sedert deze groene lijn in
gebruik werd genomen ?

2. Weike zijn de voornaamste problemen die worden
aangehaald ?

3. Wat is de evolutie van het aantal oproepen en kan men
aannemen dat deze dienst voldoende gekend is bij het
publiek ?

4. Weike gevolgen werden gegeven aan de oproepen: in
hoeveel gevallen werd een onderzoek ingesteld, in hoeveel
gevallen gaf dit onderzoek aanleiding tot een proces-verbaal ?

5. Weike procedure wordt er gevolgd om de mensen op de
hoogte te brengen van het gevolg dat aan hun oproep wordt
gegeven ?

Question n° 203 de M"" Nagy du 13 janvier 1993 (Fr.) :

Le telephone vert de 1'IBGE.

L'lBGE a mis en place un telephone vert a la disposition des
Bruxellois. De maniere a mieux cerner la connaissance que le
public a de ce service, 1'usage qu'il en fait, et les suites qui sont
donnees aux appels, le Ministre peut-il me dire.

1. Quel est le nombre d'appels recus depuis la mise en
service de ce telephone vert?

2. Quels sont les principaux problemes evoques par ces
appels ?

3. Quelle est 1'evolution du nombre d'appels et peut-on
estimer que ce service est suffisamment connu du public ?

4. Quelle a ete proportionnellement la reponse donnee aux
appels: dans combien de cas a-t-on ouvert une enquete, dans
combien de cas cette demarche a-t-elle debouche sur un
proces-verbal ?

5. Quelle est la procedure utilisee pour informer les
personnes de la suite donnee a leur appel ?
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Vraag nr. 204 van de heer Paternoster d.d. 13 januari 1993
(Fr.):

Het riolenprobleem van laag Vorst.

De inwoners van laag Vorst hebben regelmatig over-
stroomde kelders bij hevige regenval.

Langs de pers om (de krant «Le Soir» van 24/11/1992)
hebben de gemeentelijke gezagdragers van Vorst laten weten
dat er werd gevraagd het bedrag van 100 miljoen, dat in de
begroting ingeschreven stond om de rumen van de Abdij
opnieuw aan te leggen, over te hevelen om het te kunnen
gebruiken voor de verbetering van het riolennet.

Kan de heer Minister mij mededelen hoe het staat met deze
vraag ?

Question n° 204 de M. Paternoster du 13 janvier 1993 (Fr.) :

Le probleme des egouts du bas de Forest.

Les habitants du bas de Forest ont regulierement leurs caves
inondees en cas de fortes pluies.

Des responsables communaux forestois ont fait savoir par
la voie de la presse (Le journal «Le Soir» du 24/11/1992)
qu'une demande de transfert du budget destine au reamenage-
ment des jardins de 1'Abbaye, d'un montant de 100 millions, a
ete introduite en vue d'employer ce montant a 1'amelioration
du reseau d'egouts.

Monsieur le Ministre peut-il me faire savoir ou en est cette
demande ?

Vraag nr. 205 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling
met de aadere Executseven.

De Vlaamse Executieve heeft zich tot gewoonte gemaakt
zich de «Vlaamse Regering » te noemen.

Uiteraard heeft de Waalse Gewestexecutieve om niet achter
te blij'ven, maar in tegenstelling met de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve, even onwettelijk als haar Vlaamse tegenhan-
ger, een gelijksoortige beslissing genomen.

Kunt u me bevestigen dat u in uw briefwisseling met deze
beide Gewestexecutieven slechts de in de Grondwet bepaalde
formules en benamingen aanwendt ?

Question n° 205 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993
(Fr.):

Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspon-
dance avec les autres Executifs.

L'Executif flamand a pris pour coutume de s'auto-intituler
« gouvernement flamand ».

Naturellement, pour ne pas etre en reste, mais contraire-
ment a la Region de Bruxelles-Capitale, 1'Executif regional
wallon, de maniere tout aussi illegale que son homologue
flamand, a pris une decision semblable.

Pouvez-vous me confirmer que dans vos relations episto-
laires avec ces deux Executifs regionaux vous n'utilisez que les
formules prevues et les appellations fixees par la Constitu-
tion ?

Vraag nr. 206 van de heer Drouart d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Toelatiag voor de uitbating van een bandendepot op ecu
braakliggend terrein te Anderfecbt.

Op het grondgebied van de gemeente Anderlecht ligt er
tussen de Hoedstraat (ter hoogte van nr. 20) en de Jorezstraat
een braakliggend terrein. Op dit terrein dat omheind is met
een muur liggen er honderden, zeifs duizenden oude banden.

Daarbij moet gezegd worden dat langs dit terrein een ander
braakliggend terrein ligt (de vroegere gemeenteschool P 3/5,
die vandaag is afgebroken) wat de toegang tot de bandenop-
slagplaats gemakkelijk maakt. Er leven veel kinderen in de
wijk en ze hebben reeds de vroegere school in brand gestoken,
toen ze verlaten was. Het gevaar bestaat dat we deze banden
op een dag zien branden.

Kan de heer Minister mij verzekeren dat de eigenaar van
het terrein de toelating kreeg dit terrein als bandenopslag-
plaats uit te baten ?

Zo ja, kan hij mij eveneens verzekeren dat een dergelijke
opslagplaats geen gevaar voor de buurtbewoners inhoudt ?

Weike maatregelen heeft de Minister genomen om de wet te
doen naleven in de veronderstelling dat de eigenaar van deze
opslagplaats de wetgeving ter zake niet zou hebben nage-
leefd?

Question n° 206 de M. Drouart du 14 janvier 1993 (Fr.):

L'autorisatioa pour I'exploitation d'un depot de pneus sur
un terrain vague a Anderlecht.

Sur le territoire de la commune d'Anderlecht, un vaste
terrain vague recouvre 1'espace situe entre la rue du Chapeau
(a hauteur du n° 20) et la rue Jorez. Ce terrain, entoure d'un
mur, est recouvert actuellement par plusieurs centaines, voire
plusieurs milliers de pneus usages.

II est a souligner que ce terrain est lui-meme borde d'un
autre terrain vague (ancienne ecole communale P3/5, aujour-
d'hui demolie) qui rend aise 1'acces a ce depot de pneus. Les
nombreux enfants qui vivent dans le quartier ont deja boute le
feu a 1'ancienne ecole a 1'epoque ou elle etait desaffectee. Le
risque de voir un jour ces pneus bruler existe.

Monsieur le Ministre peut-il m'assurer que le proprietaire
du terrain a recu 1'autorisation d'exploiter celui-ci sous forme
de depot de pneus ?

Dans 1'affirmative, peut-il egalement m'assurer qu'un tel
depot n'apporte aucun danger pour les riverains ?

Dans 1'hypothese ou le proprietaire de ce depot n'aurait pas
respecte la legislature en cette matiere, quelles mesures a
prises le Ministre afin de faire respecter la loi ?
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Vraag nr. 552 van mevrouw Nagy d.d. 13 januari 1993 (Fr.):

Hot gebruik van kringlooppapier in de gewestelijke admi-
nistratse.

Wanneer men weet dat er steeds meer bomen sneuvelen ten
behoeve van de papierindustrie (op dit moment 15 %) en dat
experten overal ter wereld adviseren dit houtverbruik drin-
gend af te remmen, dan begrijpt men dat er maatregelen
moeten worden getroffen. Zuinig omspringen met papier en
kringlooppapier gebruiken, zijn makkelijke middelen, die ook
bijdragen tot het afnemen van het afvalvolume.

Kringiooppapier is niet «goedkoper» of «duurder»; de
prijs hangt, zoals de prijs van alle produkten, af van vraag en
aanbod.

De Ministerraad besloot op 26 oktober 1992 in alle
departementen van de nationale administratie kringloop-
papier te gebruiken. Kan de Minister-Voorzitter me zeggen :

— wat er momenteel ter zake voor de gewestelijke administra-
tie is gepland;

— weike maatregelen hij in de toekomst zai treffen opdat er
systematisch zuinig zou omgegaan worden met papier en
kringlooppapier zou gebruikt worden ?

Question n° 552 de M"" Nagy du 13 janvier 1993 (Fr.):

L'utilisation du papier recycle dans {'administration regio-
nale.

Quand on connait 1'augmentation croissante de la part du
bois abattu pour 1'industrie du papier (aujourd'hui 15 %) et
1'avis des experts mondiaux quant a 1'urgence de freiner cette
consommation de bois, des mesures s'imposent, Parmi celles-
ci, 1'utilisation economique du papier et la consommation de
papier recycle sont des moyens aises et contribuant par
ailleurs a la diminution du volume des dechets.

Le papier recycle n'est pas «moins cher» ou «plus cher»;
son prix, comme celui de tout autre produit, depend de 1'offre
et de la demande.

Alors que le Conseil des Ministres a adopte le 26 octobre
1992 la decision d'utiliser le papier recycle au sein de tous les
departements de 1'administration nationale, le Ministre-Presi-
dent peut-il me preciser :
— ce qui est actuellement prevu dans ce sens au sein de

1'administration regionale;
— les mesures qu'il compte prendre dans 1'avenir pour

systematiser 1'utilisation economique du papier et la
consommation de papier recycle ?

Minister belast met Economic Ministre de 1'Economie

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

Ecologisch reran twoord 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 le Bulletin n° 25, p. 2425.

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

Recyclage van de afgedankte wageas.

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

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

Recyclage des voitures bors d'usage.

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

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2535.

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

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 26, p. 2535.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2536.

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

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 26, p. 2536.
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Vraag or. 115 van de hear de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.):

Beaaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling
met de andere Execudeven.

De Vlaamse Executieve heeft zich tot gewoonte gemaakt
zich de « Vlaamse Regering» te noemen.

Uiteraard heeft de Waalse Gewestexecutieve om niet achter
te blijven, maar in tegenstelling met de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve, even onwettelijk als haar Vlaamse tegenhan-
ger, een gelijksoortige beslissing genomen.

Kunt u me bevestigen dat u in uw briefwisseling met deze
beide Gewestexecutieven slechts de in de Grondwet bepaalde
formules en benamingen aanwendt ?

Question n° 115 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993
(Fr.) :

Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspon-
dance avec les autres Executifs.

L'Executif flamand a pris pour coutume de s'auto-intituler
« gouvernement flamand ».

Naturellement, pour ne pas etre en reste, mais contraire-
ment a la Region de Bruxelles-Capitale, 1'Executif regional
wallon, de maniere tout aussi illegale que son homologue
flamand, a pris une decision semblable.

Pouvez-vous me confirmer que dans vos relations episto-
laires avec ces deux Executifs regionaux vous n'utilisez que les
formules prevues et les appellations fixees par la Constitu-
tion ?

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vemieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

Vraag nr. 329 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 oktober
1992 (Pr.) :

Aard van bet koopcontract voor vuiloisbakken.

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

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

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

Nature du marcbe pour 1'acquisitioa de bacs a ordures.

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.) :

Reameaagement du rond-point Montgomery.

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

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

Verhouding tussea het sociaal-recreatieve en het woon-
werkverkeer.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2539.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2539.

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.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2540.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2540.

340
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Vraag nr. 345 van mevrouw Nagy d.d. 17 november 1992
(Fr.):

Schema van de werkzaamheden voor bet Communicatie-
centrum Noord.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2545.

Question n" 345 de M"' Nagy du 17 novembre 1992 (Pr.):

Calendrier des travaux au Centre de communication nord.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2545.

Vraag nr. 348 van de heer Hermans d.d. 2 december 1992
(Fr.) :

Veiligheid op bet ^OVB-net.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2636.

Question n° 348 de M. Hermans du 2 decembre 1992 (Fr.)

La securite sur Ie reseau de la STIB.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2636.

Vraag nr. 353 van de heer Zenner d.d. 14 december 1992
(Fr.) :

Planning en begrotiug van de werkzaambeden aan de
Brugmannlaan. — Petitie van de buurtbewoners.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2637.

Question n° 353 de M. Zenner du 14 decembre 1992 (Fr.)

Calendrier et budget des travaux a I'avenue Brugmann. -
Petition des riverains.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2637.

Vraag nr. 355 van de heer Drouart d.d. 14 december 1992
(Fr.) :

De veiligheid van de voetgangers op de Ninoofsesteenweg
(vervolg van vraag nr. 297).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2638.

Question n° 355 de M. Drouart du 14 decembre 1992 (Fr.):

La securite des pietons sur la cbaussee de Ninove (suite
question n° 297).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2638.

Vraag nr. 356 van de heer Drouart d.d. 14 december 1992
(Fr.) :

Het plaatsen van een verkeerslicht voor voetgangers ter
hoogte van bet Rad te Anderlecbt.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2638.

Question n° 356 de M. Drouart du 14 decembre 1992 (Fr.):

L'iastallation d'un feu pour pietons a hauteur de la Roue a
Anderfecht.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2638.

Vraag nr. 357 van de heer Vandenbossche d.d. 18 december
1992 (N.):

Heraanleg van de Bockstaellaan te Laken.

Kan de heer Minister mij laten weten ;

- weike onderneming werd belast met de heraanleg van de
Bockstaellaan;

- weike contractperiode hiervoor is vastgelegd;
- wanneer de werken reeel zullen kunnen beeindigd worden;

- weike de totale kostprijs is van de investering?

Question n° 357 de M. Vandenbossche du 18 decembre 1992
(N.):

Reameaagemeat du boulevard Bockstael a Laeken.

Le Ministre peut-il me dire :

- quelle est 1'entreprise chargee du reamenagement du boule-
vard Bockstael;

- quelle est la periode fixee par contrat a cet effet;
— a quelle date prevoit-on que les travaux seront reellement

termines;
— quel est le prix de revient total de 1'investissement ?
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Vraag nr. 358 van de heer de Looz-Corswarem d.d.
18 december 1992 (Fr.):

Kostea van de studies over bet openbaar en prive-vervoer.

Zou de heer Minister me in verband met de in Brossel
sedert 1989 over het openbaar en prive-vervoer uitgevoerde
studies, de volgende vragen kunnen beantwoorden :

1. Hoeveel studies werden ter zake uitgevoerd?
2. Hoeveel kostte elk van die studies ?
3. Hoe luidt de titel van elk van deze studies?

Question n° 358 de M. de Looz-Corswarem du 18 decembre
1992 (Fr.):

Cout des etudes sur les transports en commun et prives.

Dans Ie cadre des etudes realisees depuis 1989 a Bruxelles
sur les transports en commun et prives, Monsieur Ie Ministre
pourrait-il repondre aux questions suivantes :

1. Quel est Ie nombre d'etudes realisees dans ce domaine ?
2. Quel est Ie coiit de chacune de celles-ci ?
3. Quel est 1'intitule de chacune de celles-ci?

Vraag nr. 359 van de heer de Looz-Corswarem d.d.
29 december 1992 (Fr.):

Uitgifte van een brochure «Het verhaal van eea wederge-
boorte».

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een fraaie bro-
chure uitgegeven, met als titel: «Het verhaal van een
wedergeboorte ».

Zou de heer Minister me kunnen meedelen:
1. Wat de kostprijs van deze brochure is?
2. Hoeveel exemplaren ervan zijn gedrukt ?
3. Aan wie zij is verzonden?

Question n° 359 de M. de Looz-Corswarem du 29 decembre
1992 (Fr.) :

Edition d'une brochure «Histoire d'une renovation».

II a edite par la Region de Bruxelles-Capitale une superbe
brochure portant Ie titre suivant: «Histoire d'une renova-
tion».

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire :
1. Quel est son prix de revient?
2. A combien d'exemplaires celle-ci a ete tiree ?
3. A qui celle-ci a-t-elle ete envoyee?

Vraag nr. 362 van mevrouw Nagy d.d. 30 december 1992
(Fr.) :

De veiligheid van de metroreizigers in geval van eea tamp.

Reeds tal van maanden zijn er defecten met de metrostellen.
Een van deze defecten is het blokkeren van de remmen, wat
leidt tot oververhitting, begin van brand en verspreiding van
dichte rook. Wanneer men weet dat synthetische stoffen als
chloor worden gebruikt en bij verbranding hiervan toxische
gassen vrijkomen, kan men zich op het vlak van de veiligheid
een aantal vragen stellen.

Zou de Minister me kunnen zeggen :
1. Weike concrete maatregelen de MTVB denkt te treffen

om de veiligheid van de reizigers te waarborgen ?

2. Tegen weike datum deze maatregelen moeten getrofien
worden ?

3. Of er een noodplan bestaat in geval er zich op het net
een ongeluk voordoet?

Question n" 362 de M-" Nagy du 30 decembre 1992 (Fr.) :

La securite des voyageurs du reseau metro en cas de
sinistre.

Les pannes de metro sont frequentes depuis plusieurs mois,
entre autres celles qui consistent en un blocage des freins. Ce
type d'incident genere surchauffe, debut d'incendie et degage-
ment de fumees denses. Lorsqu'on sait que des matieres
synthetiques telles que Ie chlore, sont utilisees, et que leur
combustion produit des gaz toxiques; diverses questions se
posent en matiere de securite.

Le Ministre pourrait-il me dire :
1. Quelles sont les mesures concretes que la STIB compte

mettre en place afin que la securite des voyageurs soit
garantie ?

2. Le cas echeant, quel est le calendrier de realisation de ces
mesures ?

3. Existe-t-il un plan type «orsec» en cas de sinistre sur le
reseau ?

Vraag nr. 363 van mevrouw Nagy d.d. 5 januari 1993 (Fr.) :

De begroting voor het onderhoud van de Setspaden.

De toestand van de bestaande (en te weinige) fietspaden
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt met de dag
slechter, denken we bijvoorbeeld maar aan het fietspad langs
de Lorrainedreef. Kan de geachte Minister me voor 1989,
1990, 1991 en 1992 zeggen :
— in welk budget er voor het onderhoud van de fietspaden is

voorzien;
— in weike ex-antebegroting is voorzien voor 1993 ?

Question n" 363 de M°" Nagy du 5 janvier 1993 (Fr.) :

Le budget pour I'entretien des pistes cyclables.

L'etat des pistes cyclables existantes (et insuffisantes) en
Region bruxelloise ne cesse de se degrader. Citons a titre
d'exemple celle qui longe la Dreve de Lorraine. L'honorable
Ministre peut-il me dire pour 1989, 1990, 1991 et 1992 :

- que) a ete le budget consacre a I'entretien des pistes
cyclables;

— quel est le budget previsionnel prevu pour 1993 ?
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Vraag nr. 364 van de heer Hermans d.d. 14 januari 1993
(Pr.) :

Resultaten van de aeries gevoerd met behulp van groene
nummers.

Ik stel vast dat er in verschillende kranten van de hoofdstad
regelmatig advertenties verschijnen over onderwerpen die tot
uw bevoegdheden behoren.

Zou de heer Minister me informatie kunnen verschaffen
over de resultaten van de verschillende acties die werden
gevoerd (bijvoorbeeld: resultaat en analyse van het groene
nummer 078/11.62.49 — antwoordcoupon voor het verkrij-
gen van de brochure met betrekking tot de strijd tegen de
verkeersopstoppingen) ?

Question n° 364 de M. Hermans du 14 janvier 1993 (Fr.)

Resultats des actions menees a I'aide de numeros verts.

Je constate regulierement des publicites dans les differents
journaux de la capitale ayant pour sujet vos competences.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il m'informer des resultats
obtenus par les differentes actions menees (ex: resultat et
analyse du n° vert 078/11.62.49 — coupons reponses pour
disposer de la brochure «la chasse aux bouchons) ?

Vraag nr. 365 van de heer Paternoster d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Onderboud van de bomen bij de haltes van lijn 55.

De MTVB heeft langs het traject van tram 55 haltes met
boomaanplantingen aangelegd, wat we alleen maar kunnen
toejuichen.

Graag hak ik vernomen wie voor het onderhoud van deze
bomen zai zorgen ?

Question n° 365 de M. Paternoster du 14 janvier 1993 (Fr.):

Etitretien des arbres pres des arrets de la Vgae 55.

Des arrets, avec plantations d'arbres, ont etc amenages Ie
long de la ligne de tram 55 par la STTB, et c'est tres bien.

Qui s'occupera de 1'entretien de ces arbres ?

Vraag nr. 368 van de heer Drouart d.d. 14 januari 1993
(Fr.):

Het plaatsen van reclamemateriaal op de gewestwegen op
het Louizaplein.

Voor de kerst- en nieuwjaarsperiode kreeg een automerk,
dat zich bitter weinig bekommert om het imago van de stad,
de toestemming om het Louizaplein (hoek Louizalaan-Gulden
Vlieslaan) te ontsieren door er een voertuig te plaatsen. Het
valt te betreuren dat de auto, die nu reeds overvloedig
aanwezig is in onze stad, een recent heraangelegde voetgan-
gerszone in beslag neemt.

Aangezien deze plaats een gewestweg is, had ik graag
vernomen of de Minister toestemming heeft gegeven voor het
plaatsen van deze reclame ?

Zo )'a, hoe verantwoordt hij deze feiten die indruisen tegen
zijn vervoerbeleid van de stad ?

Zo neen, weike overheid heeft deze toestemming gegeven ?
Zijn er tegen die overheid sancties getroffen ?

"Weike maatregelen heeft de Minister getroffen om derge-
lijke voorvallen in de toekomst te voorkomen ?

Question n° 368 de M. Drouart du 14 janvier 1993 (Fr.) :

L 'occupation des voiries regionales par du materiel publici-
taire a la place Louise.

Pour la periode des fetes, il a ete autorise a une marque de
voitures peu scrupuleuse de 1'image de la ville de defigurer ia
place Louise (angle avenue Louise-avenue de la Toison d'Or)
en y exposant un vehicule. On peut regretter que 1'automo-
bile, deja trop presence dans notre ville, occupe un espace
pour pietons sur lequel des efforts d'amenagement viennent
d'etre effectues.

Cet espace etant une voirie regionale, est-ce Ie Ministre qui
a autorise cette publicite ?

Dans 1'affirmative, comment Ie Ministre peut-il justifier ces
faits qui vont a I'encontre de sa politique de deplacement en
ville?

Dans la negative, quelle autorite a donn6 une telle autorisa-
tion ? Des sanctions ont-elles ete prises a son egard ?

Quelles mesures a prises Ie Ministre pour que de tels faits ne
se reproduisent plus ?

Vraag nr. 369 van de heer Drouart d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Opeabare reinheid bij de overdekte bushaltes.

Kan de heer Minister mij in het algemeen mededelen wie
politick verantwoordelijk is voor de reinheid op de openbare
weg ter hoogte van de bushaltes van de MTVB en op weike
manier dit gebeurt ?

Question n° 369 de M. Drouart du 14 janvier 1993 (Fr.)

La prpprete publique aupres des abribus.

D'une maniere generale, Monsieur Ie Ministre peut-il me
preciser la responsabilite politique et la maniere dont est
assuree la proprete de la voie publique a hauteur des abribus
delaSTIB?



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 26 februari 1993 (nr. 28)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 26 fevrier 1993 (n- 28) 2717

Meer in het bijzonder zou ik willen weten waarom er niet
op systematische wijze vuilbakken bij de bushaltes worden
geplaatst. Wie is verantwoordelijk voor het leegmaken en het
onderhoud van dit materiaal als het bestaat ? Werd er reeds
een studie uitgevoerd over een contract ter zake met een prive-
maatschappij ? Zo ja, weike prive-maatschappijen zijn bereid
dit soort werk uit te voeren ?

De maniere plus specifique, pourrais-je savoir pourquoi des
poubelles ne sont pas systematiquement placees a hauteur de
ces emplacements? Lorsqu'un tel materiel existe, a qui
incombe la responsabilite de la vidange et de 1'entretien ? Un
contrat avec une societe privee a-t-il deja ete etudie en cette
mariere ? Dans 1'affirmative, quelles sont les societes privees
pretes a effectuer ce type de travail ?

Vraag nr. 370 van de mevrouw Nagy d.d. 14 januari 1993
(Fr.):
Plaats van het leefmilieu en het gewestelijk ontwikkelings-

plaa in de Iris-studie.

De Minister heeft ons in de commissie uitleg verschaft over
de stand van het toekomstig Iris-plan. Ik meen dat een aantal
aspecten moeten worden toegelicht. Zou de geachte Minister
me kunnen meedelen:

1. — Hoe met de varianten « gezondheid » en «leefmilieu »
in het Iris-plan rekening wordt gehouden ?

— Met weike vervuilingsparameters rekening wordt
gehouden ?

2. Of er doelstellingen werden vastgelegd met betrekking
tot het verminderen van de COi uitstoot en middelen om het
aantal voertuigen te doen afnemen ?

3. Weike rol het BIM speelt in de Iris-groep ?

4. Hoe de verplaatsingen te voet zich verhouden tot het
totaal aantal verplaatsingen (van de inwoners van de
19 gemeenten) ?

5. Of er in het Iris-plan ook rekening wordt gehouden met
de verplaatsingen per taxi en het beleid ter zake ?

6. Hoe het Iris-plan aan het gewestelijk ontwikkelingsplan
wordt gekoppeld ?

Question n° 370 de M°" Nagy du 14 janvier 1993 (Fr.):

Place de 1'environaement et du plan regional de developpe-
ment dans 1'etade Iris.

Le Ministre nous a presente en commission 1'etat de la
question en ce qui concerne le futur plan Iris. Certains points
me semblent devoir etre precises. L'honorable Ministre peut-il
me dire :

- Comment sont integrees les variantes sante et envi-
ronnement dans le plan Iris ?

1.

— Quels sont les parametres de pollution pris en
compte ?

2. Y a-t-il des objectifs de reduction des emissions de COz
ou moyen de reduction du nombre de voitures qui sont fixes ?

3. Quel est le role de 1'IBGE dans le groupe Iris?

4. Quels sont les resultats concernant les deplacements a
pied dans le total des deplacements (pour les habitants des
19 communes) ?

5. Les deplacements en taxi et la politique qui y est liee
sont-ils inclus dans le plan Iris ?

6. Comment se fait 1'articulation avec le plan regional de
developpement ?

Vraag nr. 371 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Rode ea witte blokkea voor het Brussels Justitiepaleis.

Reeds meer dan een jaar liggen de rode en witte blokken die
uw diensten op het Poelaertplein hebben doen plaatsen her en
der tussen de nieuwe hindernissen, waarvan vele reeds
vernield.

De kantoren van de geachte Minister bevinden zich op
slechts enkele honderden meter van deze piek en niemand
twijfelt er dus aan dat hij op de hoogte is van dit triest
spektakel in wat de hoofdstad van Europa zou moeten zijn.

Zou de Minister me kunnen zeggen wanneer deze toestand
wordt verholpen ?

Question n° 371 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993
(Pr.) :

Legos rouges et blancs devant le Palais de Justice.

Cela fait un an que les legos rouges et blancs que vos
services ont fait placer, trament place Poelaert, parmi les
nouveaux obstacles, dont beaucoup sont deja demolis.

Les bureaux de 1'honorable Ministre ne se trouvant qu'a
quelques centaines de metres de cet endroit, nul doute qu'il est
bien au courant de cette situation qui offre un triste spectacle
de ce qui devrait etre la capitale de 1'Europe.

Le Ministre pourrait-il me preciser quand cette situation
prendra fin ?

Vraag nr. 373 van de heer Drouart d.d. 14 januari 1993
(Pr.) :

Infotmatie van de inwoners op de Jos Leemanslaaa met
betrekking tot storende nachtelijke werkea.

In de nacht van 30 november op 1 december heeft de MTVB
de ballast van de trambedding op de Jos Leemanslaan te
Anderlecht vervangen. Deze noodzakelijke werken hebben de
omwonenden geluidsoverlast bezorgd.

Question n° 373 de M. Drouart du 14 janvier 1993 (Fr.):

Information des habitants du boulevard Jos Leemans pour
des travaux nocturnes bruyants.

-a,'
La nuit du 30 novembre au 1° decembre, la STIB a

remplace le ballast de la portion de voie de tram situee
boulevard Jos Leemans a Anderlecht. Ces travaux necessaires
ont engendre des nuisances sonores pour les habitants.



2718 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 26 februari 1993 (nr. 28)
Questions et Reponses - Conseil de la RiSgion de Bruxelles-Capitale - 26 fevrier 1993 (n° 28)

Kan de Minister, die de gewoonte heeft de buurtbewoners
in te lichten over de werken die hij doet uitvoeren, me
meedelen of de omwonenden ook nu werden gemformeerd ?

Zo niet, denkt hij dan niet dat dit wel nuttig zou zijn
geweest ?

Le Ministre ayant 1'habitude de prevenir les riverains des
travaux qu'il fait effectuer, peiit-il me faire savoir si une
information a ete realisee aupres des riverains en pareille
circonstance ?

Dans la negative, le Ministre ne pense-t-il pas que cette
information aurait ete utile en pareille situation ?

Vraag nr. 374 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Beaaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling
met de andere Executievea.

De Vlaamse Executieve heeft zich tot gewoonte gemaakt
zich de « Vlaamse Regering» te noemen.

Uiteraard heeft de Waalse Gewestexecutieve om niet achter
te blijven, maar in tegenstelling met de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve, even onwettelijk als haar Vlaamse tegenhan-
ger, een gelijksoordge beslissing genomen.

Kunt u me bevestigen dat u in uw briefwisseling met deze
beide Gewestexecutieven slechts de in de Grondwet bepaalde
formules en benamingen aanwendt?

Question n° 374 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993
(Fr.) :

Appellation de 1'Executif bmxellois dans sa correspon-
dance avec les autres Executifs.

L'Executif flamand a pris pour coutume de s'auto-intituler
« gouvernement flamand ».

Naturellement, pour ne pas etre en reste, mais contraire-
ment a la Region de Bruxelles-Capitale, 1'Executif regional
wallon, de maniere tout aussi illegale que son homologue
flamand, a pris une decision semblable.

Pouvez-vous me confirmer que dans vos relations episto-
laires avec ces deux Executifs regionaux vous n'utilisez que les
formules prevues et les appellations fixees par la Constitu-
tion?

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

Ecologiscb verantwoord gebmik 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 ete publiee dans le Bulletin n° 25, p. 2434.

Vraag nr. 91 van de heer Roelants du Vivier d.d. 14 januari
1993 (Fr.):

Stedebouwkundige verordeoing betreffeade de reclame-
iaricbt'mgea.

In zijn antwoord van 11 februari 1992 op mijn vraag nr. 45
van 3 januari inzake het hierboven gestelde onderwerp,
decide de heer Staatssecretaris mede dat ween ontwerp van
gewestelijke stedebouwkundige verordening betreffende de
reclame-inrichtingen thans wordt opgemaakt». (Bulletin van
Vragen en Antwoorden nr. 20).

Kan de Staatssecretaris mij laten weten hoever dit ontwerp
is gevorderd, rekening houdend met het feit dat Arau onlangs
een aantal aanbevelingen heeft gedaan ter zake.

Question n° 91 de M. Roelants du Vivier du 14 janvier 1993
(Fr.) :

Reglement d'urbanisme relatifaux dispositifs de publicite.

Suit a ma question n° 45 du 3 janvier 1992 relative a 1'objet
sous rubrique. Monsieur le Secretaire d'Etat m'a transmis une
reponse en date du 11 fevrier 1992, m'informant «qu'un
projet de reglement regional d'urbanisme relatif aux disposi-
tions de publicite est maintenant en cours d'elaboration»
(Bulletin des Questions et Reponses n° 20).

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il me faire savoir a quel
stade de son elaboration se trouve ce projet, compte tenu du
fait que recemment 1'Atelier de Recherche et d'Actions
Urbaines (Arau) a fait part d'un certain nombre de recom-
mandations a cet egard.
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In afwachting dat de verordening betreffende de reclame-
inrichtingen wordt aangenomen, stelt Arau met name voor dat
een moratorium wordt ingesteld voor de behandeling van de
bedoelde stedebouwkundige vergunningen en dat de verorde-
ning reclamepanelen zou verbieden op de gevels van de gebou-
wen en het begrip «zero gebieden», zou invoeren, dus zones
waar reclame volledig uitgesloten wordt zoals die bestaan in
andere grote steden van Europa.

L'Arau propose notamment que, dans 1'attente de 1'adop-
tion du reglement relatif aux dispositifs de publicite, un mora-
toire soit observe en ce qui concerne Ie traitement des permis
d'urbanisme concernes; et que Ie reglement prevoit 1'interdic-
tion des panneaux publicitaires sur les facades d'immeubles, de
meme que des zones «zero» ou, a 1'instar d'autres grandes
villes en Europe, la publicite est totalement exclue.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat peut-il me faire savoir s'il
entend suivre ces recommandations empreintes de bon sens ?

Vraag nr. 92 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Vergissing bij de verdeliag van de zakken voor de selectieve
ophaling.

De geachte Staatssecretaris vindt op bijgevoegd plannetje in
het rood aangeduid het aanzienlijk gedeelte van de gemeente
Ukkel waarop deze campagne voor de selectieve ophaling van
huishoudelijk afval geen betrekking had, maar waar de nu
beroemde blauwe en gele zakken toch werden verdeeld.

Hoe verklaart u deze vergissing waarvan u wellicht de
polideke verantwoordelijkheid op zich neemt ? Hoe werd deze
vergissing rechtgezet ?

Is het waar dat de betrokken inwoners toch aan de actie
hebben deelgenomen, met als gevolg dat hun vuilniszakken
niet onmiddellijk werden opgehaald, maar achteraf, dat wil
zeggen met de vuilniszakken met niet-recycleerbaar huishou-
delijk afval, werden meegenomen ?

Question n° 92 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993 (Fr.) :

Erreurdansia distribution des sacs pour la collecte selective.

L'honorable Secretaire d'Etat trouvera, hachure en rouge
sur Ie plan ci-joint, 1'importante partie de la commune d'Uccle
non concernee par la nouvelle campagne de collecte selective
des dechets menagers et ou pourtant ont ete distribues les
desormais celebres sacs bleus et jaunes.

Comment pouvez-vous expliquer cette situation dont vous
assumerez probablement la responsabilite politique? Com-
ment a-t-elle ete resolue?

Est-il exact que les personnes concernees ont, en toute bonne
foi, participe a 1'operation avec pour consequence que leurs
sacs poubelles n'ont pas ete immediatement enleves et qu'ils
1'ont ete ensuite mais ont ete melanges aux dechets menagers
non recyclables ?

Vraag nr. 93 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Beaammg van de Brusselse Executieve in de briefwisseliag
met de aadere Executieven.

De Vlaamse Executieve heeft zich tot gewoonte gemaakt
zich de «Vlaamse Regering» te noemen.

Uiteraard heeft de Waalse Gewestexecutieve om niet achter
te blijven, maar in tegenstelling met de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve, even onwettelijk als haar Vlaamse tegenhan-
ger, een gelijksoortige beslissing genomen.

Kunt u me bevestigen dat u in uw briefwisseling met deze
beide Gewestexecutieven slechts de in de Grondwet bepaalde
formules en benamingen aanwendt?

Question n" 93 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993 (Fr.):

Appellation de I'Executif bruxeHois dans sa correspondance
avec les autres Executifs.

L'Executif flamand a pris pour coutume de s'auto-intituler
« gouvernement flamand».

Naturellement, pour ne pas etre en reste, mais contrairement
a la Region de Bruxelles-Capitale, I'Executif regional wallon,
de maniere tout aussi illegale que son homologue flamand, a
pris une decision semblable.

Pouvez-vous me confirmer que dans vos relations epistolai-
res avec ces deux Executifs regionaux vous n'utilisez que les
formules prevues et les appellations fixees par la Constitution ?

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Finanden, Begroting,

Openbaar Ambt
en Externe Betrekldngen

Vraag nr. 91 van de heer Drouart d.d. 14 december 1992 (Fr.):

Evaluatie van de ordooaantie met betrekkmg tot een mini-
mumlevering van electriciteit.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2642.

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

et des Relations exterieures

Question n" 91 de M. Drouart du 14 decembre 1992 (Fr.):

L'evaluation de I'ordonnance relative au droit a la fourni-
ture minimale d'electridte.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n" 27, p. 2642.
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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.) :

Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen.

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 PEau

Questions posees a M. Gosuin

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

Rapport degats Foret de Soigaes/Autres bois.

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

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

Vergunaingen afgeleverd en coatrofes uitgevoerd door het
BIM.

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

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

Automations accordees et controles effectues par 1'IBGE.

La question a etc 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 recbter 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 da 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
(Pr.) :

Herstelliag in oorsproakelijke staat van het Elizabethpark
in Koekelberg.

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

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

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.

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

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

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

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

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

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incom-
modo, faute de personnel sufGsant a I'Administration de
I'Eavironnement.

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 het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

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

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

Organigramme de I'lnstitut bruxeflois pour la Gestion de
1'Environaemeat.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1746.
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Vraag nr. 213 van de heer Huygens d.d. 25 oktober 1991
(Fr.) :

Klachten over de firma Cebelor in Gansboren.

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 Grme Cebelor a Gansboren.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n" 18, p. 1825.

Vraag gesteld aan de heer van Eyil

Vraag nr. 248 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling
met de andere Executievea.

De Vlaamse Executieve heeft zich tot gewoonte gemaakt
zich de « Vlaamse Regering » te noemen.

Uiteraard heeft de Waalse Gewestexecutieve om niet achter
te blijven, maar in tegenstelling met de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve, even onwettelijk als haar Vlaamse tegenhan-
ger, een gelijksoortige beslissing genomen.

Kunt u me bevestigen dat -u in uw briefwisseling met deze
beide Gewestexecutieven slechts de in de Grondwet bepaalde
formules en benamingen aanwendt ?

Question posee a M. van Eyil

Question n" 248 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993
(Fr.):

Appellation de I'Executif bruxellois dans sa correspon-
dance avec les autres Executifs.

L'Executif flamand a pris pour coutume de s'auto-intituler
« gouvernement flamand ».

Naturellement, pour ne pas etre en reste, mats contraire-
ment a la Region de Bruxelles-Capitale, I'Executif regional
wallon, de maniere tout aussi illegale que son homologue
flamand, a pris une decision semblable.

Pouvez-vous me confirmer que dans vos relations episto-
laires avec ces deux Executifs regionaux vous n'utilisez que les
formules prevues et les appellations fixees par la Constitu-
tion?

341
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n. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie

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

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de FEmploi

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

Simultaaavertaling tijdeas gemeenteraden.

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

Question n0 241 de M. Clerfayt du 19 decembre 1992
(Pr.):

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 Cornelissen d.d. 1 februari 1991
(Fr.) :

Vemieuwiag 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. Cornelissen du 1" fevrier 1991 (Fr.):

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

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

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

Organogram van de afdeliug informatica in de verscbH-
lende gemeeaten.

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.):

Orgaaigramme du personnel charge du departement de
I'iaformatique 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.) :

Veraieawing 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
(Pr.):

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 terugbetaSiag van de recupereerbare voorscbotten
inzake stadsvemieuwing.

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 en matiere 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 saneringspremies.

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 1'assainissement.

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

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

DeGcit van het gemeentelijk onderwijs.

Gelieve me per gemeente het deficit voor onderwijsaangele-
genheden mee te delen volgens de rekeningen 1990 en 1991,
alsmede volgens de begrotingen 1992.

Antwoord: Er zai op de vraag van het geachte lid geant-
woord worden van zodra de resultaten van het onderzoek,
dat gevoerd wordt, ter beschikking zijn.

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

Deficit de 1'enseignement communal.

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

Reponse: II sera repondu a la question de 1'honorable
membre des que les resultats de 1'enquete menee a cet effet
seront disponibles.

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

De gewestelijke subsidies voor de gemeenten.

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

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

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

Antwoord: Ingevolge de vraag van het achtbare lid her-
neemt onderstaande lijst alle subsidies die door de Executieve
aan de Brusselse gemeenten toegekend werden:

— Toelagen voor de valorisatie en de opieiding van het
gemeentepersoneel.

— Toelagen voor de valorisatie en de vorming van het
politiepersoneel.

— Toelagen bestemd om de gemeenten in staat te stellen het
hoofdstedelijk imago te bevorderen.

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

Les subsides regionaux aux communes.

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

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

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

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-dessous la liste
de tous les subsides accordes par 1'Executif aux communes
bruxelloises.

— Subventions relatives a la valorisation et a la formation
du personnel communal.

— Subventions relatives a la valorisation et a la formation
du personnel policier

— Subsides destines a permettre aux communes de pro-
mouvoir 1'image de la capitale.
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Toelagen aan de gemeenten inzake openbare netheid.

- Bijzondere toelagen aan de gemeenten ter bevordering
van de integratie en het samenleven van de verschillende
plaatselijke gemeenschappen.

- Toelagen ter bevordering van de veiligheid in de gemeen-
ten.

- Toelage bestemd voor initiatieven inzake de coordinatie
van de gemeentelijke politiediensten, met inbegrip van de
aankoop van materiaal.

- Toelagen voor de gemeentelijke investeringen inzake
veiligheid.

- Werkingstoelagen voor de informatica-uitrusting van de
gemeenten en voor de bevordering van de gemeentelijke
informatica.

- Toelagen voor de projecten inzake informatica-uitrus-
ting van de gemeenten, met inbegrip van communicatie- en
transmissiemateriaal en van tekstverwerking.

- Toelagen aan gemeenten voor het aanmaken en ver-
spreiden van informatie inzake stedebouw, ruimtelijke orde-
ning en stadskernvernieuwing.

- Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen en
instellingen voor het opmaken van plannen van aanleg.

- Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen en
instellingen voor de aankoop en de uitrusting van gemeente-
lijke openbare ruimten, onder meer de groene ruimten.

- Toelagen aan de gemeenten voor het aankopen van
verwaarloosde gebouwen.

- Toelagen aan de ondergeschikte besturen voor het
aankopen van gebouwen en voor het bouwen, vergroten en
ombouwen van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

- Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen en
instellingen voor stadskernvernieuwing - Toelagen aan de
ondergeschikte openbare besturen en instellingen voor het
vernieuwen en saneren van openbare gebouwen in het kader
van de stadskernvernieuwing en de ruimtelijke ordening.

- Toelagen aan de gemeenten voor wijkovereenkomsten.

- Toelagen aan openbare besturen tot dekking van het
beleid inzake monumenten en landschappen.

- Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen met
het oog op de toepassing van de ordonnantie in verband met
de milieuvergunningen.

- Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor
het uitvoeren van gewone werken in verband met de hygiene
en de volksgezondheid en voor de informatica-uitrusting
inzake milieuvergunningen.

- Toelagen aan verenigingen van ondergeschikte besturen
voor het uitvoeren van saneringswerken en voor uitgaven
voortvloeiend uit de toepassing van de artikelen 11 en 15 van
de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare
waterlopen.

— Subsides aux communes en matiere de proprete publi-
que.

— Subventions speciales aux communes en vue de promou-
voir 1'integration et la cohabitation des differentes commu-
nautes locales.

— Subventions en matiere de securite communale.

— Subsides destines aux initiatives de coordination des
polices communales, en ce compris 1'achat de materiel.

— Subventions en matiere d'investissements des communes
lies a la securite.

— Subsides de fonctionnement lies a 1'equipement informa-
tique des communes et promotion de 1'informatique commu-
nale.

— Subsides en vue de promouvoir les projets en matiere
d'equipement informatique des communes, en ce compris Ie
materiel de communication, de transmission et de traitement
de texte.

— Subsides aux communes pour la production et la diffu-
sion d'informations en matiere d'urbanisme, d'amenagement
du territoire et de renovation urbaine.

— Subsides aux pouvoirs et organismes publics subor-
donnes pour 1'elaboration de plans d'amenagement.

— Subsides aux pouvoirs et organismes publics subor-
donnes pour 1'acquisition et 1'amenagement des espaces
publics communaux, notamment les espaces verts.

— Subdides aux communes en vue de proceder a 1'acqui-
sition d'immeubles laisses a 1'abandon.

— Subsides aux pouvoirs subordonnes pour 1'achat de
batiments et les travaux de construction, d'agrandissement et
de transformation d'infrastructures sportives communales.

— Subsides aux pouvoirs et organismes publics subor-
donnes pour la renovation urbaine — Subsides aux pouvoirs et
organismes publics subordonnes pour la renovation et 1'assai-
nissement des immeubles publics dans Ie cadre de la renova-
tion urbaine et de 1'amenagement du territoire.

— Subsides aux communes pour les contrats de quartiers.

— Subventions aux pouvoirs publics en vue de couvrir la
politique des monuments et des sites.

— Subventions aux administrations publiques subordon-
nees en vue de 1'application de 1'ordonnance relative au
permis d'environnement.

— Subsides aux administrations publiques subordonndes en
faveur de 1'execution des travaux ordinaires interessant
1'hygiene et la sante publique et en faveur de 1'equipement
informatique relatif au permis environnement.

— Subsides aux associations d'administrations subordon-
nees pour 1'execution de travaux d'assainissement et depenses
decoulant de 1'application des articles 11 et 15 de la loi du
28 decembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
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— Toelagen aan de gemeenten voor het uitvoeren van
auditstudies betreffende het energieverbruik.

— Toelagen aan de openbare besturen die een beroep doen
op een «derde investeerder».

— Toelagen voor de inrichting van gemeentegebouwen
(gemeentehuizen, politiecommissariaten, garages en adminis-
tratieve gebouwen).

— Toelagen voor de inrichting van de politiecommissa-
riaten en van de Buurthuizen in het kader van de veiligheids-
contracten.

— Toelagen voor de inrichting van de gebouwen bestemd
voor erediensten.

— Toelagen voor het reinigen van de gevels van de gemeen-
tehuizen : vereffening van de lopende werken.

— Toelagen voor de aanleg en verbetering van de wegenis.

- Toelagen voor de openbare verlichting (via intercommu-
nales).

- Toelagen voor de openbare verlichting in het kader van
de veiligheidscontracten (via intercommunales).

— Toelagen voor de aanleg van openbare parkings die
binnen de perimeter van een BBP gelegen zijn.

- Toelagen voor de aanleg van voetpaden (punctuele
tussenkomsten en investeringen via meerjarenplannen).

— Toelagen voor de verwerving van gronden voor fietspa-
den en fietsroutes en voor de aanleg ervan.

— Toelagen voor de rijaanplantingen binnen een openbare
groene ruimte.

— Toelagen voor de door het Gewest opgelegde verplaat-
sing van leidingen.

- Toelagen voor de aanleg van rioleringen voor gemeente-
lijk nut.

- Toelagen voor het plaatsen van hydranten.

— Toelagen voor de Stad Brussel in het kader van het
ontwerp betreffende de stadswandelingen.

Gelet op het technisch karakter en de verscheidenheid van
de toelagen en van de toekenningsvoorwaarden ervan, zullen
deze voorwaarden schriftelijk aan het achtbare lid worden
medegedeeld van zodra de verschillende departementen de
desbetreffende documentatie zullen laten geworden.

De compilatie van de lijst van de bedragen van de toelagen,
per gemeente en per subsidie, die sinds de aantreding van deze
Executieve toegekend werden, vereist zeer veel werk.

Alhoewel het opzoekingswerk voor het inzamelen van deze
gegevens van aard is om de gewone werkzaamheden van de
Administrade te storen, zullen deze antwoordelementen over-
gemaakt worden aan het achtbare lid van zodra zij in ons
bezit zijn.

— Subsides aux communes pour 1'execution d'audits ener-
getiques.

— Subsides aux pouvoirs publics faisant appel au «tiers-
investisseur».

— Subsides pour 1'amenagement des batiments commu-
naux (maisons communales, commissariats de police, garages
et batiments administratifs).

— Subsides pour 1'amenagement des commissariats de
police et des Maisons de quartiers, dans Ie cadre des contrats
de securite.

— Subsides pour 1'amenagement de batiments affectes aux
cultes.

— Subsides pour Ie ravalement des facades de maisons
communales: liquidation des operations en cours.

— Subsides pour la construction et 1'amelioration des
voiries.

— Subsides pour 1'eclairage public (via les intercommu-
nales).

— Subsides pour 1'eclairage public dans Ie cadre des
contrats de securite (via les intercommunales).

— Subsides pour 1'amenagement de parkings publics com-
pris dans un PPA.

— Subsides pour 1'amenagement des voies pietonnes (inter-
ventions ponctuelles et plans pluriannuels d'investissements).

— Subsides pour 1'acquisition du terrain et 1'amenagement
des pistes et itineraires cyclables.

— Subsides pour les plantations d'alignement completant
un espace vert public.

— Subsides pour Ie deplacement de canalisations impose
par la Region.

— Subsides pour 1'amenagement de 1'egourtage d'interet
communal.

— Subsides pour Ie placement d'hydrants.

— Subsides accordes a la Ville de Bruxelles dans Ie cadre du
projet Chemins de la Ville.

Vu la technicite et la disparite des subsides et les conditions
d'octroi, celles-ci seront communiquees directement par ecrit
a 1'honorable membre des que la documentation en prove-
nance de differents departements sera reunie.

Enfin, 1'etablissement de la liste des montants octroyes par
commune et par subside depuis 1'installation de cet Executif
necessite un travail de compilation considerable.

Bien que la recherche de ces donnees est de nature a
perturber Ie travail courant de ('Administration, ces elements
seront transmis a 1'honorable membre des qu'ils seront reunis.
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Vraag nr. 570 van de beer Drouart d.d. 14 januari 1993
(Fr.):

Afgifte van een bouwvergiinniag voor bet plaatsea van een
arcade in Anderlecbt.

Het college van de gemeente Anderlecht liet op 29 oktober
1992 de gemeenteraad een beraadslaging aannemen tot
goedkeuring van een bijzonder bestek en van het principe van
een beperkte offerte-aanvraag voor de bouw van een arcade.

Deze arcade, bij het begin van de Wayezstraat, nabij de
Bergensesteenweg, is een harde, massive constructie met op
het fronton de « originele » inscriptie: « Bienvenu Anderlecht
Welkom».

Naast het feit dat de gemeentelijke overheid door deze
portiek op die piek te plaatsen de Anderlechtenaars die in de
Kuregemwijk wonen als onbestaande beschouwt, zou ik van
de Minister willen vernemen of de gemeente voor deze arcade
een bouwvergunning heeft aangevraagd ?

Zo ja, heeft de afgevaardigd ambtenaar gunstig advies
verstrekt ? 'Werd dit advies verstrekt voor of na de bouw van
die portiek, wetende dat deze werd geplaatst tussen 20 en
30decemberl992?

Zo neen, weike maatregelen heeft de Minister-Voorzitter
getroffen om deze gemeente, die zich een kampioen toont in
het niet-naleven van de stedebouwkundige vergunningen, te
straffen ?

Antwoord: Om het geachte lid een zo duidelijk mogelijk
antwoord te geven, heb ik mijn administratie bijkomende
inlichtingen gevraagd.

Zodra ik hierover beschik, zai ik het antwoord op de vraag
waarover sprake bezorgen.

Question n° 570 de M. Drouart du 14 janvier 1993 (Fr.) :

Delivrance d'un permis de batir pour Ie placement d'une
arcade a Anderlecht.

Le college de la commune d'Anderlecht a fait voter par Ie
conseil communal du 29 octobre 1992 une deliberation visant
a approuver un cahier special des charges et le principe d'un
appel d'offres restreint pour la construction d'une arcade.

Cette derniere, situee au debut de la rue Wayez, a proximite
de la chaussee de Mons, est une construction en dur, massive,
sur laquelle on peut lire a hauteur du fronton 1'inscription
«originale» suivante: « Bien venue Anderlecht Welkom*.

Independamment du fait qu'en placant ce portique a cet
endroit-la, les autorites communales negligent en les gom-
mant de leur territoire 1'ensemble des Anderlechtois habitant
le quartier de Cureghem, Monsieur le Ministre pourrait-il me
faire savoir si un permis de batir necessaire pour ce type
d'amenagement a ete demande par la commune ?

Dans 1'affirmative, le fonctionnaire delegue a-t-il donne un
avis favorable? Cet avis a-t-il ete remis anterieurement ou
posterieurement a cet amenagement sachant que cette arcade
a ete placee entre le 20 et le 30 decembre 1992 ?

Dans la negative, quelles mesures a prises le Ministre-
President afin de sanctionner cette commune qui se fait
championne de 1'irrespect des regles en matiere d'urbanisme ?

Reponse: Afin de pouvoir fournir a 1'honorable membre
une reponse la plus eclairee possible, j'interroge mon adminis-
tration en vue d'obtenir des informations complementaires.

Des que ces renseignements seront en ma possession, je ne
manquerai pas de transmettre la reponse a la question dont
objet.

Vraag nr. 574 van de heer Vandenbossche d.d. 21 januari
1993 (N.):

Herstelvorder'mgea na overtrediagea op de stedebouwwet.

In «De sanctionering van stedebouwmisdrijven» stelt
Bernard Hubeau, docent aan de HAIR, dat in het kader van
de wet op de stedebouw van 1962 tussen 1970 en 1980
gemiddeld voor 50 percent van de gesanctioneerde overtre-
dingen, herstel in de vorige staat werd geeist. Tot de
gedwongen uitvoering ervan wordt vrijwel niet overgegaan.
Zo zouden er in 1983 nog 8.000 van de 10.000 afbraakvon-
nissen op uitvoering wachten.

Kan de heer Minister mij mededelen:

1. Hoeveel herstelvorderingen werden tussen 1980 en
1992 uitgesproken ingevolge vonnissen in het kader van de
wet op de stedebouw van 1962 in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest?

2. Hoeveel van die herstelvorderingen werden effectief
uitgevoerd ?

3. Hoeveel dwangsommen werden in dezelfde periode
toegekend aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor
welk totaal bedrag ?

Question n° 574 de M. Vandenbossche du 21 janvier 1993
(N.):

Demandes de remise en etat a la suite (/'infractions a la loi
sur I'urbanisme.

Dans «De sanctionering van stedebouwmisdrijven»
Bernard Hubeau, professeur a 1'Institut superieur d'architec-
ture de 1'Etat, affirme que dans le cadre de la loi sur I'ur-
banisme de 1962, une remise en etat a ete exigee dans 50 pour
cent en moyenne des infractions sanctionnees entre 1970 et
1980. Toutefois, on n'a pas precede a 1'execution forcee des
travaux. C'est ainsi qu'en 1983, 8.000 jugements de demoli-
tions sur 10.000 n'avaient toujours pas ete executes.

Le Ministre peut-il me dire:

1. Combien de demandes de remise en etat ont ete
prononcees dans la Region de Bruxelles-Capitale entre 1980
et 1992 suite a des jugements pris dans le cadre de la loi sur
I'urbanisme de 1962 ?

2. Combien de ces demandes de remise en etat ont
effectivement ete executees ?

3. Combien d'astreintes ont ete accordees au cours de la
meme periode a la Region de Bruxelles-Capitale et quel en est
le montant total ?
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4. Hoeveel van die dwangsommen werden ook effectief
geihd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

5. Hoeveel heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
diezelfde periode uitgegeven om zich partij te stellen in
arresten inzake de wet van 1962 ?

Antwoord: Aangezien de omvang van de vraag, ondervra-
gen wij onze administratie hierover en zullen wij u het
antwoord zo vlug mogelijk laten geworden.

4. Combien de ces astreintes ont ete effectivement percues
par la Region de Bruxelles-Capitale ?

5. Quel montant la Region de Bruxelles-Capitale a-t-elle
depense au cours de cette meme periode pour se constituer
partie dans des arrets relatifs a la loi de 1962?

Reponse: Vu 1'importance de la question, nous avons pose
la question a notre administration. Nous vous transmettrons
la reponse dans les meilleurs delais.

Vraag nr. 577 van mevrouw Nagy d.d. 22 januari 1993 (Fr.):

De (on)gelijke behaadeliug tussen maaaen ea vrouwen in
de gewestelijke besturen.

De wet tot economische herorientering van 4 augustus
1978 die betrekking heeft op de gelijke behandeling van de
mannen en de vrouwen in de arbeidswereld, is van toepassing
in de openbare en de prive-sector.

Het koninklijk besluit van 27 februari 1990 draagt de
verschillende diensten op, positieve akties te voeren en
maatregelen te nemen om de wanverhouding ongedaan te
maken. In artikel 119 van dezelfde wet staat inderdaad dat
«de bepalingen van de wet vormen geen belemmering voor
maatregelen die het bevorderen van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen tot doel hebben, in het bijzonder voor
feitelijke ongelijkheden op te heffen weike de kansen van de
vrouwen in de in artikel 116, eerste lid, bedoelde gebieden
nadelig beinvloeden » (toegang tot het arbeidsproces, promo-
tiekansen).

Kan de Minister mij bijgevolg zeggen :

1. Welk percentage vrouwen thans tot niveau 1 behoort in
de overheidsdiensten waarop de Executieve toezicht uitoefent
en wat de verdeling is per rang ?

2. Weike maatregelen er genomen zijn met toepassing van
het koninklijk besluit van 27 februari 1990 om de feitelijke
ongelijkheden weg te werken ?

Antwoord : Aangezien de vraag tot de bevoegdheden van
de heer J. Chabert, Minister van Openbaar Ambt behoort, zai
hij in naam van alle leden van de Executieve en alle
Staatssecretarissen antwoorden.

Question n° 577 de M" Nagy du 22 janvier 1993 (Fr.):

Les (m)egafites de traitement entre homines et femmes an
sein de I'administration regionale.

La loi de reorientation economique du 4 aout 1978
concernant 1'egalite de traitement des hommes et des femmes
dans Ie monde du travail, est d'application dans les secteurs
public et prive.

L'arrete royal du 27 fevrier 1990 impose aux differents
services de mener des actions positives et des mesures pour
corriger les desequilibres. En effet, 1'article 119 de cette meme
loi stipule que les dispositions de la loi «ne font pas obstacle
aux mesures visant a promouvoir 1'egalite des chances entre
hommes et femmes, en particulier en remediant aux inegalites
de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines
vises a Particle 116» (acces a 1'emploi, promotion profession-
nelle).

Des lors. Ie Ministre-President peut-il me dire :

1. Quel est Ie pourcentage actuel de femmes au niveau 1
dans les organismes publics dont il a la tutelle, ainsi que leur
repartition par rang ?

2. Quelles sont les mesures qui sont prises, en application
de 1'arrete royal du 27 fevrier 1990, pour remedier aux
inegalites de fait ?

Reponse : Cette question entrant dans les attributions de
Monsieur J. Chabert, Ministre de la Fonction publique, ce
dernier repondra au nom de tous les membres de 1'Executif et
Secretaires d'Etat.

Vraag nr. 581 van mevrouw Nagy d.d. 27 januari 1993 (Fr.):

De vestiging van kantoren van Europese regio's in de
Europese wijk.

Ondanks het negatief advies van de Stad Brussel betref-
fende de vestiging van de vertegenwoordiging van de Senaat
van Berlijn in de Michel Angelostraat nr. 71 (woongebied),
staat het Gewest er blijkbaar op de vergunning af te leveren
op basis van artikel 139 van de ordonnantie houdende
organisatie van de planning en de stedebouw.

Deze houding lijkt regelmarig voor te komen wanneer het
over vertegenwoordiging van regio's gaat in de omgeving van
de Gemeenschap, hoewel bovendien de plantsoenenwijk en de
onmiddellijke omgeving door dit soort kantoren zijn over-
spoeld.

Question n° 581 de M°" Nagy du 27 janvier 1993 (Fr.):

L'implantation de bureaux des regions d'Europe dans Ie
quartier europeea.

II me revient que malgre 1'avis negatif emis par la Ville de
Bruxelles concernant 1'implantation de la representation du
Senat de Berlin au 71, rue Michel-Ange (zone de logement), la
Region tient a delivrer Ie permis sur base de 1'article 139 de
1'ordonnance organique de la planification et de 1'urbanisme.

Cette attitude me semble assez frequente lorsqu'il s'agit de
representations des regions aux alentours des batiments de la
Communaute, alors que par ailleurs Ie quartier des squares et
les environs immediats sont envahis par ce type de bureaux.
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Kan de Minister ter zake op de volgende vragen antwoor-
den:

1. Op weike criteria steunt de beslissing tot afwijking van
de voorziene bestemming en de afgifte van de bouwvergun-
ning voor de Michel Angelostraat nr. 71 ?

2. Weike raining maakt de Executieve inzake de behoefte
aan kantooroppervlakten in de omgeving van de Europese
Gemeenschap en meer in het bijzonder in de plantsoenenwijk
om tegemoet te komen aan de vraag van de verschillende
Europese Gewesten die te Brussel willen vertegenwoordigd
zijn?

3. Krachtens weike bepaling past men op hen artikel 139
toe?

Ant\voord: Om het geachte lid een zo duidelijk mogelijk
antwoord te geven, heb ik mijn administratie bijkomende
inlichtingen gevraagd.

Zodra ik hierover beschik, zai ik het antwoord op de vraag
waarover sprake bezorgen.

A ce propos, Ie Ministre peut-il repondre aux questions
suivantes:

1. Sur quels criteres repose la decision de derogation a
1'affectadon prevue et de delivrance du permis de batir pour Ie
71, rue Michel-Ange?

2. Quelle est 1'evaluation que PExecutif fait des besoins en
matiere de surface de bureaux dans les alentours de la
Communaute europeenne et plus particulierement dans Ie
quartier des squares pour repondre a la demande des diffe-
rentes regions d'Europe qui voudraient etre representees a
Bruxelles ?

3. En vertu de quelle disposition leur applique-t-on Parti-
cle 139 ?

Reponse: Afin de pouvoir fournir a 1'honorable membre
une reponse la plus eclairee possible, j'ai interroge mon
administration en vue d'obtenir des informations complemen-
taires.

Des que ces renseignements seront en ma possession, je ne
manquerai pas de transmettre la reponse a la question dont
objet.

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Externe Betrekkingen

Vraag nr. 175 van de heer Hasquin d.d. 19 januari 1993
(Fr.) :

Wooaplaats van de personeelsleden van het Gewest.

Kan de heer Minister mij het aantal contractuele en
statutaire personeelsleden van de besturen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de pararegionale instellingen
meedelen, volgens hun wettelijke woonplaats, uitgesplitst per
rang, taalrol en gewest waar de woonplaats zich bevindt ?

Antwoord : Tot mijn spijt moet ik het geachte lid medede-
len dat de inlichtingen die we van de Administratie moeten
krijgen om op zijn vraag te kunnen antwoorden ons niet
kunnen verstrekt worden binnen de gestelde termijn.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een definitief antwoord aan het geachte lid te
verstrekken.

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

Question n° 175 de M. Hasquin du 19 janvier 1993 (Fr.) :

Domiciliation des agents regionaux.

Monsieur Ie Ministre peut-il me fournir Ie nombre d'agents
contractuels et statutaires des administrations de la Region de
Bruxelles-Capitale et des pararegionaux par domiciliation
legale sur base d'une ventilation par rang, par groupe
linguistique et par region ou se situe Ie domicile ?

Reponse : Je suis au regret d'informer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres de
1'Administration des elements d'information qu'il ne s'avere
pas possible de communiquer dans Ie delai imparti.

Nonobstant cet inconvenient, j'insiste aupres de mes ser-
vices afin qu'une reponse definitive soit adressee a 1'honorable
membre Ie plus rapidement possible.

Vraag nr. 177 van mevrouw Nagy d.d. 22 januari 1993 (Fr.):

De (oa)gelijke behandeling tussen mannea en vrouwen in
de gewestelijke besturen.

De wet tot economische herorientering van 4 augustus
1978 betreffende de gelijke behandeling van mannen en
vrouwen op het werk is van toepassing bij de overheid en in
het bedrijfsleven. Op grond van het koninklijk besluit van
27 februari 1990 zijn de diverse diensten verplicht positieve
acties te voeren en maatregelen te treffen om scheve toestan-
den recht te trekken. Het is namelijk zo dat in artikel 119 van
die wet is voorgeschreven dat de bepalingen van de wet « geen

Question n° 177 de M"'' Nagy du 22 janvier 1993 (Fr.):

Les (in)egalites de traitement entre hommes et femmes au
sein de 1'adnunistratioa regionale.

La loi de reorientation economique du 4 aout 1978
concernant 1'egalite de traitement des hommes et des femmes
dans Ie monde du travail, est d'application dans les secteurs
public et prive. L'arrete royal du 27 fevrier 1990 impose aux
differents services de mener des actions positives et des
mesures pour corriger les desequilibres. En effet, Particle 119
de cette meme loi stipule que les dispositions de la loi « ne font
pas obstacle aux mesures visant a promouvoir 1'egalite des
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belemmering vormen voor maatregelen die het bevorderen
van gelijke kansen voor mannen en vrouwen tot doel hebben,
in het bijzonder de kansen van de vrouwen in de in artikel 116
bedoelde gebieden nadeling bemvloeden » (toegang tot de
betrekking, promorie in het beroepsleven).

In de huidige situade in niveau 1 bij de Administratie zijn er
heel weinig vrouwen. Bovendien zijn er helemaal geen vrou-
wen in de directieraad.

Kan de Minister mij bijgevolg het volgende meedelen :

1. Welk is het percentage vrouwen in niveau 1 bij de
diensten van de Executieve die onder zijn gezag staan en
weike is de verdeling per rang ?

2. Weike zijn de maatregelen die worden genomen bij
toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari 1990
om aan die feitelijke ongelijkheid een einde te maken ?

Antwoord: Tot mijn spijt moet ik het geachte lid mede-
delen dat de inlichtingen die we van de Administratie moeten
krijgen om op haar vraag te kunnen antwoorden ons met
kunnen verstrekt worden binnen de gestelde termijn.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een definitief antwoord aan het geachte lid te
verstrekken.

chances entre hommes et femmes, en particulier en remediant
aux inegalites de fait qui affectent les chances des femmes
dans les domaines vises a 1'article 116» (acces a 1'emploi,
promotion professionnelle).

La situation actuelle au niveau 1 de 1'Administration fait
etat d'un tres faible nombre de femmes. De plus, il y a absence
complete de femmes au niveau du conseil de direction.

Des lors, Ie Ministre peut-il me dire :

1. Quel est Ie pourcentage actuel de femmes au niveau 1
dans les services de 1'Executif dont il a la tutelle, ainsi que leur
repartition par rang ?

2. Quelles sont les mesures qui sont prises, en application
de 1'arrete royal du 27 fevrier 1990, pour remedier aux
inegalites de fait ?

Repoase : Je suis au regret d'informer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres de
1'Administration des elements d'information qu'il ne s'avere
pas possible de communiquer dans Ie delai imparti.

Nonobstant cet inconvenient, j'insiste aupres de mes ser-
vices afin qu'une reponse definitive soit adressee a 1'honorable
membre Ie plus rapidement possible.

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

Vraag nr. 198 van mevrouw Nagy d.d. 22 januari 1993 (Fr.):

De (on)gelijke behandeling tussen mannen en vrouwea in
de gewestelijke besturen.

De wet tot economische herorientering van 4 augustus
1978 die betrekking heeft op de gelijke behandeling van de
mannen en de vrouwen in de arbeidswereld, is van toepassing
in de openbare en de prive-sector.

Het koninklijk besluit van 27 februari 1990 draagt de
verschillende diensten op, positieve akties te voeren en
maatregelen te nemen om de wanverhouding ongedaan te
maken. In artikel 119 van dezelfde wet staat inderdaad dat
«de bepalingen van de wet vormen geen belemmering voor
maatregelen die het bevorderen van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen tot doel hebben, in het bijzonder voor
feitelijke ongelijkheden op te heffen weike de kansen van de
vrouwen in de in artikel 116, eerste lid, bedoelde gebieden
nadelig bemvloeden » (toegang tot het arbeidsproces, promo-
tiekansen).

Kan de Minister mij bijgevolg zeggen :

1. Welk percentage vrouwen thans tot niveau 1 behoort in
de overheidsdiensten waarop de Executieve toezicht uitoefent
en wat de verdeling is per rang ?

2. Weike maatregelen er genomen zijn met toepassing van
het koninklijk besluit van 27 februari 1990 om de feitelijke
ongelijkheden weg te werken ?

Ministre du Logement, de rEnvironnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de FEau

Question n° 198 de M°" Nagy du 22 janvier 1993 (Fr.):

Les (m)egalites de traitemeut eatre hommes et femmes au
sem de I'administration regionale.

La loi de reorientation economique du 4 aout 1978
concernant 1'egalite de traitement des hommes et des femmes
dans Ie monde du travail, est d'application dans les secteurs
public et prive.

L'arrete royal du 27 fevrier 1990 impose aux differents
services de mener des actions positives et des mesures pour
corriger les desequilibres. En effet, 1'article 119 de cette meme
loi stipule que les dispositions de la loi « ne font pas obstacle
aux mesures visant a promouvoir 1'egalite des chances entre
hommes et femmes, en particulier en remediant aux inegalites
de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines
vises a 1'article 116» (acces a 1'emploi, promotion profession-
nelle).

Des lors. Ie Ministre-President peut-il me dire :

1. Quel est Ie pourcentage actuel de femmes au niveau 1
dans les organismes publics dont il a la tutelle, ainsi que leur
repartition par rang ?

2. Queues sont les mesures qui sont prises, en application
de 1'arrete royal du 27 fevrier 1990, pour remedier aux
inegalites de fait ?

342
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Aatwoord : Gezien deze materie onder de bevoegdheid van
mijn collega J. Chabert, Minister van Openbaar Ambt, valt
zai deze het antwoord op de vraag van het geachte lid
formuleren in naam van alle Ministers en Staatssecretarissen
van de Executieve.

Repoase : Etant donne que cette matiere est de la compe-
tence de mon collegue, J. Chabert, Ministre de la Fonction
publique, celui-ci repondra a la question de 1'honorable
membre au nom de tous les Ministres et Secretaires d'Etat de
1'Executif.

Minister belast met Economic
Vraag nr. 117 van mevrouw Nagy d.d. 22 januari 1993 (Fr.):

De (oa)gelifke behaadeling tussen maaaea en vrouwen in
de gewestelijke besturen.

De wet tot economische herorientering van 4 augustus
1978 die betrekking heeft op de gelijke behandeling van de
mannen en de vrouwen in de arbeidswereld, is van toepassing
in de openbare en de prive-sector.

Het koninklijk besluit van 27 februari 1990 draagt de
verschillende diensten op, positieve akties te voeren en
maatregelen te nemen om de wanverhouding ongedaan te
maken. In artikel 119 van dezelfde wet staat inderdaad dat
«de bepalingen van de wet vormen geen belemmering voor
maatregelen die het bevorderen van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen tot doel hebben, in het bijzonder voor
feitelijke ongelijkheden op te heffen weike de kansen van de
vrouwen in de in artikel 116, eerste lid, bedoelde gebieden
nadelig beinvloeden » (toegang tot het arbeidsproces, promo-
tiekansen).

Kan de Minister mij bijgevolg zeggen :

1. Welk percentage vrouwen thans tot niveau 1 behoort in
de overheidsdiensten waarop de Executieve toezicht uitoefent
en wat de verdeling is per rang ?

2. Weike maatregelen er genomen zijn met toepassing van
het koninklijk besluit van 27 februari 1990 om de feitelijke
ongelijkheden weg te werken ?

Antwoord : Gezien deze materie onder de bevoegdheid van
mijn collega J. Chabert, Minister van Openbaar Ambt, valt
zai deze het antwoord op de vraag van het geachte lid
formuleren in naam van alle Ministers en Staatssecretarissen
van de Executieve.

Ministre de 1'Economie
Question n° 117 de M"" Nagy du 22 janvier 1993 (Fr.);

Les (m)egalites de traitement entre hommes et femmes au
sein de I'administration regionale.

La loi de reorientation economique du 4 aout 1978
concernant 1'egalite de traitement des hommes et des femmes
dans Ie monde du travail, est d'application dans les secteurs
public et prive.

L'arrete royal du 27 fevrier 1990 impose aux differents
services de mener des actions positives et des mesures pour
corriger les desequilibres. En effet, 1'article 119 de cette meme
loi stipule que les dispositions de la loi « ne font pas obstacle
aux mesures visant a promouvoir 1'egalite des chances entre
hommes et femmes, en particulier en remediant aux inegalites
de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines
vises a 1'article 116» (acces a 1'emploi, promotion profession-
nelle).

Des lors, Ie Ministre-President peut-il me dire :

1. Quel est Ie pourcentage actuel de femmes au niveau 1
dans les organismes publics dont il a la tutelle, ainsi que leur
repartition par rang ?

2. Quelles sont les mesures qui sont prises, en application
de 1'arrete royal du 27 fevrier 1990, pour remedier aux
inegalites de fait ?

Repoase: Etant donne que cette matiere est de la compe-
tence de mon collegue, J. Chabert, Ministre de la Fonction
publique, celui-ci repondra a la question de 1'honorable
membre au nom de tous les Ministres et Secretaires d'Etat de
1'Executif.

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten
Vraag nr. 332 van de heer Drouart d.d. 28 oktober 1992

(Fr.) :

laveataris van de gebouwen gebmikt door bet Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

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

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes
Question n° 332 de M. Drouart du 28 octobre 1992 (Fr.):

Inveatsdre des immeubles occupes par la Region de Bruxel-
les-Capitale.

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):
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— 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 ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat zijn vraag werd doorgezonden aan mijn collega, Minister
Chabert, die ter zake bevoegd is en zijn antwoord zai doen
toekomen.

— 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 ?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que sa question a ete transmise a mon collegue, Ie
Ministre Chabert, competent en la matiere qui transmettra sa
reponse.

Vraag nr. 361 van mevrouw Nagy d.d. 22 januari 1993 (Pr.):

De (oa)gelijke behandeling tassen maimen en vrouwen in
de gewestelijke besturea.

De wet tot economische herorientering van 4 augustus
1978 die betrekking heeft op de gelijke behandeling van de
mannen en de vrouwen in de arbeidswereld, is van toepassing
in de openbare en de prive-sector.

Het koninklijk besluit van 27 februari 1990 draagt de
verschillende diensten op, positieve akties te voeren en
maatregelen te nemen om de wanverhouding ongedaan te
maken. In artikel 119 van dezelfde wet staat inderdaad dat
« de bepalingen van de wet vormen geen belemmering voor
maatregelen die het bevorderen van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen tot doel hebben, in het bijzonder voor
feitelijke ongelijkheden op te heffen weike de kansen van de
vrouwen in de in artikel 116, eerste lid, bedoelde gebieden
nadelig beihvloeden » (toegang tot het arbeidsproces, promo-
tiekansen).

Kan de Minister mij bijgevolg zeggen :

1. Welk percentage vrouwen thans tot niveau 1 behoort in
de overheidsdiensten waarop de Executieve toezicht uitoefent
en wat de verdeling is per rang?

2. "Weike maatregelen er genomen zijn met toepassing van
het koninklijk besluit van 27 februari 1990 om de feitelijke
ongelijkheden weg te werken ?

Antwoord : Gezien deze materie onder de bevoegdheid van
mijn collega J. Chabert, Minister van Openbaar Ambt, valt
zai deze het antwoord op de vraag van het geachte lid
formuleren in naam van alle Ministers en Staatssecretarissen
van de Executieve.

Question n° 361 de M°" Nagy du 22 janvier 1993 (Fr.) :

Les (in)egalites de traitement eatre hommes et femmes au
seia de I'administration regionale.

La loi de reorientation economique du 4 aout 1978
concernant 1'egalite de traitement des hommes et des femmes
dans Ie monde du travail, est d'application dans les secteurs
public et prive.

L'arrete royal du 27 fevrier 1990 impose aux differents
services de mener des actions positives et des mesures pour
corriger les desequilibres. En effet, 1'article 119 de cette meme
loi stipule que les dispositions de la loi « ne font pas obstacle
aux mesures visant a promouvoir 1'egalite des chances entre
hommes et femmes, en particulier en remediant aux inegalites
de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines
vises a 1'article 116» (acces a 1'emploi, promotion profession-
nelle).

Des lors. Ie Ministre-President peut-il me dire :

1. Quel est Ie pourcentage actuel de femmes au niveau 1
dans les organismes publics dont il a la tutelle, ainsi que leur
repartition par rang?

2. Quelles sont les mesures qui sont prises, en application
de 1'arrete royal du 27 fevrier 1990, pour remedier aux
inegalites de fait ?

Reponse : Etant donne que cette matiere est de la compe-
tence de mon collegue, J. Chabert, Ministre de la Fonction
publique, celui-ci repondra a la question de 1'honorable
membre au nom de tous les Ministres et Secretaires d'Etat de
1'Executif.
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Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 94 van mevrouvv Nagy d.d. 22 januari 1993 (Fr.) :

De (oa)gelijke behaadeling tussea maaaea en vrouwen in
de gewestelijke bestwea.

De wet tot economische herorientering van 4 augustus
1978 die betrekking heeft op de gelijke behandeling van de
mannen en de vrouwen in de arbeidswereld, is van toepassing
in de openbare en de prive-sector.

Het koninklijk besluit van 27 februari 1990 draagt de
verschillende diensten op, positieve akties te voeren en
maatregelen te nemen om de wanverhouding ongedaan te
maken. In artikel 119 van dezelfde wet staat inderdaad dat
«de bepalingen van de wet vormen geen belemmering voor
maatregelen die het bevorderen van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen tot doel hebben, in het bijzonder voor
feitelijke ongelijkheden op te heffen weike de kansen van de
vrouwen in de in artikel 116, eerste lid, bedoelde gebieden
nadelig bemvloeden» (toegang tot het arbeidsproces, promo-
tiekansen).

Kan de Minister mij bijgevolg zeggen :

1. Welk percentage vrouwen thans tot niveau 1 behoort in
de overheidsdiensten waarop de Executieve toezicht uitoefent
en wat de verdeling is per rang ?

2. Weike maatregelen er genomen zijn met toepassing van
het koninklijk besluit van 27 februari 1990 om de feitelijke
ongelijkheden weg te werken ?

Aatwoord : Gezien deze materie onder de bevoegdheid van
mijn collega J. Chabert, Minister van Openbaar Ambt, valt
zai deze het antwoord op de vraag van het geachte lid
formuleren in naam van alle Ministers en Staatssecretarissen
van de Executieve.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Question n° 94 de M" Nagy du 22 janvier 1993 (Fr.):

Les (ia)egafites de traitement entre bommes et femmes au
sein de 1'administratioa regionale.

La loi de reorientation economique du 4 aout 1978
concernant 1'egalite de traitement des homines et des femmes
dans Ie monde du travail, est d'application dans les secteurs
public et prive.

L'arrete royal du 27 fevrier 1990 impose aux differents
services de mener des actions positives et des mesures pour
corriger les desequilibres. En effet, 1'article 119 de cette meme
loi stipule que les dispositions de la loi « ne font pas obstacle
aux mesures visant a promouvoir 1'egalite des chances entre
hommes et femmes, en particulier en remediant aux inegalites
de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines
vises a 1'article 116» (acces a 1'emploi, promotion profession-
nelle).

Des lors, Ie Ministre-President peut-il me dire :

1. Quel est Ie pourcentage actuel de femmes au niveau 1
dans les organismes publics dont il a la tutelle, ainsi que leur
repartition par rang ?

2. Quelles sont les mesures qui sont prises, en application
de 1'arrete royal du 27 fevrier 1990, pour remedier aux
inegalites de fait ?

Repoase: Etant donne que cette matiere est de la compe-
tence de mon collegue, J. Chabert, Ministre de la Fonction
publique, celui-ci repondra a la question de 1'honorable
membre au nom de tous les Ministres et Secretaires d'Etat de
1'Executif.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,

Openbaar Ambt
en Externe Betrekldngen

Vraag nr. 93 van mevrouw Nagy d.d. 22 januari 1993 (Pr.) :

De (on)geUjke behandeling tusseii mannen en vroiiwea ia
de gewestelijke besturen.

De wet tot economische herorientering van 4 augustus
1978 die betrekking heeft op de gelijke behandeling van de
mannen en de vrouwen in de arbeidswereld, is van toepassing
in de openbare en de prive-sector.

Het koninklijk besluit van 27 februari 1990 draagt de
verschillende diensten op, positieve akties te voeren en
maatregelen te nemen om de wanverhouding ongedaan te
maken. In artikel 119 van dezelfde wet staat inderdaad dat
«de bepalingen van de wet vormen geen belemmering voor
maatregelen die het bevorderen van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen tot doel hebben, in het bijzonder voor
feitelijke ongelijkheden op te heffen weike de kansen van de
vrouwen in de in artikel 116, eerste lid, bedoelde gebieden
nadelig bemvloeden» (toegang tot het arbeidsproces, promo-
tiekansen).

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

et des Relations exterieures

Question n° 93 de M"" Nagy du 22 janvier 1993 (Fr.):

Les (in)egalites de traitement entre hommes et femmes au
sein de 1'administratioa regionale.

La loi de reorientation economique du 4 aout 1978
concernant 1'egalite de traitement des hommes et des femmes
dans Ie monde du travail, est d'application dans les secteurs
public et prive.

L'arrete royal du 27 fevrier 1990 impose aux differents
services de mener des actions positives et des mesures pour
corriger les desequilibres. En effet, 1'article 119 de cette meme
loi stipule que les dispositions de la loi « ne font pas obstacle
aux mesures visant a promouvoir 1'egalite des chances entre
hommes et femmes, en particulier en remediant aux inegalites
de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines
vises a 1'article 116» (acces a 1'emploi, promotion profession-
nelle).
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Kan de Minister mi] bijgevolg zeggen :

1. Welk percentage vrouwen thans tot niveau 1 behoort in
de overheidsdiensten waarop de Executieve toezicht uitoefent
en wat de verdeling is per rang ?

2. Weike maatregelen er genomen zijn met toepassing van
het koninklijk besluit van 27 februari 1990 om de feitelijke
ongelijkheden weg te werken ?

Antwoord: Gezien deze materie onder de bevoegdheid van
mijn collega J. Chabert, Minister van Openbaar Ambt, valt
zai deze het antwoord op de vraag van het geachte lid
formuleren in naam van alle Ministers en Staatssecretarissen
van de Executieve.

Des lors. Ie Ministre-President peut-il me dire :

1. Quel est Ie pourcentage actuel de femmes au niveau 1
dans les organismes publics dont il a la tutelle, ainsi que leur
repartition par rang ?

2. Quelles sont les mesures qui sont prises, en application
de 1'arrete royal du 27 fevrier 1990, pour remedier aux
inegalites de fait ?

Reponse : Etant donne que cette matiere est de la compe-
tence de mon collegue, J. Chabert, Ministre de la Foncdon
publique, eelui-ci repondra a la question de 1'honorable
membre au nom de tous les Ministres et Secretaires d'Etat de
1'Executif.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vraag nr. 93 van mevrouw Nagy d.d. 22 januari 1993 (Fr.) :

De (on)gelijke behandeliag tussen mannen en vrouwea in
de gewestelifke besturen.

De wet tot economische herorientering van 4 augustus
1978 die betrekking heeft op de gelijke behandeling van de
mannen en de vrouwen in de arbeidswereld, is van toepassing
in de openbare en de prive-sector.

Het koninklijk besluit van 27 februari 1990 draagt de
verschillende diensten op, positieve akties te voeren en
maatregelen te nemen om de wanverhouding ongedaan te
maken. In artikel 119 van dezelfde wet staat inderdaad dat
« de bepalingen van de wet vormen geen belemmering voor
maatregelen die het bevorderen van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen tot doel hebben, in het bijzonder voor
feitelijke ongelijkheden op te heffen weike de kansen van de
vrouwen in de in artikel 116, eerste lid, bedoelde gebieden
nadelig beihvloeden» (toegang tot het arbeidsproces, promo-
tiekansen).

Kan de Minister mij bijgevolg zeggen :

1. Welk percentage vrouwen thans tot niveau 1 behoort in
de overheidsdiensten waarop de Executieve toezicht uitoefent
en wat de verdeling is per rang ?

2. Weike maatregelen er genomen zijn met toepassing van
het koninklijk besluit van 27 februari 1990 om de feitelijke
ongelijkheden weg te werken ?

Antwoord: Gezien deze materie onder de bevoegdheid van
mijn collega J. Chabert, Minister van Openbaar Ambt, valt
zai deze het antwoord op de vraag van het geachte lid
formuleren in naam van alle Ministers en Staatssecretarissen
van de Executieve.

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

de la Conservation de la Nature
et de la Polidque de 1'Eau

Question n" 93 de M"" Nagy du 22 janvier 1993 (Fr.):

Les (ia)egalites de traitement entre hommes et femmes au
sein de 1'administration regionaie.

La loi de reorientation economique du 4 aout 1978
concernant 1'egalite de traitement des hommes et des femmes
dans Ie monde du travail, est d'application dans les secteurs
public et prive.

L'arrete royal du 27 fevrier 1990 impose aux differents
services de mener des actions positives et des mesures pour
corriger les desequilibres. En effet, 1'article 119 de cette meme
loi stipule que les dispositions de la loi « ne font pas obstacle
aux mesures visant a promouvoir 1'egalite des chances entre
hommes et femmes, en particulier en remediant aux inegalites
de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines
vises a 1'article 116» (acces a 1'emploi, promotion profession-
nelle).

Des lors. Ie Ministre-President peut-il me dire :

1. Quel est Ie pourcentage actuel de femmes au niveau 1
dans les organismes publics dont il a la tutelle, ainsi que leur
repartition par rang ?

2. Quelles sont les mesures qui sont prises, en application
de 1'arrete royal du 27 fevrier 1990, pour remedier aux
inegalites de fait?

Reponse : Etant donne que cette matiere est de la compe-
tence de mon collegue, J. Chabert, Ministre de la Fonction
publique, celui-ci repondra a la question de 1'honorable
membre au nom de tous les Ministres et Secretaires d'Etat de
1'Executif.

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

Evolutie van de bescbermmgsdossiers te Brussel.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 23, biz. 2274.

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

L'etat d'avancement des dossiers de classement.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 23, p. 2274.
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Vraag nr. 245 van de heer Zenner d.d. 14 december 1992
(Pr.) :

Onafhaakelijkbeid van de leden van de Koaialclijke Com-
missie voor Monumentea en Landschappen .

Tijdens de vergadering van de BHR van woensdag
21 oktober 1992 heeft de Minister-Voorzitter, in antwoord
op mijn interpellatie betreffende «de plichtenleer en de
belangenconflicten van gewestelijke gezagsdragers» nog-
maals uiting gegeven aan zijn streven om eike toestand met
dubbele belangen of eike toestand waarin een gezagdrager
tegelijk rechter en partij is, te vermijden.

Ik verneem dat tijdens de vergadering van 2 december 1992
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschap-
pen een gunstig advies gaf over het BBP Soeverein-Oost, deel
Noord dat met name betrekking heeft op het beschermde
landschap rondom en het beschermde kasteel Charles Albert
(K.B. van 8 augustus 1988), sommige aanwezige personen
verbaasd waren over de samenstelling van deze commissie.

De maker van het BBP zou met name deel hebben
uitgemaakt van de commissie. Bovendien zou de vertegen-
woordiger van de promotor zich. erop beroepen hebben dat de
promotor een ander lid van de commissie opdracht zou
hebben gegeven om de architecturale aspecten van het project
te verdedigen, wat dit lid dan zou hebben gedaan.

Zijn deze feiten juist? Zo ja, waren deze personen dan met
tegelijk rechter en partij ? Kan een dergelijke toestand worden
geduld ? Zijn er criteria of onverenigbaarheden die tot doel
hebben de volledige onafhankelijkheid van de commissieleden
te waarborgen ?

Antwoord: Ten einde het geachte lid een zo nauwkeurig
mogelijk antwoord te verschaffen, heb ik op 22 december
laatstleden de voorzitter van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen verzocht me de nodige infor-
matie op te sturen en meer bepaald informade over de
behandeling van het dossier betreffende het eigendom Char-
les-Albert te Watermaal-Bosvoorde.

Zodra ik in het bezit ben van het antwoord van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
zai ik u de informatie meedelen.

Question n" 245 de M. Zenner du 14 decembre 1992 (Fr.):

Jndependance des membres de la Commission royale des
Monuments et Sites.

Au cours de la seance du CRB du mercredi 21 octobre
1992, M. Ie Ministre-President, en reponse a mon interpella-
tion concernant «la deontologie et les conflits d'interets de
responsables regionaux», a reitere son souci, manifeste deja
anterieurement, d'eviter, toute situation de dualite d'interets
ou toute situation dans laquelle un reponsable est a la fois
juge et partie.

n me revient que lors de la reunion du 2 decembre 1992 la
Commission royale des Monuments et Sites a 1'occasion de
laquelle cette commission emit un avis favorable sur Ie PPAS
Souverain-Est partie Nord qui concerne notamment Ie site et
Ie chateau Charles Albert classes (A.R. du 8 aout 1988),
certaines personnes presentes se sont etonnees de la composi-
tion de cette commission.

L'auteur du PPAS aurait notamment fait partie de la
commission. Par ailleurs, Ie representant du promoteur aurait
fait etat de ce qu'un autre membre de la commission aurait ete
charge par ce promoteur de defendre les aspects architectu-
raux du projet et, a sa demande, ce membre aurait alors
defendu Ie projet.

Ces faits sont-ils exacts? Si oui, ces personnes ne se
trouvaient-elles pas etre a la fois juge et partie? Pareille
situation peut-elle etre admise? Y a-t-il des criteres ou des
incompatibilites dans Ie but d'assurer la totale independance
des membres de la Commission ?

Reponse : Afin de pouvoir fournir a 1'honorable membre
une reponse la plus eclairee possible, j'ai interroge en date du
22 decembre dernier Ie President de la Commission royale des
Monuments et des Sites afin qu'il me fasse parvenir les
informations necessaires, en particulier a propos du traite-
ment du dossier de la propriete Charles-Albert a Watermael-
Boitsfort.

Des que la reponse de la Commission royale des Monu-
ments et des Sites sera en ma possession, je ne manquerai pas
de vous la transmettre.
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Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

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

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

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

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

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

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

Op heden moet de Executieve haar beslissing wettelijk
hebben genomen. Zou de heer Minister-Voorzitter me kun-
nen zeggen of hi] de beslissing van de Anderlechtse gemeente-
raad heeft vernietigd? Of heeft hij deze beraadslaging aan-
vaard, waardoor de b.v.b.a. Golf Action het landelijk karak-
ter van Neerpede kan vernietigen ?

Aatwoord : Ik heb de eer aan het gachte lid mede te delen
dat de beraadslaging van de gemeenteraad van Anderlecht
waarnaar hi] in zijn vraag verwijst, uitvoerbaar is geworden
wegens verstrijken van de termijn.

De huurwaarde stemde overeen met de schatting door de
ontvanger van de registratie. De dienst Stedebouw had geen
bezwaren en er werd een geldige stedebouwkundige vergun-
ning afgegeven.

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

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

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

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

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

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

s.p.r.l.;

- la necessite de proteger Ie milieu concerne;
- Ie caractere speculatif d'un tel projet.

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

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que la deliberation du conseil communal d'Anderlecht evo-
quee dans sa question, est devenue executoire par expiration
du delai.

En effet, la valeur locative etait conforme a 1'estimation du
receveur de 1'enregistrement. D'autre part. Ie service de
1'Urbanisme n'a pas emis d'objection et un permis d'urba-
nisme en bonne et due forme a ete delivre.
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Vraag nr. 497 van de heer Drouart d.d. 29 juli 1992 (Pr.):

De toekenaing van chauffeurs aan oud-Ministers,

1k las in de pers daf oud-Ministers of gewestelijke of
nationale oud-Staatssecretarissen het voordeel behielden over
een chauffeur te kunnen beschikken na him functie te hebben
neergelegd.

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

In bevestigend geval, wat kost dit ?

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

Antwoord: Ik kan het achtbare lid antwoorden dat de
nationale en gewestelijke Ministers en Staatssecretarissen al
de voordelen die gepaard gaan met hun functie (chauffeurs,
secretaressen, attaches, kok) verliezen op het ogenblik dat zij
niet meer deel uitmaken van de nationale regering of van de
gewestelijke Executieve.

Question n» 497 de M. Drouart du 29 juillet 1992 (Fr.):

L 'octroi de chauffeurs a d'anciens Miaistres.

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

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

Dans 1'affirmative, quel en est son cout ?

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

Reponse : A la question de 1'honorable membre j'ai 1'hon-
neur de lui repondre que les Ministres et Secretaires d'Etat
nationaux et regionaux perdent tous les avantages (chauf-
feurs, secretaires, attaches, cuisiniere...) lies a leur fonction
des qu'ils quittent Ie gouvernement national ou 1'Executif
regional.

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

Het gewestelijk aaadeel in het rdeawe Heizelstadioa.

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

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

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

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
kan ik inderdaad bevestigen dat het Heizelstadion, zoals het
nu is, geen uitstalraam op Europa is.

Daarom heb ik van in het begin een financiele inspanning
vanwege het Gewest onderschreven, voor zover de nationale
regering het grootste deel van de renovatiekosten op zich
neemt.

Mocht er anderzijds door de privesector aan deelname
gedacht worden, bijvoorbeeld via compensaties van kanto-
renontwikkeling, dan mag dit niet ten koste van de kwaliteit
van de stedebouw gebeuren. Dit heb ik onlangs aan de Eerste
Minister medegedeeld, tijdens een onderhoud hierover. De
praktische schikkingen moeten in overleg met de betrokken
partners getroffen worden.

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

La part regionale dans Ie nouveau stade du Heysel.

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

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

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

Reponse: En reponse a sa question, je puis assurer
1'honorable membre que 1'Executif estime effectivement que
le stade du Heysel, dans sa configuration actuelle, ne consti-
tue pas une vitrme sur 1'Europe.

C'est pourquoi, depuis toujours, j'ai souscrit a 1'idee d'un
effort financier de la Region pour autant que la part majeure
des frais de renovation soit prise en charge par le gouverne-
ment national.

Si, par ailleurs, une participation du secfeur prive etait
envisagee - par exemple sous la forme d'une compensation
d'un programme de bureaux —, celle-ci ne pourra se faire au
detriment d'un urbanisme qualitatif. C'est ce message que j'ai
communique recemment a Monsieur le Premier Ministre a
1'occasion d'une entrevenue a ce sujet. Les modalites prati-
ques doivent faire 1'objet d'une concertation entre les parties
interessees.
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Vraag nr. 516 van mevrouw Nagy d.d. 3 augustus 1992
(Fr.):

De overdracht van de dode hand van Staat naar Gewest.

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

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

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

Kan de Minister me zeggen:

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

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

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

Antwoord: I. De dode hand komt, als gewestelijk inko-
men, tweemaal voor in de Middelenbegroting: als «Over-
dracht van de centrale overheid bedoeld bij artikel 63 van de
wet van 16 januari 1989 » en als « Overdracht van de centrale
overheid bestemd voor de betaling van de interesten van de
lening De Muyter». Het laatste vormde tot 1991 een ont-
vangst op een begrotingsfonds dat echter sindsdien werd
afgeschaft.

Globaal genomen Ugt het bedrag dat op de gewestelijke
begroting als opbrengst van de dode hand ingeschreven staat
sinds 1990 tussen 513 en 535 miljoen.

De werkelijk door het Ministerie van Binnenlandse Zaken
overgemaakte bedragen waren :

voor 1990 : 219,2 miljoen op 3 mei 1990;
voor 1991 : 235,1 miljoen op 11 februari 1991;
voor 1992 : 213,4 miljoen op 20 januari 1992.

De Staat heeft dus sinds 1990 het bedrag van 300 miljoen
dat op de gewestelijke begroting ingeschreven staat, niet meer
overgemaakt.

Dat bedrag is bedoeld als gedeeltelijke cpmpensatie van het
verschil tussen het totale, en door het niet innen van de
onroerende voorheffing gederfde inkomen en het krediet
ingeschreven op de begroting van Binnenlandse Zaken; deze
compensatie werd wel overgemaakt voor de jaren 1986 tot
1989 (400 miljoen voor 1986 en 1987, 334,7 miljoen voor
1988 en 300 miljoen voor 1989).

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

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

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

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

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

Le Ministre peut-il me dire:

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

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

3. Quelles ont ete les conclusions du groupe de travail
compose des reoresentants du Gouvernement et des renresen-
tants des R
pour 1992 ?

V^t-l.^-JlJ.^-t? V-H.1L \,\,\^ l\,i3 ^,\Jll^,l.U.>3tV/JHi3 U.L1 &l.«w'U.L/V- ^J-t LI Ct V dll

ose des representants du Gouvernement et des represen-
des Regions qui doit proposer de repartir les credits
1992 ?

Reponse: La mainmorte est prevue, a titre de recette
regionale, a deux endroits differents du budget des Voies et
Moyens : il s'agit d'une part du «transfert en provenance du
pouvoir central vise a 1'article 63 de la loi du 16 janvier
1989» et, d'autre part, du «transfert en provenance du
pouvoir central affecte au paiement des interets De Muyter».
Jusqu'en 1991, ce dernier faisait 1'objet d'une recette sur un
fonds budgetaire, qui a ete supprime depuis lors.

Globalement, le montant inscrit au budget regional pour la
mainmorte varie de 513 a 535 millions de francs depuis 1990.

Les montants payes par le Ministere de 1'Interieur ont, en
realite, ete les suivants :

1990 : 219,2 millions le 3 mai 1990;
1991 : 235,1 millions le 11 fevrier 1991;
1992 : 213,4 millions le 20 janvier 1992.

II est done exact que le montant de 300 millions inscrit au
budget regional n'a plus ete transfere par 1'Etat depuis 1990.

Ce montant est cense compenser partiellement la difference
entre le manque a gagner total, du a la non-perception du
precompte immobilier, et le credit prevu au budget de
1'Interieur; cette compensation a effectivement ete transferee
pour les annees 1986 a 1989, a raison de 400 millions pour
1986 et 1987, 344,7 millions pour 1988 et 300 millions pour
1989.

343
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2. De verdeling van het dode hand-krediet werd grondig
onderzocht door een interministeriele werkgroep, waaraan
afgevaardigden van de Gewesten hebben deelgenomen.

Als besluit van deze studie werd de algemene regeling voor
de verdeling bepaald in het koninklijk besluit van 6 december
1990, dat door de drie Gewestexecutieven goedgekeurd werd.

Dat besluit bepaalt de goederen die vrijgesteld zijn van
onroerende voorheffing en waarmee rekening moet worden
gehouden voor de verdeling van het dode hand-krediet,
namelijk:

1° de onroerende goederen, eigendom van een vreemde
Staat of van een publiekrechtelijke internationale organisatie;

2° de onroerende goederen, uitsluitend eigendom van de
Belgisch Staat, van een Gemeenschap of een Gewest, die
aangewend worden voor een openbare dienst of voor een
dienst van algemeen nut, waarvan de werking zich uitstrekt
over het Rijk, een Gemeenschap, een Gewest of tenminste een
Provincie;

3° de onroerende goederen,' eigendom van een instelling
van openbaar nut, die aangewend worden voor een openbare
dienst of voor een dienst van algemeen nut, waarvan de
werking zich uitstrekt over het Rijk, een Gemeenschap, een
Gewest of tenminste een Provincie;

2. La methode de repartition du credit mainmorte a fait
1'objet d'une etude approfondie en groupe de travail intermi-
nisteriel auquel ont participe des delegues des Regions.

En conclusion de cette etude, les regles generales de
repartition ont etc definies dans 1'arrete royal du 6 decembre
1990 qui a recueilli 1'accord des trois Executifs regionaux.

Get arrete fixe les proprietes immunisees du precompte
immobilier qui sont a retenir pour la repartition du credit
mainmorte, a savoir:

1° les immeubles propriete d'un Etat etranger ou d'une
organisation internationale de droit public;

2° les immeubles propriete de 1'Etat beige, d'une Commu-
naute ou d'une Region, qui sont affectes a un service public
ou d'un interet general, dont 1'activite s'etend au Royaume, a
une Communaute, a une Region ou a une Province au moins;

3° les immeubles propriete d'un organisme d'interet public,
qui sont affectes a un service public ou d'interet general dont
1'interet s'etend au Royaume, a une Communaute, a une
Region ou a une Province au moins.

Worden niet bedoeld onder 1°, 2° en 3°

1° de gebouwen bestemd voor de buitendiensten van de
bedoelde administratieve diensten en instellingen met uitzon-
dering van die weike de gewestelijke, provinciale of daarmee
gelijkgestelde besturen onderbrengen van de ministeriele
departementen, Posterijen, Telegrafie en Telefonie, en van de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

2° de gebouwen bestemd voor de diensten van de rechter-
lijke macht, met uitzondering van het Hot van Cassatie, de
hoven van beroep, het militair gerechtshof en de arbeidsho-
ven;

3° de ziekenhuizen;
4° de gebouwen bestemd voor de centra van de administra-

tieve diensten die bevoegd zijn voor sport en openluchtrecrea-
tie;

5° de gebouwen bestemd voor de diensten die bevoegd zijn
voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding;

6° de onderwijsinstellingen met inbegrip van de universitei-
ten en de administratieve gebouwen die afhankelijk zijn van
de genoemde instellingen;

7° de gebouwen bestemd voor erediensten;
8° de stations.

3. De Executieve gaat akkoord met de inhoud van het
koninklijk besluit van 6 december 1990, met het uit de
toepassing ervan voortvloeiende bedrag, namelijk 1.261,9
voor 1992 en met het respectieve aandeel van elk Gewest,
namelijk 65,1 % voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
1992.

De Executieve vindt echter dat ze benadeeld wordt door de
jaarlijkse eenzijdige vastlegging van een bedrag bij koninklijk
besluit, op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken.
Dat bedrag werd voor 1992 op 319,2 vastgesteld, hefgeen
25,3 % van het gederfde bedrag vertegenwoordigd, het
aandeel van het Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 207,7 mil-
joen.

Het verzet van het Hoofdstedelijk Gewest werd verschil-
lende malen medegedeeld: de Executieve van 10 oktober
1991 heeft het voorstel van de Minister van Binnenlandse
Zaken voor 1991 verworpen.

Ne sont pas vises aux points 1°, 2° et 3°:

1° les bailments affectes aux services exterieurs des admi-
nistrations et des organismes vises, a 1'exception de ceux qui
abritent les directions regionales, provinciales ou assimilees
des departements ministeriels, de la Poste, des Telegraphes et
Telephones et de la Societe des Chemins de fer beiges;

2° les batiments affectes aux services du pouvoir judiciaire
a 1'exception de la Cour de Cassation, des cours d'appel, de la
Cour militaire et des cours du travail;

3° les hopitaux;
4° les batiments affectes aux centres des administrations

competentes pour les sports et les activites de plein air;

5° les batiments affectes aux services competents pour la
formation professionnelle et 1'emploi;

6° les etablissements d'enseignement y compris les univer-
sites et les batiments administratifs relevant desdits etablisse-
ments;

7° les batiments affectes au culte;
8° les gares.

3. L'Executif ne conteste ni Ie contenu de 1'arrete du
6 decembre 1990, ni Ie montant obtenu suite a son applica-
tion, a savoir 1.261,9 pour 1'annee 1992, ni la part respective
de chaque Region, a savoir 65,1 % pour la Region de
Bruxelles-Capitale en 1992.

L'Executif s'estime, par centre, lese par Ie montant decide
unilateralement chaque annee par arrete royal, sur proposi-
tion du Ministre de 1'Interieur. Ce montant est fixe a 319,2
millions pour 1992, ce qui represente 25,3 % du prejudice, la
quote-part revenant a la Region bruxelloise s'elevant a 207,7
millions.

L'opposition de la Region bruxelloise a ete manifestee a
differentes reprises : Ie 10 octobre 1991,1'Executif rejetait la
proposition du Ministre de 1'Interieur relative a 1'annee 1991.
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Op 13 februari 1992, tijdens de Interministeriele Conferen-
tie Binnenlandse Zaken-Gewesten, heeft de Minister-Voorzit-
ter het standpunt van de Executieve betteffende het door de
Minister van Binnenlandse Zaken voorgesteld bedrag her-
haald. Hij heeft er ook aan herinnerd dat, tijdens de
bespreking van het ontwerp van bijzondere wet houdende
financiering van de Gemeenschappen en Gewesten (Dok.
Kmaer, 635/18 - 88/89 - Verslag biz. 606), de toenmalige
Minister van Institutionele Hervormingen (N), betreffende
het krediet voorzien door artikel 63 van de wet van 16 januari
1989 stelde dat: «het overleg met de Executieven zai
handelen over de omvang van het krediet, over de berekenin-
gen van de gederfde inkomsten, enz. en is er vooral op gericht
om betwistmgen te vermijden».

De Minister van Binnenlandse Zaken oordeelt dat het
bedrag vastgesteld wordt door de nationale Regering en enkel
door haar.

Daar de Ministerraad, zonder overleg met de Gewest-
executieven, voor 1992 een bedrag van 319,2 miljoen
goedkeurde, hetgeen voor Brussel een inkomenderving van
613 miljoen betekent, heb ik aan de Executieve voorgesteld
om dit aanhangig te maken bij het Overlegcomite Regering-
Executieven.

De aanhangigmaking gebeurde op 9 december 1992. Het
Overlegcomite is nog niet tot besluiten gekomen.

Le 13 fevrier 1992, lors de la Conference interministerielle
Interieur-Regions, le Ministre-President rappelait la position
de 1'Executif quant au montant propose par le Ministre de
1'Interieur. II faisait egalement remarquer que lors de la
discussion du projet de loi speciale relative au financement
des Communautes et des Regions (doc. parl. Chambre, 635/
18 - 88/89 - Rapport p. 606), le Ministre des Reformes
institutionnelles (N) de 1'epoque avait precise, a propos du
credit prevu a 1'article 63 de la loi du 16 janvier 1989 : «la
concertation avec les Executifs portera sur 1'importance du
credit, sur le calcul du manque a gagner, etc., et vise
essentiellement a eviter des contestations*.

Le Ministre de 1'Interieur estime, quant a lui, que le
montant est fixe par le seui Gouvemement national.

Le Conseil des Ministres ayant adopte pour 1992 un
montant de 319,2 millions, sans concertation avec les Execu-
tifs regionaux, ce qui represente un manque a gagner de
613 millions pour Bruxelles, j'ai propose a 1'Executif de saisir
le Comite de Concertation Gouvernement-Executifs.

Ledit Comite, qui a ete saisi de cette demande le 9 decembre
1992, n'a pas encore rendu de conclusion sur le sujet.

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

Stedebouwkundige vergunaing voor de hondeatraiamgs-
pistes.

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

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

Moet er voor een chalet en dikwijis een elektriciteitscabine
naast dergelijke pistes een stedebouwkundige verguiming
worden aangevraagd ?

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

Moet de eigenaar van de hondenclub maatregelen treffen
opdat de buurtbewoners hier geen hinder zouden van onder-
vinden ?

Antwoord: Als antwoord op de vraag van het geachte lid
kan ik de volgende informatie mededelen.

Op het vlak van de stedebouw bestaat er geen bijzondere
wetgeving of reglementering betreffende de aanleg van «ter-
reinen voor hondenafrichting».

Deze installaties zijn nochtans onderworpen aan stede-
bouwkundige vergunningen uit hoofde van artikel 84, § 1, 5°
van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende de
organisatie van de planning en de stedebouw, omdat ze
overduidelijk « het gebruik van een goed wijzigen met het oog
op een nieuwe bestemming». Voor de gebouwen die meestal
tot deze installaties behoren (chalets, mobiele installatie) is er
eveneens, voorafgaand aan de oprichting, een stedebouwkun-
dige vergunning vereist.

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

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

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

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

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

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

Des mesures doivent-elles etre prises par le proprietaire du
club canin pour assurer le cadre et les conditions de vie des
riverains ?

Repoase: En reponse a la question de 1'honorable mem-
bre, je puis donner les elements d'information suivants.

En matiere d'urbanisme, il n'existe pas de legislation ni
reglementation particulieres relatives a 1'installation de
« pistes d'education canine ».

Ce type d'installation est toutefois soumis a permis d'urba-
nisme en vertu de 1'article 84, § I", 5°, de 1'ordonnance du
29 aout 1991 organique de la planification et de 1'urbanisme,
puisqu'il constitue manifestement un «changement d'utilisa-
tion d'un bien non bati, en vue d'en changer l'affectation».
Les constructions connexes a ce genre d'installations (tels que
chalet, installations mobiles) necessitent egalement un permis
d'urbanisme prealable.
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In het Gewestplan komen er geen gebieden voor waaraan
een dergelijke gedetailleerde bestemming werd gegeven. Voor
de typische woongebieden en voor de gemengde woon- en
bedrijfsgebieden bepalen de voorschriften I.O.I, § 3, b), en
1.0.2, §3, b), van het Gewestplan dat: «de aard van de
activiteiten moet verenigbaar zijn met het wonen; tot onvere-
nigbaarheidsverklaring wordt slechts besloten na advies van
de bevoegde overlegcommissie».

Voor wat de door de eigenaar te treffen maatregelen inzake
bescherming van de omgeving en van het leefmilieu van de
omwonenden betreft, komt het aan de vergunning afgevende
overheid toe, in voorkomend geval, bijzondere voorwaarden
op te leggen voor de uitvoering van de installatie (afsluitingen,
beplantingen, beperking van de openingstijd,...).

En ce qui concerne votre 3'' question. Ie zonage du plan de
secteur n'entre pas dans ce type de detail. Toutefois, dans les
zones d'habitation et les zones mixtes d'habitation et d'entre-
prises du plan de secteur, les prescriptions I.O.I, § 3, b), et
1.0.2, § 3, b), du plan de secteur precisent que: «la nature des
activites doit etre compatible avec 1'habitation; 1'incompatibi-
lite n'est declaree qu'apres avis de la commission de concerta-
tion competente».

Enfin, quant aux mesures a prendre par Ie proprietaire pour
assurer Ie cadre et les conditions de vie des riverains, c'est a
1'autorite delivrant Ie permis qu'il incombe d'imposer, Ie cas
echeant, des conditions particulieres a la realisation d'une
telle installation (clotures, plantations, limitations des heures
d'ouvertures, etc...).

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

De gevolgea van bet begeleidingsplan voor werklozen.

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

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

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

Antwoord: Ik heb de eer mede te delen dat het antwoord
op uw schriftelijke vraag werd gegeven tijdens de Raadzitting
van 21 oktober 1992.

Ik verwijs dan ook naar het beknopt verslag van deze
zitting.

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

Les consequences du plan d'accompagnement des ch6-
meurs.

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

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

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

Reponse: J'ai 1'honneur de vous faire savoir que la reponse
a votre question ecrite a etc communiquee lors de la seance du
Conseil regional en date du 21 octobre 1992.

Je vous renvoie done au compte rendu analytique de cette
seance.

Vraag nr. 538 van de heer Vandenbossche d.d. 28 oktober
1992 (N.):

Structuur ea activiteitea van de inspectiediensten onder de
bevoegdbeid 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 ?

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 controle qui
relevent des attributions du Ministre ?

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

AnWoord: Hierna volgt het antwoord op de vragen van
het achtbare lid betreffende de «Dienst Huisvesting», de
«Dienst van de gesubsidieerde Werken », en de Administratie
van Stedebouw en Ruimtelijke Ordening».

I. Aangaande de Dienst Huisvesting: Aangezien er niet
meegedeeld wordt of het geachte lid van de Hoofdstedelijke
Raad evenzeer de voorafgaande controles beoogt die tot een
voorlopige aanvaarding van het dossier omtrent aanvraag van
premies kunnen leiden of tot de afwijzing ervan, als de
controles na de werken die kunnen leiden tot de afwijzing van
een oorspronkelijk aanvaard dossier, of de controles na x jaar
om na te gaan of de personen die de premies hebben
ontvangen him verbintenissen zijn nagekomen, dient het
antwoord genuanceerd te worden:

— voorafgaande controles: onbekend aantal administratieve
afwijzingen of afwijzingen na enquete;

— controle na werken: onbekend aantal administratieve
afwijzigingen na enquete;

— controle van de naleving van de verbintenissen: dergelijke
controle kon niet uitgevoerd worden bij gebrek aan
geschikt personeel.

Huidige situatie:

a) Comfortpremie (thans afgeschaft), geen controle uitge-
voerd, 17.000 dossiers na te kijken (KB van 23.06.1983, KB
van 10.10.1986, KB van 17.01.1989);

b) premies voor voetpaden: geen controle ingesteld.

c) premies voor verhuizing, installatie, huur:

— B44: voor het koninklijk besluit van 13 maart 1989 geen
controle ingesteld; vanaf het koninklijk besluit van 13
maart 1989 systematische controle van de toekennings-
voorwaarden om de 5 jaar.

— B46: systematische controle van de toekenningsvoorwaar-
den na 6 jaar, vervolgens om de 3 jaar.

d) premie voor het opknappen van gevels: voor het besluit
van de Executieve van 3 September 1990 geen controle
ingesteld, sedert dat besluit zou nagegaan moeten worden of
de begunstigde de woning niet binnen 3 jaar na het einde van
de gesubsidieerde werken verkoopt. Een controle voor de
eerste dossiers die onder die voorschriften vallen, zou slechts
verplicht worden omstreeks eind 1993.

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 ?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-
apres la reponse a ces questions concernant Ie «Service
Logement», Ie « Service des Travaux subsidies* et «l'Admi-
nistration de 1'Urbanisme et de 1'Amenagement du Terri-
toire».

I. En ce qui concerns Ie Service Logement: Vu qu'il n'est
pas precise si 1'honorable Conseiller regional vise aussi bien
les controles prealables qui peuvent mener a une acceptation
provisoire du dossier de demande de primes ou a un rejet, les
controles apres travaux qui peuvent aboutir a un rejet d'un
dossier initalement accepte, ou les controles apres x annees en
vue de verifier les engagements pris par les acquereurs de
primes, la reponse doit etre nuancee:

— controles prealables: nombre inconnu de rejets administra-
tifs ou apres enquete;

— controle apres travaux: nombres inconnu de rejets admi-
nistratifs ou apres enquete;

— controle du respect des engagements: il n'a pas ete possible
d'effectuer ce genre de controle faute de personnel appro-
prie.

Situation actuelle:

a) Prime au con fort (maintenant abrogee), aucun controle
fait, 17.000 dossiers a verifier (AR du 23.06.1983, AR du
10.10.1986, AR du 17.01.1989);

b) prime aux trottoirs: pas de controle prevu.

c) prime ADILS:

— B44: avant arrete royal du 13 mars 1989 pas de controle
prevu: a partir de 1'arrete royal du 13 mars 1989 controle
systematique des conditions d'octroi tous les 5 ans.

— B46: controle systematique des conditions d'octroi apres
6 ans, ensuite tous les 3 ans.

d) prime ravalement de facades: avant 1'arrete de 1'Execu-
tif du 3 septembre 1990 pas de controle prevu, depuis cet
arrete, il faudrait verifier si Ie beneficiaire ne vend pas Ie
logement endeans les 3 ans de la fin des travaux subsidies. Un
controle pour les premier dossiers geres par cette legislation
ne deviendrait obligatoire que vers la fin 1993;
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e) renovatiepremie:

— Koninklijk besluit van 23 juni 1983:
verbod om het goed vrijwillig onder bezwarende titel te
verkopen binnen 5 jaar na het einde van de werken;

— Koninklijk besluit van 18 december 1984:
geen verbintenis;

— Koninklijk besluit van 29 december 1988: het gereno-
veerde goed als woning behouden gedurende 5 jaar na die
werken:

— Besluit van de Executieve van 29 maart 1990:
— het goed tijdens 3 jaar na de werken niet verkopen;
— een periode in acht nemen tijdens weike de huurder niet
kan worden opgezegd en de verbintenis om de huur niet
boven een bepaalde grens (buiten de index) te verhogen
tijdens diezelfde periode.

Geen enkele controle is geschied — behalve soms het
constateren van een misdrijf. In de loop van 1993 moet alles
klaar zijn om deze controles uit te voeren. Met het oog daarop
is er een shrijven gericht aan de Ontvanger van de Adminis-
tratie der Registratie en Domeinen op 27 oktober 1992 om
zijn medewerking te verkrijgen en om het eens te worden over
de te volgen procedure. De brief is tot nu toe onbeantwoord
gebleven.

f) verwervingspremie:

— Koninklijk besluit van 23 juni 1983: ingebruikneming van
het goed binnen 6 maanden en gedurende 5 opeenvolgende
jaren vanaf de aankoopakte + hypothecaire lening van
minimum 700.000 fr. tegen een intrest van 8 %.

— Koninklijk besluit van 17 januari 1989: ingebruikneming
van het goed binnen 2 jaar gedurende 45 opeenvolgende
jaren vanaf de aankoopakte.

— Besluit van de Executieve van 11 juli 1991: ingebruikne-
ming van het goed binnen 3 maanden na de aansluiting van
de energiemeters (1 jaar voor de bouw) en gedurende 5
opeenvolgende jaren.

En de aanvrager mag bij de 3 besluiten noch verkopen,
noch verhuren gedurende die 5 jaar.

Hier leidt de in maart 1992 opnieuw aangevatte controle
reeds tot resultaten:

— aantal dossiers dat ter controle is voorgelegd: 2.783;
— aantal goedgekeurde dossiers: 1.909;
— aantal dossiers waarvoor terugbetaling wordt gevraagd:

188.
— uitgevoerd 21 dossiers voor een bedrag van 2.271.000 fr.

(terugbetaling door betrokkenen);
— bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde

Waarde, de registratie en Domeinen 62 dossiers voor
7.483.500 fr.;

— ter beslissing aan de bevoegde Minister voorgelegd: 6 dos-
siers voor 652.500 fr.;

— 99 dossiers die nog behandeld worden (sociale enquete aan
de gang bij reactie van de aanvragers).

Met de controle en inning houdt zich 1 eenheid voltijds
bezig, namelijk een halftijds personeelslid (informaticacel),
een onderbureauchef voor 1/4 tijds (eel premies verhuizing,
installatie huur en varia), een maatschappelijk assistente 1/4
tijds (eel premies verhuizing, installatie, huur).

Het zo gerecupereerde geld komt ten goede aan het Fonds
voor investeringen en terugbetaling der schuldenlast in de
sector van de sociale huisvesting.

e) prime pour la renovation:

- Arrete royal du 23 juin 1983 :
defense de vendre Ie bien volontairement a titre onereux
endeans les 5 ans apres la fin des travaux;

- Arrete royal du 18 decembre 1984:
pas d'engagement;

- Arrete royal du 29 decembre 1988: maintenir Ie bien
renove aux fins de logement pendant 5 ans apres travaux;

- Arrete de 1'Executif du 29 mars 1990:
— ne pas vendre Ie bien pendant 3 ans apres travaux;
- respecter une periode durant laquelle aucun preavis ne
peut etre donne au locataire et 1'engagement de ne pas
augmenter Ie loyer au-dela d'une certaine limite (hors
index) durant cette meme periode.

Aucun controle — sauf constat accidentel d'une infraction —
n'a ete effectue. Ceux-ci doivent etre mis en place dans Ie
courant 1993. A cette fin une lettre fut adressee a Monsieur Ie
Receveur de 1'Administration de 1'Enregistrement et des
Domaines en date du 27 octobre 1992 pour demander sa
collaboration et pour se mettre d'accord sur la procedure a
suivre. Lettre restee sans reponse a ce jour.

f) prime a I'acquisition:

— Arrete royal du 23 juin 1983: occupation du bien acquis
dans les 6 mois et pendant 5 annees ininterrompues a dater
de 1'acte d'achat + emprunt hypothecaire de minimum
700.000 F a un interet de + 8 %.

— Arrete royal du 17 janvier 1989: occupation du bien dans
les 2 ans et pendant 5 annees consecutives a dater de 1'acte
d'achat.

— Arrete de 1'Executif du 11 juillet 1991: occupation du bien
dans les 3 mois de 1'ouverture des compteurs (1 an pour
construction) et durant 5 ans consecutifs.

Et Ie demandeur ne peut — pour les 3 legislations — ni
vendre ni louer pendant les 5 ans.

C'est ici que Ie controle, reentame en mars 1992, donne
deja ses premiers resultats:

— nombre de dossiers passes en controle: 2.783;
— nombre de dossiers approuves: 1.909;
— nombre de dossiers ou on reclame Ie remboursement: 188.

— fait 21 dossiers pour 2.271.000 F (remboursement par les
interesses);

— entre les mains de 1'Administration de la Taxe sur la Valeur
ajoutee, de 1'enregistrement et des Domaines 62 dossiers
pour 7.483.500 F;

— soumis a la decision du Ministre competent 6 dossiers pour
652.500 F;

— 99 dossiers en attente (enquete sociale en cours de reaction
des demandeurs).

Effectifs s'occupant des controles et recouvrement: 1
personne plein-temps composee d'un mi-temps (cellule infor-
mation) d'une sous-chef de bureau quart-temps (cellule adils
et divers) d'une assistante sociale quart-temps (cellule adils).

L'argent ainsi recupere est au profit du Fonds organique
pour 1'investissement et Ie remboursement des charges de la
dette dans Ie secteur du logement social.
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II. Aangaande de dienst gesubsidieerde werken: De dienst
gesubsidieerde werken is geen controle- en inspectiedienst in
de eigenlijke zin.

Het is natuurlijk zo dat de dienst de dossiers inzake het
aanvragen van subsidies onderzoekt en indirect, op basis van
documenten, het gebruik van de subsidies controleert om te
vermijden dat er subsidies worden toegekend voor werken die
niet aan de voorschriften beantwoorden.

Er kan om dezelfde reden ter plaatse worden gecontroleerd
en zulks dan in het kader van diverse organieke bepalingen
betreffende de toekenning van subsidies.

Wanneer de dienst als opdrachtgever van het werk optreedt
(toepassing van artikel 99 van de Huisvestingscode inzake
infrastructuurwerken voor sociale woningen) vindt dergelijke
controle systematisch plaats en er kan proces-verbaal worden
opgemaakt overeenkomstig de wetgeving inzake de overheid-
sopdrachten voor werken.

De structuur van de dienst is administratief en voorziet niet
in enige officieel nader bepaalde controlefunctie.

in. Bij het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Stedebouw

1. Er is een dienst belast met de toepassing van de
bepalingen van de ordonnantie van 29 augustus 1991 hou-
dende organisatie van de planning en de Stedebouw inzake
misdrijven en hun bestraffing (Titel V van de genoemde
ordonnantie).

2. De opdrachten van de dienst bestaan erin gemeenschap-
pelijk met het college van burgemeester en schepenen van de
diverse gemeenten van de agglomeratie, de meest geschikte
wijze van herstel te bepalen:

— namelijk de betaling van een transactie (toepassing van
artikel 65, § 3 van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en de Stedebouw):

— ofwel de plaats in de vorige staat herstellen, ofwel aanpas-
singswerken uitvoeren of een bedrag betalen dat gelijk is
aan de meerwaarde die het goed ingevolge het misdrijf
heeft verkregen (toepassing van artikel 189 van bovenge-
noemde ordonnantie) en vervolging in dat verband instel-
len bij de Procureur des Konings.

3.4.5. De algemene optie van die dienst bestaat erin
toezicht uit te oefenen op de gemeenten die ermee worden
belast aan de hand van een proces-verbaal op hun grondge-
bied gepleegde misdrijven op te sporen en te constateren.

Er is de voorkeur gegeven aan de bestraffing van misdrijven
die erin bestaan dat het gebruik van de totaliteit of een
gedeelte van een goed wordt gewijzigd om de bestemming
ervan te veranderen, zonder over de vereiste stedebouwkun-
dige vergunning te beschikken (woningen die tot kantoor-
ruimte worden omgebouwd). Een personeelslid is er hoofdza-
kelijk mee belast een strategic te bestuderen en op te zetten die
gericht is op het desbetreffend bestrijden van dat type
misdrijf, in samenwerking met de gemeentediensten. De
dienst bestaat thans uit drie personen die eveneens andere
taken behoren te behartigen (beroepen).

6.7.8. De controles worden ofwel ambtshalve, ofwel op
verzoek van de administratie van het Gewest door gemeen-
teambtenaren verricht.

9. Het gevolg dat aan die processen-verbaal wordt gege-
ven, bestaat hierin:
— ofwel dient er een transactie te worden betaald wanneer er

in verband met de in overtreding uitgevoerde werken de
volgens bovengenoemde ordonnantie gevergde vergunning
kan worden afgegeven;

II. En ce qui concerns Ie Service des Travaux subsidies: Le
Service des travaux subsidies n'est pas un service de controle
et d'inspection au sens propre du terme.

Bien entendu, le service examine les dossiers de demandes
de subventions et controle indirectement, sur document,
1'emploi des subventions dans le but d'eviter que des subsides
soient accordes pour des realisations non conformes.

Des visites sur place peuvent etre effectuees dans le meme
but et ceci dans le cadre des diverses legislations organiques
regissant 1'octroi des subsides.

Lorsque le service assure une mission de maitre de 1'ou-
vrage (application de 1'article 99 du Code du Logement relatif
aux travaux d'infrastructures d'ensembles de logements
sociaux), ce genre de visite est systematique et les proces-
verbaux usuels de la legislation sur les marches publics de
travaux peuvent etre dresses.

La structure du service est administrative et ne prevoit
aucune fonction de controle officiellement definie.

III. En ce qui concerne I'Administration de 1'Vrbanisme et
de I'Amenagement du Territoire

1. Un service est charge de 1'application des dispositions de
1'ordonnance du 29 aout 1991 organique de la planification
et de 1'urbanisme relative aux infractions et aux sanctions
(Titre V de 1'ordonnance en question).

2. Les missions de ce service consistent a definir de
commun accord avec le college des bourgmestre, et echevins
des differentes communes de 1'agglomeration, le mode de
reparation le plus approprie:

— soit le paiement d'une somme transactionnelle (application
de 1'article 65, § 3 de la loi du 29 mars 1962 organique de
1'amenagement du territoire et de 1'urbanisme) :

— soit la remise des lieux en leur pristin etat, soit des travaux
d'amenagement, soit le paiement d'une somme representa-
tive de la plus-value acquise par le bien a la suite de
1'infraction (application de 1'article 189 de 1'ordonnance
susvisee), et a requerir les poursuites voulues a cet effet
aupres de 1'Office de Monsieur le Procureur du Roi.

3.4.5. L'option generale de ce service consiste a exercer
une mission de tutelle sur les communes, lesquelles sont
chargees de rechercher et de constater par proces-verbal les
infractions commises sur leur territoire.

Une priorite a ete donnee a la repression des infractions
consistant a modifier 1'utilisation de tout ou partie d'un bien
en vue d'en changer 1'affectation sans avoir obtenu le permis
d'urbanisme requis (logements transformes en bureaux). Un
agent a ete charge principalement de 1'etude et de la mise en
place d'une strategic permettant de combattre efficacement ce
type d'infraction, en collaboration avec les services commu-
naux. Ce service est actuellement compose de trois personnes,
lesquelles doivent egalement assumer d'autres taches
(recours).

6.7.8. Les controles sont effectues par les agents commu-
naux, soit d'office, soit a la demande de 1'administration
regionale.

9. La suite reservee a ces proces-verbaux consiste:

- soit a exiger le paiement d'une somme transactionnelle
lorsque les travaux executes en infraction sont susceptibles
de recevoir le permis requis par 1'ordonnance susvisee;
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— ofwel kan er vervolging worden ingesteld, wanneer de in
overtreding uitgevoerde werken niet in overeenstemming
zijn met een goede plaatselijke aanleg; in dat geval maakt
de administratie gebruik van een van de wijzen van herstel
van de schade zoals hierboven uiteengezet.

10. De bestaande dienst draagt er ongetwijfeld toe bij dat
de verplichdngen voorgeschreven door de ordonnantie van
29 augustus 1991 worden nageleefd. Rekening houdend met
de beperkte samenstelling van de dienst kan deze geen andere
strategische opties uitwerken en uitbouwen dan degene die
hier uiteengezet is.

soit a requerir les poursuites lorsque les travaux executes
en infraction ne sont pas conformes au bon amenagement
des lieux; dans ce cas, 1'administration postule un des
modes de reparation vises ci-dessus.

10. Le service existant contribue sans aucun doute a faire
respecter les obligations prescrites par 1'ordonnance du
29 aout 1991. Compte tenu de 1'effectif restreint dont il est
compose, il n'est cependant pas possible d'elaborer et de
realiser d'autres options strategiques que celle mentionnee ci-
avant.

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
him 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 ?

Antwoord: Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik
het achtbare lid naar mijn antwoord op vraag nr. 497.

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

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

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

Dans 1'affirmative, Monsieur le Ministre-President pour-
rait-il me preciser le cout de ces depenses, les postes budge-
taires y afferents et les Ministres et/ou Secretaires d'Etat
concernes ?

Reponse: Je prie Thonorable membre de se referer a ma
reponse a la question n° 497.

Vraag nr. 540 van de heer Drouart d.d. 10 november 1992
(Fr.) :

Gebeim akkoord onder Brusselse Franstaligen in het kader
van de Terbulpen-akkoorden.

Tijdens 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
Pranse 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 (Pr.)

Accord secret entre francophones bnixeUois dans le cadre
des accords de La Hiilpe.

Lors d'une interpellation adressee au Ministre-President
par un Conseiller regional en seance publique du mercredi
21 octobre 1992, le 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 le meme
objet, le Ministre-President avait avance, anterieurement, une
serie de sommes dont le 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 derinir 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 ?
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Aatwoord: Eerst wil ik er het geachte lid op wijzen dat er
nook een geheim akkoord tussen Franstaligen werd gesloten.
Wel werd er onder Franstaligen onderhandeld om te bepalen
weike gemeenschapsaangelegenheden zouden worden ten
laste genomen door het Gewest.

De besluiten van deze onderhandelingen werden vervolgens
voorgelegd aan de Nederlandstalige partners in de Execu-
tieve, die ze, mits bepaalde compensaties, hebben aanvaard.

De compensaties voor de Nederlandstaligen hebben uitslui-
tend betrekking op de bedragen bestemd voor sodaal toerisme
en ze bedragen 50 % van de steun aan de Franse Gemeenschap.

Voor wat de sportinfrastruktuur betreft werd er overeen-
gekomen dat er geen compensaties zouden zijn, omdat het
waarborgen van de vrije toegang voor alien, Franstaligen en
Nederlandstaligen, reeds door het Gewest wordt vereist.

De steun aan de Franse Gemeenschap kan worden gemeten
in gemeenschapskredieten of in gewestkredieten. het eerste is
het meest pertinente omdat er moet bepaald worden in weike
mate de begroting van de Gemeenschap verminderd kan
worden.

1. De gewestelijke steun gaf de mogelijkheid het volgende
te schrappen in de begroting van de Franse Gemeenschap:

Toerisme (sociaal toerisme en premies
aan het hotelwezen):
Sportinfrastruktuur:

Totaal

Het Gewest steunde de Gemeenschap
135,5 miljoen.

2. In de gewestelijke begroting gaat het om de volgende
bedragen:

113 miljoen
22,5 miljoen

135,5 miljoen

in 1991 en 1992 met

Repoase: Je tiens tout d'abord a repondre a 1'honorable
membre qu'il n'y a jamais eu d'accord secret entre franco-
phones. II y a eu des negociations entre francophones afin de
determiner les matieres communautaires qui seraient prises en
charge par la Region.

Les conclusions de ces negociations ont ensuite ete sou-
mises aux partenaires neerlandophones de 1'Executif, qui les
ont acceptees moyennant certaines compensations.

Les compensations accordees aux neerlandophones visent
exclusivement les sommes affectees au tourisme social et
s'elevent a 50 % de 1'aide a la Communaute francaise.

En ce qui concerne les infrastructures sportives, il a ete
convenu qu'il n'y aurait pas de compensation dans la mesure
ou une garantie de libre acces a tous, francophones et
neerlandophones, a ete exigee par la Region.

L'aide a la Communaute francaise peut etre mesuree en ter-
mes de credits cornmunautaires ou regionaux, la premiere op-
tion etant la plus pertinente puisqu'il s'agit de determiner
dans quelle mesure Ie budget de la Communaute a pu etre
diminue.

1. Du point de vue du budget de la Communaute francaise,
1'aide regionale a permis de supprimer les inscriptions budge-
taires suivantes:

Tourisme (tourisme social et primes
a I'hotellerie): 113' millions
Infrastructures sportives; 22,5 millions

Total 135,5 millions

La Region a contribue en 1991 et 1992, a aider la
Communaute francaise a raison de 135,5 millions.

2. Du point de vue du budget regional, les montants sont
les suivants:

In 1991:
Sociaal toerisme:
Sportinfrast.:

Totaal

En 1992:
Sociaal toerisme:
Sportinfrast.:

Totaal

In 1991 werden de kredieten voor het
de tweede begrotingsaanpassing. Dat is
vastleggingen voor sportinfrastruktuur
hoger lagen dan 20 miljoen.

In 1992 bedroeg de gewestelijke steun 200 miljoen.

46 miljoen
20 miljoen

66 miljoen

46,2 miljoen
155 miljoen

201,2 miljoen

eerst ingeschreven bij
de reden waarom de
tijdens dat jaar niet

46 millions
20 millions

66 millions

46,2 millions
155 millions

201,2 millions

En 1991:
Tourisme social:
Infrast. sport.:

Total

En 1992:
Tourisme social:
Infrast. sport.:

Total

En ce qui concerne 1'annee 1991, la premiere inscription a
ete faite au deuxieme ajustement budgetaire. C'est la raison
pour laquelle les engagements en matiere d'infrastructures
sportives n'ont pu s'elever a un montant superieur a 20 mil-
lions au cours de cette annee-la.

En 1992,1'aide regionale a effectivement atteint Ie montant
de 200 millions.

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

De opIeiditJg van de politieageatea in bet kader van de
veifigbeidscoatracten.

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 poliders dans Ie cadre des coatrats de
securite.

Vendredi 25 septembre 1992, Ie Conseil des Ministres
approuvait les douze contrats de securite.

344
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Aldus krijgen acht Brusselse gemeenten 560 miljoen fr., als
volgt verdeeld:

44,8 miljoen voor Sint-Gillis;
65,8 miljoen voor Molenbeek;
38,1 miljoen voor Sint-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 ?

Antwoord: De contracten preciseren niet drukkelijk (voor
1992 en 1993) de financiering van de vorming zoals die in de
vraag wordt gesteld.

Nochtans zijn er vier opmerkingen te maken ;

1. De vorming in de officiele opieidingscentra wordt reeds
gesubsidieerd, onafhankelijk van de veiligheidsovereenkom-
sten, door de Minister van Binnenlandse Zaken.

2. Hetzelfde departement heeft de bedoeling nieuwe en
specifieke vormingsreeksen te subsidieren evenals bijscholing
en niets verhindert dat de lokale besturen over noodzakelijke
vorming beslissingen nemen.

3. Wat betreft de benadering van de immigrantenkultuur,
heeft het Brusselse stelsel in 1991 de vorming gedurende een
maand gefinancierd voor de contractuele hulpagenten die in
dit kader werden aangeworven. De overlegassistenten die
aangeduid werden voor de politiecommissarissen beschikten
over een vorming ad hoc.

4. Wat betreft het domein van de seksuele geweldplegingen
voorzien de veiligheidsovereenkomsten, in him afdeling die
gewijd is aan de slachtofferhulp, de aanwerving van personen
die reeds een vorming genoten hebben (psycholoog, crimino-
loog, jurist, enz...).

Huit 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 ?

Reponse : Les contrats ne precisent pas expressement (pour
1992 et 1993) Ie financement des formations evoquees dans la
question.

Cependant quatre remarques sont a faire :

1. La formation dans les centres d'instruction officiels est
deja subsidiee, independamment des contrats de securite, par
Ie Ministere de 1'Interieur.

2. Le meme departement envisage de subsidier des forma-
tions nouvelles ou specifiques ainsi que des recyclages et rien
n'empeche les pouvoirs locaux de decider des formations
necessaires.

3. En ce qui concerne 1'approche des cultures immigrees, le
regime bruxellois a finance en 1991 la formation d'un mois
mise sur pied pour les auxiliaires de police contractuels
recrutes a cette fin. Les assistants de concertation designes
aupres des commissaires de police possedaient la formation
ad hoc.

4. En ce qui concerne le domaine des agressions sexuelles,
les contrats de securite, dans leur volet consacre a 1'aide aux
victimes, prevoient 1'engagement de personnes deja formees
(psychologue, criminologue, juriste, etc...),

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 audiovisueUes commandoes ou subvea-
tionaees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Monsieur le Ministre-President 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 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.
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Antwoord: Repoase :

Titel

Titre

* 51'
« Drie dagen te Brussel»
» 52'
« Trois jours a Bruxelles »

* 10'
Master
« Drie dagen te Brussel»
* 10'
Master
« Trois jours a Bruxelles »

"' vertaling in Fr, N1,
Engi, Sp en lusmontage
van 10'
* traduction Fr, N1, Angi,
Esp et montage en boucle
delO'

* Aanhangsel aan de
overeenkomst voor de
produktie van 52' voor
Sevilla (luchtfoto's van
Brussel)
"' Avenant a la conven-
tion pour Ie 52' pour
Seville (vues aeriennes de
Bruxelles)

Produktie

Production

Grandes
Productions

Grandes
Productions

Grandes
Productions

Grandes
Productions

Kostprijs

Cout

7.140.000 btw incl.
Executieve (Picque
- Chabert - Grijp)
7.140.000 tvac
Executif (Picque -
Chabert - Grijp)
12.12.1991

inbegrepen in bo-
venstaande prijs
compris dans mon-
tant ci-dessus

489.950 btw incl.
Picque
489.950 tvac
Picque

9.200.000 btw incl
Picque
9.200.000 tvac
Picque

Toelage
of bestelling

Subvention
ou commande

Overeenkomst
Convention

in voormelde over-
eenkomst
compris dans
convention
ci-dessus

Overeenkomst
Convention

Overeenkomst
Convention

Budgettair artikel

Article budgetaire

Afd. 22, prog. 01, 12.01
Afd. 20, prog. 01, 12.01
Afd. 11, prog. 05, 12.04
Div. 22, prog. 01, 12.01
Div. 20, prog. 01, 12.01
Div. 11, prog. 05, 12.04

Afd. 22, prog. 01, 12.01
Div. 22, prog. 01, 12.01

Afd. 22, prog. 01, 12.01
Div. 22, prog. 01, 12.01

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

Parkeerplaatsen voor eea Zweedse maatschappij 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

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

Emplacements de stationnement 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 bailment.

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
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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 autovrij 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
verlopen 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.

Antwoord: Om op de vraag van het geachte lid te
antwoorden geef ik hierna de volgende gegevens :

De vergunning werd op 14 juli 1992 afgeleverd door het
college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel, na
eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar.

De garage van dit gebouw is inderdaad toegankelijk vanuit
de Luxemburgstraat, de eigendom van de aanvrager beschikt
trouwens niet over een toegang tot andere wegenis.

Op vraag van het Bestuur voor Stedebouw en Ruimtelijke
Ordening werd er naar een andere opiossing gezocht waar-
door de garage zou bereikbaar geworden zijn vanuit de
Handelsstraat, er kon echter geen overeenkomst tussen de
verschillende eigenaars bereikt worden.

Daar het aantal parkeerplaatsen werd beperkt tot 50, daar
waar er oorspronkelijk 72 waren voorzien door het projekt,
kan men stellen dat het gebruik van deze parking volledig
verzoenbaar is met de beslissing om de wegenis tussen de
Handelsstraat en de Kleine Ring enkel voor het openbaar
vervoer voor te behouden.

De Wegcode geeft trouwens voorrang aan het verkeer op de
wegenis en aan autobussen die een stopplaats verlaten, op het
verkeer dat uit een parking komt.

De in het raam van de vergunning toegestane 50 parkeer-
plaatsen geven een verhouding van 1 voertuig voor 138 m2

kantooroppervlakte, daar waar de omzendbrief van 4 augus-
tus 1970 een verhouding 1/50 m2 voorziet.

Dit komt omdat er rekening werd gehouden met de
hervorming van deze richtlijnen, waaraan nu door mijn
diensten wordt gewerkt. Deze nieuwe reglementering zai
opgenomen worden in de Gewestelijke Stedebouwkundige
Verordening.

Om het aantal toegelaten parkeerplaatsen vast te stellen
werd er ook rekening gehouden met het bijzonder statuut dat
deze straat zai krijgen.

In dit dicht bezette administratief gebied moest er ook
rekening worden gehouden met de ongeveer 12 toegelaten
parkeerplaatsen op de wegenis die door het toekomstig
omvormen van deze straat tot voetgangersstraat worden
afgeschaft. Op deze plaats krijgt het voorrangsbeleid voor het
openbaar vervoer dat door de Executieve gevoerd wordt,
konkreet gestalte.

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.

Repoase: En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, je souhaite preciser les elements suivants :

Le permis a ete delivre par Ie college des bourgmestre et
echevins de la ville de Bruxelles, le 14 juillet 1992, de 1'avis
conforme du fonctionnaire delegue.

L'entree du garage de 1'immeuble en cause, est effective-
ment accessible depuis la rue du Luxembourg, en effet vers la
propriete du demandeur ne dispose pas d'un acces vers une
autre voirie.

A la demande de 1'Administration de 1'Urbanisme et de
1'Amenagement du territoire, une solution a bien ete recher-
chee, visant a permettre 1'acces du garage par la rue du
Commerce, neanmoins aucun accord n'a pu aboutir avec les
differents proprietaires.

Considerant que le nombre d'emplacements de stationne-
ment a ete limite a 50 par rapport aux 72 emplacements
initialement prevus au projet, on peut estimer que la desserte
de ce parking est tout-a-fait compatible avec la decision de
reserver la voirie au seui transport public, entre la rue du
Commerce et la petite ceinture.

II faut en outre rappeler que le Code de la Route donne la
priorite aux vehicules circulant sur la chaussee et aux autobus
quittant leur arret, par rapport aux voitures sortant du
parking.

Les 50 emplacements de parking accordes dans le cadre du
permis representent une proportion de 1 vehicule/138 m2 de
bureaux et ce par rapport a la proportion de 1/50 m2 fixee par
la circulaire du 4 aout 1970, encore en vigueur.

Cette reduction dent compte de la reforme de ce dispositif
qui a ete entreprise dans mes services et qui trouvera
prochainement son cadre reglementaire dans le Reglement
regional d'urbanisme.

Neanmoins, le statut particulier de la voirie en cet endroit a
ete pris en consideration pour fixer le nombre des emplace-
ments de stationnement autorises.

En effet, dans cette zone administrative densement occupee,
il importait de prendre en compte les quelque 12 emplace-
ments de stationnement autorises en voirie supprimes par le
statut pietonnier de la chaussee qui a cet endroit concretisera
sous peu la politique de 1'Executif en matiere de priorite
accordee au transport public.
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Vraag nr. 553 van mevrouw Grouwels d.d. 17 december
1992 (N.):

Aankoop van bet «Maison de la Francite» door de
Brusselse Agglomeratie.

In een recent TV-interview op Tele-Bruxelles over de
begroting 1993 van de Franse Gemeenschap, verklaarde de
heer Anselrne, Voorzitter van de Franse Gemeenschap, dat de
Brusselse Agglomeratie het «Maison de la Francite» heeft
overgekocht van de Franse Gemeenschap voor 50 miljoen fr.

1. Weike funktie werd aan dit gebouw toebedeeld?

2. a) Wie is huurder of gebruiker van het gebouw ?

b) Desgevallend, weike is de huurprijs die betaald wordt ?

c) Wie staat in voor de zogenaamde huurderskosten ?

3. Heeft de Brusselse Agglomeratie sedert juli 1989 nog
andere gebouwen verworven ? Deweike ? Tegen weike prijs ?
Wie maakt gebruik van deze gebouwen en weike is de
huurprijs ?

Antwoord : Ik heb de eer aan het geachte lid het volgende
te kunnen mededelen :

1. Deze onroerende goederen werden verworven om deel
uit te maken van de financiele waarborg voor het financieel
organisme dat aan de Agglomeratieregie leende.

2. Voor alle goederen bestaan er huurovereenkomsten. De
rechten en plichten zullen overgaan op de nieuwe eigenaar bij
de ondertekening van de akte, conform de geldende wettelijke
bepalingen.

Namen en bedragen zullen rechtstreeks aan het geachte lid
worden overgemaakt.

3. Sinds juli 1989 was er geen enkele verkoop of verwer-
ving meer.

Question n° 553 de M" Grouwels du 17 decembre 1992
(N.):

Racbat de la Maison de la Frandte par I'Agglomeration de
Bruxelles.

M. Anseime, Ministre-President de la Communaute fran-
caise, a declare a Tele-Bruxelles, dans une interview recente
sur Ie budget 1993 de la Communaute francaise, que 1'Agglo-
merarion de Bruxelles avait rachete la Maison de la Francite a
la Communaute francaise pour un montant de 50 millions de
francs.

1. Quelle fonction a-t-on attribue a ce batiment?

2. a) Qui est Ie locataire ou 1'utilisateur du batiment ?

b) Le cas echeant, quel est Ie montant du loyer ?

c) Qui repond des frais qui incombent au locataire ?

3. L'Agglomeration de Bruxelles a-t-elle encore acquis
d'autres batiments depuis juillet 1989 ? Lesquels? A quel
prix ? Qui fait usage de ces batiments et quel en est le loyer ?

Reponse : J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable conseiller
des elements suivants :

1. Ces biens immobiliers sont acquis en vue de reconstituer
le gage financier de 1'organisme financier preteur de la Regie
d'Agglomeration.

2. Des conventions locatives existent sur 1'ensemble des
biens. Les droits et obligations seront transmis lors de la
signature de 1'acte au nouveau proprietaire, conformement
aux dispositions legales en vigueur.

En ce qui concerne les noms et montants, il sera repondu
directement a 1'honorable membre.

3. Aucune vente ou acquisition n'a ete realisee depuis
juillet 1989.

Vraag nr. 555 van de heer de Lobkovvicz d.d. 9 december
1992 (Fr.):

Fiaanciele voordelen die bet Gewest toekent aan de Brus-
selse politieagenten.

ledereen kent het probleem waarmede men bij de werving
en de motivering van de politieagenten te Brussel te kampen
heeft.

Een van de oorzaken van die malaise is hun te lage loon dat
in verband moet worden gebracht met het studieniveau dat
thans wordt geeist en hoger is dan in het verleden.

Om een en ander te verhelpen heeft het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest besloten op sommige begrotingen geld uit te
trekken voor de betaling van bijkomende vergoedingen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kent aan sommige
Brusselse politieagenten eveneens weddecomplementen toe.

Kunt u mij een verzamelstaat bezorgen van alle weddecom-
plementen die door alle andere gezagsorganen dan de
gemeentelijke worden toegekend aan de Brusselse politieagen-
ten?

Question n° 555 de M. de Lobkowicz du 9 decembre 1992
(Fr.) :

Avantages Baanciers octroyes par la Region aux poliders
bruxellois.

Le probleme du recrutement et de la motivation des
policiers a Bruxelles est connu de tous.

L'insuffisance de leur salaire a mettre en rapport avec le
niveau d'etude, plus eleve que par le passe, qui est a present
exige, est 1'une des causes de ce malaise.

Pour y remedier, la Region de Bruxelles-Capitale a decide
de consacrer certains budgets au paiement d'indemnites
complementaires.

Le Ministere de 1'Interieur accorde egalement a certains
policiers bruxellois des complements de remuneration.

Pourriez-vous me communiquer un tableau recapitulatif de
tous les complements de salaire accordes par tous les niveaux
du pouvoir, autres que communaux, aux policiers bruxellois ?
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Ten einde andere soortgelijke steunmaatregelen in overwe-
ging te kunnen nemen, zou ik graag van deze gelegenheid
gebruik willen maken om u te vragen in het Bulletin van
Vragen en Antwoorden te willen bekendmaken hoe de
situatie er per gemeente uitziet voor het politiekorps in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een andere opiossing zou erin kunnen bestaan dat de
gemeenten zeif beslissen hun politieagenten beter te betalen.
Volgens sommige wervingsberichten die in de pers zijn
verschenen, leek die mogelijkheid mij wettelijk hoewel ik het
tegenovergestelde dacht.

Wat is er precies van aan ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
voor 1992 alleen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
toelage toekent, namelijk 99.300.000 fr., die verdeeld wordt
onder de gemeenten a rato van de geleverde prestaties in de
periode van 1 juli 1991 tot 30 juni 1992.

Wat de effectieven van de politiediensten betreft, verwijs ik
naar mijn antwoord op de schriftelij'ke vraag nr. 491 van de
heer M. Drouart, gewestelijk Raadslid.

Sindsdien kan de situatie niet als fundamenteel veranderd
beschouwd worden.

Wat de bezoldiging betreft is het zo dat luidens artikel 189
van de nieuwe gemeentewet de gemeenteraad de bezoldigin-
gsregeling en de weddeschalen van de leden van het gemeente-
politiekorps vaststelt, binnen de perken van de door de
Koning vastgestelde algemene bepalingen. Deze algemene
bepalingen werden door de Koning vastgesteld in het konin-
klijk besluit van 25 juni 1990 tot vaststelling van de algemene
bepalingen betreffende de weddeschalen van het provincie- en
gemeentepersoneel.

Principieel mogen de weddeschalen niet lager liggen dan
deze vastgesteld in dit besluit.

Pour pouvoir envisager d'autres aides de ce type, je
souhaiterais profiter de cette question pour vous demander de
bien vouloir publier dans Ie Bulletin des Questions et
Reponses la situation actuelle repartie par commune des
effectifs de police en Region de Bruxelles-Capitale.

Une autre solution pourrait etre pour les communes de
decider elles-memes de mieux payer leurs policiers. D'apres
certaines annonces de recrutement parues dans la presse, il
m'est apparu que cette possibility etait legale, alors que je
pensais Ie contraire.

Qu'en est-il exactement ?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre que, pour 1'annee 1992, la Region de Bruxelles-
Capitale accorde une subvention de 99.300.000 F qui est
repartie entre les differentes communes au prorata des
prestations effectuees au cours de la periode comprise entre Ie
1" juillet 1991 et Ie 30 juin 1992.

En ce qui concerne les effectifs des services de police, je
vous renvoie a ma reponse a la question ecrite n° 491 de
Monsieur M. Drouart, Conseiller regional.

On peut, en effet, considerer que la situation actuelle n'a
pas subi de changements significatifs depuis lors.

En ce qui concerne les traitements, selon 1'article 189 de la
nouvelle loi communale, Ie conseil communal determine Ie
statut pecuniaire et les echelles de traitements des membres du
corps de police communale dans la limite des dispositions
generales arretees par Ie Roi. Ces dispositions generales ont
ete arretees par Ie Roi dans 1'arrete royal du 25 juin 1990
fixant les dispositions generales relatives aux echelles de
traitements du personnel provincial et communal.

En principe, ces echelles de traitements ne peuvent etre
inferieures a celles fixees dans cet arrete.

Vraag nr. 556 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.):

Sameastelling en organisatie van de kabinetten.

Goede, volledige en actuele gegevens zijn nodig voor een
objectief beeld en een degelijk beleid. Ik zou het zeer op prijs
stellen het volgende te mogen vernemen :

1. over de organisatie van het kabinet van de Minister :
eventuele geledingen, met respectieve opdrachten en
bevoegdheden;

2. over de functies :
— de formatie : aantal en aard (naar niveau; halftijds of

voltijds) volgens norm en eventuele afwijkingen;

— de bezetting:
— aantal (naar geslacht) en aard (naar niveau; voltijds,

halftijds, deeltijds);
— de afwijkingen;
— dienstplichtigen;
— stagiairs (naar geslacht);
— deskundigen-contractuelen (specialiteit, aantal en

tijdsbesteding, duur van het contract, financiering/
kosten);

Question n° 556 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992
(N.):

Composition et organisation des cabinets.

II est necessaire de disposer de donnees correctes, completes
et actuelles pour se faire une idee objective et mener une
bonne politique. Je souhaiterais etre informe de ce qui suit:

1. 1'organisation du cabinet du Ministre : les categories
eventuelles du personnel ainsi que leurs missions et
competences respectives;

2. les fonctions :
— Ie cadre : Ie nombre et la nature (par niveau; mi-temps

ou temps plein) suivant la norme et les derogations
eventuelles;

— les effectifs :
- Ie nombre (en fonction du sexe) et la nature (par

niveau; temps plein, mi-temps, temps partiel);
- les derogations;
- les miliciens;
- les stagiaires (en fonction du sexe);
- les experts contractuels (specialite, nombre et

emploi du temps, duree du contrat, financement/
cout);
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3. over de herkomst van de leden van het kabinet:
— ministeries;
— andere openbare diensten (liefst afzonderlijk : cen-

trale, gewestelijke, regionale, provinciale), lokale en
intergemeentelijke besturen of instellingen;

— particuliere sector :
— bedrijven;
— non-profit organisaties;
— onderwijskorps;
— universiteiten;
— consultingsbureaus;
— andere;

4. over de nineties en specifieke taken : aantal en aard
(volgens belang van de opdracht) of:
— persoonlijke medewerkers;
— beleidsondersteuning;
— projectleiders;
— administratie;
— relaties met het publiek;
— wagenbestuurders;
— vaklui;
— schoonmaaksters;
— andere.

Aatwoord: Ik heb de eer het achtbare lid mede te delen dat
de antwoorden op zijn vraag vervat zijn in het besluit van de
Executieve van 12 juli 1989 tot vaststelling van de samenstel-
ling en de werking van de Kabinetten van de Leden en
Staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-
tieve.

Dit besluit werd bekendgemaakt in het Staatsblad van
10 november 1989, biz. 18560 tot 18565.

3. 1'origine des membres du cabinet:
— ministeres;
— autres services publics (de preference separement:

administration centrale, regionale, provinciale), insti-
tutions ou administrations locales et intercommu-
nales;

— secteur prive :
- entreprises;
- organisations du secteur non marchand;
- corps enseignant;
- universites;
- bureaux de consultants;
- autres;

4. les fonctions et les taches specifiques : nombre et nature
(suivant 1'importance de la mission), ou :
— collaborateurs personnels;
— soutien de la politique;
— chefs de projet;
— administration;
— relations avec Ie public;
— chauffeurs;
— techniciens;
— nettoyeuses;
— autres.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les reponses a sa question se trouvent dans 1'arrete de
1'Executif du 12 juillet 1989 determinant la composition et Ie
fonctionnement des Cabinets des Membres et Secretaires
d'Etat de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

Cet arrete a ete public au Moniteur beige du
10 novembre 1989 aux pages 18560 a 18565.

Vraag nr. 557 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.):

SaiaensteUing en organisatie van de kabinetten.

Goede, volledige en actuele gegevens zijn nodig voor een
objectief beeld en een degelijk beleid. Ik zou het zeer op prijs
stellen het volgende te mogen vernemen :

— over de aanwervings- of aanstellingsprocedure, per cate-
gorie, van :
- leden;
- uitvoerend personeel;
- hulppersoneel;

— de gemiddelde totale kabinetsancienniteit (vroegere en
huidige opdrachten) van de leden van het kabinet, respec-
tievelijk van het hulp- en dienstpersoneel;

— de gemiddelde leeftijd van de leden van het kabinet,
respectievelijk van het hulp- en dienstpersoneel;

— over de vergoeding :
- basisvergoeding per functie;
— kabinetsvergoeding per functie;

Question n° 557 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992
(N.):

Composition et organisation des cabinets.

II est necessaire de disposer de donnees correctes, completes
et actuelles pour se fake une idee objective et mener une
bonne politique. Je souhaiterais etre informe de ce qui suit:

— la procedure de recrutement ou d'engagement, par catego-
rie, des personnes suivantes :
- membres;
- personnel d'execution;
- personnel auxiliaire;

— la duree moyenne totale d'anciennete de cabinet (taches
precedentes et actuelles) des membres du cabinet, du
personnel auxiliaire et du personnel de service, chacun
pour ce qui Ie concerne;

— 1'age moyen des membres du cabinet, du personnel
auxiliaire et du personnel de service, chacun pour ce qui Ie
concerne;

— 1'indemnite :
- indemnite de base par fonction;
- indemnite de cabinet par fonction;



2752 Vragen en Antwoorden - Brusseke Hoofdstedelijke Raad - 26 februari 1993 (nr. 28)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 26 fevrier 1993 (n° 28)

— vergoeding bij beeindigen van de kabinetsopdracht,
naar functie (en niveau):
- tussendoor
- op het einde van de regeerperiode
- andere

— wie betaalt (uifeindelijk):
- het kabinet
- de betrokken administratie of dienst
- terugvordering: ja - neen

— het betrokken bedrijf, respectievelijk de organisatie
(waaruit gedetacheerd);

— over de opieiding van kabinetsleden (exclusief hulp- en
ander personeel) :
a) basisopleiding:

- universitair (licendaat, doctor, ingenieur, spedale
licentie) weike disdpline(s) ?

- hoger niet universitair :
- lange type (weike ?)
- korte type (weike ?)

- andere (weike?)
b) de spedfieke kabinetsvorming of deelname aan :

- occasionele vormingsinitiatieven: veel, weinig,
geen;

- vormingsprogramma's : weike ?

Antwoord: Ik heb de eer het achtbare lid mede te delen dat
de antwoorden op zijn vraag vervat zijn in het besluit van de
Executieve van 12 juli 1989 tot vaststelling van de samenstel-
ling en de werking van de Kabinetten van de Leden en
Staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-
tieve.

Dit besluit werd bekendgemaakt in het Staatsblad van
10 november 1989, biz. 18560 tot 18565.

— indemnite de fin de cabinet, par fonction (et niveau) :

- avant 1'echeance prevue
- a la fin du gouvernement
- autre

— qui paie (en fin de compte):
- Ie cabinet
- 1'administration ou Ie service concerne
- recuperation : oui - non

— 1'entreprise ou 1'organisation concernee (c'est-a-dire
celle dont est issue la personne detachee);

— la formation des membres du cabinet (sauf pour Ie
personnel auxiliaire et autre) :
a) formation de base :

- universitaire (licende, docteur, ingenieur, licence
spedale, quelle(s) discipline(s) ?

- superieure non universitaire :
- de type long (laquelle ?)
- de type court (laquelle ?)

- autre (laquelle?)
b) la formation spedfique du cabinet ou la participation

a:
~ des initiatives de formation occasionnelles : beau-

coup, peu, aucune
- des programmes de formation : lesquels ?

Repoase: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les reponses a sa question se trouvent dans 1'arrete de
1'Executif du 12 juillet 1989 determinant la composition et Ie
fonctionnement des Cabinets des Membres et Secretaires
d'Etat de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

Cet arrete a ete public au Moniteur beige du
10 novembre 1989 aux pages 18560 a 18565.

Vraag nr. 559 van de heer Vandenbossche d.d. 18 december
1992 (N.):

Overleg in het kader van bet Structuurplan Vlaaaderea ea
het Regionaal Ontwikkelingsplaa Brussel.

Vit de orientatienota over het Structuurplan Vlaanderen
project 1992-93 onder titel Vlaanderen in vorming blijkt
p. 21 dat « aan de hand van een gebiedsgericht project — de
zone Antwerpen-Brussel - wordt nagegaan of zai worden
nagegaan hoe thematische concepten kunnen worden geopti-
maliseerd en hoe elementen van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen kunnen geconcretiseerd worden ».

Het document vermeldt verder dat in dat kader deze
uitwerking volgende inhoud zou hebben :

a) gebiedsgericht operarionaliseren van de concepten ruimte-
lijke draagkracht en duurzame ruimtelijke ontwikkeling.
Analyse van de juridische problematiek inzake het veror-
denend en richtgevend karakter van het Structuurplan
Vlaanderen;

b) gebiedsgerichte afbakening van de stedelijke complexen
(motivering, dynamiek, ontwikkelingstendens, operatio-
nele criteria...) - operationaliseren en onderlinge integra-
tie van de gele en groene hoofdstructuur, de plaats van
gewestplannen binnen het Structuurplan Vlaanderen.

Question n° 559 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992
(N.):

Concertatioa dans Ie cadre du « Structuarplan Vlaaade-
rea » et Ie Plan regional de developpement bruxellois.

U ressort d'ime note d'orientation portant sur Ie Struc-
tuurplan Vlaanderen project 1992-93, sous Ie titre « Vlaande-
ren in vorming» (p. 21), que «l'on examinera, sur la base
d'un projet territorialement dble — la zone BruxelIes-Anvers —
comment optimaliser des concepts thematiques et comment
concretiser des elements du Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren ».

Le document menrionne encore que cette concretisation
aurait, dans ce cadre, le contenu suivant:

a) operationnalisation, sur une base territorialement ciblee,
des concepts de capadte spatiale et de developpement
spatial durable. Analyse de la problematique juridique
relative au caractere reglementaire et directeur du Struc-
tuurplan Vlaanderen;

b) delimitation, sur une base territoriale, des complexes
urbains (motivation, dynamique, tendance de developpe-
ment, criteres operationnels...) - operationnalisation et
integration redproque des structures prindpales jaune et
verte; place des plans de secteur dans le Structuurplan
Vlaanderen.
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In het kader van dit project zai bijzondere aandacht gaan
naar de invloed van Brussel en de internatjonale luchthaven
Zaventem op de ornliggende regio.

Kan de heer Minister mij laten weten of :

— onder zijn bevoegdheid overleg is met Vlaanderen rond de
afstemming van gewestplannen Vlaanderen-Brussel in het
kader van enerzijds het Structuurplan Vlaanderen en
anderzijds het Regionaal Ontwikkelingsplan Brussel;

— de heer Minister overwogen heeft dienaangaande contact
op te nemen met zijn bevoegde collega in Vlaanderen, Theo
Kelchtermans ?

Aatwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte
lid mededelen dat de ordonnantie van 29 augustus 1991
houdende organisatie van de planning en de stedebouw, en
meer in het bijzonder de artikelen 16 tot 24 (gewestelijk
Ontwikkelingsplan), geen enkele bepaling voorziet die overleg
met de andere Gewesten voorschrijft.

In het kader van de opmaak van dit gewestelijk Ontwikke-
lingsplan ben ik evenwel van plan ontmoetingen te organise-
ren met de beide ons omringende gewesten ten einde een
zekere samenhang tussen de beleidsvisies van de gewesten na
te streven.

Het spreekt voor zich dat dergelijk overleg eveneens kan
plaats grijpen tijdens het officieel openbaar onderzoek dat zai
volgen op de vooriopige aanneming door de Executieve van
het ontwerp-ontwikkelingsplan.

Dans Ie cadre de ce projet, une attention particuliere sera
reservee a 1'influence de Bruxelles et de 1'aeroport internatio-
nal de Zaventem sur la region environnante.

Le Ministre peut-il me dire :

- s'il y a concertation avec la Flandre, dans le cadre de ses
attributions, sur 1'harmonisation entre les plans de secteur
Bruxelles-Flandre dans le cadre du Structuurplan Vlaande-
ren d'une part et du Plan regional de developpement
bruxellois de 1'autre;

- s'il a envisage de prendre contact sur ce point avec M. Theo
Kelchtermans, son collegue competent en la matiere pour
la Flandre ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre
j'ai 1'honneur de lui faire savoir que 1'ordonnance organique
de la planification et de 1'urbanisme du 29 aout 1991, et plus
particulierement les articles 16 a 24, ne contient aucune
disposition envisageant une concertation avec les autres
Regions.

Dans le cadre de 1'elaboration de ce plan regional de
developpement, je compte toutefois organiser des rencontres
avec les deux Regions avoisinantes afin d'aboutir a une
certaine coherence entre les strategies regionales.

II est evident que cette concertation peut egalement interve-
nir au cours de 1'enquete publique qui suit 1'approbation du
projet de plan de developpement par 1'Executif.

Vraag nr. 560 van de heer de Lobkowicz d.d. 18 december
1992 (Fr.) :

Subsidie voor bet televisieprogramma der werkgelegen-
heid : «Insertions ».

Zoals de vorige jaren hebt u de Executieve voorgesteld het
Gewest te betrekken bij de financiering van het televisiepro-
gramma der werkgelegenheid «Insertions", waarvan Video-
trame, de federatie van lokale TV's van de Franse
Gemeenschap, de producer is.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt, samen met
FOREM, de BGDA, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschap, mee aan dit project en heeft een miljoen
vrijgenaaakt voor dit project.

Denkt u dat deze investering de werkzoekenden ten goede
zai komen?

Zo ja, hoe ?

In hoeverre zouden ze over andere informatie kunnen
beschikken dan deze die ze reeds bij hun zoeken naar werk
hebben gebruikt ?

Antwoord: Om op de vraag van het geachte lid te
antwoorden kan ik stellen dat ik drie belangrijke redenen zie
voor de jaarlijkse toekenning van een subsidie.van een miljoen
frank voor de productie en de verspreiding van «Insertions »,
het televisiemagazine over werkgelegenheid :

Question n" 560 de M. de Lobkowicz du 18 decembre 1992
(Fr.) :

Subvention en favour du magazine televise de 1'emphi:
«Insertions ».

Comme les annees precedentes, vous avez propose a
1'Executif d'associer la Region au financement du magazine
televise de 1'emploi «Insertions » produit par Videotrame, la
federation des TV locales de la Communaute francaise.

Associe dans ce projet au FOREM, a 1'ORBEM, a la
Region wallonne et a la Communaute francaise, la Region de
Bruxelles-Capitale a done degage un million en faveur de ce
projet.

Estimez-vous que cet investissement sera profitable aux
demandeurs d'emploi ?

Si oui, en quoi ?

En quoi pourraient-ils disposer d'informations differentes
de celles qu'ils ont deja utilisees dans leur recherche d'un
emploi ?

Reponse : En reponse a sa question, je puis faire savoir a
1'honorable membre que je vois trois raisons principales a
1'octroi annuel d'une subvention d'un million de francs pour
la production et la diffusion du magazine televise de 1'emploi
«Insertions* :

345
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1. de voorstudies voor dit initiatief hebben aangetoond dat
er grote nood aan informatie over beroepen en opieidingen
bestond en dat dergelijke informatie in Belgie veel minder dan
in andere Europese landen werd verstrekt.

2. Een televisieuitzending is het meest geschikte medium
om deze informatie te verspreiden. De doelgroep leest over
het algemeen weinig en heeft moeite met het verwerken van
schriftelijke informatie.

3. De door de producenten weerhouden formule maakt
van de uitzending een doelgericht en uiterst gespecialiseerd
werkmiddel waardoor zowel algemene informatie (overgeno-
men door alle lokale TV-zenders) als specifiek gewestelijke
informatie (enkel uitgezonden door Tele-Bruxelles) verspreid
wordt.

Op te merken valt dat de kwaliteit van het magazine
«Insertions » in november 1991 twee maal werd erkend door
internationale prijzen :

- een bijzondere vermelding bij de uitreiking van de prijs
«Meilleur Magazine* op het Festival international des
medias locaux te Marne-la-Vallee;

— de CEFEDOP prijs van de Europese Gemeenschap voor
uitzendingen over beroepsopleiding (voor een realisatie van
Tele-Bruxelles).

In juni 1992 werd er een kwalitatieve evaluatie van het
door het magazine bereikte publiek uitgevoerd. Ik houd de
resultaten van deze peiling ter beschikking van het geachte lid.

Dank zij het cofinancieringsmechanisme voor deze uitzen-
ding beschikken de Brusselse werkzoekenden over een kwali-
teitsprodukt (kostprijs 32.600.000 fr. in 1992), waarvoor de
overheid van het Gewest (BGDA en Executieve) slechts twee
miljoen moeten uitgeven.

1. Les etudes prealables au lancement de cette initiative ont
revele, d'une part qu'il existait un important besoin d'infor-
mation sur les metiers et les formations et, d'autre part, que ce
besoin etait moins bien rencontre en Belgique que dans la
plupart de ses partenaires europeens.

2. Le magazine televise est Ie media approprie pour
diffuser cette information. Le public auquel elle s'adresse lit
en general peu et a du mal a assimiler 1'information ecrite.

3. La formule retenue par les producteurs du magazine en
fait un outil performant et tres specialise propre a assurer
aussi bien la diffusion d'informations d'ordre general
(reprises sur toutes les televisions locales) que specifiquement
regionales (propres a Tele-Bruxelles).

II est a signaler que la qualite du magazine «Insertions » a
d'ores et deja etc consacree par deux recompenses Internatio-
nales en novembre 1991 :

— une mention speciale pour le prix du « Meilleur Magazine »
au Festival international des medias locaux a Marne-la-
Vallee;

— le prix CEFEDOP - Prix des Communautes europeennes
aux emissions sur la formation professionnelle (pour une
sequence realisee par Tele-Bruxelles).

J'informe aussi 1'honorable membre qu'une evaluation
qualitative de 1'audience du magazine a etc realisee au mois de
juin 1992. Je tiens les resultats de ce sondage a sa disposition.

J'ajouterai, enfin, que grace au mecanisme de cofinance-
ment du magazine, les demandeurs d'emploi bruxellois bene-
ficient d'un produit de qualite (d'un cout de 32.600.000 F en
1992), alors que les pouvoirs publics de la Region (1'ORBEM
et 1'Executif) n'y consacrent que deux millions.

Vraag nr. 561 van mevrouw Nagy d.d. 18 december 1992
(Fr.):

Geplande verkoop van de Koninklijke Militaire School.

Ik verneem dat de Minister van Landsverdediging, de heer
L. Delcroix, voornemens is het gebouw van de Koninklijke
Militaire School te verkopen om met de opbrengst van deze
verkoop een nieuw gebouw van zo'n 100.000 m2 te Evere te
bouwen.

Het lijkt mij duidelijk dat dit initiatief de wijk aanzienlijk
kan ontregelen. De aankoop van deze gebouwen door de
privesector, de bestemming en de verbouwingen, zijn inder-
daad elementen die een wijk die reeds sterk gewijzigd is door
de nabij gelegen Europese instellingen zowel uit architecturaal
als uit funtioneel oogpunt destabiliseren.

Kan de Minister mij mededelen

1. hoe hij in het kader van zijn bevoegdheden dit probleem
denkt aan te pakken en welk advies hij hierover geeft;

2. of hij hierover reeds contacten heeft gelegd, met wie en
met weike resultaten ?

Question n° 561 de M"" Nagy du 18 decembre 1992 (Fr.):

Le pro jet de vente de I'Ecole Royale Militaire.

II me revient que le Ministre de la Defense, Monsieur
L. Delcroix, projette la vente du batiment de I'Ecole Royale
Militaire en vue d'utiliser le produit de cette vente a la
construction d'un nouvel immeuble de quelque 100.000 m2 a
Evere.

II me parait evident que cette initiative est de nature a
perturber le quartier de maniere considerable. En effet,
Pacquisition de ces batiments par le secteur prive, 1'affectation
et les transformations qui pourraient y etre operees sont
autant d'elements destabilisants, tant du point de vue archi-
tectural que du point de vue fonctionnel dans un quartier deja
particulierement modirie par les institutions europeennes
toutes proches.

Le Ministre pourrait-il me dire

1. comment il envisage, dans le cadre de ses competences, de
trailer cette question et quel est 1'avis qu'il emet a son
sujet;

2. s'il a deja pris des contacts a ce sujet, avec qui et avec quels
resultats ?
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Aatwoord: Om op de vraag van het geachte lid te
antwoorden wil ik er eerst aan herinneren dat het beheer van
het patrimonium dat toebehoort aan Landsverdediging
behoort tot de bevoegdheden van de heer Leo Delcroix,
Minister van Landsverdediging.

In het verleden werd er kontakt opgenomen met de
voorganger van de huidige Minister van Landsverdediging, de
heer Guy Coeme. We herinneren eraan dat deze laatste de
voorkeur gaf aan renovatie van de KMS-infrastruktuur, en
niet aan de verhuis ervan. Sindsdien werd er kontakt opgeno-
men met de huidige Minister van Landsverdediging. Deze
laatste beklemtoont dat er voor de verschillende opties, grote
of kleine renovatie van de bestaande KMS of verhuis, nog
geen enkele beslissing werd genomen.

Voor de eventuele bouw van een gebouw van 100.000 m2

te Evere, werd er nog geen stedebouwkundige aanvraag
ingediend. In voorkomend geval zou het onderzoek van een
dergelijk dossier volgens «de regelen van de kunst» uitge-
voerd worden.

Ik heb mijn standpunt over de herbestemming van de site
van de Koninklijke Militaire School reeds aan de pers
medegedeeld op 4 augustus 1992.

Ik wil er hier aan herinneren dat de KMS-site op het
Gewestplan opgenomen is in een gebied voor uitrustingen van
collectief belang of van openbare diensten en in een gebied
van culturele, historische en/of esthetische waarde. De site
paalt aan de perimeter van de recente Algemene Bouwveror-
dening voor de wijken rond de Ambiorixsquare en het
Jubelpark die het patrimonium en de woonfunktie beschermt
tegen de immobiliendruk vanuit de tertiaire sektor.

Deze residentiele wijk staat reeds onder zware druk door de
nabijheid van de Europese instellingen. Hi] heeft nood aan
bescherming tegen speculatieve handelingen.

Het behoud van de Koninklijke Militaire School biedt dus
volgens mij de beste opiossing, omdat het om een onderwijs-
en onderzoekinstelling gaat die sterk bijdraagt tot de
gemengde aard van deze wijk.

Indien deze instelling toch de wijk zou verlaten zai het
uitgesloten zijn er kantoren te bouwen.

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve overweegt het
instellen van het voorafgaande onderzoek aan de eventuele
rangschikking van de Koninklijke Militaire School als monu-
ment.

Repoase: En reponse a la question de 1'honorable mem-
bre, je tiens a rappeler au prealable que la gestion du
patrimoine appartenant a la Defense nationale releve plus
particulierement des competences du Ministre de la Defense,
Monsieur Leo Delcroix.

Par Ie passe, des contacts avaient ete pris avec Ie predeces-
seur de 1'actuel Ministre de la Defense, Monsieur Guy Coeme.
Rappelons que celui-ci s'etait prononce pour une renovation
des infrastructures de 1'ERM, et non pour sa delocalisation.
Depuis lors, des contacts ont ete renouveles avec 1'actuel
Ministere de la Defense nationale. Celui-ci tient a souligner
que les differentes options envisagees, a savoir la renovation
lourde ou legere de 1'actuelle ERM ou sa delocalisation, n'ont
fait 1'objet d'aucune prise de decision.

Quant a 1'eventuelle construction d'un immeuble de
100.000 m2 a Evere, je ne suis pas saisi d'une demande
urbanistique en la matiere. Le cas echeant, 1'instruction d'un
tel dossier se ferait selon les «regles de l'art».

En ce qui concerne 1'Ecole Royale Militaire, j'ai deja fait
part a la presse (4 aout 1992) de ma position sur la
reaffectation du site.

Pour rappel, le site de 1'ERM est repris au plan de secteur en
zone d'equipements d'interet collectif ou de service public et
en zone d'interet culturel, historique et/ou esthetique. II est
egalement contigu au perimetre du recent Reglement general
sur les Batisses des quartiers entourant le square Ambiorix et
le pare du Cinquentenaire, constituant une protection du
patrimoine et de 1'habitat centre la pression immobiliere du
secteur tertiaire.

Ce quartier residentiel, qui subit deja la proximite des
institutions europeennes, a besom d'etre conforte et mis a
1'abri des mouvements speculatifs.

Ainsi, le maintien de 1'Ecole Royale Militaire constitue
pour moi la solution adequate, car il s'agit en realite d'une
institution d'enseignement et de recherche qui contribue
grandement a la mixite du quartier.

En cas de depart de cette institution, il sera exclu d'y
construire des bureaux.

Enfin, 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale etudie
1'ouverture prealable au classement eventuel comme monu-
ment de 1'Ecole Royale Militaire.

Vraag or. 562 van de heer Maingain d.d. 29 december 1992
(Fr.) :

Bekendmalang van het besluit van de Executieve houdende
bet sluiten van de gewone zitting 1991-1992.

Het besluit van de Executieve van 29 oktober, tot sluiting
van de gewone zitting 1991-1992 van de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
19 november 1992. Het is alleen door u ondertekend en
treedt in werking op dinsdag 13 oktober 1992, dat willen
zeggen de dag voor de opening van de nieuwe parlementaire
zitting van de Raad.

De vertraging bij het ondertekenen van een dergelijk besluit
en bij de bekendmaking ervan is moeilijk te begrijpen, laat
staan onaanvaardbaar. Ik kan mij vergissen, maar ik heb nog
geen zodanige vertraging vastgesteld bij de andere Executie-
ven of bij de federale Regering, die verantwoordelijk zijn voor
de vaststelling en het bekendmaken van soortgelijke besluiten.

Question n° 562 de M. Maingain du 29 decembre 1992 (Fr.) :

Publication de 1'arrete de 1'Executif cloturant la session
ordiaaire 1991-1992.

Le Moniteur beige du 19 novembre 1992 public 1'arrete du
29 octobre, de 1'Executif de la Region cloturant la session
ordinaire 1991-1992 du Conseil de la Region. Cet arrete
porte votre seule signature et entre en vigueur le mardi 13
octobre 1992, soit la veille du jour d'ouverture de la nouvelle
session parlementaire du Conseil.

Le retard mis pour la signature d'un tel arrete et sa
publication est difficilement comprehensible, pour ne pas dire
unacceptable. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas ete amene a
constater un tel retard de la part d'autres Executifs ou du
Gouvernement federal auxquels incombe la responsabilite de
la prise et de la publication d'arretes ayant le meme objet.
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Is een zodanige achteloosheid van uwentwege ten opzichte
van de parlementaire vergadering van het Gewest een nieuw
bewijs van het feit dat het Gewest niet hetzelfde juridisch
statuut geniet als dat van de Raden van de twee andere
Gewesten. Het zou ons dan ook niet verwonderen mochten
we weldra te horen krijgen dat zij die hebben onderhandeld
over de institutionele akkoorden, de zogenaamde Sint-
Michielsakkoorden, aangevuld door de Sint-Kwintens-
akkoorden ervoor hebben gezorgd dat dergelijk feit zich niet
meer voordoet en dat dit een van de grootste verworvenheden
zou zijn op het vlak van de versterking van het statuut van het
Brussels Gewest...

Kan de heer Minister me laten weten:
— of dit besluit in de Executieve is beraadslaagd en wanneer;
— wat de reden is van een dergelijke vertraging bij het

ondertekenen en het bekendmaken ?

Aatwoord: In antwoord op zijn eerste vraag kan ik het
achtbare lid melden dat het besluit tot sluiting van de gewone
zitting 1991-1992 van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wel
degelijk het voorwerp heeft uitgemaakt van een beraadslaging
van de Executieve, en dit op 29 oktober 1992, datum van het
besluit zeif.

Ik ben verwonderd over uw tweede vraag en vind het spijtig
dat een vergetelheid, die enkel te wijten was aan de mobiliteit
van het personeel binnen de dienst belast met de redactie van
dit besluit, gemterpreteerd wordt als een politieke daad
waaruit zou blijken dat ik weinig begaan ben met het
parlement waarvan ik deel uitmaak. Het komt helemaal niet
in mij op om mij te onthouden van om het even weike
juridische of andere handeling die nodig zou zijn voor de
goede werking van de Raad of van de Executieve en ik kan u
verzekeren dat het geenszins mijn bedoeling is het juridisch
statuut van de Brusselse instellingen opnieuw ter discussie te
stellen door om het even weike nalatigheid.

Een volkomen onopzettelijke fout, namelijk de laattijdige
toepassing door de Executieve van artikel 26, § 3, van de
bijzondere wet van 12 januari 1989, moet niet aangegrepen
worden als een bewijs van mijn achteloze bonding ten
opzichte van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Zoals u, wil ook ik daadwerkelijk meewerken aan een
consolidatie van het statuut van ons Gewest en wens ook ik
dat het Gewest zijn rol ten voile vervult.

; mijn goede trouw jegens de Raad, en in
aet Gewest, niet in vraag te stellen.

Ik vraag u bijgevol
ruimere mate jegens

Une telle desinvolture de votre autorite a 1'egard de
1'Assemblee parlementaire de la Region serait-elle une nou-
velle preuve du fait que celle-ci ne beneficie pas du meme
statut juridique que celui reconnu aux Conseils des deux
autres Regions... II ne serait des lors pas etonnant que nous
apprenions prochainement que les negociateurs des accords
institutionnels dits de la Saint-Michel, completes par les
accords dits de la Saint-Quentin, aient veille a ce qu'un tel fait
ne se reproduise plus et qu'il s'agirait la d'un des grands
acquis pour Ie renforcement du statut de la Region de
Bruxelles...

Monsieur Ie Ministre-President peut-il me faire savoir:
— si cet arrete a ete delibere en Executif et a quelle date;
- ce qui justifie un tel retard tant a la signature qu'a la

publication ?

Reponse: En reponse a votre premiere question, je puis
vous informer, honorable membre, que 1'arrete cloturant la
session ordinaire 1991-1992 du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale a bien ete delibere en Executif, et ce Ie
29 octobre 1992, date meme de 1'arrete.

Quant a votre seconde question, je suis etonne et regrette
que ce qui ne represente qu'un oubli du uniquement a la
mobilite de personnel au sein du service charge de la redaction
de cet arrete, soit interprete comme un acre politique visant a
faire pen de cas de 1'assemblee parlementaire de notre Region,
dont je releve. Loin de moi 1'intention de m'abstenir de poser
des actes juridiques ou autres necessaires au bon fonctionne-
ment tant du Conseil que de 1'Executif, je vous prie de croire
qu'il n'entre nullement dans mes projets de remettre en cause,
par de quelconques manquements, Ie statut juridique des
institutions bruxelloises.

Une erreur tout-a-fait involontaire, en 1'occurrence un
retard, quant a la mise en application par 1'Executif de
1'ardcle 26, § 3, de la loi speciale du 12 janvier 1989, ne doit
pas etre saisie, afin d'etre invoquee comme preuve de ma
«desinvolture» a 1'egard du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Tout comme vous, je veux osuvrer efficacement au renfor-
cement du statut de notre Region et souhaite voir celle-ci
jouer pleinement Ie role qui est Ie sien.

Je vous demanderai des lors de ne pas mettre en doute ma
totale bonne foi envers Ie Conseil, et plus largement, la
Region.

Vraag nr. 563 van de heer Drouart d.d. 30 december 1992
(Fr.):

De verkoop in Aaderlecht van gemeentegrond aan eea
scbepen.

Als bijiage bij deze vraag vindt u de kopie van een artikel
uit het weekblad «Pere Ubu ». In dit artikel staat te lezen dat
notaris Michel Cornelis, wonende te Anderlecht, twee ver-
koopakten betreffende dezelfde grond (kadaster sectie G -
nr. 168D - Neerpedestraat te Anderlecht), verkocht op
dezelfde dag en tegen dezelfde prijs, heeft verleden.

Question n° 563 de M. Drouart du 30 decembre 1992 (Fr.)

La vente a Aaderlecht d'un terrain communal a un ecbevin.

Est annexee a cette question la copie d'un article paru dans
1'hebdomadaire «Pere Ubu». Cet article concerne Ie passage
devant Ie notaire M. Michel Cornelis, domicilie a Anderlecht,
de deux actes de vente relatifs a un meme terrain (cadastre
section G - n° 168D - rue de Neerpede a Anderlecht), vendu
Ie meme jour, au meme prix.
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Volgens het artikel is deze grond op 9 april 1992 verkocht
aan de heer Albert-Jean Coppye, bediende, voor het bedrag
van 416.000 fr., dat wil zeggen tegen 416 fr./m2. Het goed
werd daarna verkocht aan mevrouw Josiane Marcelle Mes-
man, onderwijzeres en echtgenote van de heer Jacques
Malvaux, schepen te Anderlecht.

Kan de heer Minister me zeggen of dergelijke verkoop in
overeenstemming is met de wetgeving ter zake ? Kan hi] mij
met name zeggen of schepen Malvaux aanwezig mocht zijn in
de gemeenteraad bij de vaststelling van het besluit over de
verkoop van de grond ?

Is er met betrekking tot de verkoopprijs van 416.000 fr. een
expertise uitgevoerd die een prijs, die rekening houdend met
de vastgoedprijzen in ons stedelijk gewest, vrij laag lijkt, kan
rechtvaardigen ?

Heeft de Minister-Voorzitter als toezichthoudende over-
heid ingestemd met de verkoop van deze gemeentegrond ?

Aatwoord: Vs. heb de eer het geachte lid mede te delen dat
de beslissing van de gemeenteraad van Anderlecht van
5 September 1991 houdende verkoop van een gemeentelijk
perceel, gekadastreerd sectie G, nr. 168 D, met een opper-
vlakte van 10 a 40 ca, aan de heer Coppye, onderworpen
werd aan de controle van de toezichthoudende overheid.

Het verkochte perceel heeft het voorwerp uitgemaakt van
een schattingsverslag van de ontvanger der registratie van
Anderlecht, tweede kantoor. In dit schattingsverslag van
7 mei 1991 wordt de waarde van het perceel geschat op
416.000 fr.

De gemeenteraadsbeslissing van 5 September 1991 werd
door mijn diensten onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken
dat de beslissing niet strijdig is met de wet of het algemeen
belang.

Aan de gemeente werd derhalve op 21 januari 1992
meegedeeld dat er tegen haar beslissing geen bezwaren zijn.

Het is evident dat de latere verkopen van hetzelfde goed
tussen particulieren, niet aan het administratief toezicht
onderworpen zijn.

Met betrekking tot de aanwezigheid van de door u
bedoelde schepen ben ik van oordeel dat, strikt juridisch
beschouwd, de bepalingen van artikel 92 van de nieuwe
gemeentewet niet geschonden werden.

D'apres 1'article, ce terrain a ete vendu Ie 9 avril 1992 a M.
Albert-Jean Coppye, employe, pour la somme de 416.000 F,
ce qui reviendrait a 416 F Ie m2. Le bien fut ensuite vendu a
M™ Josiane Marcelle Mesman, institutrice et epouse de M.
Jacques Malvaux, echevin de la commune d'Anderlecht.

Monsieur le Ministre-President peut-il me dire si une telle
vente respecte la legislation en la matiere? En particulier,
peut-il me preciser si la presence en Conseil communal de
I'echevin Malvaux lors de la decision de la vente du terrain,
etait autorisee ?

Le prix de vente de 416.000 F a-t-il fait 1'objet d'une
expertise qui pourrait jusrifier un prix apparemment assez bas
compte tenu du marche immobilier dans notre region
urbaine ?

Le Minsitre-President, en tant que pouvoir de tutelle, a-t-il
donne son accord sur la vente de ce terrain communal ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que la deliberation du conseil communal du 5 septembre
1991 relative a la vente d'une parcelle communale, cadastree
G n° 168D d'une superficie de 10 a 40 ca a Monsieur Coppye,
a fait 1'objet du controle de 1'autorite de tutelle.

La parcelle vendue a fait 1'objet d'un rapport d'estimation
par le receveur de 1'enregistrement d'Anderlecht (2" bureau).
Dans ce rapport d'estimation du 7 mai 1991, la parcelle a ete
estimee a 416.000 F.

La deliberation du conseil communal du 5 septembre 1991
a ete examinee par mes services. De cet examen il ressort que
cette deliberation n'est pas contraire a la loi ou a 1'interet
general.

II a ete notifie a la commune le 21 janvier 1992 que sa
deliberation ne souleve pas d'objection.

II est evident que les ventes ulterieures du meme bien entre
particuliers, ne sont pas soumises a la tutelle administrative.

En ce qui concerne la presence dudit echevin, je suis d'avis
que, d'un point de vue strictement juridique, les dispositions
de 1'article 92 de la nouvelle loi communale ne sont pas
enfreintes.

Vraag tir. 565 van mevrouw Nagy d,d. 5 januari 1993 (Fr.) :

Maatregelen tegen de leegstaande kantoren.

Nummer 3 van het « Observatoire des Bureaux » leert ons
dat het Gewest 230.000 m2 aan leegstaande of op renovatie
wachtende kantofen telt.

Voegen we bij dit cijfer de 1.100.000 m2 aan kantoren in
opbouw, dan wordt het duidelijk dat het aanbod te groot is,
wat de overheid ertoe zou moeten aanzetten geen afwijkingen
op de bestaande plannen meer toe te staan en geen bouwver-
gunningen voor kantoren meer af te geven.

De leegstaande gebouwen zijn trouwens bron van onvei-
ligheld en schaden en kwaliteit van de stedelijke ruimte.

Question n° 565 de M°" Nagy du 5 janvier 1993 (Fr.):

Mesures a 1'eacontre des bureaux a 1'abandon.

Le n° 3 de 1'Observatoire des Bureaux nous apprend que la
Region comptait 230.000 m2 de bureaux a 1'abandon ou en
attente d'une renovation.

Ce chiffre est a mettre en rapport avec les 1.100.000 m2 de
bureaux qui sont en cours de construction, confirmant ainsi
1'existence d'une offre surabondante, ce qui devrait pousser
les pouvoirs publics a ne plus deroger aux plans existants
pour accorder de permis de batir pour des bureaux.

Par ailleurs, les immeubles a 1'abandon sont source d'incer-
titude et de perte de qualite de 1'espace urbain.
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Kan de geachte Minister me zeggen :

- weike maatregelen hij heeft getroffen of van plan is te
treffen om hiertegen te reageren;

- in weike gemeenten deze 230.000 m2 aan kantoren zijn
gelegen en hoe deze zijn verdeeld;

- wie de eigenaars zijn van deze kantoren ?

Antwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte
raadslid mede te delen :

1. De per 1 januari 1993 geaktualiseerde gegevens van het
Kantorenobservatorium vermelden 244.000 m2 kantoorge-
bouwen die ofwel aan het vervallen zijn, ofvvel wachten op
renovatie of verbouwing (dat wil zeggen die nu niet te huur
aangeboden worden, en dus niet «op de markt» zijn).

2. Deze 244.000 m2 verlaten en op renovatie wachtende
kantoorgebouwen zijn gespreid over :

a) Brussel-Stad : 204.000 m2

— waarvan 124.000 m2 in de Ruimte Brussel Europa
- waarvan 80.000 m2 in de Vijfhoek

b) Elsene : 11.000 m2

c) Schaarbeek : 2.000 m2

d) St-Gillis : 6.000 m2

e) St-Joost: 17.000 m2

f) Anderlecht: 4.000 m2.

Los van het specifieke Berlaymont-geval liggen al deze
gebouwen dus in het stadscentrum, en vooral in de Vijfhoek
en in de onmiddellijke omgeving ervan.

3. In het totaal is het specifieke geval van het Berlaymont-
gebouw opgenomen (110.000 m2). Het hergebruik ervan
hangt af van beslissingen op het nationale vlak. De stelling die
ik heb ingenomen in dit dossier om het hergebruik te
bewerkstellingen is u bekend.

4. Voor wat de overige 134.000 m2 betreft dient opge-
merkt dat:

- 59.000 m2, of 44 %, betrekking hebben op renovatiepro-
jekten of op afbraak en wederopbouw van oude kantoor-
gebouwen. Zeifs indien de afzwakkende markt geen spoe-
dige concretisering van deze projekten laat verhopen, dient
er vastgesteld te worden dat ze passen in de modernise-
ringslogica van het kantorenpark;

- 32.000 m2, of 24 %, kwamen tijdens het jaar 1992 leeg te
staan. Het is normaal dat er een bepaalde tijd verloopt
vooraleer de eigenaar kan overgaan tot renovatie of her-
ontwikkeling van de betrokken site;

- 44.000 m2, of 32 %, zijn (meestal kleinere) gebouwen die,
om verschillende redenen, reeds meerdere jaren leeg staan
en die niet altijd een rechtstreekse band hebben met de
marktsituarie.

5. De eigenaars van deze verlaten gebouwen zijn (indien
men de Berlaymont buiten beschouwing laat) meestal verze-
keringsmaatschappijen en, in mindere mate, promotoren of
aannemers uit de bouwsektor en, zeidzamer, ook de Belgische
Staat.

L'honorable Ministre peut-il me dire :

— quelles sont les mesures qu'il a prises ou qu'il a envisage de
prendre pour lutter centre ce phenomene;

— dans quelles communes se trouvent situes ces 230.000 m2

de bureaux, et comment se repartissent-ils;
— quels sont les proprietaires de ces bureaux ?

Reponse : J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable conseiller
des elements suivants :

1. En donnees actualisees, 1'Observatoire des bureaux
recense au 1" janvier 1993, 244.000 m2 d'immeubles de
bureaux a 1'abandon ou en attente d'une renovation ou d'une
reconstruction (c'est-a-dire ne faisant actuellement pas 1'objet
d'une mise en location, ce sont des immeubles «hors du
marche »).

2. Ces 244.000 m2 d'immeubles de bureaux a 1'abandon
ou en attente d'une renovation se localisent comme suit:

a) Ville de Bruxelles : 204.000 m2

- dont Espace Bruxelles-Europe : 124.000 m2

- dont Pentagone : 80.000 m2

b) Ixelles : 11.000 m2

c) Schaerbeek : 2.000 m2

d) St-Gilles : 6.000 m2

e) St-Josse : 17.000 m2

f) Anderlecht: 4.000 m2.

Independamment du cas specifique du Berlaymont, ces
immeubles se localisent done en centre-ville, essentiellement Ie
Pentagone et ses abords immediats.

3. Le total comprend Ie cas particulier du Berlaymont
(110.000 m2) dont la remise en fonctionnement est tributaire
de decisions a 1'echelon national. Vous savez les positions que
j'ai prises dans ce dossier pour obtenir sa reoccupation.

4. Parmi les 134.000 m2 restants, il faut preciser que :

- 59.000 m2, soit 44 %, font 1'objet de projets de renovation
ou de demolition-reconstruction d'immeubles de bureaux
anciens. Meme si le ralentissement du marche ne laisse pas
esperer une concretisation rapide de ces projets, il faut
noter que ceux-ci s'inscrivent dans une logique de moderni-
sation du pare de bureaux;

- 32.000 m2, soit 24 %, sont des abandons recents, qui se
sont produits au cours de 1'annee 1992. II est done normal
d'enregistrer un certain delai avant que leurs proprietaires
ne les renovent ou redeveloppent le site concerne;

- 44.000 m2, soit 32 %, sont des immeubles (souvent de
taille modeste) abandonnes, en general depuis de nom-
breuses annees, pour des motifs divers qui n'ont pas
toujours de liens directs avec la sante du marche des
bureaux.

5. Les proprietaires de ces immeubles abandonnes sont (si
on ne tient pas compte du cas du Berlaymont) essentiellement
des compagnies d'assurances, moins frequemment des pro-
moteurs ou entrepreneurs de la construction et plus rarement
1'Etat beige.
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Vraag nr. 569 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.):

Beaamiag van de Brusselse Executieve in de briefwisseling
met de andere Executievea.

De Vlaamse Executieve heeft zich tot gewoonte gemaakt
zich de « Vlaamse Regering» te noemen.

Uiteraard heeft de Waalse Gewestexecudeve om met achter
te blijven, maar in tegenstelling met de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve, even onwettelijk als haar Vlaamse tegenhan-
ger, een gelijksoortige beslissing genomen.

Kunt u me bevestigen dat u in uw briefwisseling met deze
beide Gewestexecutieven slechts de in de Grondwet bepaalde
formules en benamingen aanwendt ?

Aatwoord: Ik bevestig het achtbare lid dat in tegenstelling
met haar Vlaamse en Waalse tegenhangers, de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve zich nooit zeif tot Regering uitge-
roepen heeft. Zij gebruikt die benaming ook met in de
briefwisseling met de andere Gewestexecutieven.

Question n° 569 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993
(Fr.):

Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspon-
dance avec les autres Executifs.

L'Executif flamand a pris pour coutume de s'auto-intituler
« gouvernement flamand ».

Naturellement, pour ne pas etre en reste, mais contraire-
ment a la Region de Bruxelles-Capitale, 1'Executif regional
wallon, de maniere tout aussi illegale que son homologue
flamand, a pris une decision semblable.

Pouvez-vous me confirmer que dans vos relations episto-
laires avec ces deux Executifs regionaux vous n'utilisez que les
formules prevues et les appellations fixees par la Constitu-
tion?

Reponse: Je confirme a 1'honorable membre qu'au
contraire de ses homologues flamand et wallon, 1'Executif de
la Region de Bruxelles-Capitale ne s'est jamais auto-proclame
gouvernement, et ce y compris dans ses relations epistolaires
avec les deux autres Executifs regionaux.

Minister belast met Finanden, Begroting,
Openbaar Ambt

en Externe Betrekkingen

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

De publikaties van het Kabinet.

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

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

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

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

Klaarheidshalve zag ik deze titel-lijst liefst opgedeeld wor-
den in vier kategorieen:

1. Nederlandstalige publikaties;
2. Franstalige;
3. tweetalige (Ned. + Frans);
4. meertalige (Ned. + Prans + ...).

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);

Ministre des Finances, du Budget,
de la Foncdon publique

et des Relations exterieures

Question n" 138 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 1'administration ».

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

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

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 litres
soit divisee en quatre categories:

1. les publications en neerlandais;
2. les publications en francais;
3. les publications bilingues (neerl. + francais);
4. les publications multilingues (neerl. + francais + ...).

En outre, j'aimerais connaitre pour chaque titre:
— Ie nombre de pages (et pour les cas exceptionnels: Ie

format);
- Ie tirage (Ie cas echeant, egalement pour les reimpressions

et les reeditions);
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- de globale kostprijs en de begrotingspost(en) waarop die
werd ingeschreven;

— de eventuele verkoopprijs «aan derden».

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

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

Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke publikarielijst 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 Kabinetspublikaries, die hen nochtans
aanbelangen.

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

Aatwoord: Ik heb het geachte lid het volgende mede te
delen:

In het kader van mijn bevoegdheid voor de Externe
Betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb ik
een brochure in drie talen uitgegeven met volgende kenmer-
ken:

1. Titel en opiage:
Jeunes au Coeur de 1'Europe (45.000 ex.)
Jongeren op de drempel van Europa (35.000 ex.)
Being young in the heart of Europe (20.000 ex.)

2. De brochure telt in alle talen 16 pagina's.

3. De globale kostprijs voor ontwerp en produktie
bedraagt 1.112.000 fr. en is ten laste van de Sectie I, Afdeling
20, Programma 01 — Basisallocatie 12.01 van de goedge-
keurde begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
1991.

4. Deze brochure die de ontmoeting tussen jongeren uit
alle bevolkingsgroepen te Brussel wil stimuleren, kan gratis
besteld worden via de diensten van het Cultured Jongeren-
paspoort (Waterkrachtstraat 36, 1040 Brussel) en Carte
Jeunes (avenue Jean Voiders 10, 1060 Brussel).

— 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 mentionner 1'adresse
et les modalites de commande pour les publications encore
disponibles.

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

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

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre ce qui suit:

Dans Ie cadre de ma competence pour les Relations
exterieures de la Region de Bruxelles-Capitale, j'ai edite une
brochure en trois langues avec les caracteristiques suivantes:

1. Titre et tirage:
Jeunes au Coeur de 1'Europe
Jongeren op de drempel van Europa
Being young in the heart of Europe

(45.000 ex.)
(35.000 ex.)
(20.000 ex.)

2. La brochure compte 16 pages dans les trois langues.

3. Le cout global du projet et de la production s'eleve a
1.112.000 F a charge de la Section I, Division 20, programme
01 — Allocation de base 12.01 du budget approuve de la
Region de Bruxelles-Capitale pour 1'annee 1991.

4. Cette brochure qui vise a srimuler les rencontres entre
jeunes de tous les groupes de la population a Bruxelles peut
etre obtenue gratuitement aupres des services du « Cultured
Jongerenpaspoort» CWaterkrachtstraat 36, 1040 Brussel) et
Carte Jeunes (Avenue Jean Voiders 10, 1060 Bruxelles).

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

De uitbreiding van bet Communica.tieceatrum Noord.

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

De eerste heeft betrekking op de buitensporige kostprijs
van de operatie. Volgens mijn gegevens zouden deze 4 ver-
diepingen met een oppervlakte van 35.000m2 inderdaad
2.920 miljoen fr. kosten.

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

£'extension du batiment CCN.

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

Le premier concerne le prix exorbitant de 1'operation. En
efiet, selon les informations en ma possession, il s'agit de
4 etages representant 35.000m2 de surfaces neuves, pour un
montant de 2.920 millions.
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De prijs per vierkante meter bedraagt dus 83.428 fr., wat
meer is dan de op de markt gangbare prijzen voor luxekanto-
ren. Deze astronomische prijs is te wijten aan het feit dat er
nieuwe funderingen moeten worden aangebracht, in tegen-
stelling met wat de Executieve eerder had verklaard.

Kan de geachte Minister me:
1. zeggen of die gegevens juist zijn;
2. zo ja, me zeggen waarom men dergelijke investering heeft

doorgezet, ondanks het feit dat de prijs hoger ligt dan de
gemiddelde marktprijs;

3. me zeggen of de ondernemers reeds werden aangewezen,
en zo ja, over wie het gaat ?

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

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

Antwoord: Minister Thys heeft op de vraag geantwoord in
Bulletin nr. 24, biz. 2370.

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

L'honorable Ministre peut-il:
1. confirmer ces informations;
2. si oui,peut-il me dire ce qui a justifie le maintien d'un tel

investissement a un prix de revient superieur a la moyenne
du marche;

3. me dire si les entrepreneurs ont deja ete designes et, si oui,
me preciser lesquels ?

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

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

Reponse : Le Ministre Thys a repondu a la question dans le
Bulletin n° 24, p. 2370.

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

Vrijsteuing van onroerende voorheffing en registratierech-
ten voor de coordinatiecentra.

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

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

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

450.618 BF voor alle betrokken gemeenten.

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

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

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

Is de Minister van deze gegevens op de hoogte ?

Kan hij me zeggen weike gevolgen deze vrijstellingen
hebben voor de gewestbegroting ?

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

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

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

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

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

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

450.618 FB pour 1'ensemble des communes concernees.

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

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

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

Le Ministre est-il informe de ces donnees ?

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

346
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Aatwoord: Ik kan aan het geachte lid meedelen dat het
nationaal Ministerie van Financien in zijn maandelijkse
communicatie aan het Gewest over de gewestbelastingen
enkel melding maakt van de globaal geinde bedragen van de
afgelopen maand.

Ondertussen ontsnapt hef uiteraard niet aan de aandacht
van de Minister van Financien dat de nationale wetgeving
inzake fiscale vrijstellingen een rechtstreekse impact kan
hebben op de opbrengst die aan de Gewesten toekomt.

Eike minderontvangst inzake de onroerende voorheffing
wordt rechtstreeks gerepercuteerd in de gewestbegroting,
vermits deze belasting voor 100 % aan de Gewesten wordt
doorgestort.

Voor wat de registratierechten betreft bedraagt het toege-
wezen gedeelte (en derhalve de impact van een eventuele
minderontvangst) thans slechts 41,408 %.

Reponse : Je peux communiquer a 1'honorable membre que
Ie Ministere national des Finances ne transmet dans sa
communication mensuelle sur les impots regionaux que les
produits globalement encaisses au cours du mois ecoule.

Bien evidemment, il n'echappe pas a 1'attention du Ministre
des Finances que la legislation nationale relative aux exonera-
tions fiscales peut avoir un impact direct sur Ie produit fiscal
qui revient aux Regions.

Chaque moindre recette au niveau du precompte immobi-
lier est repercutee directement dans Ie budget regional, cette
taxe etant versee a 100 % aux Regions.

En ce qui concerne les droits d'enregistrement, la partie
attribuee (et des lors 1'impact d'une moindre recette even-
tuelle) ne s'eleve aujourd'hui qu'a 41,408 %.

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

Structuur en activiteften van de inspectiedienstea 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 ?

Aatwoord: Hierna volgt het antwoord op de vragen van
het achtbare lid betreffende de Administratie van Financien
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aangaande het Bestuur Financien dient de controle-
opdracht te worden bepaald op grond van de structuur ervan.

Question n° 160 de M. Vandenbossche du 28 octobre 1992
(N.):

Structure et activites des sen-ices d'inspectioa 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 ?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-
apres la reponse a ces questions concernant 1'Administration
des Finances du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne 1'Administration des Finances, la
mission de controle doit etre defmie en fonction de sa
structure.
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Die structuur omvat twee grote entiteiten :

a) de diensten die meer speciaal betrokken zijn bij de
uitvoering van de gewestelijke begroting;

b) de fiscale dienst die meer bepaald instaat voor de uitvoe-
ring van de ordonnantie betreffende de gewestelijke
belasting.

1. Inspectie-opdrachten : wettelijke basis

Voor de onder A vermelde diensten bestaat de wettelijke
basis uit de gecoordineerde wetten van 17 juli 1991 betref-
fende de rijkscomptabiliteit en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Voor de Fiscale Dienst vormtde ordonnantie van 23 juli 1992
betreffende de gewestelijke belasting de wettelijke basis ervan.

2. Huidige controleopdrachten en structuur van de diensten

De controle en de inspectie zijn georganiseerd op een
interne en externe basis.

2.1. De interne controle

De interne controle bij het Bestuur Financien functioneert
als volgt:

Diensten betrokken bij de uitvoering van de begroting:

— Comptabiliteit: 25 personen;
— Dienst Controle van de Vastleggingen: 1 personeelslid;
— De Inspectie van Financien : 3 personeelsleden.

Fiscale dienst

— Dienst vaststelling van de Belasting: 17 personeelsleden;
— Dienst Inning : 14 personeelsleden.

2.2. Externe controle

Op budgettair gebied vervult het Rekenhof die functie (wet
van 29.10.1846).

Ten aanzien van de belastingplichtige wordt de Fiscale
Dienst (ex-Agglomeratie) volledig geherstructureerd (zie infra
punt strategische opties).

3. Personeelsformatie

Rekening houdend met de aan de gang zijnde herstructure-
ring van het Ministerie is het aantal betrekkingen van de per-
soneelsformatie van het Bestuur Financien nog niet vastges-
teld.

4. Strategische opties

De wettelijke bepalingen verplichten het Bestuur Financien
ertoe zich op overenkomstige wijze te structureren. Er kan
hier niet worden gesproken over prioriteiten, maar over
nieuwe taken die het Bestuur Financien dient te behartigen.

'Worden in 1993 opgericht of uitgebouwd :

a) Diensten betrokken bij de uitvoering van de begroting :
oprichting van de dienst controle van de rekeningen van de
rekenplichtigen en van de dienst controle van de begrotingen
en de rekeningen van de pararegionale instellingen.

b) Fiscale dienst: rekening houdend met het aantal en de
diversiteit van de belastingplichtingen voor wie de gewestelijke
belasting geldt, vergt de op te zetten controle een versterking
van die dienst. Er kan op dit ogenblik worden gesteld dat een
vijftiental personeelsleden noodzakelijk zullen zijn.

Cette structure se decompose en deux grandes entites:

a) les services plus specialement attaches a 1'execution du
budget regional;

b) Ie service fiscal plus specialement concerne par 1'execution
de 1'ordonnance relative a la taxe regionale.

1. Missions d'inspection : base legale

Pour les services renseignes sous A, la base legale est
continue dans les lois coordonnees Ie 17 juillet 1991 sur la
comptabilite de 1'Etat et dans les arretes d'execution.

Pour Ie service fiscal, 1'ordonnance du 23 juillet 1992
relative a la taxe regionale constitue la base legale.

2. Missions de controle actuelles et structures des services

Le controle et 1'inspection sont organises sur base interne et
externe.

2.1. Le controle interne

Le controle interne au sein de 1'Administrarion des Finances
fonctionne comme suit:

Services attaches a 1'execution du budget:

- Service de la Comptabilite : 25 agents;
- Service du Controle des engagements : 1 agent;
- Service de 1'inspection des Finances : 3 agents.

Service fiscal

- Service de 1'etablissement de la taxe : 17 agents;
- Service de la perception : 14 agents.

2.2. Le controle externe

En matiere budgetaire, la Cour des Comptes assume cette
fonction (loi du 29.10.1846).

Vis-a-vis du contribuable, le Service fiscal (ex-Agglomera-
tion) est en pleine restructuraton (cfr. point options strategi-
ques ci-dessous).

3. Cadre

Compte tenu de la restructuration en cours du Ministere, le
nombre d'emplois prevu au cadre de 1'Administration des
Finances n'est pas encore arrete.

4. Options strategiques

Les dispositions figurant dans les textes legaux imposent a
1'Administration des Finances de se structurer en conse-
quence. On ne peut pas parler ici de priorites mais de taches
nouvelles que 1'Administration des Finances est tenue d'assu-
mer.

Seront crees ou developpes en 1993 :

a) Services attaches a 1'execution du budget: creation du
service du controle des comptes des comptables et du service
de controle des budgets et comptes des pararegionaux.

b) Service fiscal: compte tenu du nombre et de la diversite
des contribuables vises par la taxe regionale, le controle a
mettre en place necessitera le renforcement de ce service. On
peut estimer aujourd'hui qu'une quinzaine d'agents seront
necessaires.
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5. Aard van de controle

Diensten betrokken bij de uitvoering van de begroting

Comptabiliteit: 16.000 betalingen
Controleur : 2.500 vastleggingsvisa
Inspectie van Financien : 500 adviezen

Fiscale dienst

aanslagbiljet kohieruittreksels (toegestuurd in 1992)

aangezinnen 418.000
aan ondernemingen zeifstandigen 110.000
aan eigenaars 40.000

6. Overtredingen en processen-verbaal

Bij de interne controle binnen het departement kan er geen
sprake zijn van processen-verbaal of overtredingen voor de
diensten betrokken bij de uitvoering van de begroting, De niet
aanvaarde dossiers worden aan de besturen die ze toegezon-
den hebben om diverse redenen teruggestuurd (onvoldoende
kredieten, verkeerde aanwijzing, onvolledige dossiers).

Voor de Fiscale Dienst worden de bepalingen van de
ordonnantie aangaande achterstallen, boetes en vervolgingen
slechts toegepast na het verstrijken van de aan de belasting-
plichtigen toegestane belastingstermijnen, namelijk begin
1993.

5. Portee du controle

Services attaches a 1'execution du budget

Comptabilite : 16.000 paiements
Controleur : 2.500 visas en engagements
Inspection des Finances : 500 avis

Service fiscal

avertissements-extraits de role aux contribuables (envois
1992)
auxmenages 418.000
aux societes independantes 110.000
aux proprietaires 40.000

6. Infractions et proces-verbaux

S'agissant de controle interne au sein du departement, on
ne peut parler de proces-verbaux ou d'infractions pour les
services attaches a 1'execution du budget. Les dossiers non
acceptes sont renvoyes dans les administrations d'origine
pour differences raisons (credits insuffisants, erreur d'imputa-
tion, dossiers incomplets).

Pour Ie Service fiscal, les dispositions de 1'ordonnance
traitant des retards, amendes et poursuites ne seront appli-
quees qu'apres les delais de paiement autorises aux contribua-
bles, soit au debut 1993.

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

Terugbetaling van de belasting op de stadsreiaheid en
-veiligbeid voor het jaar 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.

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
kimnen 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.)

Aatwoord: Het recht op terugbetaling van de belasting is
ontegensprekelijk een absoluut recht. Het terugbetalingsfor-
mulier is daarbij slechts een praktische modaliteit van uitoefe-
ning van dit recht.

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
Ie remboursement.

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 1'enrolement de la taxe, pour lequel
on n'est pas sans s'etonner qu'elles soient demandees par
Pinstitution 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
an-ete du 9 avril 1992 devait etre introduite «pour Ie
30 novembre 1992 au plus tard» (sic) ?

Reponse: II est incontestable que Ie droit au rembourse-
ment de la taxe est un droit absolu, Ie formulaire de
remboursement ne constituant qu'une modalite pratique
d'exercice de ce droit.
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Nochtans is het voor de rechthebbenden onontbeerlijk de
gegevens mede te delen die de Administratie in staat moeten
stellen de verschuldigde bedragen aan de rechthebbenden of
aan diegenen die in him plaats zouden treden op basis van
wettelijke bepalingen of overeenkomsten terug te storten. In
dit geval moeten de rechthebbenden zulks eveneens aan de
Administratie mededelen.

Deze procedure wordt trouwens steeds toegepast wanneer
het over terugbetalingen gaat.

Wat de referentie naar de inkohiering betreft vestig ik de
aandacht van het geachte lid op het feit dat het gaat om een
onontbeerlijk gegeven tot identificarie van de belastingplichti-
gen omdat deze op die wijze in de listings zijn opgenomen.
Het betreft dus een praktische noodzaak rekening houdend
met het feit dat in sommige gevallen, verscheidene belasting-
bare feiten geconcentreerd werden bij eenzelfde persoon, die
dus om verschillende redenen voor verschillende kohiernum-
mers belastingplichtig was.

Voor degenen die deze referenties niet kunnen opgeven
moet de Administratie opzoekingen doen om dit nummer
terug te vinden. In het geval waarin andere gegevens ontbre-
ken stelt de Administratie zich opnieuw in verbinding met de
belastingplichtigen ten einde het dossier te vervolledigen.

Wat de datum van 30 november 1992 betreft als uiterlijke
datum voor het indienen van het terugbetalingsformulier,
ging het om een administratieve maatregel ten einde de
terugbetalingsaanvragen zoveel mogelijk te centraliseren en ze
gegroepeerd te behandelen om de kosten van de operatie te
beperken.

Het is duidelijk dat voormelde datum geen uiterste datum
was voor het indienen van de terugbetalingsformulieren. Deze
vermelding werd trouwens weggelaten op al de na 30 novem-
ber 1992 gedrukte formulieren. Voor al degenen die nu nog
de terugbetaling aanvragen dient trouwens te worden aanges-
tipt dat de formulieren zoals tevoren worden behandeld maar
dat de terugbetalingen later zullen worden uitgevoerd.

Toutefois, il est indispensable pour les ayant-droit de
communiquer les donnees devant permettre a 1'Administra-
tion de verser les montants dus aux ayant-droit ou ceux qui se
seraient substitues a ceux-ci, sur base de dispositions legales
ou de conventions. Dans ce cas, il y a egalement lieu pour les
ayant-droit d'en informer 1'Administration.

Cette procedure est d'ailleurs celle qui a toujours ete
d'application quand il s'agit de remboursements.

En ce qui concerne la reference a I'enrolement, j'attire
1'attentiori de 1'honorable membre sur Ie fait qu'il s'agit d'une
donnee indispensable pour permettre 1'identification des
contribuables, puisque c'est de cette facon que ces derniers
sont repris dans les listings. C'est done une necessite pratique,
compte tenu du fait que dans certains cas, plusieurs raits
taxables etaient concentres dans Ie chef d'une meme per-
sonne, done redevable a plusieurs titres pour differents
numeros de role.

Pour ceux qui ne savent pas faire mention de ces references,
1'Administration est chargee de proceder aux recherches afin
de retrouver ce numero. Dans Ie cas ou d'autres donnees font
defaut, 1'Administration reprend contact avec Ie contribuable
afin de completer Ie dossier.

Pour ce qui est de la date du 30 novembre 1992 au plus tard
pour 1'introduction du formulaire de remboursement, il
s'agissait ici d'une mesure administrative tendant a centraliser
au maximum les demandes de remboursement et de pouvoir
les traiter de maniere regroupee, de facon a limiter Ie cout de
1'operation.

II est clair que la date precitee ne representait pas une date
limite pour 1'introduction des formulaires de remboiirsement.
Cette mention a d'ailleurs ete supprimee sur tous les formu-
laires imprimes apres Ie 30 novembre 1992. En outre, pour
tous ceux qui demandent encore actuellement Ie rembourse-
ment, il y a lieu de noter que les formulaires sont traites
comme au prealable, mais que les remboursements seront
effectues plus tardivement.

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

Fiscale identiteit en vrijsteUiagea in bet 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 groot.

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 ?

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

Ideatite 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 susmention-
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 menages. La confusion est a nouveau tres
grande.

Le Ministre peut-il me dire :

— quels criteres il a utilises pour determiner 1'identite fiscale
des justiciables;

— comment il a, en application de 1'article 3, § 1" b, realise la
classification en question;

— combien d'exonerations ont ete accordees en application
de 1'article 4, § 2;

— combien d'exonerations ont ete accordees en application
de 1'article 4, § 3;

— combien d'exonerations ont ete accordees en application
de 1'article 4, § 4?
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Antwoord: Bij het bepalen van de « belastingsplichtigen »
in het kader van de gewestelijke belasting werd gezocht naar
een verantwoorde spreiding van deze belasting over alle
gebruikers van gewestelijke diensten.

De moeilijkheden om de belastingsplichtigen als dusdanig
juist te identificeren zijn het gevolg van:

1. De onvolkomenheden van de informatiebronnen.

Het is een feit dat er geen enkele gegevensbank beschikbaar
is die volledig beantwoordt aan de bepaling van de « belas-
tingsplichtigen» zoals beschreven in de ordonnantie van
23 juli 1992.

De diensten van het Gewest zijn dan ook verplicht zulk-
danige bank samen te stellen op basis van gegevens en het
verwerken van de verschillende gegevensbanken die niet altijd
volledig geactualiseerd of juist zijn.

2. De grote mobiliteit binnen het Brusselse Gewest.

Gegevensbanken die niet permanent moeten bijgehouden
worden op basis van verplichte melding van wijzigingen in de
toestand of in de vestigingsplaats zijn dan ook na enkele
maanden volledig voorbijgestreefd.

Het Gewest overweegt dan ook, in samenwerking met
andere nationale en lokale overheidsdiensten, om een gege-
vensbank te verwezenlijken die ook dienstig en ter beschik-
king zou staan van de andere overheidsgebruikers die erom
verzoeken.

De toestand op 8 februari 1993 is dat er 6.203 vrijstellingen
werden verleend van de belasting voorzien in artikel 6 van de
ordonnantie. Het grootste gedeelte daarvan werd toegekend
in toepassing van artikel 4, § 2.

De vrijstellingen van artikel 4, § 3 werden, zoals bepaald in
artikel 4, § 4, ambtshalve verleend. Dit betekent dat er geen
aanslagbiljet werd opgestuurd aan degenen die aan de voor-
waarden van dit artikel beantwoordden. Nochtans werden er
een aantal rechtzettingen uitgevoerd in toepassing van dit
artikel; deze zijn inbegrepen in bovengenoemd cijfer.

Artikel 4, § 4 voorziet geen vrijstelling van de belasting,
maar regelt de modaliteiten van vrijstelling op basis van §§1
en 2 van dit artikel. De toestand op 8 februari 1993 is dat er
1.459 vrijstellingen werden verleend van de belasting voor-
zien in artikel 5, grotendeels in toepassing van deze twee
paragrafen.

Reponse: Pour determiner les «contribuables» dans Ie
cadre de la taxe regionale, on s'est efforce de trouver un
etalement justifie de cette taxe sur tous les utilisateurs des
services regionaux.

Les difficultes pour identifier correctement les redevables
comme tels, sont la consequence:

1. Des imperfections des sources d'in formation.

II est un fait qu'aucune banque de donnees disponible ne
repond exactement a la definition de «contribuables» telle
que prevue a 1'ordonnance du 23 juillet 1992.

Les services de la Region sont des lors obliges de constituer
une telle banque sur base de donnees et du traitement de
differentes banques de donnees qui ne sont pas toujours
actualisees ou correctes.

2. De la grande mobilite au sein de la Region bruxelloise.

Des banques de donnees qui ne doivent pas etre tenues a
jour de facon permanente, sur base d'une communication
obligatoire de modifications de la situation ou de la residence,
sont completement depassees apres quelques mois.

C'est pourquoi la Region envisage de realiser, en collabora-
tion avec d'autres services publics nationaux et locaux, une
banque de donnees au service et a la disposition des autres
utilisateurs publics qui en font la demande.

Au 8 fevrier 1993, la situation est la suivante: 6.203
exemptions de la taxe prevue a Particle 6 de 1'ordonnance ont
ete accordees, dont la plus grande partie par application de
Particle 4, § 2.

Comme prevu a 1'article 4, § 4, les exemptions de Particle
4, § 3 ont ete accordees d'office. Cela signifie que ceux qui
repondaient aux conditions prevues par cet article, n'ont pas
recu d'avertissement. Cependant, un certain nombre de
rectifications ont ete effectuees par application de cet article;
leur nombre est compris dans Ie chiffre susvise.

L'article 4, § 4 ne prevoit pas d'exemption de la taxe mais
regle les modalites d'exoneration sur base des §§ 1 et 2 de cet
article. La situation au 8 fevrier 1993 est la suivante: 1.459
exonerations de la taxe prevue a Particle 5 ont ete accordees,
la plupart par application de ces deux paragaphes.

Vraag nr. 167 van de heer Vandenbossche d.d. 26 november
1992 (N.):

Ambtelijk statuut na overstap uit de pine-sector of het
onderwijs.

Grotere mobiliteit in en ook naar de overheidssector is
nuttig en noodzakelijk. De niet-transparante overheidsstruc-
tuur en de onduidelijkheid van het ambtelijk statuut hinderen
echter vele dikwijis geihteresseerde en gemotiveerde ambtena-
ren, alsook vele andere mogelijk gegadigden.

1. Kan iemand die tewerkgesteld is in het onderwijs en die
via een examen van het Vast Wervingssecretariaat wordt
aangeworven in de Brusselse of nationale gecentraliseerde of
gedecentraliseerde overheidsdienst, ook zijn finandele of
dienstancienniteit in zijn nieuwe betrekking in statutair of in
contractueel verband laten gelden ? Zo ja, geheel of gedeelte-
lijk ? Zo nee, zou dit binnen afzienbare tijd kunnen ?

Question n" 167 de M. Vandenbossche du 26 novembre 1992
(N.):

Statut des fonctioaaaires provenant du secteur prive oil de
1'enseigaement.

U est utile et necessaire qu'il y ait une plus grande mobilite
dans, mats aussi vers, Ie secteur public. Toutefois, de nom-
breux fonctionnaires, souvent interesses et motives, ainsi que
de nombreux candidats possibles, considerent 1'absence de
transparence de la structure administrative et Ie manque de
clarte du statut de fonctionnaire comme autant d'entraves.

1. Une personne travaillant dans Penseignement qui est
engagee dans Padministration bruxelloise ou dans celle,
centralisee ou decentralisee, de PEtat national via un examen
du Secretariat permanent de recrufement peut-elle faire valoir
dans sa nouvelle fonction, que ce soit dans mi cadre statutaire
ou contractuel, son anciennete financiere ou de service ? Si tel
est Ie cas, est-ce possible entierement ou partiellement? Si tel
n'est pas Ie cas, cela pourrait-il se faire d'ici peu ?
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2. Met weike ancienniteit en onder weike voorwaarden
kan een werknemer overstappen van de particuliere sector
naar de Brusselse of nationale gecentraliseerde of gedecentra-
liseerde overheidsdienst in statutair of in contractueel ver-
band ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat:

1. Voor de berekening van de dienstancienniteit bij de
Brusselse gewestelijke administratie de werkelijke diensten in
aanmerking kunnen worden genomen die de ambtenaar heeft
gepresteerd in enige hoedanigheid en zonder vrijwillige onder-
breking bij een ministerie als titularis van een ambt met
volledige prestaties. Een voormalige leerkracht beantwoordt
niet aan die voorwaarden.

Op het vlak van de bezoldiging komen voor de toekenning
van de tussentijdse verbogingen aan een voormalige leer-
kracht alleen de werkelijke diensten in aanmerking die het
personeelslid heeft gepresteerd toen het werkzaam was bij:

— vrije gesubsidieerde onderwijsinstellingen als burgerlijk of
geestelijk titularis van een ambt waarvan de bezoldiging
bestaat uit een weddesubsidie en dat volledige prestaties
inhoudt;

— onderwijsinstellingen van de Gemeenschappen als burger-
lijk of geestelijk titularis van een bezoldigd ambt met
volledige prestaties.

2. Net zoals voor eike kandidaat voor een betrekking in
overheidsdienst de werknemer uit het bedrijfsleven aan een
aantal voorwaarden dient te voldoen om bij een bestuur
benoemd te worden of er in dienst te worden genomen op
basis van een arbeidsovereenkomst.

De algemene voorwaarden om benoemd te worden zijn:

a) Beig zijn;
b) qua gedrag voldoen aan de vereisten inzake het ambt;

c) de burgerlijke en politieke rechten genieten;
d) aan de militiewetten voldaan hebben;
e) lichamelijk geschikt zijn voor het uit te oefenen ambt.

De vereiste lichamelijke geschiktheid wordt nagegaan door
de Sociaal-medische Rijksdienst.

Om de hoedanigheid van ambtenaar te verkrijgen dient de
betrokkene de eed af te leggen zoals bepaald in artikel 2 van
het decreet van 20 juli 1831.

Onverminderd de toepassing van de wettelijke bepalingen
inzake specifieke aanwervingsregels gelden volgende voor-
waarden :

a) jonger zijn dan vijftig jaar;
b) in het bezit zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat

overeenstemt met het niveau van de te begeven betrek-
king, behalve de door het Vast Wervingssecretariaat
bepaalde uitzonderingen;

c) slagen in een door het Vast Wervingssecretariaat georga-
niseerd vergelijkend examen;

De voorwaarden om bij de Brusselse gewestelijke adminis-
tratie met een arbeidsovereenkomst in dienst te worden geno-
men, zijn dezelfde als de bovenvermelde, met uitzondering dan
voor de verplichting om te slagen in een door het Vast Wer-
vingssecretariaat georganiseerd vergelijkend examen.

2. Dans quelles conditions et avec quelle anciennete un
travailleur du secteur prive peut-il passer, dans un cadre
statutaire ou contractuel, dans 1'administration bruxelloise ou
dans celle, centralisee ou decentralisee, de 1'Etat national ?

Reponse: J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable membre ce qui suit:

1. Pour Ie calcul de 1'anciennete de service dans 1'adminis-
tration regionale bruxelloise, sont admissibles les services
effectifs que 1'agent a prestes, en faisant partie, a quelque titre
que ce soit et sans interruption volontaire, d'un ministere,
comme titulaire d'une fonction comportant des prestations
completes. Un ancien enseignant ne remplit pas ces condi-
tions.

Pour ce qui concerne les services admissibles sur Ie plan
pecuniaire, sont seuls admissibles pour 1'octroi des augmenta-
tions intercalaires a un ancien enseignant, les services effectifs
que 1'agent a prestes en faisant partie:

— des etablissements d'enseignement libres subventionnes,
comme titulaire civil ou ecclesiastique d'une fonction
remuneree par une subvention-traitement et comportant
des prestations completes;

— des etablissements d'enseignement des communautes,
comme titulaire civil ou ecclesiastique d'une fonction
remuneree et comportant des prestations completes.

2. Comme pour tout candidat a un emploi du secteur
public. Ie travailleur du secteur prive est tenu de remplir une
serie de conditions en vue d'etre nomme a titre definitif ou
engage comme agent contractuel dans une administration.

Les conditions generales pour etre nomme a titre definitif
sont les suivantes:

a) etre beige;
b) etre d'une conduite repondant aux exigences de la fonc-

tion;
c) jouir des droits civils et politiques;
d) satisfaire aux lois sur la milice;
e) justifier de la possession des aptitudes physiques exigees

pour la fonction a exercer.

La verification des aptitudes physiques exigees est assuree
par 1'Office medico-social de 1'Etat.

La qualite d'agent est sanctionnee par Ie serment prete dans
les termes fixes par 1'article 2 du decret du 20 juillet 1831.

Sans prejudice de 1'application de dispositions legales
prevoyant des modalites de recrutement specifiques, les
conditions particulieres sont les suivantes:

a) n'avoir pas atteint Page de cinquante ans;
b) etre porteur d'un diplome ou d'un certificat d'etudes en

rapport avec Ie niveau de 1'emploi a conferer, sauf
exceptions fixees par Ie Secretariat permanent au Recrute-
ment;

c) reussir un concours de recrutement organise par Ie
Secretariat permanent de Recrutement.

Les conditions pour etre engage dans 1'administration
regionale bruxelloise sous les liens du contrat de travail sont
identiques a celles enoncees ci-dessus sauf en ce qui concerne
1'obligation de reussite a un concours de recrutement organise
par Ie Secretariat permanent au Recrutement.
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Een werknemer afkomstig uit het bedrijfsleven die in dienst
treedt bij de Brusselse gewestelijke administratie kan, in de
huidige stand van reglementering, geen aanspraak maken op
administratieve of geldelijke ancienniteit.

Le travailleur du secteur prive entrant dans 1'administration
regionale bruxelloise ne peut, dans 1'etat actuel de la regle-
mentation, se prevaloir d'anciennete administrative ni pecu-
maire.

Vraag nr. 169 van de heer Zenner d.d. 14 december 1992
(Fr.) :

Controle van de GIMB door het Rekenhof.

Het dossier van het Communicatiecentrum Noord zoais het
deze laatste weken in de pers en in de BHR door de Minister
van Financien, Begroting, Openbaar Ambt en Buitenlandse
Betrekkingen is uiteengezet tijdens de vergadering van
30 november jongstleden, toont het nut van de controle van
het Rekenhof op de activiteiten van de GIMB, haar gespeciali-
seerde dochtermaatschappijen en de maatschappijen die op
zijn verzoek werden opgericht in het kader van de afgevaar-
digde opdrachten.

Ik verneem dat, tijdens de vorige jaren een overeenkomst
zou gesloten zijn tussen het Rekenhof en de verschillende
gewestelijke investeringsmaatschappijen van het land, maar
dat de controle van het Hot toch nog op sommige tegenkan-
tingen of moeilijkheden inzake medewerking van sommige
GIM zou stoten.

Kan de heer Minister mij laten weten of een dergelijke
overeenkomst tussen het Hof en de GIMB bestaat, wanneer ze
werd gesloten, weike de voornaamste bepalingen ervan zijn
en indien zijn toepassing volledige voldoening geeft aan de
partijen, en zoniet, weike moeilijkheden er zijn ?

Aatwoord: Gevolggevend aan de vraag van het geachte
lid, heb ik de eer hem het volgende mede te delen:

Er zijn geen moeilijkheden bekend op het stuk van de
verhoudingen tussen het Rekenhof en de GIMB.

Deze maatschappij heeft constructief deelgenomen aan de
door het Hofgevraagde besprekingen die geleid hebben tot de
afsluiting, op 17 december 1987, van een protocol van
akkoord aangaande de controle door het Hof.

De controle werd gebaseerd, enerzijds op de wetgevng op
de handelsvennootschappen, en anderzijds op de organieke
wet van 29 oktober 1846 betreffende het Rekenhof, voor de
zogenaamde opdrachten in derde functie.

Het protocol van akkoord stipuleerde ook dat dit geldig
bleef zolang het Gewest de enige aandeelhouder van de GIMB
was. Dit is niet meer het geval sedert 30 September 1991.

Question n- 169 de M. Zenner du 14 decembre 1992 (Fr.):

Controle de la SRIB par la Cour des Comptes.

Le dossier du Centre de Communication Nord, tel qu'il a
ete expose dans la presse ces dernieres semaines et au CRB par
M. le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations exterieures, lors de la seance du
30 novembre dernier, illustre 1'utilite du controle de la Cour
des Comptes sur les activites de la SRIB, de ses filiales
specialisees et des societes creees a son initiative dans le cadre
de missions deleguees.

II me revient qu'une convention aurait ete conclue au cours
des annees anterieures entre la Cour des Comptes et les
diverses societes regionales d'investissement du pays, mais
que le controle de la Cour buterait neanmoins sur certaines
objections ou sur des difficultes de collaboration de la part de
certaines SRI.

M. le Ministre pourrait-il me faire savoir si et quand une
convention de ce genre a ete conclue entre la Cour et la SRIB,
quelles en sont les principales dispositions, et si son applica-
tion se fait a 1'entiere satisfaction des parties, ou sinon quelles
sont les difficultes rencontrees ?

Reponse: Comme suite a la question de 1'honorable mem-
bre, j'ai 1'honneur de lui communiquer ce qui suit:

Je n'ai pas connaissance des difficultes en matiere de
relations entre la Cour des Comptes et la SRIB.

Cette societe a participe de facon constructive aux negocia-
tions demandees par la Cour, discussions qui ont abouti le
17 decembre 1987 a un protocole d'accord relatif au controle
par la Cour.

Le controle etait base, d'une part, sur la legislation en
matiere de societes commerciales et, d'autre part, sur la loi du
29 octobre 1846 concernant 1'organisation de la Cour des
Comptes pour ce qui concerne les missions deleguees.

Le protocole d'accord stipule egalement que ce controle
subsisterait aussi longtemps que la Region serait la seule
actionnaire de la SRIB. Ceci n'est plus le cas depuis le
30 septembre 1991.

Vraag nr. 172 van mevrouw Nagy d.d. 14 december 1992
(Fr.):

Aanwcrvingen voor de Dienst Economic en Werkgelegen-
heid.

In het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 1992 is een
besluit van de Executieve d.d. 14 September 1992 bekend
gemaakt waarbij het Mmisterie van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest wordt gemachtigd om met ingang van 1 augustus
1992 twee tijdelijke contractuele personeelsleden in dienst te
nemen bij de Dienst Economie en Werkgelegenheid.

Question n° 172 de M°" Nagy du 14 decembre 1992 (Pr.):

Engagement de personnel au Service Economic et Emploi.

Le Moniteur beige du 21 octobre 1992 public un arrete de
1'Executif date du 14 septembre 1992 autorisantle Ministere
de la Region de Bruxelles-Capitale a engager deux membres
du personnel contractuel temporaire au Service Economie et
Emploi, et ce a partir du 1" aout 1992.
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In het besluit wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van
« uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften ». Ik verzoek
de Minister mij te verduidelijken :

1. Wat de uitzonderlijke en tijdelijke taken zijn waarvan in
artikel 1 van het besluit gewag wordt gemaakt ?

2. Waarin het spoedeisend karakter bestaat ?

3. Hoe deze personen zijn aangeworven ?

4. Weike graden en welk statuut deze personen hebben.
Gaat het om GEKO's, contractueel of tijdelijk personeel ?

5. Hoeveel personen worden bestemd voor de Dienst
Economie en Werkgelegenheid ?

6. Waarom de Raad van State niet om advies is gevraagd
over dit besluit?

Antwoord: 1. De uitzonderlijke en tijdelijke opdrachten
waarvan er in artikel 1 van dat besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve van 14 September 1992 sprake is,
zijn enerzijds een tijdelijke hulp bij de toepassing van de wet
tot economische herorientering van 4 augustus 1978 op
grond waarvan de kleine en middelgrote ondernemingen
subsidies van het Gewest kunnen genieten en anderzijds een
tijdelijke versterking van het personeel bij de dienst grote
ondernemingen voor het uitwerken van nieuwe reglementaire
bepalingen.

2. Er is nergens uitdrukkelijk sprake van een dringende
aard. Er is in casu slechts een reele noodzaak om op dit
ogenblik de tijdelijke toegenomen opdrachten kunnen te
behartigen.

3. Er is geen «aanwerving» (die slechts geldt voor ambte-
naren), maar wel «indienstneming». Er is tot nog toe een
beroep gedaan op werkzoekenden en werklozen. De gebrui-
kelijke procedure van het interview door de personeelsdienst
en door het hoofd van de betrokken dienst maakt het
mogelijk de persoon te selecteren die het best aan de
behoeften van de dienst lijkt te beantwoorden. Tot nu toe is er
een bestuurssecretaris in dienst genomen.

4. Beide contractuele personeelsleden zijn « bestuurssecre-
tarissen » zoals gepreciseerd in artikel 1 van voormeld besluit.
Het gaat noch om ambtenaren, noch om GECO's, maar om
gewone contractuele personeelsleden; het is namelijk zo dat er
contractuele personeelsleden in dienst mogen worden geno-
men om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeels-
behoeften krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van
22 november 1991 tot bepaling van de algemene principes
van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambte-
naren die van toepassing zijn op het personeel van de
Executieven en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die
ervan afhangen.

5. De diensten voor Economie en Werkgelegenheid be-
staan uit 87 personen.

6. De door het koninklijk besluit van 12 januari 1973
gecoordineerde wetten inzake de Raad van State voorzien erin
dat de leden van de Executieve het advies van de Raad van
State inwinnen voor elk ontwerp van reglementair besluit.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
van 14 September 1992, waarvan hierboven sprake, is niet
van die aard.

L'arrete fait explicitement mention de « besoins exception-
nels et temporaires ». Je prie done Ie Ministre de me preciser :

1. Quelles sont les taches exceptionnelles et temporaires
auxquelles 1'arrete fait allusion en son article premier ?

2. En quoi consiste cette urgence ?

3. Comment ces personnes ont-elles etc recrutees ?

4. Quels sont les grades de ces personnes et leur starut?
S'agit-il d'ACS, de contractuels ou de statutaires ?

5. Combien de personnes sont affectees au Service Econo-
mie et Emploi ?

6. Pourquoi cet arrete n'a-t-il pas ete soumis au Conseil
d'Etat?

Repoase: 1. Les taches exceptionnelles et temporaires
auxquelles se refere 1'article 1" de 1'arrete de 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 1992 en
question sont, d'une part, une aide ponctuelle dans 1'applica-
tion de la loi de reorientation economique du 4 aout 1978 qui
permet aux petites et moyennes entreprises de beneficier de
subsides de la Region, et d'autre part, un renforcement
temporaire du personnel au Service des grandes entreprises
pour 1'elaboration de dispositions reglementaires nouvelles.

2. II n'est nulle part question explicitement d'urgence. II
n'y a, en 1'occurrence, qu'une reelle necessite d'assurer
aujourd'hui ces taches temporairement alourdies.

3. II n'y a pas lieu a « recrutement» (qui ne concerne que
les agents statutaires) mais bien a «engagements. II a ete fait
appel a des demandeurs d'emploi et des chomeurs jusqu'a
present, la procedure habituelle d'interview par Ie Service du
Personnel et Ie Chef de service concerne permet ensuite de
selectiomier la personne qui semble Ie mieux repondre aux
besoins du service. Jusqu'a ce jour, un seui secretaire d'admi-
nistration a ete engage.

4. Les deux membres du personel contractuel sont des
« secretaires d'administration » comme precise a 1'article 1" de
1'arrete precite. II ne s'agit ni de statutaires ni d'ACS mais bien
de contractuels purs et simples, Ie recours a 1'engagement de
membres du personnel contractuel etant autorise pour repon-
dre a des besoms exceptionnels et temporaires en personnel,
en vertu de 1'article 2 de 1'arrete royal du 22 novembre 1991
fixant les principes generaux du statut administratif et
pecuniaire des agents de 1'Etat applicables au personel des
Executifs et des personnes morales de droit public qui en
dependent.

5. Les Services de 1'Economie et de 1'Emploi comptent 87
personnes.

6. Les lois coordonnees sur Ie Conseil d'Etat par 1'arrete
royal du 12 janvier 1973 prevoient que les membres de
1'Executif doivent soumettre a 1'avis du Conseil d'Etat tout
projet d'arrete reglementaire.

L'arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale du
14 septembre 1992 dont question ci-dessus, n'est pas un
arrete de ce type.

347
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Vraag nr. 179 van mevrouw Nagy d.d. 27 januari 1993
(Fr.):

Vaststelling van de graad van de leidende ambtenaren van
het Centrum voor Informatica voor bet Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest.

In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
van 17 december 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 11 mei 1989 (Belgisch Staatsblad van 19/1/93) wordt
melding gemaakt van een wijziging in de personeelsformatie
van het Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Kan de Minister mij meedelen welke-de redenen zijn voor
die wijziging in de personeelsformatie ?

Antwoord: Het geachte lid verwijst naar het besluit waar-
bij de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve beslist heeft aan
de graden van de leidende ambtenaar van het CIBG en zijn
adjunct respectievelijk de ran gen 16/1 en 15/1 toe te kennen
in plaats van de rangen 15/1 en 14/1.

Het CIBG was de enige pararegionale instelling waarvan de
leidende ambtenaren de thans toegekende rangen niet beza-
ten, zodat geoordeeld werd dat een harmonisering tussen de
onderscheidene instellingen van het type A zich opdrong.
Omgekeerd kan gesteld worden dat dit onderscheid zonder
voorwerp was en niet diende gehandhaafd te worden.

Question n° 179 de M"" Nagy du 27 janvier 1993 (Fr.);

Fixation du grade des fonctionnaires dirigeants du Centre
d'laforinatique pour la Region de Bruxelles-Capitale.

L'arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale du
17 decembre 1992 modifiant 1'arrete royal du 11 mai 1989
(Moniteur beige du 19/1/93) mentionne un changement dans
Ie cadre du Centre d'lnformatique pour la Region de
Bruxelles-Capitale.

Le Ministre pourrait-il me dire quels sont les motifs qui out
amene a ce changement de cadre ?

Reponse: L'honorable membre evoque 1'arrete par lequel
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a decide de
conferer aux grades du fonctionnaire dirigeant du CIRB et de
son adjoint respectivement les rangs 16/1 et 15/1 au lieu de
15/1 et 14/1.

Le CIRB, etant le seui pararegional dont les fonctionnaires
dirigeants n'etaient pas nantis des rangs actuellement attri-
bues, il a ete juge qu'une harmonisation entre les institutions
au type A de la Region s'imposaient. A 1'inverse, il convenait
de ne pas maintenir une differentation de cet ordre, puis-
qu'elle etait sans objet.

Minister belast met Huisvestmg,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

De venvilende loziagea van Carcoke.

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

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

Kan de geachte Minister me zeggen :

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

2. Of hij van de veroorzaakte vervuiling op de hoogte is ?
Zo ja, weike maatregelen hij zai treffen om dit te verhelpen ?
Zo neen, wat zai hij doen om zich van dit probleem te
vergewissen ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer haar de hierna volgende inlichtingen mee te
delen.

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

et de la Politique de 1'Eau

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

Les rejets polluaats de I'usine Carcoke.

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

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

L'honorable Ministre peut-il me dire :

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

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

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de
communiquer a 1'honorable membre les elements d'informa-
tion ci-apres.
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Naar aanleiding van een aanvraag ingediend op 22 mei
1974 door de «Societe caroloregienne de Cokefaction»
(Marly), werd op 24 december 1976 een lozingsvergunning
voor het afvalwater verleend aan de firma door het Ministerie
van Volksgezondheid en Gezin (ref. E.V./Wa/E2/363/I/
P.G.D.). De vergunning voorzag de lozing van het huishoude-
lijk en industrieel afvalwater in de Zenne, die als openbare
riool werd beschouwd, en de lozing van het koelwater in het
zeekanaal. Onder deze voorwaarden bleken de lozingen van
de cokesfabriek wettelijk te zijn, tenminste tot de wijziging
van de sectoriele norm in 1988 (K.B. 03.02.1988; B.S.
22.02.1988) die met name de emissienormen voor benz(a)
pyreen en bepaalde cyaniden in de oppervlaktewateren wij-
zigde.

Hoewel de verantwoordelijken van Carcoke formeel had-
den beslist om de cokesfabriek in het eerste trimester van
1993 te sluiten, is de administratie momenteel bezig met de
herziening van de lozingsvergunning ten einde de in het
koninklijk besluit van 3 februari 1988 voorziene emissienor-
men strikt toe te passen.

Suite a une demande introduite Ie 22 mat 1974 par la
Societe caroloregienne de Cokefaction (site du Marly), une
autorisation de rejet des eaux residuaires lui a ete accordee Ie
24 decembre 1976 par Ie Ministere de la Sante publique et de
la Famille (ref. E.V./Wa/E2/363/I/P.G.D.). L'autorisation pre-
voyait Ie rejet des eaux domestiques et industrielles dans la
Senne, consideree comme egout public et Ie rejet des eaux de
refroidissement dans Ie canal maritime. Dans ces conditions,
les rejets de la cokerie semblent avoir ete parfaitement
legitimes, au moins jusqu'a la modification de la norme
sectorielle de 1988 (A.R. 03.02.1988; M.B. 22.02.1988), qui
modifie, notamment, les normes d'emission du benz(a) pyrene
et de certains cyanures dans les eaux de surface.

Quoique les responsables de Carcoke aient formellement
decide de la fermeture de la cokerie pour Ie premier trimestre
1993, 1'administration precede actuellement a la revision de
1'autorisation de rejet en vue d'appliquer rigoureusement les
normes d'emission prevues par 1'arrete royal du 3 fevrier
1988.

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

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

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

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

Weike elementen verklaren de bijzonder agressieve aard
van deze rookgassen ?

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

Antwoord: Ingevolge een onderzoek, uitgevoerd door het
BIM bij het ANB, is gebleken dat tijdens de avond van 22 juli
1992 geen enkel bijzonder incident werd gemeld in de
omgeving van de afvalverbrandingsoven te Neder-over-
Heembeek.

De diensten van het BIM hebben slechts een anonieme
telefonische klacht ontvangen maar er werd geen enkele
schriftelijke klacht ingediend.

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

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

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

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

Quels elements expliquent le caractere particulierement
agressif de ces fumees ?

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

Reponse: Suite a une enquete effectuee par 1'IBGE aupres
de 1'ABP, il est apparu qu'aucun incident particulier n'a ete
signale au cours de la soiree du 22 juillet 1992 a proximite de
I'incinerateur de dechets menagers de Neder-over-Hembeek.

Une seule plainte telephonique anonyme a ete recue par les
services de 1'IBGE, mais aucune plainte ecrite n'a ete enre-
gistree.

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

Balans van de werking van het gewestelijk compoststation.

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

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

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

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

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

J'aimerais que Monsieur le Ministre me fournisse quelques
precisions sur le fonctionnement de cette station de compos-
tage.
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1. Hoeveel groenafval wordt er eike maand door de
gewestinstallaties verwerkt ?

2. Waar komt dit organisch afval vandaan ?

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

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

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

Aat\voord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
inlichtingen mee te delen:

1. De toevoer van groenafval schommelt volgens de
betrokken maanden. De onderhoudswerken, en bijgevolg het
verwijderen van groenafval, hangt vooral af van het seizoen
waarin ze worden uitgevoerd.

Het is momenteel moeilijk om een maandgemiddelde vast
te stellen op basis van een volledig jaar aangezien het project
pas startte (cfr. tijd om zich bekend te maken, uitwerken van
een systematische telling, selecteren van de klanten die mogen
storten, etc...).

Toch kan men stellen dat in de loop van de 6 laatste
maanden, de maandelijkse toevoer tussen 600 en 2.000 m3

per maand schommelde, met een gemiddelde van ± 1.000 m3.

2. De organische afvalstoffen die in het compostcentrum
worden verwerkt hebben enkel betrekking op het groenafval;
de huishoudelijke organische afvalstoffen worden momenteel
uitgesloten (cfr.: onaangename geuren, invasie van ratten en
enorme potentiele hoeveelheid).

De toevoer kan worden onderverdeeld volgens drie catego-
rieen van leveranciers:

— het gewest (voornamelijk het Groen Plan);
— de gemeentebesturen (voornamelijk de 4 aangrenzende

gemeenten: Oudergem, St.-Pieters-Woluwe, St.-Lam-
brechts-Woluwe en Watermaal-Bosvoorde);

— de particulieren.

Tijdens de beginfase van het centrum was het Gewest zeker
de belangrijkste leverancier. Er werd vastgesteld dat de twee
andere categorieen, geleidelijk aan, meer en meer afval
aanbrachten. Zodat men, tijdens de twee laatste maanden van
de telling (September en oktober) kwam tot een verdeling 1/3,
1/3 en 1/3.

Dit toont het steeds toenemend succes aan van de formule
bij de administraties en vooral bij de particulieren. Er wordt
echter vastgesteld dat in beide gevallen de nabijheid van het
centrum doorslaggevend is (invloedsfeer beperkt tot enkele
kilometers).

Een vierde categoric leveranciers (prive-tuinondernemin-
gen) werden tijdelijk uitgsloten, gelet op de grote hoeveelheid
afval die ze toevoerden, hetgeen het centrum zou overbelas-
ten.

3. De afzet van compost onder de vorm van organische
meststof is het moeilijkst op te lessen probleem:

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

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

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

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

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

Repoase: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements de reponse suivants:

1. L'apport de dechets verts est variable suivant les mois
consideres. Les travaux d'entretien et done d'evacuation dc
dechets vegetaux dependent fortement de la saison durant
laquelle Us sont realises.

II est encore difficile d'etablir une moyenne mensuelle sur
base des resultats d'une annee entiere, etant donne Ie demar-
rage trop recent du projet (cf.: temps de se faire connaitre,
mise en place d'un recensement systematique, selection des
clients autorises a verser, etc...)

Toujours est-il qu'au cours des 6 derniers mois les apports
mensuels ont varie entre 600 et 2.000 m3 par mois avec une
moyenne de ± 1.000 m3.

2. Les dechets organiques traites dans Ie centre de compos-
tage concernent uniquement les dechets verts; les dechets
organiques menagers sont actuellement exclus (cf.: odeurs
desagreables, invasion de rats et quantite potentielle enorme),

Les apports peuvent etre subdivises selon trois classes de
fournisseurs:

— la region (essentiellement Ie Plan Vert);
— les administrations communales (essentiellement les 4

communes avoisinantes: Auderghem, Woluwe-St.-Pierre,
Woluwe-St.-Lambert et Watermael-Boitsfort);

— les particuliers.

Au cours de la phase de demarrage du chantier, la Region
etait largement Ie fournisseur Ie plus important. U a ete
constate que petit a petit les deux autres categories appor-
taient de plus en plus pour arriver a une ventilation de 1/3,1/3
et 1/3 lors des deux derniers mois de recensement (septembre
et octobre).

Ce fait traduit Ie succes grandissant de la formule aupres
des administrations et surtout de particuliers. II est toutefois
constate que dans ces deux cas, la notion de proximite par
rapport au chantier joue un role primordial (rayon d'in-
fluence limite a quelques kilometres).

Une quatrieme categoric de fournisseurs (les entrepreneurs
prives d'espaces verts) a ete temporairement exclue vu
1'enorme quantite de dechets qu'ils apportaient, ce qui causait
un engorgement irreversible du chantier.

3. L'ecoulement du compost sous forme d'amendement
organique est Ie probleme Ie plus difficile a resoudre:
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Met grootste gedeelte (meer dan 90 %) wordt via het Groen
Plan voor eigen gebruik aangewend. Maar gelet op het
groeiend succes (de hoeveelheid aangebracht afval stijgt
voortdurend) zai het nodig zijn om andere afzetmogelijkhe-
den te voorzien.

Dit probleem werd nog met opgelost. In elk geval zai
hiervoor een verkoopsvergunning nodig zijn, die dient te
worden verleend door de Inspectie van de grondstoffen van
het Ministerie voor Landbouw (cfr.: analyses van de che-
misch-fysische kwaliteit van het compost).

De dienst Groen Plan heeft dienaangaande reeds bepaalde
stappen ondernomen en de potentiele markt onderzocht. Hoe
dan ook dient te worden gesteld dat het compost momenteel
niet het voorwerp van financiele transacties is.

4. Er werden twee types hinder onderscheiden:

- de geluidshinder;
— de geurhinder.

Aan het geluidshinderprobleem werd reeds gedeeltelijk
verholpen door het aanleggen van geluidsisolatie rond de
meest lawaaierige machine (versnipperaar) en door een rege-
ling met de buren: dit houdt concreet in dat het versnipperen
slechts gebeurt tussen 9 u 30 en 12 u 00 (en dit gemiddeld een
dag op drie).

Het tweede type hinder (geur) is subjectiever en leidt
bijgevolg tot meningsverschillen!

Toch wordt er rekening mee gehouden en de zwaden
worden een keer per maand of om de twee maand omge-
draaid ten einde de aerobe fermentatie van het gras te
bevorderen.

Momenteel wordt alles in het werk gesteld om het com-
postcentrum elders aan te leggen: een plaats die ver genoeg
verwijderd is van de woningen.

5. Een uitbreiding van het gewestelijk compostcentrum
werd inderdaad voorzien om het hoofd te kunnen bieden aan
de toevoer van groenafval op middellange termijn (5-6 jaar)
(raming: 50.000 tot 60.000 m3).

Dit zai gebeuren aan de hand van twee stations, met een
oppervlakte van elk ongeveer een hectaar, die ten westen en
ten oosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen zijn
gelegen.

Het groenafval zai afkomstig zijn van alle gemeentelijke en
gewestelijke groene ruimten rnaaf tevens van prive-tuinonder-
nemingen.

Door de ligging van de twee stations zai de toevoer van
groenafval door particulieren tevens worden bevorderd.

Voor deze uitbreidingsfase zullen investeringen nodig zijn
die momenteel op 88 miljoen worden geraamd.

Uit onze eerste extrapolaties blijkt dat de balans voor het
project positief is. Met andere woorden, de uitgaven die met
de investeringen en beheerskosten gepaard gaan, zullen
volledig worden gecompenseerd door de winsten voor-
tvloeiend uit een verlaging van de verbrandings- en stortkos-
ten aangezien heel wat groenafval nu via compostering zai
worden gerecycleerd, alsook door de winsten die zullen
worden geboekt door het factureren van personen die groe-
nafval toevoeren en kopen.

La plus grande partie (+ de 90 %) est ecoulee via Ie Plan
Vert pour ses utilisations propres. Mais face au succes
grandissant (les quantites de dechets apportes augmentent
constamment), il sera necessaire d'ouvrir d'autres filieres
d'ecoulement.

Ce probleme n'est pas encore resolu et il necessitera de
toute facon qu'une autorisation de venre soit accordee par Ie
Service de 1'Inspection des matieres premieres du Ministere de
1'Agriculture (cf.: analyses de qualite chimique et physique du
compost).

Le Service du Plan Vert entame des demarches a ce sujet et
prospecte le marche potentiel. Quoi qu'il en soit, actuellement
le compost ne fait pas 1'objet de transaction financiere.

4. Deux types de nuisances ont ete repertories:

- les nuisances sonores,
- les odeurs.

Les nuisances sonores ont quelque peu diminue par un
amenagement d'insonorisation sur la machine la plus
bruyante (le broyeur) et par un arrangement avec le voisi-
nage: le broyage n'est effectue que durant la tranche horaire
de 9 h 30 a 12 h 00 (et ceci en moyenne un jour sur trois).

Le deuxieme type de nuisance (odeurs) est plus subjectif,
done sujet a contestations!

II est toutefois pris en compte et les andains sont retournes
une fois par mois ou par deux mois afin de favoriser la
fermentation aerobie de la maniere.

Quoi qu'il en soit, toutes les demarches sont en cours afin
que le chantier soit transfere ailleurs: en un lieu suffisamment
eloigne des habitations.

5. L'extension du centre regional de compostage a ete
programmee pour faire face aux apports de dechets verts a
moyen terme (5-6 ans) (estimation: 50.000 a 60.000 m3).

Elle se concretisera par la mise en place de deux chantiers
d'a peu pres un hectare chacun localises a 1'ouest et a 1'est de
la Region de Bruxelles-Capitale.

Les dechets verts proviendront de tous les espaces verts
communaux et regionaux mais egalement des entreprises
privees d'espaces verts.

La double localisation favorisera egalement 1'augmentation
des apports par les particuliers.

Cette phase d'extension necessitera des investissements
actuellement estimes a 88 millions.

II est a noter que nos premieres extrapolations font etat
d'une balance positive pour le projet. En d'autres termes, les
depenses occasionnees par les investissements et frais de
gestion seront entierement compensees par les gains resultant
d'une diminution des frais d'incineration et de «versage»
consecutive au detournement des quantites de dechets verts
qui sont recycles par compostage, ainsi que par les gains
provenant des facturations aux apports et a 1'evacuation.
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Een laatste uitbreidingsfase met het oog op de behoeften op
lange termijn (toevoer van meer dan 100.000 m3 groenafval
+ eventueel huishoudelijk afval) zai slechts in functie van het
succes op middellange termijn worden overwogen.

Voor deze fase zullen de bestaande centra moeten worden
uitgebreid en zai men eventueel moeten overgaan tot het
aanleggen van bijkomende centra en van een netwerk voor
secundaire inzamelingen, onder de vorm van containers die
over heel het Gewest zullen worden verspreid.

De financiele elementen en de spreiding in de tijd, met
betrekking tot deze fase, werden nog niet gepland.

Une derniere phase d'extension pour repondre aux besoins
a long terme (apports superieurs a 100.000 m3 de dechets
verts + eventuellement des dechets menagers) ne s'envisagera
qu'en fonction du succes remporte a moyen terme.

Elle necessitera 1'extension des chantiers existants, even-
tuellement 1'ouverture de chantiers supplementaires et la mise
en place d'un reseau de collectes secondaires sous forme de
pares a conteneurs dissemines dans toute la Region.

Les composantes financieres et temporelles de cette phase
ne sont pas encore programmees.

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

Criteria bij de toewijzing van sodafe huur- ofkoopwooin-
gen.

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

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
van deze vergadering, wens ik te verwijzen naar het besluit
van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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 Nationale Maat-
schappij voor de Huisvesting of door de door haar erkende
vennootschappen, gewijzigd bij het besluit van de Executieve
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 oktober 1991
en voornamelijk naar de artikelen 3 tot 11 van dit besluit, die
de criteria bij de toewijzing van sociale woningen vaststelt.

Wat betreft de verkoop van sociale woningen werd een
opschorting inzake de verkoop ingevoerd op 10 juli 1990.

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

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

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

Reponse: En reponse a la question de I'honorable membre
de cette assemblee, je me permets de faire reference a 1'arrete
de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale du 16 juillet
1992 modifiant 1'arrete du 25 septembre 1987 relatif aux
locations, dans la Region bruxelloise, des habitations gerees
par la Societe nationale du Logement ou par les societes
agreees par celle-ci, modifie par 1'arrete de 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale du 17 octobre 1991 etprincipa-
lement aux articles 3 a 11 dudit arrete fixant les criteres
d'attribution des logements sociaux.

En ce qui concerne les ventes de logements sociaux, un
moratoire concernant les ventes a ete instaure Ie 10 juillet
1990.

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

Leegstaande wooingen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

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

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
van de Gewestraad, kan ik haar bevestigen dat hieromtrent
een studie werd uitgevoerd door mevrouw Christine Schaut
en de heer Christian Ost, die in 1991 bij de « Editions IRIS»
werd gepubliceerd.

Deze studie, die onder de titel «Performance du Logement
a Bruxelles: Ie cas des logements inoccupes» verscheen, toont
aan dat, op basis van de telling 1981, destijds 3,9 % van het
totaal aantal woningen, hetzij 18.214 eenheden, leeg stonden.

In een studie die, in het midden van de jaren tachtig
verscheen, heeft de Koning Boudewijnstichting dit percentage
op ongeveer 6 % geraamd, hetzij ongeveer 28.000 eenheden.

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

Logemeats inoccupes dans la Region de Bruxelles-Capitale.

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

Reponse: En reponse a la question de I'honorable membre
du Conseil regional, je peux lui confirmer qu'une etude
realisee par M" Christine Schaut et M. Christian Ost a ete
publiee en 1991 aux Editions IRIS sur Ie sujet.

Cette etude intitulee: «Performance du Logement a
Bruxelles: Ie cas des logements inoccupes» indique, sur base
des donnees du recensement de 1981, que 3,9 % du nombre
total des logements, soit 18.214 unites, etaient inoccupes a
1'epoque.

De son cote, la Fondation Roi Baudouin dans une etude
publiee a la moitie des annees 1980 estimait ce pourcentage a
pres de 6 %, soit done pres de 28.000 unites.
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Bijgevolg dient men te wachten op de analyse van de
gegevens van de telling 1991 om een geactualiseerd overzicht
te hebben betreffende deze aangelegenheid.

II faudra attendre Ie traitement des donnees du recensement
de 1991, en ce sens, pour avoir une vision tout a fait
actualisee de ce probleme.

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

Gebrekkig oaderhoud van de Daillykazerne.

De overheden klagen herhaaldelijk over het laten verkom-
meren van het woningbestand.

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

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

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

2. Weike onderhoudswerken hebben aan deze kazerne
plaatsgevonden ?

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

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
van deze vergadering heb ik het genoegen u de volgende
informatie te verstrekken:

Uw beschrijving van de huidige toestand van de Dailly-
kazerne vioeit ongetwijfeld voort uit de complexiteit van een
dossier waarvoor te lang werd gewacht om een beslissing te
nemen.

U weet zeker dat de eigendomsoverdracht inzake de
militaire kazernes ten gunste van de BGH slechts in 1991
gebeurde.

Wat betreft de vordering van het huidige dossier, kan ik u
meedelen dat ik het initiatief heb genomen om een studio-
bureau te belasten met de uitwerking van een heraanlegpro-
gramma en met het bepalen van de voorwaarden wat betreft
de haalbaarheid van de herwaardering van de Daillywijk.

Bijgevolg kan ik u verzekeren dat dit dossier een van onze
prioriteiten is.

Tot op heden werden er werken uitgevoerd voor een bedrag
van ongeveer 8 miljoen, die slechts betrekking hadden op de
instandhouding van de gebouwen (onderhoud van de daken,
centrale verwarming). Het zou inderdaad niet redelijk zijn
geweest om grootschalige werken uit te voeren alvorens de
juiste bestemming van het betrokken goed te kennen.

De informatie volgens deweike de huiszwam zich zou
verplaatsen, werd nooit bevestigd door de bevoegde diensten
van de administratie.

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

Mauvai's entrett'en de la caserne Dailly.

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

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

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

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

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

3. La merule se propage entre autres par 1'air pour se fixer
en des endroits encore intacts. II s'avere que c'est ce qui se
passe actuellement a la caserne Dailly. Quand fera-t-on Ie
necessaire pour empecher cette propagation ?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre
de cette assemblee, j'ai Ie plaisir de vous fournir les elements
de reponse suivants:

La description que vous dressez concernant 1'etat actuel de
la caserne Dailly resulte, a n'en pas douter, de 1'inextricable
complexite d'un dossier pour lequel les decisions se sont fait
trop longtemps attendre.

Vous n'etes pas sans ignorer que Ie transfert de propriete
des casernes militaires ne s'est opere au profit de la SLRB
qu'en 1991.

En ce qui concerne 1'etat d'avancement du dossier actuel, je
vous informe que j'ai pris 1'initiative de charger un bureau
d'etude de 1'elaboration d'un programme de reurbanisation et
de la determination des conditions de faisabilite de la
valorisation du quartier Dailly.

Je puis done vous assurer que ce dossier est bien a 1'ordre
du jour de nos priorites.

En outre, les travaux effectues jusqu'a present, d'un
montant estime d'environ 8 millions de francs, presentent un
caractere conservatoire (entretien des toitures et du chauffage
central). II eut ete en effet deraisonnable d'effectuer des
travaux de plus grande ampleur sans connaltre la destination
precise du bien concerne.

Enfin, 1'information selon laquelle la merule se propagerait
ne m'a jamais ete confirmee par les services competents de
1'administration.
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Vraag nr. 179 van de heer Adriaens d.d. 1 oktober 1992
(Fr.) ;

Lawaai, factor van mislukking op school.

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

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

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

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

Antwoord: De campagne die in Frankrijk door het
« Comite national du Bruit» werd georganiseerd, is ongetwij-
feld heel leerrijk. Er werd namelijk aangetoond dat een te
hoog geluidsniveau tot gevolg heeft dat het concentratiever-
mogen van de kinderen yermindert en dat ze eveneens de
woorden van him leraar minder goed kunnen verstaan.

Zo heeft het experiment, dat in verschillende scholen van
Bordeaux werd geleid, aangetoond dat wanneer de leerkracht
zinnen van 27 woorden uitspreekt, het percentage fouten ten
gevolge van slechte verstaanbaarheid 4 % bedraagt bij een
omgevingsgeluidsniveau van 55 dB(A) en dat dit percentage
opioopt tot 15 % wanneer het niveau 60 dB(A) en meer
bedraagt.

Bij kinderen die 's middags in de kantine blijven eten, werd
vastgesteld dat deze, in de loop van de middag, ook meer
onoplettendheidsfouten maakten ten opzichte van kinderen
die buiten de school gingen eten. Men stelde overigens ook
vast dat in de kantmes waar geluidsisolatiewerken werden
uitgevoerd, het gedrag van de kinderen totaal verschillend
werd: samenhangende gesprekken, de maaltijden duurden
langer waarbij de kinderen ook de tijd namen om de kaas of
het dessert op te eten.

Het thema van de invloed van het geluid op de schoolpres-
taries is ongefwijfeld zeer interessant, wij zullen deze Franse
campagne dan ook aandachtig blijven volgen. Het spreekt
voor zich dat dit thema ook dient te worden aangesneden in
het toekomstige plan betreffende de bescherming tegen het
geluid in het Brussels Gewest.

Question n° 179 de M. Adriaens du 1" octobre 1992 (Fr.):

Le bruit, facteur d'echec scolaire.

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

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

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

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

Repoase : La campagne organisee en Prance par le Comite
national du Bruit constitue certainement une experience
interessante. II a en effet ete montre qu'un niveau trop eleve
de bruit diminuait la capacite d'attention des enfants et genait
leur bonne perception des paroles de leur professeur.

C'est ainsi que 1'experience menee en milieu scolaire a
Bordeaux a montre que, lorsque 1'instituteur prononce des
phrases de 27 mots, les taux d'erreur de comprehension sont
de 4 % dans un niveau ambiant de 55 dB(A) et passent a
15 % lorsque le niveau atteint 60 dB(A) et plus.

Chez les enfants dejeunant a la cantine, on a egalement
constate des fautes d'attention plus frequences 1'apres-midi
que chez les enfants dejeunant en dehors. Par ailleurs, dans les
cantines ou des travaux d'insonorisation ont ete effectues, on
remarque que le comportement des enfants est radicalement
transforme: conversations suivies, repas plus longs ou les
enfants prennent le temps de manger le fromage et le dessert.

Le theme de 1'influence du bruit sur les performances
scolaires est certainement tres interessant, et nous suivrons
avec attention la campagne franchise. II est certain que ce
theme devra etre aborde dans le futur plan en matiere de
protection contre le bruit en Region bruxelloise.

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

De prive-verbrandingsovens in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

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

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

Les incinerateurs prives en Region de Bruxelles-Capitale.

Divers incinerateurs prives existent en Region de Bruxelles-
Capitale. Monsieur le Ministre pourrait-il me fournir (a liste
de ces incinerateurs en precisant le nom du particulier ou de la
societe qui 1'exploite et qui en a la responsabilite, ainsi que
1'adresse ou le lieu ou ces incinerateurs sont localises ?
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Zou de heer Minister me ook meer uitleg over het type
verbrandingsoven en over de hoeveelheid verbrande produk-
ten kunnen verschaffen ?

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

Aatwoord: Een van de prioritaire opdrachten van het BIM
inzake exploitatievergunningen, naast het behandelen van de
nieuwe dossiers en het progressief inhalen van de hangende
dossiers, was het onderzoek van alle dossiers betreffende de
ingedeelde inrichtingen op basis van de NACE-codes.

Dit onderzoek is nu beeindigd en de dossiers worden nu
geleidelijk in de computer ingevoerd.

In de huidige stand van zaken betreffende het beheer van de
dossiers, is het onmogelijk om een volledige lijst van de
exploitatievergunningen op te maken, waarin een vergunning
voor een verbrandingsoven is opgenomen.

Er wordt echter voorzien om de exploitatievergunningen
voor de verschillende verbrandingsovens geleidelijk aan te
passen aan het besluit van de Executieve van 31 mei 1991
betreffende de vermindering van de luchrverontreiniging
afkomstig van bestaande huisvuilverbrandingsinstallaties.

Dit besluit legt op termijn (eind 1995) een aanzienlijke
vermindering op van de luchtverontreiniging afkomstig van
deze installaties, hetgeen in de meeste gevallen de sluiting van
de verbrandingsinstallaties tot gevolg zai hebben.

Er werd overigens een inventaris van de verbrandingsinstal-
laties voor ziekenhuisafval opgemaakt, die in het « Afvalstof-
fenplan » van het Gewest werd gepubliceerd.

Wat betreft de tot hiertoe uitgevoerde controles, hadden ze
slechts betrekking op de ovens waarvoor klachten werden
ingediend bij het BIM en op vier verbrandingsinstallaties voor
ziekenhuisafval.

De resultaten van de analyses, uitgevoerd in deze installa-
ties, worden momenteel onderzocht door het BIM, alsook het
behandelen van de ingediende klachten.

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

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

Reponse : Une des taches prioritaires de 1'IBGE en matiere
d'autorisation d'exploitation, outre Ie traitement des dossiers
nouveaux et Ie rattrapage progressif des dossiers en cours, a
consiste au depouillement de 1'ensemble des dossiers relatifs
aux etablissements classes sur base des codes NACE.

Ce depouillement est a present termine, les dossiers etant
progressivement informatises.

Dans 1'etat actuel de la gestion de ces dossiers, il n'est pas
possible d'etablir une liste exhaustive des permis d'exploita-
tion contenant des autorisations relatives a des installations
d'incineration.

Neanmoins, il est prevu d'adapter progressivement les
autorisations d'exploitation des divers incinerateurs a 1'arrete
de 1'Executif du 31 mai 1991 relatif a la reduction de la
pollution atmospherique en provenance des installations
existantes d'incineration des dechets menagers.

Cet arrete impose a terme (fin 1995) une reduction sensible
de la pollution atmospherique provenant de ces installations,
ce qui aura pour effet, dans la plupart des cas, une fermeture
pure et simple des unites d'incineration.

Par ailleurs, un inventaire des incinerateurs de dechets
hospitallers a ete effectue et publie dans Ie « Plan Dechets » de
la Region.

Quant aux controles effectues jusqu'a present, ils n'ont
concerne que les incinerateurs pour lesquels des plaintes ont
ete enregistrees par 1'IBGE et quatre incinerateurs de dechets
hospitallers.

Les resultats des analyses effectuees sur ces derniers sont en
cours a 1'IBGE, de meme que Ie traitement des plaintes
enregistrees.

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

Hinder door verbrandingsoven van bet Westland Shopping
Center.

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

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

Kan de heer Minister me waarborgen daf deze verbran-
dingsoven de gezondheid van de omwonenden niet schaadt ?

Aatwoord : Er werden inderdaad meerdere klachten inge-
diend bij het BIM betreffende de verbrandingsoven van het
Westland Shopping Center.

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

Nuisances par 1'incinerateur du Westland Shopping Center.

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

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

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

Reponse: L'lBGE a effectivement ete saisi de plaintes
concernant 1'incinerateur du Westland Shopping Center.

348
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Naar aanleiding van deze klachten heeft het BIM verschil-
lende controles ter plaatse uitgevoerd ten einde de aard van
het verbrande afval en het aspect (visuele controle) van de
rook na te gaan.

Op basis van de huidige exploitatievergunning werd tot
hiertoe geen enkele overtreding vastgesteld.

Andere controles zij'n door het BIM voorzien alsook de
aanpassing, op termijn, van de exploitatievoorwaarden opdat
deze installaties conform zouden zijn met het besluit van de
Executieve van 31 mei 1991 betreffende de luchtverontreini-
ging afkomstig van bestaande huisvuilverbrandingsinstalla-
ties.

Suite a celles-ci, divers controles ont etc effectues sur place
par 1'IBGE, controles dont 1'objectif etait de verifier la nature
des dechets incineres et 1'aspect (controle visuel) des fumees
degagees.

Sur base du permis d'exploitation actuel, aucune infraction
n'a ete jusqu'a present constatee.

D'autres controles sont prevus par 1'IBGE, de meme que
1'adaptation a terme des conditions d'exploitation, arm que
ces installations soient conformes a Parrete de 1'Executif du
31 mai 1991 relatif a la pollution atmospherique en prove-
nance des installations existanres des dechets municipaux.

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

Clandestiene stortingeii in de Vogelenzangwijk.

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

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

Antwoord: Ingevolge de klacht ingediend bij het BIM
betreffende de clandestiene stortingen in de nabijheid van de
Ketelstraat en de Olympiadenstraat te Anderlecht werden er
analyses uitgevoerd wat betreft de aard van deze stortingen.

Uit deze analyses blijkt dat de waargenomen waarden
duidelijk lager zijn dan de in het Waalse Gewest toegelaten
normen voor het storten in een stortplaats van klasse 2.

Momenteel is een onderzoek aan de gang om de verant-
woordelijken van deze stortingen terug te vinden, opdat zij
zouden instaan voor het verwijderen ervan.

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

Versages cfandestins dans Ie quartier du Vogeleazang.

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

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

Reponse : Suite a la plainte enregistree a 1'IBGE et relative a
des depots clandestins situes a proximite de la rue du
Chaudron et de la rue des Olympiades a Anderlecht, des
analyses ont ete effectuees quant a la nature de ces dep6ts.

De ces analyses il ressort que les valeurs atteintes sont
nettement inferieures aux normes autorisees en Region wal-
lonne pour leur mise en decharge de classe 2.

Une enquete est en cours afin de tenter de retrouver les
responsables de ces depots et de leur faire prendre en charge
leur evacuation.

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

Saneriag 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.

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 ?

Antwoord: Op de site van de geplande bi-crosspiste
werden bodemmonsters genomen en werd een bodemonder-
zoek verricht op verzoek van het BIM.

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

L'assainissement d'une piste de bi-cross dans Ie 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 Ie quartier du
Vogelenzang a Anderlecht, Ie Ministre me repond qu'il a
charge 1'IBGE de realiser une enquete sur ce dossier.

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

En particulier, Monsieur Ie Ministre peut-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?

Reponse : Des prelevements et des analyses de sol ont ete
effectues a la demande de 1'IBGE sur Ie site de la piste de « bi-
cross » envisage.
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Uit de resultaten van deze analyses bleek dat de grond niet
verontreinigd was. De waargenomen concentraties zijn duide-
lijk lager dan de normen vastgesteld door het Waalse Gewest
voor het gebruik van grond als opvulling.

Het verwijderen van deze grond stelt bijgevolg geen proble-
men meer wat betreft hun gehalte aan vervuilende stoffen.
Momenteel zijn er hieromtrent besprekingen aan de gang
tussen de gemeentelijke overheid en het BIM.

Les resultats de ces analyses ont indique 1'absence de
contamination dans ces terres. Les concentrations observees
sont nettement inferieures a celles fixees par la Region
wallonne pour leur utilisation a des fins de remblaiement.

L'evacuation de ces terres ne pose des lors plus de difficulte
du point de vue de leur teneur en matieres polluantes, des
contacts sont en cours a cet effet entre les autorites commu-
nales et 1'IBGE.

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

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 sen grondverzakking in april.

Ondanks herhaalde stappen, kon niij 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 ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
inlichtingen mee te delen in verband met haar vragen :

1. De technische studies werden uitgevoerd door het
studiebureau GIREC (steenweg op Leuven, 315 te 1932
Zaventem) auteur van het projekt en bouwheer van de
overwelving en de kanalisatie van de Zenne te Neder-over-
Heembeek en door het bedrijf SECO, kontrole-organisme.

Op 13 april 1992 heeft de n.v. GIREC de Administratie op
de hoogte gesteld dat er zich een grondverschuiving had
voorgedaan bij het begin van de zone der werken (25 meter
stroomfwaarts van de koker CERES) en dat deze verschui-
ving, die zich op een totale lengte van 140 meter uitstrekte,
een herziening van het oorspronkelijk projekt vereiste (zone
gewoon gekanalizeerd met behulp van damplanken).

Het veiligheidsbureau SECO heeft dit standpunt bevestigd
en heeft de herzieningsoplossing, voorgesteld door het studie-
bureau GIREC, goedgekeurd, namelijk een gelijkaardige
overwelving als deze die wordt voorzien in de andere
gevaarlijke zones.

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

Projet de voutement de la Senae.

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 ?

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

1. Les etudes techniques ont ete realisees par le bureau
d'etudes GIREC (chaussee de Louvain, 315 a 1932 Zaven-
tem) auteur du projet et maTtre d'oeuvre du chantier de
voutement et de canalisation de la Senne a Neder-over-
Heembeek et par la societe SECO, organisme de controle.

Le 13 avril 1992, la s.a. GIREC a informe 1'Administration
qu'un glissement de terrain s'etait produit au debut de la zone
des travaux (25 metres en aval du pertuis Ceres) et que ce
glissement qui s'etendait sur une longueur de 140 metres
imposait une revision du projet initial (zone normalement
canalisee a 1'aide de palplanches).

Le bureau de securite SECO, a confirme ce point de vue et a
approuve la solution de remplacement proposee par le bureau
d'etudes GIREC : un voutement similaire a celui prevu dans
les autres zones dangereuses.
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2. Het oorspronkelijk projekt, waarvoor een totaal bedrag
van 398.836.620 BF (340 miljoen zonder BTW) werd vastge-
legd in december 1990, begon bij de dubbele koker CERES
met een zone van 480 meter, gekanalizeerd met damplanken,
gevolgd door een zone van 328 meter overwelfd door middel
van een dubbele koker in gewapend beton, en eindigde met
een gekanalizeerde zone van 82 meter lengte.

Op basis van de prijzen die door de inschrijver werden
ingediend, zouden de kosten voor de overwelving van de zone
waar de grondverschuiving zich voordeed, circa 29 miljoen
bedragen.

De n.v. CERES wenste, op eigen kosten, de huidige koker
met 25 meter te verlengen en de n.v. CCB wenste, eveneens op
eigen kosten, de gevaarlijke zone van 140 meter met 15 meter
te verlengen.

Van de 29 miljoen moet men dus de besparingen aftrekken
die door het Gewest worden verwezenlijkt door de bovenge-
noemde (25 + 15 meter) 40 meter niet te kanalizeren, die
door bovengenoemde omwonenden werden overwelfd, dit
geeft ons uiteindelijk een bedrag dat op 18 miljoen wordt
geraamd.

3. Als gevolg van de openbare aanbesteding van 11 april
1991 werden de werken toegekend aan de n.v. FRANKI,
Desguinlei 102-103 te 2018 Antwerpen.

4. De werken begonnen op 1 augustus 1992. De oorspron-
kelijke termijn voor het uitvoeren van de werken bedroeg 350
werkdagen. Deze termijn zai ietwat langer zijn om rekening te
houden met de verlenging van de te overwelven zone.

2. Le projet initial, pour lequel un montant de
398.836.620 FB (340 millions hors TVA) a ete engage en
decembre 1990, debutait au double pertuis Ceres par une
zone de 480 metres canalisee par des palplanches, continuait
par une zone de 328 metres voutee a 1'aide d'un double
pertuis en beton arme et se terminait par une zone de 82
metres canalisee.

Sur base des prix remis par 1'adjudicataire, le voutement de
la zone oil le glissement s'est produit s'eleverait a ± 29
millions.

La s.a. CERES a souhaite prolonger a ses frais de 25 metres
son pertuis actuel et la s.a. CCB, de 15 metres la zone
dangereuse de 140 metres.

Des 29 millions il nous faut done deduire les economies
realisees par la Region en ne canalisant pas les (25 + 15)
40 metres voutes par les riverains susmentionnes; ce qui nous
donne un montant estime a 18 millions.

3. Suite a 1'adjudication publique du 11 avril 1991 les
travaux ont ete notifies a la s.a. FRANKI, Desguinlei 102
bte 3 a 2018 Antwerpen.

4. Les travaux ont commence le 1" aout 1992. Le delai
initial pour les travaux etait de 350 jours ouvrables. Ce delai
devra etre legerement augmente afin de tenir compte de
1'augmentation de la zone a vouter.

Vraag nr. 191 van de heer Huygens d.d. 10 november 1992
(Fr.) :

Hinder tea gevolge van de exploitatie van het 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 ?

Aatwoord: Naar aanleiding van de door u aangehaalde
klachten van de buren van het bedrijf V.G. Plastic's, gelegen
Picardstraat, 55 te 1210 Brussel, heb ik door het Brussels
Instituut voor Milieubeheer een onderzoek laten instellen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het bedrijf V.G. Plastic's in de
Picardstraat een kleine werkplaats uitbaat voor de verwerking
van plasriek, waarin ook 13 elektrische motoren zijn onderge-
bracht.

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

Nuisances dues a I'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 le depot (plus de cinq ton-
nes de marieres 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 ?

Reponse : A la suite des plaintes emises par les voisins de la
societe V.G. Plastic's, sise rue Picard, 55 a 1210 Bruxelles et
dont vous nous avez donne echo, j'ai fait effectuer une
enquete par 1'Institut Bruxellois pour la Gestion de 1'Environ-
nement.

II ressort de cette enquete que la societe V.G. Plastic's
exploite a la rue Picard un petit atelier de travail du plastique
equipe de 13 moteurs electriques.
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De activiteiten beperken zich tot het snijden, het solderen,
het buigen en het thermodoorboren van plastieken voorwer-
pen (opslagplaats, Laekenveldstraat, 159).

Het enige dat reukhinder kan veroorzaken, is het glycerine-
bad dat, onder een zuigkap, achteraan in het atelier is gelegen.

Naast het feit dat dit bad slechts tijdens een korte periode
wordt gebruikt (2 halve dagen per week), dient te worden
vermeld dat, hoewel glycerine een ietwat walgelijke geur
verspreidt, het toch geen giftig produkt is en geenszins de
gezondheid kan schaden.

Desalniettemin zullen de exploitatievoorwaarden van het
bedrijf worden gewijzigd, ten einde de glycerinereuk te
filteren en te verhelpen aan andere vormen van hinder die
door de buren werden aangehaald.

Les activites se limitent a la decoupe, a la soudure, au pliage
et au thermoforage d'objets en plastique (en depot rue du
Laekenveld, 159).

Parmi ces activites, la seule susceptible de generer des
nuisances olfactives consiste en un bain de glycerine, situe au
fond de 1'atelier, sous une hotte.

Outre Ie fait que ce bain n'est utilise que pendant une
periode tres limitee (2 demi-jours par semaine), la glycerine si
elle degage bien une odeur legerement ecoeurante, n'est pas un
produit toxique et n'est pas susceptible de causer des dom-
mages a la sante.

Neanmoins, les conditions d'exploitation de la societe
seront modifiees de maniere a integrer Ie filtrage des odeurs de
glycerine et a remedier aux autres types de nuisances souleves
par les riverains.

Minister belast met Economic

Vraag nr. 113 van de heer Zenner d.d. 14 december 1992
(Fr.) :

Coatrole van de GIMB door het Rekenhof.

Het dossier van het Communicatiecentrum Noord zoals het
deze laatste weken in de pers en in de BHR door de Minister
van Financien, Begroting, Openbaar Ambt en Buitenlandse
Betrekkingen is uiteengezet tijdens de vergadering van
30 november jongstleden, toont het nut van de controle van
het Rekenhof op de activiteiten van de GIMB, haar gespeciali-
seerde dochtermaatschappijen en de maatschappijen die op
zijn verzoek werden opgericht in het kader van de afgevaar-
digde opdrachten.

Ik verneem dat tijdens de vorige jaren een overeenkomst
zou gesloten zijn tussen het Rekenhof en de verschillende
gewestelijke investeringsmaatschappijen van het land, maar
dat de controle van het Hof toch nog op sommige tegenkan-
tingen of moeilijkheden inzake medewerking van sommige
GIM zou stolen.

Kan de heer Minister mij laten weten of een dergelijke
overeenkomst tussen het Hof en de GIMB bestaat, wanneer ze
werd gesloten, weike de voornaamste bepalingen ervan zijn
en indien zijn toepassing volledige voldoening geeft aan de
partijen, en zoniet, weike moeilijkheden er zijn ?

Antwoord: Een protocolakkoord tussen het Rekenhof en
de GIMB werd op 17 december 1987 afgesloten.

De draagwijdte van de controle van het Rekenhof is de
regelmaat van de uitgevoerde financiele handelingen in toe-
passing van artikel 2, §§ 1 en 2 van de wet van 2 april 1962.

Deze controle wordt uitgeoefend via het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest in het kader van zijn rechten als aandeelhou-
der van de GIMB en verloopt door middel van mechanismen
die voorzien zijn bij de gecoordineerde wetten op de handels-
vennootschappen.

Het Rekenhof controleert eveneens de wettelijkheid en de
regelmaat van de financiele handelingen uitgevoerd in toepas-
sing van artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962.

Ministre de 1'Economie

Question n0113 de M. Zenner du 14 decembre 1992 (Fr.):

Controls de la SREB par la Cow des Comptes.

Le dossier du Centre de Communication Nord, tel qu'il a
ete expose dans la presse ces dernieres semaines et au CRB par
M. le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction
Publique et des Relations exterieures, lors de la seance du
30 novembre dernier, illustre Putilite du controle de la Cour
des Comptes sur les activites de la SRIB, de ses filiales
specialisees et des societes creees a son initiative dans le cadre
de missions deleguees.

II me revient qu'une convention aurait ete conclue au cours
des annees anterieures entre la Cour des Comptes et les
diverses societes regionales d'investissement du pays, mais
que le controle de la Cour buterait neanmoins sur certaines
objections ou sur des difficultes de collaboration de la part de
certaines SRI.

M. le Ministre pourrait-il me faire savoir si et quand une
convention de ce genre a ete conclue entre la Cour et la SRIB,
quelles en sont les principales dispositions, et si son applica-
tion se fait a 1'entiere satisfaction des parties, ou sinon quelles
sont les difficultes rencontrees ?

Reponse: Un protocole d'accord entre la Cour des
Comptes et la SRIB a en effet ete conclu le 17 decembre 1987.

La portee du controle de la Cour des Comptes est la
regularite des operations financieres effectuees en application
de Particle 2, §§ 1 et 2 de la loi du 2 avril 1962.

Ce controle s'exerce par 1'intermediaire de la Region de
Bruxelles-Capitale dans le cadre de ses droits d'actionnaire de
la SRIB, a travers les mecanismes prevus par les lois coordon-
nees sur les societes commerciales.

La Cour des Comptes controle egalement la legalite et la
regularite des operations financieres effectuees en application
de Particle 2, § 3 de la loi du 2 avril 1962.
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Het protocolakkoord predseert dat deze controle het
volgende omvat:

— de controle op basis van de bepalingen van artikel 5 van de
organieke wet van 29 oktober 1846 op het Rekenhof, op
de wettelijkheid en de regelmaat van de uitvoering van de
beslissingen waarmee de opdrachten aan de GIMB worden
toevertrouwd;

— de wettelijkheid en de regelmaat van de uitgaven op
rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

— de controle vanafhet dienstjaar 1987 van de rubrieken van
het boekhoudingsplan opgesteld door de GIMB voor het in
rekening brengen van de bewegingen met betrekking tot de
uitgevoerde handelingen in naam en voor rekening van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De controle van het Rekenhof gebeurt voor de financiele
handelingen, uitgevoerd in toepassing van artikel 23, §§ 1 en
2 van de wet van 2 april 1962, op basis van de documenten,
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het Rekenhof
geadresseerd.

De overige financiele handelingen die aan de controle van
het Rekenhof zijn onderworpen gebeuren via een controle ter
plaatse van de documenten van de GIMB.

Tot nu toe werden wij op generlei wijze door het Rekenhof
gemterpelleerd met betrekking tot een probleem dat gerezen
zou zijn ter gelegenheid van een controle of een gebrek aan
overmaking van documenten.

Ook dient te worden opgemerkt dat de op 17 december
1987 ondertekende overeenkomst voorzag dat deze rechtma-
tig ontbonden zou worden zodra het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest niet meer de enige aandeelhouder van de GIMB zou
zijn.

De GIMB heeft thans evenwel verschillende prive-aandeel-
houders, en deze accepteren de opdracht van het Rekenhof
nog steeds.

Le protocole d'accord stipule que ce controle comportera :

— le controle sur base des dispositions de 1'article 5 de la loi
du 29 octobre 1846 organique de la Cour des Comptes, de
la legalite et de la regularife de 1'execution des decisions par
lesquelles des missions sont confiees a la SRIB;

— la legalite et la regularite des depenses portees en compte a
la Region de Bruxelles-Capitale;

— le controle a dater de 1'exercice 1987 des rubriques du plan
comptable etabli par la SRIB pour la comptabilisation des
mouvements relatifs aux operations effectuees au nom et
pour compte de la Region de Bruxelles-Capitale.

Le controle de la Cour des Comptes se fait pour les
operations financieres effectuees en application de 1'article 23,
§§ 1 et 2 de la loi du 2 avril 1962 sur base des documents
adresses a la Cour des Comptes par la Region de Bruxelles-
Capitale.

Les autres operations financieres soumises au controle de la
Cour des Comptes se font par un controle sur place des
documents de la SRIB.

A ce jour, nous n'avons etc aucunement interpelles par la
Cour des Comptes quant a une difficulte qui serait nee a
1'occasion d'un controle ou d'une absence de communication
de documents.

II convient egalement de souligner que la convention signee
le 17 decembre 1987 prevoyait qu'elle serait resiliee de plein
droit des que la Region de Bruxelles-Capitale ne serait plus
1'unique actionnaire de la SRIB.

Or, la SRIB a, a 1'heure actuelle, plusieurs actionnaires
prives, mais ceux-ci acceptent toujours la mission de la Cour
des Comptes.

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 beddmgesi voor de trams.

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

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

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

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.):

Engazoniiemeat des sites propres pour tramways.

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

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

Quelle est la longueur des sites propres (metro exclu)
exploites par la STIB en Region de Bruxelles-Capitale ? Parmi
ceux-ci, quelle est la proportion qui serait susceptible de
beneficier d'un engazonnement ?
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Heeft de MIVB plannen om nog andere trambeddingen met
gras te bezaaien ? Zo ja, weike ?

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

Antwoord: Het geluidsniveau van een tram, die rijdt op
sporen waartussen gras is gezaaid, ligt 3 dB(A) lager dan voor
een traditioneel spoor met ballast.

Het is duidelijk dat gras stof opneemt, maar ter zake werd
geen enkele precieze maatregel getroffen.

De totale lengte van de bijzondere beddingen voor trams
bedraagt ± 120 km.

De totale lengte van de sporen waartussen reeds gras is
gezaaid bedraagt 4,4 km.

Alle sporen op bijzondere beddingen kunnen theoretisch in
aanmerking komen voor bezaaiingen met gras.

Het bezaaien met gras op de Woestelaan zai geschieden in
delentevan 1993.

Er wordt overwogen om gras te zaaien tussen de sporen op
de Generaal Jacqueslaan, tussen het station van Etterbeek en
het Sterreplein, en dit naar aanleiding van de vervanging van
de sporen.

Ik meen bovendien dat het nuttig is te wijzen op het
esthetisch belang van deze bezaaiingen van de bijzondere
beddingen. Deze dragen immers bij tot de geihtegreerde
aanleg van het openbaar vervoer in het Gewest. Een recente
peiling door mijn administratie bij de omwonenden van de
Lambermontlaan toont aan hoezeer onze medeburgers deze
ingreep waarderen.

Deze verschillende werven worden door de MTVB uitge-
voerd bij wijze van experiment.

De aangewende technieken verschillen al naargelang de
plaats. Ik ben vast van plan om dit soort inrichting op basis
van de vastgestelde resultaten zoveel mogelijk te vermenigvul-
digen.

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

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

Reponse: Le niveau de bruit emis par un tramway
circulant sur une voie engazonnee est de 3 dB(A) plus faible
que pour une voie classique ballastee.

II est manifeste que le gazon accroche la poussiere mais
aucune mesure precise n'a ete prise a ce sujet.

La longueur totale des sites propres pour tramways est de
± 120 km.

La longueur totale des voies deja engazonnees est de
4,4 km.

Toutes les voies sur sites propres sont en theorie suscepti-
bles d'etre engazonnees.

L'engazonnement des voies de 1'avenue Woeste sera effec-
tue au prin temps 1993.

L'engazonnement du boulevard General Jacques entre la
gare d'Etterbeek et le rond-point de 1'Etoile est envisage lors
du renouvellement des rails.

En outre, je crois utile de souligner 1'interet esthetique de
1'engazonnement. des sites propres qui participe a 1'amenage-
ment integre des transports en commun dans la Region. Un
recent sondage realise par mon Administration aupres des
riverains du Boulevard Lambermont montre combien nos
concitoyens apprecient cette demarche.

Ces differents chantiers sont effectues a titre experimental
par la STIB.

Les techniques'utilisees varient d'un endroit a 1'autre. Sur
base des resultats enregistres je compte bien, en accord avec la
STIB, multiplier autant que possible ce type d'amenagement.

Vraag nr. 313 van de heer de Vandenbossche d.d. 1 Septem-
ber 1992 (N.):

Ecologiscb verantwoord gebniik van papier.

Vanuit het perspectief van de duurzame economie die
uitdrukkelijk als richtsnoer is vermeld in de Regeringsverkla-
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.

Question n° 313 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.
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Kan de heer Minister mij mededelen :

1. Hoeveel papier wordt momenteel door de diensten van
de heer Minister gebruikt en met weike toepassing ?

2. Wat is daarvan het aandeel van gerecydeerd papier ?

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

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

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 gerecydeerd
papier of niet-chloorgebleekt papier opgenomen is ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar
het antwoord van mijn collega, de heer Jos Chabert, Minister
van Openbaar Ambt, dat werd gepubliceerd in het « Bulletin
van Vragen en Antwoorden» nr. 25 van
30 november 1992, op de bladzijden 2469 en 2470.

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 renvoyer 1'honorable membre a
la reponse fournie par mon collegue Monsieur Jos Chabert,
Ministre de la Fonction publique, et qui a ete publiee au
« Bulletin des Questions & Reponses » n° 25 du 30 novembre
1992 aux pages 2469 et 2470.

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

Plaats van bet Madou-kruispunt hitmen de renovatieplan-
ning voor de kleiae ring.

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

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

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
haar vraag het volgende mee te delen.

Het Madouplein en de omgeving ervan maken het voor-
werp uit van een studie die in 1994 zai worden voltooid.

Er is voorzien dat er samen met de werken voor de
heraanleg van het kruispunt herstelwerkzaamheden zullen
worden uitgevoerd aan de dichtingslaag van de dekplaat van
het metrostation. Momenteel worden wijzigingen aange-
bracht aan de verschillende fasen van de verkeerslichten met
het oog op een viottere verkeersdoorstroming.

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

Place du carrefour Madou dans le programme de renova-
tion pom la petite ceinture.

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

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

Repoase: En reponse a sa question ecrite, je puis commu-
niquer ce qui suit a 1'honorable membre.

La place Madou et les alentours font 1'objet d'une etude qui
sera achevee en 1994.

Simultanement aux travaux de reamenagement du carre-
four, il est prevu d'effectuer des travaux de refection de la
couche de scellement de la dalle de couverture de la station de
metro. Afin d'ameliorer le deroulement du trafic, il est
precede actuellement a des modifications au niveau des
differentes phases des feux de circulation.

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

Opbrengst voor de administratie 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.

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

Montant recupere par 1'administration via les timbres-
ristourne des stations-service.

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

Antw'oord: Ik heb de eer bet geachte lid te verwijzen naar
bet antwoord van mijn collega, de heer Jos Chabert, Minister
van Openbaar Ambt, dat werd gepubliceerd in het « Bulletin
van Vragen en Antwoorden» nr. 25 van 30 november 1992,
op de bladzijden 2471 en 2472.

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-service ?

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 renvoyer 1'honorable membre a
la reponse fournie par mon collegue. Monsieur Jos Chabert,
Ministre de la Fonction publique, et qui a ete publiee au
« Bulletin des Questions et Reponses » n° 25 du 30 novembre
1992 aux pages 2471 et 2472.

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

Veiligheid op de pendelparkings.

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

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

Antwoord: Hierbij vindt het geachte lid de statistieken in
verband met het aantal aanrandingen en autodiefstallen op de
verschillende overstapparkeerruimten in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, evenals de cijfers voor wat betreft de
bezetting ervan (cijfers van 1/1/92 tot op heden).

Hieruit blijkt duidelijk dat de bezettingsgraad het aanbod
aan parkeerplaatsen overtreft waar de dienstverlening van het
openbaar vervoer het best is (Tabel 1).

Wat de beveiligingsmaatregelen op de parkings betreft,
weinu, de gemeentelijke politiediensten zijn hiervoor verant-
woordelijk. Zij patrouilleren op verschillende tijdstippen,
zowel 's nachts als overdag.

Er wordt overleg gepleegd met de betrokken burgemeesters
met het oog op een verhoging van de veUigheid op deze
plaatsen.

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

Securite dans les parkings de dissuasion.

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

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

Reponse: Je prie 1'honorable membre du Conseil regional
de bien vouloir trouver el-joint les statistiques (du 1/1/92 a ce
jour) du nombre d'agressions et de vols de voitures dans les
differents parkings de dissuasion de la Region de Bruxelles-
Capitale, ainsi que le taux d'occupation dans ces parkings.

Force est de constater que le taux d'occupation excede
1'offre de capacite aux endroits ou la qualite du service des
transports en commun est la meilleure (tableau 1).

En ce qui concerne les mesures de securite dans les
parkings, les polices communales en assument la responsabi-
lite. Elles effectuent des patrouilles, de jour et de nuit, et ce a
des heures differentes.

Des contacts sont en cours avec les bourgmestres concernes
afin d'ameliorer la securite dans ces parkings.

349
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Tabel 1 - bezetdng van de parkeerterreinen Tableau 1 - occupation des parkings

1

2

3

4

5

6

7

Benaming van
de parkeerplaats

Delta
Oudergem

Hermann-Debroux
Oudergem
Kraainem (Bornival)
St-Lambrechts-Woluwe
Stalle
Ukkel
Roodebeek
St-Lambrechts-Woluwe
Erasmus (Meylem.)
Anderlecht
Reyers complex
Schaarbeek

Capaciteif
(aanbod)

capacite
(offre)

340

207

190

480

200

700

270

bezetting
(vraag)

occupation
(demande)

345

263

179

40

161

360

5

bezettings-
graad

taux
d'occupation

102 %

127%

95%

10%

80%

51%

5%

Telling van de vraag

Comptage de la demande

regelmatig

regulier

336

204

170

40

140

360

5

vrij

libre

4

3

20

440

60

340

265

wild

sauvage

9

59

9

0

21

0

0

Nom du parking

Delta
Auderghem

Hermann-Debroux
Auderghem
Kraainem (Bornival)
Woluwe-St-Lambert
Stalle
Uccle
Roodebeek
Woluwe-St-Lambert
Erasme (Meylem.)
Anderlecht

Complexe Reyers
Schaerbeek

1

2

3

4

5

6

7

Tabel 2 -

St-Lambrechts-
Woluwe

Autodiefstallen

Aanrandingen

Diefstallen in
voertuigen

Ukkel

Autodiefstallen

Aanrandingen

Diefstallen in voertuigen 5

Anderlecht Parking Erasmus

Autodiefstallen

Aanrandingen

Diefstallen in voertuigen 42

Oudergem

Autodiefstallen

Aanrandingen

Diefstallen in
voertuigen

veiligheid op de parkeerterreinen

Parking Parking
Kraainem Roodebeek

3 2

— • —

6

Parking Stalle

1

1

24

—

Parking Parking
Delta Hermann-Debroux

1 2

2 -

3 11

Tableau 2

Woluwe-St-
Lambert

Vols de voitures

Agressions

Vols dans
voitures

Uccle

Vols de voitures

Agressions

Vols dans voitures

Anderlecht

Vols de voitures

Agressions

Vols dans voitures

Auderghem

Vols de voitures

Agressions

Vols dans
voitures

— securite dans les parkings

Parking Parking
Kraainem Roodebeek

3 2

— —

6

Parking Stalle

1

1

5

Parking Erasme

24

—

42

Parking Parking
Delta Hermann-Debroux

1 2

2 -

3 11
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Vraag nr. 328 van de heer Vandenbossche d.d. 8 oktober
1992 (N.):

Lokaal en intergewestelijk overleg voor de bertekeaing van
de Niaoofsesteeaweg tussea ring en Ninoofse poort.

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

Kan de heer Minister mij mededelen :

— op weike wijze hij de gemeentelijke overheid in deze
aangelegenheid wenst te betrekken;

— op weike wijze hij de lokale bevolking in de hertekening
wenst te betrekken;

— in weike mate hij overleg heeft gepleegd met zijn collega
van de Vlaamse regering ten einde de door de Vlaamse
regering voorziene werken consequent door te voeren op
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

— in weike mate er prioriteit wordt verleend aan de bewoner
van de Ninoofsesteenweg door de nodige voorzieningen
inzake parkeerplaatsen;

— in weike mate er prioriteit wordt verleend aan de lokale
handel weike bij het wegvallen van parkeerplaatsen zware
schade zai lijden ?

Aatwoord : In antwoord op zijn vraag, deel ik het geachte
lid mede dat bij de opmaak van de plannen van de herinrich-
ting van de Ninoofsesteenweg tussen de ring en de Ninoofse
poort de gemeentelijke administratie wordt geraadpleegd
door het betrokken bestuur, waarna de eerste voorontwerpen
voor advies en/of goedkeuring aan de respectieve colleges van
burgemeester en schepenen zullen worden overgemaakt.

De weerhouden ontwerpen worden aan de belangstellende
bewoners voorgesteld op een informatievergadering die door
de gemeentelijke overheid in samenwerking met de geweste-
lijke diensten kan worden georganiseerd.

Daarna worden de eventueel bijgestuurde plannen aan de
procedure van aanvraag aan een stedebouwkundige vergun-
ning onderworpen. Het project van herinrichting zai dan
nogmaals aan de appreciatie van de bevolking worden
voorgelegd door middel van de officiele overlegprocedure.

Wat het intergewestelijk overleg betreft, wijs ik op de
constante informele contacten op bestuurlijk niveau voor de
coordinatie inzake gewestgrens-overschrijdende wegen.

Er dient echter opgemerkt dat de herinrichting van de
Ninoofsesteenweg dient te worden uitgewerkt in functie van
de eigenheid van de omgeving en het beschikbare gabariet en
dat aldus een gunstige opiossing voor een bepaalde zone niet
zomaar op een andere zone kan toegepast worden.

Bij het ontwerp van herinrichting van de Ninoofsesteenweg
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
zai gestreefd worden naar het behoud van het huidige niveau
van parkeervoorzieningen ten behoeve van de bewoners en de
lokale handel.

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

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

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

Le Ministre peut-il me dire :

— de quelle maniere il souhaite associer les autorites commu-
nales a ce dossier;

— de quelle maniere il souhaite associer la population locale
a 1'elaboration de ces plans;

— dans quelle mesure il s'est concerte avec son collegue du
gouvernement flamand afin que les travaux prevus par le
gouvernement flamand soient poursuivis de maniere cohe-
rente sur le territoire de la Region de Bruxelles-Capitale;

— dans quelle mesure les dispositions en matiere d'emplace-
ments de stationnement donneront priorite aux habitants
de la chaussee de Ninove;

— dans quelle mesure le commerce local, qui sera fortement
penalise en cas de suppression d'emplacements de sta-
tionnement, beneficiera d'une priorite ?

Reponse: En reponse a sa question, j'informe 1'honorable
membre que 1'Administration concernee se charge de consul-
ter les autorites communales sur les objectis a poursuivre
avant d'elaborer des plans du reamenagement de la chaussee
de Ninove entre le ring et la porte de Ninove.

Les riverains seront egalement consultes. Afin d'organiser
cette consultation, la Region a conclu un contrat avec Inter-
Environnement et un bureau d'etudes. Les plans seront
elabores en concertation avec les autorites locales.

Puis, les plans feront 1'objet d'une demande de permis de
batir, le projet de reamenagement etant une nouvelle fois
soumis a la population par la voie de la concertation officielle.

En ce qui concerne la concertation au niveau interregional,
je fais remarquer que des contacts informels et constants ont
lieu entre administrations en vue d'assurer la coordination en
matiere de routes qui franchissent les limites regionales.

Toutefois, il convient de noter que le reamenagement de la
chaussee de Ninove doit etre concu en fonction de la
specificite de 1'endroit ainsi que du gabarit disponible et que,
par consequent, des solutions specifiques doivent etre trou-
vees pour chaque zone.

Lors de 1'elaboration du projet de reamenagement de la
chaussee de Ninove sur le territoire de la Region de Bruxelles-
Capitale, 1'on s'efforcera de maintenir le nombre actuel
d'aires de stationnement pour les riverains et les commerces
locaux au niveau actuel.

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

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

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

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

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

Voici trois ans que vous etes en fonction et il y a done
moyen de faire un premier bilan de vos preferences en matiere
de choix des adjudkataires qui seront charges par la Region
de Bruxelles-Capitale des travaux qui relevent de votre
departement.
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Kunt u me een tabel verschaffen met hierin, sedert uw
aantreden, alle contracten die door uw departement werden
gesloten, en dit volgens de gebruikte procedure (openbare
aanbesteding, beperkte aanbesteding, onderhands contract,
enz.) ? Kunt u me voor eike overeenkomst de oorspronkelijk
bepaalde bedragen meedelen, de uiteindelijk door het Gewest
te betalen bedragen en vobr de nog lopende contracten, de
meerbedragen die nu reeds door de ondernemingen worden
gevraagd ?

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

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

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

Antwoord : Ik verzoek het geachte lid om in antwoord op
zijn parlementaire vraag kennis te nemen van de hiernavol-
gende inlichtingen.

De gevraagde lijst werd opgesteld vanaf 1991. De centralisa-
tie van de informatie op een informaticadrager is immers
slechts operarioneel sedert het einde van 1990.

Gelet op de omvang van de gevraagde inlichtingen zai de lijst
rechtstreeks worden verstuurd naar het geachte lid. Aan de lijst
zai een verklarende nota worden toegevoegd betreffende de
gebruikte kodes.

Als er geen gebruik wordt gemaakt van de procedure van
openbare aanbesteding, dan past de Administratie de beperkte
aanbesteding toe, de openbare of beperkte aanbesteding bij
inschrijving of de onderhandse opdracht. Hierbij wordt de wet
strikt nageleefd.

De aanbesteding bij inschrijving biedt het voordeel dat de
keuze van de opdrachtnemer kan geschieden op basis van
andere criteria dan het bedrag van de inschrijving.

De beperkte procedures laten toe, zowel voor de aanbeste-
ding als voor de aanbesteding bij inschrijving, voorafgaande-
lijk bedrijven te selekteren die waarborgen bieden voor wat
betreft de deskundigheid voor bepaalde specifieke werkzaam-
heden die voorzien zijn door de wet.

De onderhandse opdracht wordt eike keer gerechtvaardigd
door een van de gevallen voorzien in artikel 17, § 2 van de wet
van 14 juli 1976 op de openbare overeenkomsten.

Het beginsel van de « Brusselse voorkeur » kan niet warden
toegepast vermits dit indruist tegen de reglementering op de
openbare overeenkomsten en de EG-reglementeringen.

Voor wat betreft de vijf ondernemingen die het vaakst
werden weerhouden als opdrachtnemer, weinu, het is onmoge-
lijk om hiernaar te verwijzen omwille van de verscheidenheid
van de betrokken sectoren.

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

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

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

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

Reponse : Suite a sa question parlementaire, je prie 1'hono-
rable membre de prendre connaissance des renseignements qui
suivent.

La liste demandee a ete etablie a partir de 1991. En effet, la
centralisation des informations sur support informatique n'a
ete rendue operationnelle que fin 1990.

Etant donne 1'importance des renseignements demandes,
cette liste sera envoyee directement a 1'honorable membre,
ainsi qu'une notice explicative relative a la codification utilisee.

Lorsque la procedure d'adjudication publique n'est pas
appliquee, 1'Administradon a recours a 1'adjudication
restreinte, a 1'appel d'offres public ou restreint ou a la proce-
dure de gre a gre et ce, dans Ie cadre strict du respect de la loi.

L'appel d'offres a pour avantage de permettre Ie choix de
1'adjudicataire sur base d'autres criteres que Ie montant de la
soumission.

Les procedures restreintes quant a elles, tant pour 1'adjudica-
tion que pour 1'appel d'offres, permettent de selectionner a
priori des entreprises presentant des garanties de competence
pour certains travaux specifiques et prevus par la loi.

Pour Ie gre a gre, il est chaque fois justifie par un des cas
prevus a Particle 17, § 2 de la loi du 14 juillet 1976 sur les
marches publics.

Le principe de «preference bruxelloise» est inapplicable,
puisqu'il est contraire a la reglementation sur les marches
publics et contraire aux reglementations de la CEE.

Quant aux cinq firmes les plus souvent retenues comme
adjudicataires, il est impossible d'y faire reference, en raison de
la diversite des secteurs concernes.

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

Tweericbtingsverkeer op de Blijde Inkom.sda.an.

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

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: I'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.
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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.

Antwoord: Volgens de nationale diensten, die verant-
woordelijk zijn voor de werken van de Belliard-Kortenberg-
tunnel, zai de Blijde Inkomstlaan in januari 1993 opnieuw
voor het verkeer worden opengesteld.

De aanleg van dit vak stemt overeen met de bouwvergun-
ning gevraagd door de nationale overheid en afgeleverd door
het Gewest. Deze bouwvergunning voorziet eenrichtingsver-
keer vanaf de Wetstraat tot aan de Kortenberglaan. Ver-
keerde informatie brachten me er in juni laatstleden evenwel
toe te spreken van een invoering van het tweerichtingsverkeer.
Dit geschiedde in het kader van een vraag met betrekking tot
de invoering van het tweerichtingsverkeer op de Nervierslaan.

De invoering van het tweerichtingsverkeer werd onder-
zocht maar de aanwezigheid van de monden van de Korten-
bergtunnel en van de nooduitgangen lieten niet voldoende
ruimte over voor de aanleg van twee rijstroken.

De verbinding met de gemeente Etterbeek blijft mogelijk
via het rond plein Schuman of via de Kortenberglaan.

Het verkeersplan dat wordt uitgevoerd, heeft het voorwerp
uitgemaakt van een akkoord van alle betrokken gewestelijke
en gemeentelijke autoriteiten.

Er werd met name over gewaakt dat het transitverkeer via
de noordoostelijke wijk tot een minimum zou worden
beperkt. De verbinding waarover u het heeft, heeft tot op
heden nog niet het voorwerp uitgemaakt van opmerkingen
vanwege de betrokken autoriteiten.

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 queue date cela se fera-t-il ?

Reponse : D'apres les services nationaux responsables des
chantiers lies au tunnel Belliard-Cortenberg, 1'avenue de la
Joyeuse Entree sera reouverte a la circulation en janvier 1993.

L'amenagement de ce troncon est conforme au permis de
batir demande par 1'Etat et delivre par la Region. Ce permis
prevoit un sens unique depuis la rue de la Loi vers 1'avenue de
Cortenberg. Des informations erronnees m'ont fait evoquer
une mise a double sens en juin dernier dans Ie cadre d'une
question qui avait trait a la mise a double sens de 1'avenue des
Nerviens.

L'etablissement d'un double sens avenue de -la Joyeuse
Entree a ete etudie, mais la presence des tremies d'acces et
sortie du tunnel Cortenberg ainsi que des issues de secours ne
laissait pas un espace suffisant pour la mise en place de deux
bandes de circulation.

La communication avec la commune d'Etterbeek reste
possible via Ie rond-point Schuman ou via 1'avenue de la
Renaissance.

Le plan de circulation qui se realise a fait 1'objet d'un
accord de tous les pouvoirs publics concernes tant au niveau
regional qu'au niveau communal.

II a notamment ete veille a minimiser les circulations de
transit via le quartier Nord-Est. La liaison que vous evoquez
n'a, a ce jour, fait 1'objet d'aucune remarque des autorites
impliquees.

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

Voorsorteerstrokea voor Getsers op krvispuaten op gewest-
wegea.

1. Hoeveel kruispunten tellen de gewestwegen?

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

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?

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?

3. Depuis que la lot le 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 ?
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5. Hoeveel kost de inrichting van een fietsvoorsorteer-
strook gemiddeld ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid ingevolge zijn
schriftelijke vraag nr. 335 het volgende mee te delen :

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt ongeveer 340
kruispunten op de gewestwegen. Deze zijn uitgerust met een
driekleurige lichtsignalisatie.

Enkele van deze kruispunten zijn reeds uitgerust met een
sas voor fietsers en/of fietsstroken, onder andere ter hoogte
van de Vilvoordelaan — Lambermonttunnel, de Woluwelaan
— Vootstraat, de Stallestraat — Neerstallestraat, het IJzerplein
- Willebroekkaai, Herman Debroux - Chaudron.

Andere kruispunten zullen niet automatisch worden aange-
past. Eerst zullen reiswegen worden bepaald voor de fietsen.
Voor 1993 bestaat er een overeenkomst tussen het Gewest en
Pro Velo om twaalf reiswegen uit te stippelen. Op deze
reiswegen zullen, daar waar nodig, de kruispunten aangepast
worden door het voorzien van fietsstroken en voorsorteer-
stroken.

Het type van markering zai getest worden op de kleine
ringlaan, en meer bepaald op het vak Belliardstraat —
Troonplein.

Dit beleid van fietsreiswegen en aanpassingen aan kruis-
punten zai in de komende jaren worden voortgezet.

Ook werd er een overeenkomst gesloten met het studiebu-
reau Mens en Ruimte dat voorstellen zai doen om de breedte
van bepaalde gewestwegen aan te passen ten einde de snelheid
van 50 km per uur te doen naleven. De vrijgekomen breedte
zai meestal worden aangewend om bus- en fietsstroken aan te
leggen.

Aangezien iedere aanpassing van kruispunten of van fiets-
stroken verschillend is, kan ik hiervoor onmogelijk een
kostprijs opgeven.

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

Reponse: En reponse a sa question ecrite n° 335, j'ai
1'honneur d'informer 1'honorable membre de ce qui suit:

La Region de Bruxelles-Capitale compte environ 340
carrefours sur les routes regionales, lesquels sont equipes
d'une signalisation lumineuse tricolore.

Quelques-uns d'entre eux sont deja equipes d'un sas pour
cyclistes et/ou de bandes cyclables, notamment a la hauteur de
1'avenue de Vilvorde - tunnel Lambermont, Ie boulevard de la
Woluwe - la rue Voot, la rue de Stalle — chaussee de
Neerstalle, la place de 1'Yser - Ie quai de Willebroeck,
Hermann-Debroux - Chaudron.

D'autres carrefours ne seront pas adaptes automatique-
ment. Tout d'abord, des itineraires pour cyclistes seront
etablis. Une convention a ete conclue pour 1'annee 1993 entre
la Region et Pro Velo, visant a tracer douze itineraires. Les
carrefours se trouvant sur ceux-ci seront adaptes et equipes, la
ou cela s'averera necessaire, de bandes cyclables et de voies de
preselection.

Ce type de marquage sera teste sur Ie boulevard de la petite
ceinture, plus particulierement sur la section comprise entre la
rue Belliard et la place du Trone.

Cette politique d'itineraires pour cyclistes et d'adaptations
de carrefours sera poursuivie dans les prochaines annees.

Une autre convention a ete conclue avec Ie bureau d'etudes
«Mens en Ruimte». Celui-ci avancera des propositions en
vue d'adapter la largeur de certaines voiries regionales dans Ie
but de faire respecter la limitation de vitesse a 50 km/h.
L'espace ainsi libere sera Ie plus souvent affecte a la creation
de couloirs reserves aux autobus et de bandes cyclables.

Etant donne qu'aucune adaptation de carrefour ou de
bande cyclable n'est semblable aux autres, il ne m'est pas
possible d'en dormer Ie cout.

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

Laanbomenbeleid in bet Gewest en seiisibuiseringscam-
pagne.

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.

Hierin moet een kentering komen. Laanbomen worden
opgewaardeerd als klein landschapselement en natuurverbm-
dingselement. Daardoor eisen ze hun plaats in het straatbeeld
terug op, en worden hen verschillende nineties 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;

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

Politique en mat/ere d'arbres qui boldest les avenues et
campagae de seasibilnsation.

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. U
se peut que la securite du trafic ait ete a la base de cette
politique.

II faut que cela change. On reconnalt 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;
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— 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 bun wortelstel ondeskundig
gebroken werd bij de aanleg van Holering 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 1960 ?

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 ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid ingevolge zijn
schriftelijke vraag nr. 337 het volgende mee te delen.

In 1989 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
verantwoordelijkheid voor de beplantingen overgenomen van
de dienst «Groenplan» van het nationale Ministerie van
Openbare Werken. De «Untbeplantingen» - niet te verwar-
ren met de openbare groene ruimten of de bossen — omvatten
alle beplantingen langs verkeersaders.

Langs de Brusselse wegen staan er ongeveer 85.000 bomen,
waarvan een 20 % langs de grote gewestwegen. De overige
bevinden zich langs gemeentewegen.

Behalve de bomen onderhoudt het Brussels Gewest ook nog
grasperken en kleine beplantingen zoals struiken en bloem-
perken. Het Gewest zorgt ook voor het inrichten van oazes
van rust.

In 1975 werden er ongeveer 80.000 bomen geteld. Sinds-
dien kan er een duidelijke toename worden vastgesteld, zeifs
na het verdwijnen van 4.000 dode of weggekwijnde bomen.

Sedert 3 jaar worden de bomen langs de gewestwegen
systematisch onderzocht.

Zo worden de dode en zieke bomen gemarkeerd, alsook de
bomen die gevaarlijk zijn voor het publiek.

Deze laatste bomen worden gesnoeid : het handelt zich om
het verwijderen van dode of gebroken takken, en meestal het
in evenwicht brengen van de kroon van de bomen langsheen
de tramsporen.

— 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 etc 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 bordant 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 ?

Repoase: En reponse a sa question ecrite n° 337, j'ai
1'honneur d'informer 1'honorable membre de ce qui suit.

En 1989, la Region de Bruxelles-Capitale a repris les
competences du service du «Plan Vert» du Ministere national
des Travaux publics en matiere de plantations. Les « planta-
tions lineaires» - a ne pas confondre avec les espaces verts
publics ni avec les bois — comprennent toutes les plantations
se trouvant en bordure des routes arterielles.

Environ 85.000 arbres bordent les routes bruxelloises;
quelque 20 d'entre eux sont situes le long des grands axes
regionaux, le reste le long des routes communales.

La Region de Bruxelles-Capitale n'entretient pas que les
arbres, elle se charge egalement d'entretenir les gazons et
petites plantations telles que buissons et parterres de fleurs.
La Region assure en outre 1'amenagement d'aires de repos en
bordure des voiries.

En 1975, 80.000 arbres ont ete recenses; on a enregistre
depuis une augmentation sensible, meme apres la disparition
de 4.000 arbres morts ou deperissants.

Depuis 3 ans, les arbres plantes le long des routes regionales
font 1'objet d'une observation systematique.

Ainsi, les arbres morts et malades qui presentent un danger
pour le public sont marques.

Ces derniers sont emondes, c'est-a-dire qu'on les debarrasse
des branches mortes ou cassees et, souvent, qu'on equilibre la
couronne des arbres notamment le long des voies de tram.
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De zieke bomen worden eerst verzorgd : het vervangen van
de teelaarde, het aanbrengen van draineerbuizen, het begie-
ten, het onderzoek van de oorzaak van de ziekte en een
specifieke verzorging.

De bomen die door een ongeval beschadigd worden,
behouden indien dat mogelijk is.

De andere bomen moeten verwijderd worden. Dit verwijde-
ren langs de gewestwegen geschiedt het hele jaar door.

Het voorbije seizoen werden 720 nieuwe bomen geplant
langs de gewestwegen. Deze bomen werden in speciale
kwekerijen geteeld en zijn sterk genoeg om in moeilijke
omstandigheden te overleven. Ze zijn 10 tot 12 jaar oud en
hebben een stamomtrek van 20 tot 35 cm, al naargelang de
soort.

Bij wijze van voorbeeld : langs de Humaniteitslaan, die van
Vorst naar Drogenbos loopt, werden 206 jonge linden
geplant. De nieuwe beplantingen moeten deze kantoorlaan
wat mensvriendelijker maken.

In vele gevallen zijn de beplantingen vervangingen van dode
bomen en worden deze doorgevoerd om de linten terug met
elkaar te verbinden. Soms gebeurt dit per strook.

Enkele voorbeelden :

— het groenbestand langs de «kleine ring» (Kruidtuinlaan,
Regentlaan, Waterloolaan, Zuidlaan, Jasparlaan en Halle-
poort) werd aangevuld met 38 platanen en 12 acacia's;

— de lanen van de grote ring (Louis Schmidtlaan, Reyerslaan
en Lambermontlaan) kregen 39 platanen en 6 linden.

Eike nieuwe geplante boom, bijvoorbeeld bij een herbestra-
ting, betekent voor het Gewest een investering van 20.000 fr.
tot 40.000 fr. De prijs hangt af van de soort, de leeftijd en de
zorg die vooraf in de kwekerij aan de boom werd besteed.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in 1991 ongeveer
160 miljoen besteed aan lintbeplantingen (beplantingen,
afwerkingen van plantbedden en het onderhoud ervan).

De verschillende voorziene budgetten zijn de volgende :

— het vellen en ontstronken van bomen : 8,3 M
— het gieten van bomen : 7 M
— het snoeien van bomen : 21,5 M
— het onderhoud van grasperken, wegenis, beplan-

tingen van pleinen en lanen : 58 M
— voltooiingswerken en stedelijke integra-

tie (beplantingen en boomaanplantingen) : 55 M
— plus : nieuwe beplantingen die gepland zijn bij de uitvoe-

ring van wegenwerken.

In mijn begroting zijn er geen subsidiemogelijkheden voor-
zien, noch voor de ondergeschikte besturen noch voor de
prive-organisaties.

Ik kan het geachte lid bovendien mededelen dat er in het
kader van «Info-Werven » een .brochure werd uitgegeven met
als titel: «Maar hoe zit het toch met de bomen langs onze
lanen ?»

Les arbres malades sont d'abord soignes : remplacement du
terreau, mise en place de drains, arrosage, recherche de la
cause de la maladie et soins specifiques.

Dans la mesure du possible, les arbres endommages a la
suite d'un accident sont preserves.

II est precede a 1'enlevement des arbres qui ne peuvent pas
etre conserves. Cette operation s'effectue durant toute 1'an-
nee.

La saison derniere, 720 nouveaux arbres ont ete plantes Ie
long des routes regionales. Ceux-ci ont ete cultives dans des
pepinieres speciales et leur force les rend aptes a survivre dans
des conditions difficiles. Us ont entre 10 et 12 ans et la
circonference du tronc varie entre 20 et 35 cm selon 1'essence.

A titre d'exemple : 206 jeunes tilleuls ont ete plantes Ie long
du boulevard de 1'Humanite qui va de Forest a Drogenbos.

Dans bien des cas, les plantations sont realisees pour
remplacer des arbres morts et pour completer des aligne-
ments.

Quelques exemples :

— les ecrans de verdure Ie long de la petite ceinture (boulevard
du Jardin botanique, boulevard du Regent, boulevard de
Waterloo, boulevard du Midi, avenue Jaspar et porte de
Hal) ont ete enrichis de 38 platanes et 12 acacias;

- les boulevards du grand ring (boulevards Louis Schmidt,
Reyers et Lambermont) ont recu 39 platanes et 6 tilleuls.

Chaque nouvel arbre plante represente pour la Region un
investissement entre 20.000 F et 40.000 F. Le cout varie en
fonction de 1'essence, de 1'age et des soins qui ont ete apportes
a 1'arbre dans la pepiniere.

En 1991, la Region de Bruxelles-Capitale a consacre
environ 160 millions de francs aux plantations lineaires
(plantations, parachevement et entretien des couches).

Les differents budgets prevus sont les suivants :

abattage et enlevement des souches des arbres :
arrosage des arbres :
elagage des arbres :
entretien de gazons, voirie, plantations des
squares et avenues :
travaux d'achevement et integration urbaine
(plantation d'arbres et autres) :

8,3 M
7,0 M

21,5 M

58,0 M

55,0 M
- plus : nouvelles plantations prevues lors de P execution de

travaux de voirie.

La question de 1'honorable membre concernant les possibi-
lites de subventions en faveur des administrations subordon-
nees, en faveur d'organismes prives, releve des competences
du Ministre-President.

Enfin, je puis egalement faire savoir a 1'honorable membre
que sur ce sujet, une brochure «Info Travaux » est parue sous
le titre «Mais que font-ils pour les arbres de nos avenues ?»
Cette brochure est adressee a tous les particuliers qui manifes-
tent un interet pour ces questions.
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Vraag nr. 338 van mevrouw Huytebroeck d.d. 10 november
1992 (Fr.) :

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

Een wijkcomite bestaande uit de aangelanden van de Van
Volxemlaan en de naburige straten heeft deze zomer een
petitie rondgegeven waarbij de polirieke leiders wordt
gevraagd zich in te zetten 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, bun
snelheid en bun 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 ?

Antwoord: De technische diensten van de MTVB hebben
bet probleem onderzocht van bet stof veroorzaakt door de
zandstrooiing van remmende tramrijtuigen die een bron is
van hinder en klachten vanwege de onwonenden. Zij hebben
inderdaad onlangs maatregelen genomen, en er zijn thans
studies aan de gang om bet zandverbruik van de rijtuigen
aanzienlijk te verminderen.

Voor wat betreft de genomen maatregelen, weinu, er werd
beslist om de volgende wijzigingen aan te brengen aan de
zandstrooiers op de gelede rijtuigen :

- op de rijtuigen 7700 en 7800 :
"' in eike stuurpost wordt de schakelaar voor de bediening

van de zandstrooiers achter de wielen verwijderd;
*' men schaft de bediening af - door de andere schakelaar

en door de noodrem — van zandstrooier nr. 3 in
stuurpost A, evenals de bediening van zandstrooier nr.
10 in stuurpost B.

- op de rijtuigen 7900 :
* ook bier wordt in eike stuurpost de schakelaar verwij-

derd voor de bediening van de zandstrooiers achter de
wielen;

''' de zandstrooiers nrs 4 en 14 worden buiten working
gesteld.

Op 28 juli 1992 waren de voormelde verbouwingen
voltooid op 61 rijtuigen 7900, evenals op 27 van de 128
rijtuigen van het type 7700/7800.

Voor wat betreft de lopende studies wordt gepoogd het
zandverbruik te verminderen door de aanbreng van een ander
type zandstrooiers dan de huidige die functioneren volgens
het gravitatiebeginsel.

De MIVB-diensten stellen alles in het werk om zo spoedig
mogelijk voor deze kritieke toestand een opiossing te vinden.

Bovendien, en betreffende meer in het bijzonder de Van
Volxemlaan, heb ik aan de bestuurder-directeur-generaal van
de MIVB gevraagd om erover te waken dat de schoonmaak en
de verwijdering van het zand zou geschieden op de hele
bedding. Ik heb hem eveneens gevraagd om te onderzoeken in
weike mate een bezaaiing met gras van de bedding een
afdoende en definitieve opiossing zou kunnen bieden voor het
probleem.

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

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

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 Us debuteront?

Reponse : Les services techniques de la STIB se sont
interesses au probleme de la poussiere provenant de 1'epan-
dage de sable pendant le freinage des tramways qui est la
principale nuisance pour laquelle les riverains se plaignent. Us
ont en effet pris des mesures recemment et des etudes sont
actuellement en cours en vue de diminuer sensiblement la
consommation de sable des vehicules.

Au niveau des mesures prises, il a ete decide d'apporter les
modifications suivantes a 1'equipement de sablage existant sur
les voitures articulees :

- sur les voitures 7700 et 7800 :
"' on enleve dans chaque poste de conduite 1'interrupteur

pour la commande des sablieres a 1'arriere des roues;
* on supprime la commande — par 1'autre interrupteur et

par le freinage d'urgence — de la sabliere n° 3 a partir du
poste de conduite A, ainsi que celle de la sabliere n" 10 a
partir du poste de conduite B.

— sur les voitures 7900 :
* on enleve egalement dans chaque poste de conduite

1'interrupteur pour la commande des sablieres a 1'arriere
des roues;

* on supprime les sablieres n°' 4 et 14.

Au 28 juillet 1992, les transformations en question etaient
achevees sur les 61 voitures 7900, ainsi que sur 27 des 128
voitures 7700/7800.

Au niveau des etudes en cours, on tente de diminuer la
consommation de sable par 1'installation de sablieres d'un
autre type que les actuelles qui fonctionnent selon le principe
de la gravite.

Les services de la STIB mettent tout en osuvre pour resoudre
cette situation critique dans les meilleurs delais.

D'autre part, et en ce qui concerne plus precisement
1'avenue Van Volxem, j'ai demande a 1'admimstrateur-direc-
teur general de la STIB de veiller a ce que le nettoyage et
1'enlevement du sable s'effectuent sur la totalite du site. Je lui
ai egalement demande d'examiner dans quelle mesure un
engazonnement du site ne pourrait pas offrir une solution
radicale et definitive au probleme.

350
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Ik zai in dit kader vanzelfsprekend in kontakt blijven met
de omwonenden ten einde hen in de mate van het mogelijke te
vertegenwoordigen bij de MTVB.

Je reste bien entendu dans ce cadre en contact avec les
riverains afin d'etre dans la mesure du possible leur porte-
parole aupres de la STIB.

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

Aanleg van de parking aan het Simooisplein.

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 mi) zeggen wat er van aan is ?

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

Is het normaal dat de buurtbewoners verplicht zijn te
betalen om in hun wij'k fe 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 ?

Antwoord: De indienststelling van de ondergrondse par-
keerruimte van het Simonisplein was voorzien voor
17 november 1992.

De tunnelingang op de Jetselaan is de enige toegang die
gepland is. Hierbij dient evenwel opgemerkt dat er een
rechtstreekse toegang voor voetgangers bestaat tussen de
parkeerruimte en het metrostation Simonis.

Voor wat betreft de bovengrondse parkeerplaatsen - die
vallen onder de bevoegdheid van de gemeenten Koekelberg -
is in het begin van 1993 de uitrusting voorzien van verschil-
lende parkeerzones met parkeermeters :
— Jetselaan : 54 plaatsen
- Simonisplein : 19 plaatsen
— Vrijheidslaan : 43 plaatsen
- Wapenstilstandstraat: 19 plaatsen
— Dapperenstraat: 24 plaatsen
— F. Van de Saudestraat: 30 plaatsen
- Park Elizabethstraat: 22 plaatsen
- F. Van de Saudeplein : 11 plaatsen

Totaal: 222 parkeerplaatsen

Deze bevinden zich hoofdzakelijk op gemeentewegen.

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 ?

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 le boulevard et les
rues avoisinantes ?

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

Reponse : La mise en activite du parking souterrain de la
place Simonis date du 17 novembre 1992.

Par ailleurs, la tremie d'acces realisee dans 1'avenue de Jette
est la seule prevue. U faut toutefois noter qu'il existe une
liaison pietonne directe entre le parking et la station de metro
Simonis.

En ce qui concerne les parkings en surface — qui relevent des
competences de la commune de Koekelberg, il est prevu, pour
debut 1993, d'equiper differentes zones de stationnement par
des horodateurs :
- avenue de Jette : 54 emplacements
- Place Simonis: 19 emplacements
- avenue de la Liberte : 43 emplacements
- rue de 1'Armistice : 19 emplacements
- rue des Braves: 24 emplacements
- rue F. Van de Saude : 30 emplacements
- rue du Pare Elisabeth : 22 emplacements
- Square F. Van de Saude : 11 emplacements

Total: 222 emplacements

Ces emplacements sont situes en majorite sur voiries
communales.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 26 februari 1993 (nr. 28)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 26 fevrier 1993 (n° 28) 2795

De omwonenden zullen genieten van een voorkeurtarief.
Dit tarief moet nog worden vastgelegd door de gemeenteraad
van Koekelberg.

Overeenkomst - bijdrage :

De n.v. City Parking moet aan het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en aan de gemeente Koekelberg, aan ieder de helft,
een variabele jaarlijkse bijdrage betalen die een derde
bedraagt van het positief saldo van deexploitatierekening.

Ik zai erover waken dat het geheel van de inrichting door
alle instanties zai worden in dienst gesteld binnen de voor-
ziene termijnen.

Les riverains beneficieront d'un tarif preferentiel. Ce tarif
doit encore etre determine par Ie conseil communal de
Koekelberg.

Convention - redevance :

La s.a. City Parking doit payer a la Region de Bruxelles-
Capitale et a la commune de Koekelberg, chacune pour
moitie, une redevance annuelle variable equivalant au tiers du
solde positif au compte d'exploitation.

Je veillerai a ce que 1'ensemble du dispositif soit mis en
oeuvre par toutes les parties dans les delais requis.

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

Overtreding van de procedure van aanbestediag voor de
aitbreiding 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 voorschrijft
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 ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte raadslid erover in te
lichten dat haar schriftelijke vraag werd beantwoord door
Minister Chabert tijdens de zitting van 30 november 1992, en
ingevolge de interpellatie van 18 november 1992. Deze
komen eveneens voor in het antwoord op schriftelijke vraag
nr. 314.

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

Non-respect de la. procedure d'appel d'offres pour 1'extea-
sioa 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 badments 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 ?

Repoase: J'ai 1'honneur de faire savoir a Madame Ie
Conseiller que les reponses a sa question ecrite ont ete
delivrees par Ie Ministre Chabert en seance du 30 novembre
1992, suite a son interpellation du 18 novembre 1992, et
figurent egalement dans la reponse a la question ecrite n° 314.
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Vraag nr. 342 van de heer Vandenbossche d.d. 10 november
1992 (N.) :

Frequentie van de metro in de eindstations van bet 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.

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 ?

Aatwoord:

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 connai-
traient une frequence plus elevee que d'autres.

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

Reponse:

Frequenties week
spits

week
dal

zaterdag
zondag avond Frequences semaine

pointes
semame

creux
samedi

dimanche soir

1A Heizel-Hermann-
Debroux
1B Bizet-Stokkel
1 Beekkant-Merode
2 Simonis-Zuid

10'
10'
5'
5'

10'
10'
5'
5'

20'
20'
10'
10'

1A Heyzel-Hermann
Debroux
1B Bizet-Stockel
1 Beekkant-Merode
2 Simonis-Midi

10'
10'
5'
5'

10'
10'
5'
5'

20'
20'
10'
10'

Alle stations bevinden zich in het Brussels Gewest. Er
worden dubbele frequenties verzekerd op de kleine ring (L2)
en op het gemeenschappelijk gedeelte van de L1A en 1B
(tussen Beekkant en Merode).

Toutes les stations se trouvent dans la Region bruxelloise. II
y a des doubles frequences sur la petite ceinture (L2) et sur la
partie commune de la L1A et 1B (entre Beekkant et Merode).

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

Deelnemiag van bet Gewest aan het Europese project
« Drive » met betrekking tot het 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 te
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
geFeiding 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 hulpverlenende 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.

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 participer, 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 1'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 et 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).
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Hoeveel bedraagt de financiele bijdrage van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en hoe ziet deze er in vergelijking met
vorig jaar uit?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de financiele deelname van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest aan het projekt CITIES is geraamd op 126.000.000
f t . , verdeeld over 3 jaren. Het bedrag ten laste van de
begroting 1992 is 56.384.460 fr.

De geraamde financiele deelname van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest is met geevolueerd sinds het afgelopen jaar.

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

Repoase: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que la participation financiere de la Region de
Bruxelles-Capitale dans Ie projet CITIES est estimee a
126.000.000 F, repartis sur 3 ans. Le montant a charge du
budget 1992 est de 56.384.460 F.

La participation financiere estimee de la Region de
Bruxelles-Capitale dans le projet CITIES, telle que decrite ci-
dessus, n'a pas evolue depuis 1'an dernier.

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

Wijziging van de lichtinterferentie op het kruispuat Prias
van Luik/Niaoofsesteenweg.

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;

— 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 ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat mijn Administratie in december 1992 is overgegaan tot
een wijziging van de lichtfasen om de problemen op te lessen
waarvan sprake in zijn vraag.

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

Modification des phases lumineuses des feux de signalisa-
tion ail 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;

— 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 le 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 ?

Reponse : J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que mon Administration a precede a une modifica-
tion de la grille des feux en question en decembre 1992, de
maniere a resoudre les problemes evoques dans sa question.

Vraag nr. 349 van mevrouw Jacobs d.d. 2 december 1992
(Fr.):

Kostea van de verkeerssch&de op de gewestelijke wegea.

Enige tijd gelegen reeds besteedde de pers aandacht aan de
kostprijs van de jaarlijkse herstellingswerkzaamheden in de
tunnels van Bfussel. Ik meen mij te herinneren dat de schade
jaarlijks min of meer 50 miljoen bedroeg.

Question n° 349 de M"" Jacobs du 2 decembre 1992 (Fr.)

Couts des degats de circulation sur les voies regionales.

II y a quelque temps deja, la presse avait fait echo du cout
des travaux annuels de reparation dans les tunnels de
Bruxelles; je crois me souvenir que les degats s'elevaient
annuellement a plus ou moins 50 millions.
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Kan de heer Minister mij zeggen hoeveel de kostprijs van de
door de automobilisten veroorzaakte schade bedraagt (afge-
rukte wanden van de tunnels, beschadigde paaltjes, omverge-
reden palen, vernielde verkeerstekens, enz...) op alle Brusselse
gewestelijke wegen alsmede, in voorkomend geval, de van de
verzekeringsmaatschappijen of door de automobilisten terug-
gevorderde bedragen ?

Antn'oord: Ik heb de eer het geachte lid hierna de
statistieken mee te delen van de bedragen van de herstelwer-
ken ingevolge ongevallen en veroorzaakt aan de infrastruc-
tuurwerken, kunstwerken, de toebehoren van de wegen, het
straatmeubilair, de beplantingen, de signalisatie en de palen
op de gewestwegen tijdens de jaren 1990 en 1991.

1. Het totaal bedrag van de herstellingen ingevolge schade
door ongevallen :

- 56.486.312 fr. voor 1990;
- 54.062.994 fr. voor 1991.

2. Het totaal bedrag van de herstelwerken die nog niet
daadwerkelijk werden gerecupereerd bij derden (dader
bekend), de lopende recuperatiedossiers, de geschillen met de
verzekeringsmaatschappijen en de lopende procedures voor
de rechtbanken :

- 10.867.530 fr. voor 1990;
- 17.018.252 fr. voor 1991.

3. Het totaal bedrag van de herstelwerken die reeds
daadwerkelijk werden gerecupereerd bij derden (dader
bekend) :

- 22.340.366 fr. voor 1990;
- 12.632.436 fr. voor 1991.

4. Het saldo van de herstelwerken is het gevolg van
ongevallen of vandalisme waarvan de verantwoordelijke niet
kon worden bepaald.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire a combien s'eleve
annuellement Ie cout des degats occasionnes par les automo-
bilistes (parois de tunnels arrachees, bornes endommagees,
poteaux renverses, signalisations detruites, etc...) sur toutes
tes voies regionales de Bruxelles, ainsi que les montants
recuperes aupres des compagnies d'assurances ou des auto-
mobilistes eux-memes, Ie cas echeant ?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les statistiques des montants de reparation de degats
causes par accident aux infrastructures, ouvrages d'art,
accessoires de voirie, mobilier urbain, plantations, signalisa-
tion et poteaux des voiries regionales pour les annees 1990 et
1991.

1. Le montant global des reparations suite a ces degats
d'accidents s'eleve:

- a 56.486.312 F pour 1990;
- a 54.062.994 F pour 1991.

2. Le montant des reparations non encore effectivement
recupere aupres de tiers (auteur du sinistre connu); dossiers de
recuperation en cours, en litige avec les compagnies d'assu-
rances, procedures devant le tribunal en cours :

- pour 1990 : 10.867.530 F;
- pour 1991: 17.018.252 F.

3. Le montant des reparations deja effectivement recupere
aupres de tiers (auteur du sinistre connu) :

- pour 1990 : 22.340.366 F;
- pour 1991: 12.632.436 F.

4. Le solde des reparations resulte d'accidents ou d'actes
de vandalisme dont le responsable n'a pu etre identifie.

Vraag nr. 350 van de heer Debry d.d. 9 december 1992 (Fr.):

De fasering van de verkeerslicbtea in de Belliardstraat en de
Wetstraat.

De snelheid in de Belliardstraat en de Wetstraat is, zoals
praktisch op gans het Brussels wegennet, beperkt tot 50 km/u.

Maar, de «groene golf» van de synchronisatie van de
verkeerslichten op beide wegen is aangepast aan een duidelijk
hogere snelheid die ik op 80-90 km/u schat. Deze fasering laat
bijgevolg toe dat automobilisten aan hogere snelheden rijden
dan de toegelaten snelheid, en spoon ze bijgevolg ook aan om
dit te doen.

Is de Minister zich bewust van deze toestand? Heeft hij
maatregelen genomen om het synchronisatieritme van de
verkeerslichten aan de toegelaten snelheid aan te passen of is
hij van plan dit te doen ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de wijzigingen van de verkeerslichten van de Belliard- en
de Wetstraat zijn gesynchroniseerd op basis van een snelheid
van 40 km/u.

Ik wijs hem er evenwel op dat de regeling van de
verkeerslichten nooit zai toelaten bepaalde autobestuurders te
verhinderen te rijden tegen een hogere snelheid door gebruik
te maken van de lengte van de groene golf van de opeenvol-
gende kruispunten.

Question n" 350 de M. Debry du 9 decembre 1992 (Fr.):

Le phasage des feux rue Beliard et rue de la Loi.

La vitesse rue Beliard et rue de la Loi est limitee, comme sur
la quasi totalite du reseau routier bruxellois, a 50 km/h.

Or, la «vague verte» de synchronisation des feux sur ces
deux arteres est adaptee a une vitesse nettement superieure,
que j'estime a 80-90 km/h. Ce phasage permet done, voire
incite les automobilistes a rouler a des vitesses superieures a
celle qui est autorisee.

Le Ministre est-il conscient de cet etat de fait ? A-t-il pris ou
compte-t-il prendre des mesures pour adapter le rythme de
synchronisation des feux a la vitesse autorisee ?

Repoase: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que les changements de feux de signalisation de la
rue Belliard et de la rue de la Loi sont synchronises sur base
d'une vitesse de 40 km/h.

Je signale toutefois que le reglage des feux ne permettra
jamais d'empecher certains automobilistes de rouler a une
vitesse superieure en profitant de la longueur de la phase verte
des carrefours successifs.
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Vraag nr. 351 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.):

SameasteUing en orgaaisade van de Icabinetten.

Goede, volledige en actuele gegevens zijn nodig voor een
objectief beeld en een degelijk beleid. Ik zou het zeer op prijs
stellen het volgende te mogen vernemen :

1. over de organisatie van het kabinet van de Minister:
eventuele geledingen, met respectieve opdrachten en
bevoegdheden;

2. over de functies :
— de formatie : aantal en aard (naar niveau; halftijds of

voltijds) volgens norm en eventuele afwijkingen;

— de bezetting:
— aantal (naar geslacht) en aard (naar niveau; voltijds,

halftijds, deeltijds);
— de afwijkingen;
— dienstplichtigen;
— stagiairs (naar geslacht);
— deskundigen-contractuelen (specialiteit, aantal en

tijdsbesteding, duur van het contract, financiering/
kosten);

3. over de herkomst van de leden van het kabinet:
— ministeries;
— andere openbare diensten (liefst afzonderlijk : cen-

trale, gewestelijke, regionale, provinciale), lokale en
intergemeentelijke besturen of instellmgen;

— particuliere sector:
— bedrijven;
— non-profit organisaties;
— onderwijskorps;
— universiteiten;
— consultingsbureaus;
— andere;

4. over de functies en specifieke taken : aantal en aard
(volgens belang van de opdracht) of:
— persoonlijke medewerkers;
— beleidsondersteuning;
— projectleiders;
— administratie;
— relaties met het publiek;
— wagenbestuurders;
— vaklui;
— schoonmaaksters;
— andere.

Antwoord: Ik heb de eer het achtbare lid mede te delen dat
de antwoorden op zijn vraag vervat zijn in het besluit van de
Executieve van 12 juli 1989 tot vaststelling van de samenstel-
ling en de werking van de Kabinetten van de Leden en
Staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-
tieve.

Dit besluit werd bekendgemaakt in het Staatsblad van
lOnovember 1989, biz. 18560 tot 18565.

Question n° 351 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992
(N.):

Composition et organisation des cabinets.

II est necessaire de disposer de donnees correctes, completes
et actuelles pour se faire une idee objective et mener une
bonne politique. Je souhaiterais etre informe de ce qui suit:

1. 1'organisation du cabinet du Ministre : les categories
eventuelles du personnel ainsi que leurs missions et
competences respectives;

2. les fonctions :
— Ie cadre : Ie nombre et la nature (par niveau; mi-temps

ou temps plein) suivant la norme et les derogations
eventuelles;

— les effectifs :
— Ie nombre (en fonction du sexe) et la nature (par

niveau; temps plein, mi-temps, temps partiel);
— les derogations;
— les miliciens;
— les stagiaires (en fonction du sexe);
— les experts contractuels (speciality, nombre et

emploi du temps, duree du contrat, financement/
cout);

3. 1'origine des membres du cabinet:
— ministeres;
— autres services publics (de preference separement :

administration centrale, regionale, provinciale), insti-
tutions ou administrations locales et intercommu-
nales;

— secteur prive:
— entreprises;
— organisations du secteur non marchand;
— corps enseignant;
— universites;
— bureaux de consultants;
— autres;

4. les fonctions et les taches specifiques : nombre et nature
(suivant 1'importance de la mission), ou :
— collaborateurs personnels;
— soutien de la politique;
— chefs de projet;
— administration;
— relations avec Ie public;
— chauffeurs;
— techniciens;
— nettoyeuses;
— autres.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les reponses a sa question se trouvent dans 1'arrete de
1'Executif du 12 juillet 1989 determinant la composition et Ie
fonctionnement des Cabinets des Membres et Secretaires
d'Etat de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

Cet arrete a ete public au Moniteur beige du
10 novembre 1989 aux pages 18560 a 18565.
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Vraag nr. 352 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.):

Samenstelltiig en organisatie van de kabinetten.

Goede, volledige en actuele gegevens zijn nodig voor een
objectief beeld en een degelijk beleid. Ik zou het zeer op prijs
stellen het volgende te mogen vernemen :

— over de aanwervings- of aanstellingsprocedure, per cate-
gorie, van:
— leden;
— uitvoerend personeel;
— hulppersoneel;

— de gemiddelde totale kabinetsancienniteit (vroegere en
huidige opdrachten) van de leden van het kabinet, respec-
tievelijk van het hulp- en dienstpersoneel;

— de gemiddelde leeftijd van de leden van het kabinet,
respectievelijk van het hulp- en dienstpersoneel;

— over de vergoeding :
— basisvergoeding per functie;
— kabinetsvergoeding per functie;
— vergoeding bij beeindigen van de kabinetsopdracht,

naar functie (en niveau);
- tussendoor
- op het einde van de regeerperiode
- andere

— wie beraalt (uiteindelijk) :
- het kabinet
- de betrokken administratie of dienst
- terugvordering : ja - neen

— het betrokken bedrijf, respectievelijk de organisatie
(waaruit gedetacheerd);

— over de opieiding van kabinetsleden (exclusief hulp- en
ander personeel) :
a) basisopleiding:

- universitair (licenciaat, doctor, ingenieur, speciale
licentie) weike discipline(s) ?

- hoger niet universitair :
- lange type (weike ?)
- korte type (weike ?)

- andere (weike?)
b) de specifieke kabinetsvorming of deelname aan :

- occasionele vormingsmitiatieven: veel, weinig,
geen;

- vormingsprogramma's : weike ?

Aittwoord: Ik heb de eer het achtbare lid mede te delen dat
de antwoorden op zijn vraag vervat zijn in het besluit van de
Executieve van 12 juli 1989 tot vaststelling van de samenstel-
ling en de werking van de Kabinetten van de Leden en
Staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-
tieve.

Dit besluit werd bekendgemaakt in het Staatsblad van 10
november 1989, biz. 18560 tot 18565.

Question n° 352 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992
(N.):

Composition et organisation des cabinets.

II est necessaire de disposer de donnees correctes, completes
et actuelles pour se faire une idee objective et mener une
bonne politique. Je souhaiterais etre informe de ce qui suit:

— la procedure de recrutement ou d'engagement, par catego-
ric, des personnes suivantes:
— membres;
— personnel d'execution;
— personnel auxiliaire;

— la duree moyenne totale d'anciennete de cabinet (taches
precedentes et actuelles) des membres du cabinet, du
personnel auxiliaire et du personnel de service, chacun
pour ce qui Ie concerne;

— 1'age moyen des membres du cabinet, du personnel
auxiliaire et du personnel de service, chacun pour ce qui Ie
concerne;

— 1'indemnite:
— indemnite de base par fonction;
— indemnite de cabinet par fonction;
— indemnite de fin de cabinet, par fonction (et niveau)

- avant 1'echeance prevue
- a la fin du gouvernemerit
- autre

— qui paie (en fin de compte) :
- Ie cabinet
- 1'administration ou Ie service concerne
- recuperation : out - non

— 1'entreprise ou 1'organisation concernee (c'est-a-dire
celle dont est issue la personne detachee);

— la formation des membres du cabinet (sauf pour Ie
personnel auxiliaire et autre):
a) formation de base :

- universitaire (licencie, docteur, ingenieur, licence
speciale, quelle(s) discipline(s) ?

- superieure non universitaire :
- de type long (laquelle ?)
- de type court (laquelle ?)

- autre (laquelle?)
b) la formation specifique du cabinet ou la participation

a:
- des initiatives de formation occasionnelles: beau-

coup, peu,aucune
- des programmes de formation : lesquels ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les reponses a sa question se trouvent dans 1'arrete de
1'Executif du 12 juillet 1989 determinant la composition et Ie
fonctionnement des Cabinets des Membres et Secretaires
d'Etat de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

Cet arrete a ete publie au Moniteur beige du 10 novembre
1989 aux pages 18560 a 18565.
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Vraag nr. 354 van de heer Zenner d.d. 14 december 1992
(Fr.):

Opiossea van de files in de Stallestraat.

Volgens de pers van deze laatste dagen zou de heer Minister
overwegen verschillende aanpassingen aan het wegennet in de
Stallestraat aan te brengen, met het doel de huidige toestand
die aanleiding geeft tot oneindig veel opstoppingen, te verbe-
teren.

Kan de heer Minister mij zeggen over weike wijzigingen het
precies gaat en wanneer ermee aangevangen wordt ?

Aatwoord : Ik heb de eer het geachte lid erop te wijzen dat
de volgende aanpassingen en rechtzettingen worden overwo-
gen voor wat betreft de rijweg van de Stallestraat in Ukkel,
met het oog op een verbetering van de verkeersdoorstroming :

1. Kruispunt Stalle-Neerstalle-Ster

a) steenweg in de richting van de ring : markering van twee
rechte verkeersstroken met behoud van de mogelijkheid
om links of rechts af te slaan. Deze markering is uitge-
voerd;

b) aanpassing in functie van de nieuwe markering en verbete-
ring van de driekleurige verkeerslichten. Uitgevoerd.

2. Kruispunt Stalle-Gatti de Gamond-Wagen

a) steenweg in de richting van de ring: inrichting van een
verbrede rijstrook (5,50 m) waardoor de auto's zich voor
de driekleurige verkeerslichten in twee rijen kunnen
opstellen. Uitgevoerd;

b) verbetering van de cyclus van de driekleurige verkeerslich-
ten. Uitgevoerd.

3. Bijkomende oversteekplaats voor auto's, op de bedding
voor trams ter hoogte van het gebouw op het nr. 82. De
dambordmarkering is uitgevoerd.

4. Het Globekruispunt

a) wijziging van de markering waardoor links, op z'n
«Indonesisch » kan worden gedraaid : uitgevoerd;

b) verbetering van de cyclus van de driekleurige verkeerslich-
ten : moet nog worden uitgevoerd.

Question n" 354 de M. Zenner du 14 decembre 1992 (Fr.):

Resorption des bouchons me de Stalle.

Selon la presse de ces derniers jours, M. Ie Ministre
envisagerait plusieurs amenagements a la voirie de la rue de
Stalle, dans Ie but de corriger la situation actuelle, generatrice
de bouchons infinis.

M. Ie Ministre peut-il m'indiquer de quels amenagements
precis il s'agit et quand Us pourraient etre mis en ceuvre ?

Reponse : J'ai 1'honneur de signaler a 1'honorable membre
que les adaptations et mises au point suivantes a la voirie de la
rue de Stalle a Uccle ont ete envisagees en vue de 1'ameliora-
tion de la fluidite du trafic :

1. Carrefour Stalle-Neerstalle-Etoile

a) chaussee en direction du ring : marquage de deux bandes
de circulation tout droit avec maintien de la possibilite de
virer a gauche ou a droite. Ce marquage est execute;

b) adaptation en fonction du nouveau marquage et ameliora-
tion des feux tricolores. Execute.

2. Carrefour Stalle-Gatti de Gamond-Wagon

a) chaussee en direction du ring: creation d'une bande
elargie (5,50 m) permettant la mise a double file des
voitures devant les feux tricolores. Execute;

b) amelioration du cycle des feux tricolores. Execute.

3. Traversee supplementaire pour voitures, du site propre
pour tramway a hauteur de 1'immeuble n° 82. Le marquage en
forme de damier a ete execute.

4. Carrefour du Globe

a) modification du marquage permettant le virage a gauche a
1'indonesienne : executee;

b) amelioration du cycle des feux tricolores : a executer.

Vraag nr. 366 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Aanwijzmg van aamiemers voor de werken op de Brug-
mann/aan.

Zou u me kunnen zeggen of de aannemer van de werken op
de Brugmannlaan eindelijk is aangewezen ?

Zo ja, wie is deze aannemer en op weike datum is hij
aangewezen ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de uitvoering van de herinrichtingswerken van de Brug-
mannlaan, op het vak tussen het Marlowplein en het Vander-
kindereplein te Ukkel, werd toegewezen aan de aannemer n.v.
Wegebo, gevestigd te 1060 Brussel, J. Stasstraat 41.

Op 8 december 1992 werd aan deze laatste de goedkeuring
betekend van zijn inschrijving. Het dienstorder om met de
werken te beginnen op 18 januari 1993 werd hem betekend
op 13 januari 1993.

Question n° 366 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993
(Fr.) :

Designation des adjiidicataires pour les travaux avenue
Brugmann.

Pouvez-vous me dire si le ou les adjudicataires des travaux
de 1'avenue Brugmann sont enfin designes ?

Si oui, de qui s'agit-il et quelle a ete la date de leur
designation

Reponse: J'ai 1'honneur de signaler a 1'honorable membre
que 1'execution des travaux de reamenagement de 1'avenue
Brugmann, pour le troncon compris entre le square Mariow
et la place Vanderkindere a Uccle, a ete attribuee a 1'entrepre-
neur s.a.Wegebo, etabli a 1060 Bruxelles, rue J. Stas, 41.

L'approbation de la soumission remise par cet entrepreneur
lui a ete notifiee en date du 8 decembre 1992. L'ordre de
service de commencer les travaux au 18 janvier 1993 lui a ete
notifie en date du 13 janvier 1993.

351
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Staatssecretaris
toegevoegd aan de Mmister-Voorzitter

Vraag nr. 84 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 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.

Antwoord: In antwoord op de vraag nr. 84 van het
geachte Raadslid heb ik de eer hem mede te delen dat ik de
volgende produkties besteld heb:

1. Videocassette met de voorstelling van de opdrachten
van «Net Brussel», gerealiseerd op 8 februari 1991 door de
GSARA, Hamerstraat 26 te 1040 Brussel, voor een bedrag
van 167.336 fr.

2. Twintig TV-spots voor de reeks «Eh bien, c'est du
propre!», gerealiseerd op 14 juli 1992 door Tele-Bruxelles,
Louizalaan 166 te 1050 Brussel, voor een bedrag van
1.000.000 fr.

Deze bedragen werden op artikel 523.01 van de begroting
van het Gewestelijk Agentschap « Net Brussel» respectievelijk
in 1991 en 1992 geboekt.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

Les productions aiidiovisiielles commandoes oil 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 etc
commandees ou subventionnees par la Region de Bruxelles-
Capitale ?

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

Reponse: En reponse a la question n° 84 de 1'honorable
membre, j'ai 1'honneur de lui signaler que j'ai commando les
productions suivantes:

1. Video-cassette de presentation des missions de «Bruxel-
les-Proprete», realisee par Ie GSARA, rue du Marteau, 26 a
1040 Bruxelles, pour un montant de 167.336 F, Ie 8 fevrier
1991.

2. Vingt spots televises constituant la serie » Eh bien, c'est
du propre!», realises par Tele-Bruxelles, avenue Louise, 166
a 1050 Bruxelles, pour un montant de 1.000.000 F, Ie
14 juillet 1992.

Ces montants ont etc imputes a 1'article 523.01 du budget
de 1'Agence regionale «Bruxelles-Proprete», respectivement
en 1991 et 1992.

Vraag nr. 86 van mevrouw Nagy d.d. 2 december 1992
(Fr.) :

Recuperatie van freon door bet Gewestelijk Agentschap
voor Netheid.

Het Gewest heeft zo pas zijn eerste containerpark geplaatst,
zoals de andere Europese steden dat reeds enkele jaren
geleden hebben gedaan. De Brusselaars zullen er hun hinder -
lijke voorwerpen, zoals frigo's, kunnen naartoe brengen.

Kan de achtbare Staatssecretaris mij zeggen hoe freon, een
gas uit de koelsystemen dat het ozon afbreekt, wordt gerecu-
pereerd ?

Welk precede heeft het Agentschap Net Brussel gekozen
voor de recycling of het wedergebruik ?

Aan weike firma is die taak opgedragen en weike criteria
zijn bij die keuze gehanteerd ?

Antwoord: Er landen thans heel weinig koelkasten in het
containerpark.

Het blijkt dientengevolge voorbarig te zijn met de terug-
winning van freon die zich in het koelsysteem van koelkasten
bevindt, te beginnen.

De mogelijkheid om tot deze terugwinning over te gaan
wordt nochtans overwogen en het Agentschap « Net Brussel»
is bezig met voorafgaande analyses met het oog op de
bepaling van de technische modaliteiten en de recyclage-
kettingen.

Question n" 86 de M"1" Nagy du 2 decembre 1992 (Fr.):

La recuperation de freon par 1'Agence regionale de Pro-
prete.

La Region vient d'installer son premier pare a containers
comme 1'ont deja fait depuis quelques annees les autres villes
europeennes. Les Bruxellois pourront y apporter leurs objets
encombrants, dont les frigos.

L'honorable Secretaire d'Etat peut-il me dire comment est
recupere Ie freon, gaz destructeur d'ozone contenu dans les
systemes de refroidissement ?

Quelle est la filiere de recyclage ou de reemploi qui a ete
choisie par 1'Agence prpprete ?

A quelle firme cette mission a-t-elle ete confiee et en
fonction de quels criteres ce choix a-t-il ete opere ?

Reponse: Actuellement, il n'y a que tres peu de refrigera-
teurs qui arrivent a la dechetterie.

Aussi, il apparatt premature de se lancer dans la recupera-
tion de freon contenu dans Ie circuit de refroidissement de
ceux-ci.

Neanmoins, la possibilite de proceder a cette recuperation
est envisagee et les analyses preliminaires a la determination
des modalites techniques et des filieres d'elimination sont en
cours a 1'Agence «Bruxelles-Proprete».
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Vraag nr. 87 van de heer Hermans d.d. 2 december 1992
(Fr.) :

Sluikstortingea road de glascoataiaers.

De burger is via allerlei publikaties en in de praktijk door
het plaatsen van containers in de verschillende gemeenten in
ruime mate bewust gemaakt van de mogelijkheid om glas te
recycleren.

Van die containers wordt thans in aanzienlijke mate
gebruik gemaakt doch er rijst een probleem voor sommige
plaatsen. Sommige van die containers hebben er immers voor
gezorgd dat de plaatsen waar ze gemstalleerd zijn sterk
vervuild raken, enerzijds door het onfatsoenlijk gedrag van de
burger die er een wildstort van maakt en anderzijds doordat
de firma's die de containers moeten leegmaken nalaten het
glas op te halen.

Kan de Staatssecretaris mij zeggen weike opiossingen hij
heeft kunnen vinden om het leegmaken van die containers te
reglementeren of te regelen, en met het oog op het toezicht
hierop, opdat deze plaatsen geen sluikstort zouden worden ?

Antwoord: De lediging van de glasbollen heeft leemten
vertoont, onder andere op het einde van het jaar. Ik heb
bijgevolg de concessiehouder aan zijn verplichtingen herin-
nerd en heb alle betrokken partijen opgeroepen om deze
lediging opnieuw te regelen, wat thans behoorlijk verloopt.
Het is immers onontbeerlijk de goede uitvoering van de
overeenkomst, die op 31 mei 1993 afloopt, veilig te stellen.

Wat bovendien de reiniging rond de bollen betreft, beschikt
het agentschap over een dienst die uitsluitend daarmee belast
is. Volgens de inplantingen reinigt deze dienst twee a drie keer
per week de plaatsen rond de bollen. Zes ploegen zijn
hiervoor in Brussel zes weken van de week actief. Behalve een
ongewone overbelasting voldoet dit ritme om de sluikstortin-
gen binnen een bevredigende termijn op te ruimen.

Ik wens tenslotte hieraan toe te voegen dat milieu-onvrien-
delijke gedragingen dank zij de gemeentelijke verordeningen
inzake openbare reiniging belast kunnen worden.

Question n» 87 de M. Hermans du 2 decembre 1992 (Pr.) :

Depots clandestins autour des bulles a verre.

Une sensibilisation considerable a ete effectuee aupres du
citoyen pour recycler Ie verre par Ie biais de publications
diverses et dans la pratique par 1'installation de bulles dans les
differentes communes.

Aujourd'hui, Ie succes de ces bulles est important mais pose
neanmoins un probleme pour certaines implantations. En
effet, certaines de ces bulles ont accru de maniere importante
la salete des emplacements, d'une part par Ie mauvais
comportement du citoyen qui Ie transforme en depot sauvage
et d'autre part par Ie manque de recolte par les firmes devant
vider les bulles.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat pourrait-il m'informer des
solutions qu'il a pu mettre en oeuvre pour reglementer ou
regulariser Ie vidange de ces bulles et leur controle afin
qu'elles ne se transforment pas en depot clandestin ?

Reponse: La vidange des bulks a verre a presente des
lacunes notamment en fin d'annee derniere. J'ai, par conse-
quent, rappele Ie concessionnaire a ses obligations et ai reuni
toutes les parties concernees afin de reguler a nouveau cette
vidange qui est actuellement correctement assuree. II est, en
effet, indispensable de garantir ia bonne execution de ce
contrat qui arrive a echeance au 31 mai 1993.

Par ailleurs, en ce qui concerne Ie nettoyage des abords des
bulles, 1'agence dispose d'un service uniquemenf destine au dit
nettoyage. Selon les implantations, ce service passe deux ou
trois fois par semaine sur chaque emplacement. Pour ce faire,
six equipes tournent dans Bruxelles, six jours par semaine.
Hors debordement anormal, ce rythme suffit a absorber les
depots sauvages dans des delais satisfaisants.

Enfin, j'ajouterai que les reglements communaux en
matiere de proprete publique permettent de taxer les gestes de
malproprete.

Vraag nr. 88 van de heer Adriaens d.d. 9 december 1992
(Fr.) :

Tarieven van het gewestelijk containerpark voor afbraak-
afval.

Het was al 3 jaar beloofd, eindelijk opende het eerste
gewestelijke containerpark zijn deuren in de Rupelstraat.

De Staatssecretaris belast met openbare reinheid had altijd
beweerd dat de strijd tegen het sluikstorten dat de stad bevuilt
een van de beste redenen is om in een dergelijke uitrusting te
investeren. Wij hebben echter vernomen dat het 1.000 fr./m3

kost om afval van afbraak en vernieuwing bij het container-
park te kunnen storten.

Denkt de achtbare Staatssecretaris niet dat een dergelijk
tarief de sluikstorters afschrikt en dat ze bijgevolg zullen
blijven sluikstorten ?

'welk tarief zai worden toegepast op de meeste particulieren
die zich naar het containerpark begeven om kleine hoeveel-
heden afbraakafval te storten, hoeveelheden die ruim minder
dan een 1 m3 bedragen ?

Question n° 88 de M. Adriaens du 9 decembre 1992 (Fr.)

Tarifs de la dechetterie regionale pour les dechets de
demolition.

Promise depuis plus de 3 ans, la premiere dechetterie
regionale, celle de la rue du Rupel, vient enfin d'ouvrir ses
portes.

Le Secretaire d'Etat a la proprete publique avait toujours
affirme qu'une des meilleures raisons d'investir dans un
equipement de ce type etait de combattre les depots clandes-
tins qui souillent la ville. Or, nous apprenons que pour
pouvoir deposer ses dechets de demolition ou de renovation a
la dechetterie, il en coutera 1.000 F/m3.

Monsieur le Secretaire d'Etat ne pense-t-il pas qu'un tel
tarif est tout a fait dissuasif et que des depots clandestins
continueront done ?

Quel sera le tarif applique a la plupart des particuliers qui
se rendent a la dechetterie lorsqu'ils doivent se debarrasser de
petites quantites de dechets de demolition, quantites large-
ment inferieures au m3 ?
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Is dit een definitief vastgesteld tarief of kan dit gewijzigd
worden indien het gebruik aantoont dat het antiproduktief is
in het opzicht van de bestrijding van het sluikstorten ?

Wordt samenwerking met overwogen tussen het geweste-
lijk containerpark en het sorteercentrum van de maatschappij
Demets, toegelaten door het Gewest en die precies tot doel
heeft de afbraakafval te scheiden en te recycleren ?

Antwoord: Het containerpark van de Rupelstraat is uit-
sluitend bestemd voor huishoudens, handelaars, ambachtslie-
den en kleine ondernemingen. Het afval kan er gratis of tegen
een voordelig tarief gestort worden.

Wat de bouwafval betreft, beantwoordt het toegepaste
tarief aan de vaststelling dat de ondernemingen de doeleinden
van het containerpark verkeerd opvatten:
- enerzijds laat de onderneming die belangrijke werken bij

een particulier uitvoert, afval ter plaatse liggen dat ze
normaliter naar een gespecialiseerde firma had moeten
brengen;

- anderzijds profiteren sommige bedrijven ten onrechte van
het containerpark dat niet bestemd is voor him omvangrijk
afval.
Wat de particulieren of de kleine bedrijven betreft die

slechts af en toe kleine hoeveelheden bouwafval produceren,
kan het tarief van 50 fr. per zak van 20 kg toegepast worden,
wat de opruiming van kleine hoeveelheden werkelijk betaal-
baar maakt.

Ter informatie vraagt een gespecialiseerde firma 1.200 fr./
m3 aan een particulier, zeifs als de hoeveelheid 1 m3 niet
bereikt.

De tarieven van het containerpark hebben geen enkele
negatieve weerslag op het volume van de sluikstortingen. Het
agentschap blijft waakzaam voor dit probleem.

Tenslotte dient te worden vermeld dat de mogelijke samen-
werking met een gespecialiseerd sorteercentrum thans over-
wogen wordt met het oog op een beter recycleren van de
bouwafval.

Ce tarif est-il fixe definitivement ou est-il susceptible de
modifications si 1'usage prouvait qu'il est contre-productif
dans la perspective de la lutte contre les depots clandestins ?

N'est-il pas envisage d'etablir une collaboration entre la
dechetterie regionale et Ie centre de tri de la societe Demets
que vient d'autoriser la Region et qui a justement pour finalite
de separer et de recycler les dechets de demolition ?

Repoase: Le role de la dechetterie installee rue du Rupel,
est d'accepter exclusivement des apports en provenance des
menages et des commercants, artisans et petites entreprises.
Ces apports sont acceptes soit gratuitement, soit a des tarifs
avantageux.

En ce qui concerne les dechets de construction, la tarifica-
tion pratiquee repond a la constatation du detournement des
objectifs par certaines entreprises:
— d'une part, 1'abandon sur place par 1'entreprise qui effectue

des travaux importants chez un particulier, de dechets
qu'elle devrait normalement evacuer vers un centre specia-
lise;

— d'autre part, la tentative de certaines entreprises de profiler
indument de la dechetterie non destinee a accueillir leurs
dechets en quantite importante.
En ce qui concerne le particulier ou les petites entreprises

qui ne disposent qu'occasionnellement et en petites quantites
de dechets de construction, la tarification peut etre appliquee
par sac de 20 kgs, facture chacun a 50 F, ce qui rend tout a
fait raisonnable 1'evacuation de petites quantites.

A dtre indicatif, une entreprise specialisee pratique un tarif
de 1.200 F/m3 au particulier, non fractionnable en quantites
inferieures au m3.

Actuellement, les tarifs appliques a la dechetterie n'ont
aucune influence negative sur le volume des depots sauvages.
L'agence reste attentive a ce phenomene.

Pour terminer, la possibility d'une collaboration avec un
centre de tri specialise est effectivement envisagee afin de
mieux assurer le recyclage des dechets de construction.

Vraag nr. 89 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.):
Samenstellmg en orgaoisatle van de kabiaetten.
Goede, volledige en actuele gegevens zijn nodig voor een

objectief beeld en een degelijk beleid. Ik zou het zeer op prijs
stellen het volgende te mogen vernemen :

1. over de organisatie van het kabinet van de Staatssecreta-
ris : eventuele geledingen, met respectieve opdrachten en
bevoegdheden;

2. over de functies :
— de formatie : aantal en aard (naar niveau; halftijds of

voltijds) volgens norm en eventuele afwijkmgen;

— de bezetting:
— aantal (naar geslacht) en aard (naar niveau; voltijds,

halftijds, deeltijds);
— de afwijkingen;
— dienstplichtigen;
— stagiairs (naar geslacht);
— deskundigen-contractuelen (specialiteit, aantal en

tijdsbesteding, duur van het contract, financiering/
kosten);

Question n° 89 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992
(N.):
Composition et organisation des cabinets.
U est necessaire de disposer de donnees correctes, completes

et actuelles pour se faire une idee objective et mener une
bonne politique. Je souhaiterais etre informe de ce qui suit;

1. 1'organisation du cabinet du Secretaire d'Etat: les catego-
ries eventuelles du personnel ainsi que leurs missions et
competences respectives;

2. les fonctions:
— le cadre : le nombre et la nature (par niveau; mi-temps

ou temps plein) suivant la norme et les derogations
eventuelles;

— les effectifs:
- le nombre (en fonction du sexe) et la nature (par

niveau; temps plein, mi-temps, temps partiel);
- les derogations;
- les miliciens;
- les stagaires (en fonction du sexe);
- les experts contractuels (specialite, nombre et

emploi du temps, duree du contrat, financement/
cout);
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3. over de herkomst van de leden van het kabinet:
— ministeries;
— andere openbare diensten (liefst afzonderlijk : cen-

trale, gewestelijke, regionale, provinciale), lokale en
intergemeentelijke besturen of instellingen;

— particuliere sector:
— bedrijven;
— non-profit organisaties;
— onderwijskorps;
— universiteiten;
— consultingsbureaus;
— andere;

4. over de functies en specifieke taken : aantal en aard
(volgens beiang van de opdracht) of:
— persoonlijke medewerkers;
— beleidsondersteuning;
— projectleiders;
— administratie;
— relaties met het publiek;
— wagenbestuurders;
— vaklui;
— schoonmaaksters;
— andere.

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
hi) de verschillende antwoorden op zijn vraag zai aantreffen
in het besluit van de Executieve van 12 juli 1989 tot regeling
van de samenstelling en de working van de Kabinetten van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
10 november 1989 (biz. 18560-18565).

3. 1'origine des membres du cabinet:
— ministeres;
— autres services publics (de preference separement:

administration centrale, regionale, provinciale), insti-
tutions ou administrations locales et intercommu-
nales;

— secteur prive:
- entreprises;
- organisations du secteur non marchand;
- corps enseignant;
— universites;
— bureaux de consultants;
— autres;

4. les fonctions et les taches specifiques : nombre et nature
(suivant i'importance de ia mission), ou :
— collaborateurs personnels;
— soutien de la politique;
— chefs de projet;
— administration;
— relations avec Ie public;
— chauffeurs;
— techniciens;
— nettoyeuses;
— autres.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les reponses a sa question se retrouvent dans 1'arrete de
1'Executif du 12 juillet 1989 reglant la composition et Ie
fonctionnement des Cabinets de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Cet arrete a ete publie au Moniteur beige du 10 novembre
1989 (pages 18560-18565).

Vraag nr. 90 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.):

Samenstelling en organisatie van de kabinetten.

Goede, volledige en actuele gegevens zijn nodig voor een
objectief beeld en een degelijk beleid. Ik zou het zeer op prijs
stellen het volgende te mogen vernemen :

— over de aanwervings- of aanstellingsprocedure, per cate-
gorie, van :
— leden;
— uitvoerend personeel;
— hulppersoneel;

— de gemiddelde totale kabinetsancienniteit (vroegere en
huidige opdrachten) van de leden van het kabinet, respec-
tievelijk van het hulp- en dienstpersoneel;

— de gemiddelde leefrijd van de leden van het kabinet,
respectievelijk van het hulp- en dienstpersoneel;

— over de vergoeding :
— basisvergoeding per functie;
— kabinetsvergoeding per functie;
— vergoeding bij beeindigen van de kabinetsopdracht,

naar functie (en niveau);
- tussendoor
- op het einde van de regeerperiode
- andere

Question n° 90 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992
(N.):

Composition et organisation des cabinets.

U est necessaire de disposer de donnees correctes, completes
et actuelles pour se faire une idee objective et mener une
bonne politique. Je souhaiterais etre informe de ce qui suit:

— la procedure de recrutement ou d'engagement, par catego-
rie, des personnes suivantes :
— membres;
— personnel d'execution;
— personnel auxiliaire;

— la duree moyenne totale d'anciennete de cabinet (taches
precedentes et actuelles) des membres du cabinet, du
personnel auxiliaire et du personnel de service, chacun
pour ce qui Ie concerne;

— 1'age moyen des membres du cabinet, du personnel
auxiliaire et du personnel de service, chacun pour ce qui Ie
concerne;

— 1'indemnite:
— indemnite de base par fonction;
— indemnite de cabinet par fonction;
— indemnite de fin de cabinet, par fonction (et niveau)

— avant 1'echeance prevue
- a la fin du gouvernement
- autre
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- wie betaalt (uiteindelijk) :
— het kabinet
— de betrokken administratie of dienst
— terugvordering : ja - neen

— het betrokken bedrijf, respectievelijk de organisade
(waaruit gedetacheerd);

— over de opieiding van kabinetsleden (exclusief hulp- en
ander personeel) :
a) basisopleiding:

— universitair (licendaat, doctor, ingenieur, speciale
licentie) weike discipline(s) ?

— hoger niet universitair :
- lange type (weike ?)
- korte type (weike ?)

— andere (weike?)
b) de specifieke kabinetsvorming of deelname aan :

— occasionele vormingsinitiatieven: veel, weinig,
geen;

— vormingsprogramma's : weike ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
hij de verschillende antwoorden op zijn vraag zai aantreffen
in het besluit van de Executieve van 12 juli 1989 tot regeling
van de samenstelling en de werking van de Kabinetten van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
10 november 1989 (biz. 18560-18565).

— qui paie (en fin de compte) :
- Ie cabinet
- 1'administration ou Ie service concerne
- recuperation : out - non

- 1'entreprise ou 1'organisation concernee (c'est-a-dire
celle dont est issue la personne detachee);

— la formation des membres du cabinet (sauf pour Ie
personnel auxiliaire et autre):
a) formation de base :

- universitaire (licencie, docteur, ingenieur, licence
speciale, quelle(s) discipline(s) ?

— superieure non universitaire :
- de type long (laquelle ?)
- de type court (laquelle ?)

— autre (laquelle?)
b) la formation specifique du cabinet ou la participation

a :
— des initiatives de formation occasionnelles : beau-

coup, peu, aucune
— des programmes de formation : lesquels ?

Repoase: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les reponses a sa question se retrouvent dans 1'arrete de
1'Executif du 12 juillet 1989 reglant la composition et Ie
fonctionnement des Cabinets de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Cet arrete a ete publie au Moniteiir beige du 10 novembre
1989 (pages 18560-18565).

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Finanden, Begroting,

Openbaar Ambt
en Externe Betrekkingen

Vraag nr. 92 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.):

Beaamiag van de Brusselse Executieve in de briefnisseling
met de andere Executieven.

De Vlaamse Executieve heeft zich tot gewoonte gemaakt
zich de « Vlaamse Regering » te noemen.

Uiteraard heeft de "Waalse Gewestexecutieve om niet achter
te blijven, maar in tegenstelling met de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve, even onwettelijk als haar Vlaamse tegenhan-
ger, een gelijksoortige beslissing genomen.

Kunt u me bevestigen dat u in uw briefwisseling met deze
beide Gewestexecutieven slechts de in de Grondwet bepaalde
formules en benamingen aanwendt ?

AntHvord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het
geachte raadslid te bevestigen dat ik in mijn officiele relaties
met de Gewestexecutieven steeds de wettelijke benamingen
gebruik.

Zo richt ik mij tot de leden van de Executieve zeifs als deze
de voorkeur geven aan de titel « Minister ».

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

et des Relations exterieures

Question n° 92 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993
(Fr.):

Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspoa-
daace avec les autres Executifs.

L'Executif flamand a pris pour coutume de s'auto-intituler
« gouvernement flamand ».

Naturellement, pour ne pas etre en reste, mais contraire-
ment a la Region de Bruxelles-Capitale, 1'Executif regional
wallon, de maniere tout aussi illegale que son homologue
flamand, a pris une decision semblable.

Pouvez-vous me confirmer que dans vos relations episto-
laires avec ces deux Executifs regionaux vous n'urilisez que les
formules prevues et les appellations fixees par la Constitu-
tion?

Repoase: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de
confirmer a 1'honorable membre que dans les relations
officielles avec les Executifs regionaux je n'utilise que les
formules et les appellations legales.

Ainsi je m'adresse aux membres de 1'Executif meme si ceux-
ci preferent et utilisent 1'utilisation « Ministre ».



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 26 februari 1993 (nr. 28)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 26 fevrier 1993 (n° 28) 2807

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefinilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vraag nr. 243 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.):

Sameastelling en orgaaisatie van de kabinetteu.

Goede, volledige en actuele gegevens zijn nodig voor een
objectief beeld en een degelijk beleid. Ik zou het zeer op prijs
stellen het volgende te mogen vernemen :

1. over de organisatie van het kabinet van de Staatssecreta-
ris : eventuele geledingen, met respectieve opdrachten en
bevoegdheden;

2. over de functies :
— de formatie : aantal en aard (naar niveau; halftijds of

voltijds) volgens norm en eventuele afwijkingen;

— de bezetting:
— aantal (naar geslacht) en aard (naar niveau; voltijds,

halftijds, deeltijds);
— de afwijkingen;
— dienstplichtigen;
— stagiairs (naar geslacht);
— deskundigen-contractuelen (specialiteit, aantal en

tijdsbesteding, duur van het contract, financiering/
kosten);

3. over de herkomst van de leden van het kabinet:
— ministeries;
— andere openbare diensten (liefst afzonderlijk : cen-

trale, gewestelijke, regionale, provinciale), lokale en
intergemeentelijke besturen of instellingen;

— parriculiere sector:
— bedrijven;
— non-profit organisaties;
— onderwijskorps;
— universiteiten;
— consultingsbureaus;
— andere;

4. over de functies en specifieke taken : aantal en aard
(volgens belang van de opdracht) of :
— persoonlijke medewerkers;
— beleidsondersteuning;
— projectleiders;
— administratie;
— relaties met het publiek;
— wagenbestuurders;
— vaklui;
— schoonmaaksters;
— andere.

Aatwoord: Ik heb de eer het achtbare lid mede fe delen dat
de antwoorden op zijn vraag vervat zijn in het besluit van de
Executieve van 12 juli 1989 tot vaststelling van de samenstel-
ling en de werking van de Kabinetten van de Leden en Staats-
secretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve.

Dit besluit werd bekendgemaakt in het Staatsblad van
10 november 1989, biz. 18560 tot 18565.

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 n0 243 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992

(N.):

Composition et organisation des cabinets.

II est necessaire de disposer de donnees correctes, completes
et actuelles pour se faire une idee objective et mener une
bonne politique. Je souhaiterais etre informe de ce qui suit :

1. 1'organisation du cabinet du Secretaire d'Etat: les catego-
ries eventuelles du personnel ainsi que leurs missions et
competences respectives;

2. les fonctions :
— Ie cadre : Ie nombre et la nature (par niveau; mi-temps

ou temps plein) suivant la norme et les derogations
eventuelles;

— les effectifs :
— Ie nombre (en fonction du sexe) et la nature (par

niveau; temps plein, mi-temps, temps partiel);
— les derogations;
— les miliciens;
— les stagaires (en fonction du sexe);
— les experts contractuels (specialite, nombre et

emploi du temps, duree du contrat, financement/
cout);

3. 1'origine des membres du cabinet:
— ministeres;
— autres services publics (de preference separement:

administration centrale, regionale, provinciale), insti-
tutions ou administrations locales et intercommu-
nales;

— secteur prive:
— entreprises;
— organisations du secteur non marchand;
— corps enseignant;
— universites;
— bureaux de consultants;
— autres;

4. les fonctions et les taches specifiques : nombre et nature
(suivant 1'importance de la mission), ou :
— collaborateurs personnels;
— soutien de la politique;
— chefs de projet;
— administration;
— relations avec Ie public;
— chauffeurs;
— techniciens;
— nettoyeuses;
— autres.

jReponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les reponses a sa question se trouvent dans 1'arrete de
1'Executif du 12 juillet 1989 determinant la composition et Ie
fonctionnement des Cabinets et Membres et Secretaires d'Etat
de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

Cet arrete a etc public au Moniteur beige du
10 novembre 1989 aux pages 18560 a 18565.
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Vraag nr. 244 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.):

Samenstelling en orgaaisatie van. de kabinetten.

Goede, volledige en actuele gegevens zijn nodig voor een
objectief beeld en een degelijk beleid. Ik zou het zeer op prijs
stellen het volgende te mogen vernemen :

— over de aanwervings- of aanstellingsprocedure, per cate-
gorie, van :
— leden;
— uitvoerend personeel;
— hulppersoneel;

— de gemiddelde totale kabinetsancienniteit (vroegere en
huidige opdrachten) van de leden van het kabinet, respec-
tievelijk van het hulp- en dienstpersoneel;

— de gemiddelde leeftijd van de leden van het kabinet,
respectievelijk van het hulp- en dienstpersoneel;

— over de vergoeding :
— basisvergoeding per functie;
— kabinetsvergoeding per functie;
— vergoeding bij beeindigen van de kabinetsopdracht,

naar functie (en niveau);
- tussendoor
- op het einde van de regeerperiode
- andere

— wie betaalt (uiteindelijk) :
- het kabinet
- de betrokken administratie of dienst
- terugvordering : ja - neen

— het betrokken bedrijf, respectievelijk de organisatie
(waaruit gedetacheerd);

— over de opieiding van kabinetsleden (exclusief hulp- en
ander personeel) :
a) basisopleiding :

- universitair (licenciaat, doctor, ingenieur, speciale
licentie) weike discipline(s) ?

- hoger niet universitair :
- lange type (weike ?)
- korte type (weike ?)

- andere (weike?)

b) de specifieke kabinetsvorming of deelname aan :

- occasionele vormingsinitiatieven: veel, weinig,
geen;

- vormingsprogramma's : weike ?

Antwoord: Ik heb de eer het achtbare lid mede te delen dat
de antwoorden op zijn vraag vervat zijn in het besluit van de
Executieve van 12 juli 1989 tot vaststelling van de samenstel-
ling en de working van de Kabinetten van de Leden en
Staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-
tieve.

Dit besluit werd bekendgemaakt in het Staotsblad van
10 november 1989, biz. 18560 tot 18565.

Question n" 244 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992
(N.):

Composition et organisation des cabinets.

U est necessaire de disposer de donnees correctes, completes
et actuelles pour se faire une idee objective et mener une
bonne politique. Je souhaiterais etre informe de ce qui suit:

— la procedure de recrutement ou d'engagemenf, par catego-
rie, des personnes suivantes :
— membres;
- personnel d'execution;
- personnel auxiliaire;

— la duree moyenne totale d'anciennete de cabinet (taches
precedentes et actuelles) des membres du cabinet, du
personnel auxiliaire et du personnel de service, chacun
pour ce qui Ie concerne;

— 1'age moyen des membres du cabinet, du personnel
auxiliaire et du personnel de service, chacun pour ce qui Ie
concerne;

— 1'indemnite:
— indemnite de base par fonction;
— indemnite de cabinet par fonction;
- indemnite de fin de cabinet, par fonction (et niveau)

- avant 1'echeance prevue
- a la fin du gouvernement
- autre

— qui paie (en fin de compte) :
- Ie cabinet
- 1'administration ou Ie service concerne
- recuperation : oui - non

- 1'entreprise ou 1'organisation concernee (c'est-a-dire
celle dont est issue la personne detachee);

— la formation des membres du cabinet (sauf pour Ie
personnel auxiliaire et autre):
a) formation de base :

- universitaire (licencie, docteur, ingenieur, licence
speciale, quelle(s) discipline(s) ?

- superieure non universitaire :
- de type long (laquelle ?)
- de type court (laquelle ?)

- autre (laquelle?)
b) la formation specifique du cabinet ou la participation

a:
- des initiatives de formation occasionnelles : beau-

coup, peu,aucune
- des programmes de formation : lesquels ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les reponses a sa question se trouvent dans 1'arrete de
1'Executif du 12 juillet 1989 determinant la composition et Ie
fonctionnement des Cabinets des Membres et Secretaires
d'Etat de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

Cet arrete a ete public au Moniteur beige du 10 novembre
1989 aux pages 18560 a 18565.
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Vraag nr. 247 van mevrouw Nagy d.d. 20 januari 1993 (Fr.) :

Beschermiag van de Kauwberg.

De actie tot aankoop van percelen op de Kauwberg, door
het Fonds voor de Kauwberg, op 14 januari jongstleden in
aanwezigheid van de Staatssecretaris aan de pers voorgesteld,
brengt me ertoe nogmaals over dit dossier een aantal vragen
te stellen.

De toekomst van de Kauwberg, op het gewestplan inge-
kleurd als een grondreservezone, blijft tot op de dag van
vandaag onzeker. De opstelling van het ontwerp van geweste-
lijk ontwikkelingsplan en de bestemmingen die hieruit zullen
voortvloeien, vergen een stellingname vanwege de Executieve,
in plaats van het gedraal dat tot op heden het debat omtrent
dit dossier heeft gekenmerkt.

De koninklijke commissie voor Monumenten en Land-
schappen heeft met betrekking tot het beschermingsdossier,
geopend in februari 1989, in juni 1989 een eerste gunstig
advies verleend.

De Staatssecretaris heeft op de persconferentie van het
Kauwbergfonds trouwens melding gemaakt van juridische
studies, die het mogelijk moeten maken dit dossier voor het
einde van de legislatuur definitief te sluiten.

Kan de Staatssecretaris me meedelen :

1. Hoever het staat met de procedure tot bescherming van
dit landschap ?

2. Waarom een procedure die in 1989 werd aangevangen,
vandaag nog steeds niet ten einde is ?

3. Wat er is gebeurd met de 100 miljoen, bestemd om de
eigenaars in het kader van de door de vorige Executieve
besliste onteigeningsprocedure, schadeloos te stellen ?

4. Wat het onderwerp is van de juridische studies waarvan
sprake? Aan wie ze werden toevertrouwd ? Wanneer ze
moeten worden beeindigd ? Wat de bedoeling ervan is en
waartoe ze zullen worden aangewend ?

Antwoord: De vraag van het geachte lid brengt me ertoe
mijn antwoord in vier delen op te splitsen :

1. De beschermingsprocedure is nu in het eindstadium
daar de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen een gunstig advies verleende voor een besluit tot
bescherming van 14 januari laatstleden.

2. De beslissing om de procedure in te stellen voor de
bescherming van het landschap de Kauwberg werd op
27 februari 1989 genomen door de vorige Executieve. De
bekendmaking van deze beslissing gebeurde tussen februari
en mei 1991 door de gemeente Ukkel. De bestendige deputa-
tie van de Provincie Brabant bracht, op 27 februari 1992, een
gunstig advies uit en daarbij legde ze de nadruk op de
tekortkomingen inzake sociale huisvesting op het grondge-
bied van de gemeente Ukkel. Het afgesloten onderzoeksdos-
sier werd dan opgestuurd naar de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen.

3. Het vastleggingskrediet van 100 miljoen dat op de
gewestelijke begroting ingeschreven is, stemt overeen met de
onteigening van 20 hectaren van de Kauwberg en behoort tot
de bevoegdheid van mijn collega Didier Gosuin, Minister van
Leefmilieu.

Question n° 247 de M"" Nagy du 20 janvier 1993 (Fr.) :

Classement du site du Kauwberg.

L'action d'achat de parcelles du site par Ie Fonds Kauw-
berg, presentee en presence du Secretaire d'Etat a la presse ce
14 janvier dernier, m'amene a 1'interroger une nouvelle fois
sur ce dossier.

L'avenir de ce site, classe au plan de secteur en zone de
reserve fonciere, reste aujourd'hui encore incertain. L'elabo-
ration du projet de plan regional de developpement et les
affectations qu'il determinera necessite une prise de position
claire de la part de 1'Executif, en lieu et place des tergiversa-
tions qui jusqu'ici ont caracterise Ie debat sur cette question.

Le dossier de classement, o.uvert en fevrier 1989, a recu en
juin 1989 un premier avis favorable de la Commission royale
des Monuments et Sites.

Par ailleurs, le Secretaire d'Etat a fait mention, lors de ladite
conference de presse du Fonds Kauwberg, d'etudes juridiques
qui permettront de «ficeler» definitivement ce dossier avant
la fin de la legislature.

Le Secretaire d'Etat pourrait-il me dire :

1. A quel stade en est la procedure de classement du site ?

2. Pour quelles raisons une procedure entamee en 1989
n'a-t-elle pu aboutir a ce jour ?

3. Qu'en est-il du budget de 100 millions destine a
indemniser les proprietaires dans le cadre de la procedure
d'expropriation decidee par 1'Executif precedent ?

4. De quelle nature, a qui, dans quels delais, a quelles fins
et pour quel usage ont ete commandees les etudes juridiques
auxquelles allusion a ete faite ?

Reponse: La question de 1'honorable membre conduit a
scinder ma reponse en quatre volets :

1. La procedure de classement en est aujourd'hui au stade
final, la Commission royale des Monuments et des Sites ayant
rendu un avis favorable a la prise d'un arrete de classement le
14 janvier dernier.

2. La decision d'entamer la procedure de classement du
site du Kauwberg a ete prise par le precedent Executif, en sa
seance du 27 fevrier 1989. Les notifications ont ete effectuees
par la commune d'Uccle, de fevrier a mai 1991. La Deputa-
tion permanente de la Province de Brabant a emis un avis
favorable en date du 27 fevrier 1992, tout en insistant sur le
manque grave de logements sociaux sur le territoire de la
commune d'Uccle. Le dossier d'enquete termine a ensuite ete
transmis a la Commission royale des Monuments et des Sites.

3. Le credit d'engagement de 100 millions inscrit au
budget regional correspond a 1'expropriation de 20 hectares
du Kauwberg et releve de la competence du Ministre de
1'Environnement Didier Gosuin.

352
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4. De zeer ingewikkelde juridische toestand van de Kauw-
berg (oude BBP nr. 17 van 1959, bouwvergunning van maart
1976, zone voor een grondreserve op het gewestplan, onteige-
ningsbesluit van april 1989,...) heeft me ertoe gebracht het
advies in te winnen bij een advokatenbureau en bij een
gespcialiseerd juridisch studiecentrum.

Ook al is de wetenschappelijke en esthetische waarde van
het landschap de Kauwberg niet te ontkennen en werd ze
reeds meermaals bewezen, werden de juridische aspecten die
betrekking hebben op zijn bescherming, nog niet bestudeerd
noch naar de wet van 7 augustus 1931, noch naar de
ordonnantie houdende organisatie van de planning en de
stedebouw van 29 augustus 1992.

Ten einde de gewestelijke Executieve in te lichten over de
gevolgen van een eventiiele bescherming, onder andere op
financieel gebied, moeten die leemtes opgevuld worden.

Wat mij betreft, ik wens het onderzoek van dit dossier
tegen Pasen beeindigd te hebben en er tegen dan een mening
over gevormd te hebben.

4. La situation juridique tres complexe du Kauwberg
(ancien PPA n° 17 de 1959, permis de batir de mars 1976,
zone de reserve fonciere du plan de secteur, arrete d'expro-
priation d'avril 1989,...) m'a conduit a sollicker 1'avis d'un
cabinet d'avocats et d'un centre d'etudes juridiques specialise.

Si 1'interet scientifique et esthetique du site du Kauwberg
est en effet indeniable et a ete demontre a suffisance, les
aspects juridiques relatifs a sa protection n'ont pas encore ete
correctement etudies tant sous 1'angle de la loi du 7 aout 1931
que sous celui de 1'ordonnance organique de la planification
et de 1'urbanisme du 29 aout 1991.

II convient done de combler ces carences afin d'eclairer au
mieux 1'Executif regional sur les consequences eventuelles
d'un classement, notamment sous 1'angle financier.

Pour ma part, je souhaite terminer 1'examen de ce dossier et
me forger une opinion dans les semaines qui viennent.

Vraag nr. 249 van de heer Maingain d.d. 19 januari 1993
(Fr.):
Restauratie van de toren van het Stadhuis van Brussel.

Sedert verschillende jaren wordt de toren van het Stadhuis
van Brussel verborgen door steigers omdat hi] gerestaureerd
moet worden.

Kan de Staatssecretaris mij mededelen :

— wat de huidige toestand van dit dossier is;
— hoe ziet de planning van de renovatie van dit deel van het

Stadhuis eruit;
— hoe draagt het Gewest in deze werken bij en onder weike

voorwaarden ?

Antwoord:

Restauratie van de toren van het Stadhuis : retroacta

Het Stadhuis van Brussel is sinds 5 maart 1936 beschermd
als monument voor haar historische en artistieke waarde.

Door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen werd een eerste restauratiedossier voor de
toren van het Stadhuis vervolledigd met een historische
studie, ontleed. Gezien het negatief advies van de Commissie
heeft de Stad het dossier herzien, dit herziene dossier kreeg op
17 oktober 1991 een gunstig advies « onder voorbehoud dat
in de loop van de werf het bestek kan bijgewerkt worden daar
waar de afgevaardigden van de Commissie dat wensen». De
Stad heeft tegen deze opmerking geen bezwaar.

Gelet op het advies van de Commissie, heeft de Executieve
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 22 november
1991 het besluit houdende goedkeuring van de restauratie-
werken aan de toren van het Stadhuis, goedgekeurd.

Op 24 december 1991 werd de aannemer aangeduid door
de Stad Brussel en op 1 juni 1992 werd de werf geopend. Het
bestek voorziet dat de aannemer de werf begint met een
voorafgaande restauratiestudie. Deze studie (windweerstand,
scheurgevoelige elementen) wordt nu uitgevoerd door univer-
sitaire teams. De werf wordt gevolgd door afgevaardigden
van de Commissie en van de Dienst Monumenten en Land-
schappen die toezien over de eenvormigheid van de werken en
over de verwezenlijking ervan volgens de regels van de kunst.

Question n° 249 de M. Maingain du 19 janvier 1993 (Fr.) :

Restauratioa de la tour de I'Hotel de Ville de Bruxelles.

Depuis plusieurs annees, la fleche de I'Hotel de Ville de
Bruxelles est cachee par une armature, en vue de sa restaura-
tion.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat peut-il me faire savoir ;

- quel est 1'etat actuel de ce dossier;
- quelle est la programmation de la renovation de cette partie

de I'Hotel de Ville;
- quelle est la nature de 1'intervention de la Region et quelles

en sont les conditions ?

Reponse :

Restauration de la tour de I'Hotel de Ville : retroactes

L'Horel de Ville de Bruxelles est classe comme monument
en raison de sa valeur historique et artistique depuis Ie 5 mars
1936.

Un premier dossier de restauration de la tour de I'Hotel de
Ville complete d'une etude historique a ete analyse par la
Commission royale des Monuments et des Sites. Vu 1'avis
defavorable de la Commission, la Ville a revu Ie dossier qui a
ensuite recu un avis favorable en date du 17 octobre 1991,
«sous reserve qu'en cours de chantier Ie cahier des charges
puisse etre peaufine la ou les delegues de la Commission sur Ie
chantier en exprimeraient Ie souhait». La Ville n'a pas emis
d'objection a cette remarque.

Vu 1'avis de la Commission, 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale a approuve, Ie 22 novembre 1991,1'arrete
autorisant les travaux de restauration de la tour de I'Hotel de
Ville.

Le 24 decembre 1991, 1'adjudicataire a ete designe par la
Ville de Bruxelles et le chantier a debut le 1° juin 1992. Le
cahier des charges prevoit que 1'entrepreneur entame le chan-
tier par une etude de restauration prealable. Actuellement cette
etude (prise au vent et elements finis fissurables) est en cours de
realisation par des equipes universitaires. Le chantier est suivi
par des representants de la Commission et du Service des
Monuments et des Sites qui veillent a la conformite des travaux
et a leur realisation dans les regles de 1'art.
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Restauratiewerken: betoelaging

De wet op het behoud van Monumenten en Landschappen
voorziet de tussenkomst van de overheid in de kostprijs van
restauratie-, behouds- of onderhoudswerkzaamheden aan een
beschermd monument. De Executieve van het Brussels Hoof-
dstedelijk Gewest heeft reeds tweemaal een gedeelte van de
begroting « Monumenten en Landschappen » voorlopig inges-
chreven voor de restauratie van de toren van het Stadhuis op
basis van de globaal geschatte kostprijs van de werken. Deze
wordt geschat op 143,5 M. Vermits de bouwheer de Stad
Brussel betreft, werd het deel van de gewestelijke toelage
berekend volgens het koninklijk besluit van 22 februari 1974
met betrekking tot de tussenkomst van de Staat inzake
toelagen voor de uitvoering van werken door onder andere
gemeenten. Het Gewest komt tussen a rato van 60 % en de
Provincie a rato van 20 %. De resterende 20 % vallen ten
laste van de Stad Brussel.

Op 31 mei 1989 werd een bedrag van 57 M voorzien. Op
6 december 1990 werd eveneens 50 M voorbehouden.

De Dienst Monumenten en Landschappen buigt zich op dit
moment over een recente aanvraag van de Stad betreffende
het verschil tussen het geschatte bedrag en het bedrag van de
toewijzing.

Het gaat hier over ongeveer 9 M; het Gewest werd verzocht
hiervan 60 % voor zijn rekening te nemen.

Travaux de restauration : subvention

La loi sur la conservation des Monuments et des Sites
prevoit 1'intervention des pouvoirs publics dans Ie cout des
travaux de restauration, conservation ou entretien a un
monument classe. A deux reprises, 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale a engage provisionnellement une part du
budget « Monuments et Sites » a la restauration de la tour de
1'Hotel de Ville sur base du montant global estime des
travaux. Celui-ci s'eleve a 143,5 M. Comme Ie maitre
d'ouvrage est la Ville de Bruxelles, Ie taux de subvention
regional est calcule selon 1'arrete royal du 22 fevrier 1974
relatif a 1'intervention de 1'Etat en matiere de subvention pour
1'execution de travaux, par les communes entre autres. La
Region intervient a concurrence de 60 % et la Province 20 %.
Les 20 % restants sont a charge de la Ville de Bruxelles.

Le 31 mai 1989 un montant de 57 M a ete reserve ainsi que
50 M Ie 6 decembre 1990.

Actuellement le Service des Monuments et des Sites analyse
une demande recente de la Ville relative a la difference entre le
montant estime et celui de 1'adjudication.

II s'agit d'un montant d'environ 9 M, dont il est demande a
la Region de prendre en charge 60 %.
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ZAAKREGISTER - SOMMAIRE PAR OBJET

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

Voorzitter en Minister belast met Ruimtelijke Ordening, de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling
President et Ministre de 1'Amenagement du Terntoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

19.12.1990 241 Clerfayt

I. 2.1991 262 Cornelissen

27. 3.1991 297 de Lobkowicz

12. 9.1991 369 de Lobkowicz

8.10.1991 388 de Lobkowicz

15.10.1991 392 Debry

II.12.1991 418 Vandenbossche

3. 4.1992 457 de Marcken de Merken

21. 5.1992 476 Cauwelier

8. 7.1992 489 Drouart

29. 7.1992 497 Drouart

30. 7.1992 498 Galand

29. 9.1992 504 Guillaume

24. 9.1992 511 Grouwels

29. 9.1992 514 Simonet

3. 8.1992 516 Nagy

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.
Traduction simultanee des debats lors des conseils commu-

naux.

o

2722

Vernieuwing van het stadsweefsel — Subsidies van de Execu- 2722
tieve.

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

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende 2722
gemeenten.

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

Onderzoeksopdrachten. 2703
Missions d'etudes.

Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St-Gillis. 2722
Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles.
De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten inzake 2723

stadsvernieuwing.
Le remboursement des avances recuperables en matiere de

renovation urbaine.

Renovatie- en saneringspremies. 2723
Primes a la renovation et a 1'assainissement.
Het Verbindingsbureau Brussel-Europa. 2703
Le Bureau de liaison Bruxelles-Europe.

Studie- en Onderzoeksopdrachten door externe organisaties. 2703
Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs.

Inplanting van de b.v.b.a. Golf Action in Neerpede. 2735
Implantation de la s.p.r.l. Golf Action a Neerpede.

De toekenning van chauffeurs aan oud-Ministers. 2736
L'octroi de chauffeurs a d'anciens Ministres.

Vertegenwoordiging van de Executieve in de adviescom- 2703
missies voor schoolvervoer.

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

?fr Het gewestelijk aandeel in het nieuwe Heizelstadion. 2736
La part regionale dans le nouveau stade du Heysel.

o Deficit van het gemeentelijk onderwijs. 2723
Deficit de 1'enseignement communal.

* Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de 2704
tankstations.

Montant recupere par 1'administration via les timbres-
ristournes des stations-service.

* * De overdracht van de dode hand van Staat naar Gewest. 2737
Le transfert de la mainmorte de 1'Etat vers la Region.
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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

5.10.1992 518 Drouart

5.10.1992 524 Huytebroeck

14.10.1992 530 de Lobkowicz

14.10.1992 533 Drouart

28.10.1992 538 Vandenbossche

10.11.1992 539 Drouart

10.11.1992 540 Drouart

10.11.1992 542 Jacobs

10.11.1992 544 Huytebroeck

10.11.1992 545 de Lobkowicz

12,11.1992 548 Drouart

17.11.1992 549 Grouwels

17.12.1992 553 Grouwels

7.12.1992 554 Nagy

9.12.1992 555 de Lobkowicz

11.12.1992 556 Vandenbossche

11.12.1992 557 Vandenbossche

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
" Question avec reponse

Stedebouwkundige vergunning voor de hondentrainings- 2739
pistes.

Permis d'urbanisme pour les pistes d'education canine.
De gevolgen van het begeleidingsplan voor werklozen. 2740
Les consequences du plan d'accompagnement des chomeurs.
Maximumbedragen voor de gemeentelijke belastingen. 2704
Maxima suggeres pour les taxes communales.
De gewestelijke subsidies voor de gemeenten. 2723
Les subsides regionaux aux communes.
Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 2740

bevoegdheid van de Minister.
Structure et activites des services d'inspection relevant des

attributions du Ministre.
Personeel voor voormalige Ministers en Staatssecretarissen. 2744
L'octroi de personnel a d'anciens Ministres et Secretaires

d'Etat.
Geheim akkoord onder Brusselse Franstaligen in het kader 2744

van de Terhulpen-akkoorden.
Accord secret entre francophones bruxellois dans Ie cadre des

accords de La Hulpe.
De opieiding van de politieagenten in het kader van de 2745

veiligheidscontracten.
La formation des policiers dans Ie cadre des contrats de

securite.
Subsidies voor het herstel van de stoepen in de Anderlecht- 2704

straat.
Subsides pour Ie reamenagement des trottoirs de la rue

d'Anderlecht.
Subsidies voor Inter-Environnement en Bral. 2704
Subventions a Inter-Environnement et au Bral.
De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele 2746

produkties.
Les productions audiovisuelles commandees ou subvention-

nees par la Region de Bruxelles-Capitale.
Parkeerplaatsen voor een Zweedse maatschappij in de 2747

Luxemburgstraat.
Emplacements de stationnement pour une societe suedoise

dans la rue du Luxembourg.
Aankoop van het « Maison de la Francite » door de Brusselse 2749

Agglomeratie.
Rachat de la Maison de la Francite par 1'Agglomeration de

Bruxelles.
Aankoop van het « Maison de la Francite » door de Brusselse 2704

Agglomeratie.
Rachat de la Maison de la Francite par 1'Agglomeration de

Bruxelles.
Financiele voordelen die het Gewest toekent aan de Brusselse 2749

politieagenten.
Avantages financiers octroyes par la Region aux policiers

bruxellois.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 2750
Composition et organisation des cabinets.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 2751
Composition et organisation des cabinets.
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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

14.12.1992 558 Zenner

18.12.1992 559 Vandenbossche

18.12.1992 560 de Lobkowicz

18.12.1992 561 Nagy

29.12.1993 562 Maingain

30.12.1992 563 Drouart

30.12.1992 564 Drouart

5. 1.1993 565 Nagy

14. 1.1993 566 Nagy

14. 1.1993 567 Hermans

14. 1.1993 569 de Lobkowicz

14. 1.1993 570 Drouart

21. 1.1993 574 Vandenbossche

22. 1.1993 577 Nagy

27. 1.1993 581 Nagy

Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

* Onafhankelijkheid van de leden van de Koninklij'ke Commis- 2704
sie voor Monumenten en Landschappen.

Independance des membres de la Commission royale .des
Monuments et Sites.

** Oyerleg in het kader van het Structuurplan Vlaanderen en het 2752
Regionaal Ontwikkelingsplan Brussel.

Concertation dans Ie cadre du « Strucuurplan Vlaanderen » et
Ie Plan regional de developpement bruxellois.

** Subsidie voor het televisieprogramma der werkgelegenheid : 2753
«Insertions*.

Subvention en faveur du magazine televise de 1'emploi:
«Insertions ».

* * Geplande verkoop van de Koninklijke Militaire School. 2754
Le projet de vente de 1'Ecole Royale Militaire.

** Bekendmaking van het besluit van de Executieve houdende 2755
het sluiten van de gewone zitting 1991-1992.

Publication de I'arrete de I'Executif cloturant la session
ordinaire 1991-1992.

** De verkoop in Anderlecht van gemeentegrond aan een 2756
schepen.

La vente a Anderlecht d'un terrain communal a un echevin.

''' De fondsen voor de samenleving en de integratie per 2705
gemeente.

Les fonds a la cohabitation et a 1'integration par commune.

'''"' Maatregelen tegen de leegstaande kantoren. 2757
Mesures a 1'encontre des bureaux a 1'abandon.

* Onderhoud met de Eerste Minister aangande het Berlaymont- 2705
dossier.

Rencontre avec le Premier Ministre relative au dossier du
Berlaymont.

"' Bijkomende inventarisering van clandestiene kantoren door 2705
de gemeente Etterbeek.

Recensement complementaire de bureaux clandestins par la
commune d'Etterbeek.

.'''* Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 2759
met de andere Executieven.

Appellation de I'Executif bruxellois dans sa correspondance
avec les autres Executifs.

o Afgifte van een bouwvergunning voor het plaatsen van een 2726
arcade in Anderlecht.

Delivrance d'un permis de batir pour le placement d'une
arcade a Anderlecht.

o Herstelvorderingen na overtredingen op de stedebouwwet. 2726
Demandes de remise en etat a la suite d'infractions a la loi sur

1'urbanisme.

o De (on)gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in de 2727
gewestelijke besturen.

Les (in)egalites de traitement entre hommes et femmes au sein
de 1'administration regionale.

o De vestiging van kantoren van Europese regio's in de 2727
Europese wijk.

L'implantation de bureaux des regions d'Europe dans le
quartier europeen.
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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 Finanden, Begroring, Openbaar Ambt en Exteme Betrekkingen
Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures

6. 3.1992 126 de Marcken de Merken *

15. 5.1992 138 Cauwelier t"

4. 6.1992 142 Nagy •"

28. 7.1992 150 Nagy ^

28.10.1992 160 Vandenbossche

10.11.1992 161 deClippele '"

17.11.1992 164 Vandenbossche

26.11.1992 166 Vandenbossche *

26.11.1992 167 Vandenbossche '"

14.12.1992 169 Zenner '^

14.12.1992 172 Nagy

14. 1.1993 174 deLobkowicz *

19. 1.1993 175 Hasquin o

22. 1.1993 177 Nagy o

27. 1.1993 179 Nagy '"

Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofd- 2706
stedelijk Gewest.

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

De publikaties van het Kabinet. 2759
Les publications du Cabinet.

De uitbreiding van het Communicatiecentrum Noord. 2760
L'extension du batiment CCN.

Vrijstelling van onroerende voorheffing en registratierechten 2761
voor de coordinatiecentra.

Exoneration des centres de coordination du precompte im-
mobilier et des droits d'enregistrement.

Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 2762
bevoegdheid van de Minister.

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

Terugbetaling van de belasting op de stadsreinheid en -veilig- 2764
heid voor het jaar 1990.

Remboursement de la taxe PSU de 1'annee 1990.

Fiscale identiteit en vrijstellingen in het kader van de gewest- 2765
belasting 1992.

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

Overzicht van de mobiliteit van de Brusselse ambtenaren. 2706
Apercu de la mobilite des fonctionnaires bruxellois.

Ambtelijk statuut na overstap uit de prive-sector of het 2766
onderwijs.

Statut des fonctionnaires provenant du secteur prive ou de
1'enseignement.

Controle van de GIMB door het Rekenhof. 2768
Controle de la SRIB par la Cour des Comptes.

Aanwervingen voor de Dienst Economie en Werkgelegenheid. 2768
Engagement de personnel au Service Economic et Emploi.

Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 2706
met de andere Executieven.

Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance
avec les autres Executifs.

Woonplaats van de personeelsleden van het Gewest. 2728
Domiciliation des agents regionaux.

De (on)gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in de 2728
gewestelijke besturen.

Les (in)egalites de traitement entre homines et femmes au sein
de 1'administration regionale.

Vaststelling van de graad van de leidende ambtenaren van het 2770
Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Fixation du grade des fonctionnaires dirigeants du Centre
d'lnformatique pour 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 Huisvesring, Leefinilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
Mimstre du Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de FEau

29. 1.1992 124 Roelants du Vivier

11. 2.1992 126 Adriaens

26. 3.1992 143 Andre

27. 4.1992 151 de Lobkowicz

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

3. 9.1992 168 Vandenbossche

24. 9.1992 172 Grouwels

24. 9.1992 173 Grouwels

24. 9.1992 174 Roelants du Vivier

1.10.1992 179 Simonet

1.10.1992 180 Drouart

14.10.1992 182 Drouart

20.10.1992 183 Drouart

20.10.1992 184 Drouart

Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe 2706
gebouwen.

Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvel-
les constructions.

Het recycleren van gebruikte olien en dierlijke en plantaar- 2706
dige vetten.

Le recyclage des huiles et graisses animales et vegetales
usagees.

Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GHMB. 2707
Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB.
Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en 2707

Leefmilieu.
Lettre de 1'Administration des Ressources naturelles et de

1'Environnement.
De vervuilende lozingen van Carcoke. 2770
Les rejets polluants de 1'usine Carcoke.
Gedeeltelijke concessie van het gebied Kinsendael. 2707
Concession partielle du site du Kinsendael.
De uitstoot van walgelijke rook door de afvalverbrandings- 2771

oven in Neder-over-Heembeek.
Le rejet de fumee nauseabonde de 1'incinerateur des dechets

de Neder-over-Heembeek.
Het vervolgen van milieumisdrijven. 2707
La repression des atteintes a 1'environnement.
Balans van de working van het gewestelijk compoststation. 2771
Bilan du fonctionnement de la station regionale de corn-

postage.
Criteria bij de toewijzing van sociale huur- of koopwonmgen. 2774
Criteres lors de la location ou de la vente de logements

sociaux.
Leegstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2774
Logements inoccupes dans la Region de Bruxelles-Capitale.
Gebrekkig onderhoud van de Daillykazerne. 2775
Mauvais entretien de la caserne Dailly.
Installatie van regenwaterputten bij nieuwbouw. 2707
Installation de citernes d'eau de pluie pour les nouvelles

constructions.
Lawaai, factor van mislukking op school. 2776
Le bruit, facteur d'echec scolaire.
Aantal afsluitingen van de waterdistributie in het Gewest. 2707
Nombre de coupures d'eau dans la Region.
De prive-verbrandingsovens in het Brussels Hoofdstedelijk 2776

Gewest.
Les incinerateurs prives en Region de Bruxelles-Capitale.
Hinder door de verbrandingsoven van het Westland Shop- 2777

ping Center.
Nuisances par 1'incinerateur du Westland Shopping Center.
Clandestiene stortmgen in de Vogelenzangwijk. 2778
Versages clandestins dans le quartier du Vogelenzang.
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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

26.10.1992 185 Drouart

26.10.1992 186 Nagy

28.10.1992 188 Vandenbossche

10.11.1992 189 Huygens

10.11.1992 190 Huygens

10.11.1992 191 Huygens

12.11.1992 192 Drouart

20.11.1992 193 Demannez

9.12.1992 194 Adriaens

11.12.1992 195 Vandenbossche

11.12.1992 196 Vandenbossche

14.12.1992 197 Cools

22. 1.1993 198 Nagy

14. 1.1993 200 Nagy

14. 1.1993 201 Adriaens

13. 1.1993 202 Nagy

13. 1.1993 203 Nagy

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
" Question avec reponse

Sanering van een bi-crosspiste in de Vogelenzangwijk. 2778
L'assainissement d'une piste de bi-cross dans Ie quartier du

Vogelenzang.
Project voor de overwelving van de Zenne. 2779
Projet de voutement de la Senne.
Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 2707

bevoegdheid van de Minister.
Structure et activites des services d'inspection relevant des

attributions du Ministre.
Overzicht van de waterwinningsvergunningen in het Gewest. 2708
Apercu des autorisations de captage d'eau dans la Region.
Niveau van de exploitatie van de grondwaterlagen in het 2708

Gewest.
Niveau d'exploitation des nappes aquiferes dans la Region.
Hinder ten gevolge van de exploitatie van het bedrijf VG 2780

Plastic's.
Nuisances dues a 1'exploitation de la societe VG Plastic's.
De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele 2708

produkties.
Les productions audiovisuelles commandoes ou subvention-

nees par la Region de Bruxelles-Capitale.
Gebruik van kringlooppapier en ophaling van oud papier bij 2708

de besturen.
Usage du papier recycle et collecte du vieux papier dans les

administrations.
Nieuwe wetgeving inzake bestrijding van de geluidshinder. 2708
Nouvelle legislation relative a la lutte centre Ie bruit.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 2708
Composition et organisation des cabinets.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 2708
Composition et organisation des cabinets.
Het sluiten van de dossiers voor een premie bij de aankoop of 2709

bij de bouw van een woning.
La cloture des dossiers de primes a 1'acquisition ou a la

construction d'un logement.
De (on)gelijke behandelmg tussen mannen en vrouwen in de 2729

gewestelijke besturen.
Les (in)egalites de traitement entre hommes et femmes au sein

de 1'administration regionale.
Niet-naleving van de quota's van huurders van buitenlandse 2709

oorsprong door de Lakense Haard.
Non-respect du quota des locataires d'origine etrangere par Ie

Foyer laekenois.
Het gebruik van kringlooppapier in de gewestadministraties. 2709
L'utiusation de papier recycle par les administrations

regionales.
Verhuizing van het BIM aan de Gulledelle. 2710
Demenagement de 1'IBGE au Gulledelle.
Het groene nummer van het BIM. 2710
Le telephone vert de 1'IBGE.

353
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Datum
—

Date

Vraag nr.
— Auteur

Question n°

Voorwerp
—

Objet

Bladzijde
—

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

13. 1.1993 204 Paternoster

14. 1.1993 205 deLobkowicz

14. 1.1993

13. 1.1993

206 Drouart

552 Nagy

Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Het riolenprobleem van laag Vorst. 2711
Le probleme des egouts du bas de Forest.
Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 2711

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance

avec les autres Executifs.
Toelating voor de uitbating van een bandendepot op een 2711

braakliggend terrein te Anderlecht.
L'autorisation pour 1'exploitation d'un depot de pneus sur un

terrain vague a Anderlecht.
Het gebruik van kringlooppapier in de gewestelijke adminis- 2712

trade.
L'utilisation du papier recycle dans 1'administration

regionale.

Minister belast met Economic
Ministre de 1'Economie

1. 9.1992 99 Vandenbossche

7. 9.1992 100 Roelants du Vivier

28.10.1992 106 Vandenbossche

12.11.1992 111 Drouart

14.12.1992 113 Zenner

14. 1.1993 115 deLobkowicz

22. 1.1993 117 Nagy

Ecologisch verantwoord gebruik van papier. 2712
Utilisation ecologique du papier.
Recyclage van de afgedankte wagens. 2712
Recyclage des voitures hors d'usage.
Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 2712

bevoegdheid van de Minister.
Structure et activites des services d'inspection relevant des

attributions du Ministre.
De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele 2712

produkties.
Les productions audiovisuelles commandoes ou subvention-

nees par la Region de Bruxelles-Capitale.
Controle van de GIMB door het Rekenhof. 2781
Controle de la SRIB par la Cour des Comptes.
Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 2713

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance

avec les autres Executifs.
De (on)gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in de 2730

gewestelijke besturen.
Les (in)egalites de traitement entre hommes et femmes au sein

de 1'administration regionale.

Minister belast met Openbare Werken, Verkeer en de Vernieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten
Ministre des Travaux publics, des Communications

et de la Renovation des Sites d'Activites economiques desaffectes

11. 8.1992 310 Adriaens

1. 9.1992 313 Vandenbossche

Het zaaien van gras op de eigen beddingen voor de trains.
Gazonnement des sites propres pour tramways.
Ecologisch verantwoord gebruik van papier.
Utilisation ecologique du papier.

2782

2783
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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 319 Grouwels

24. 9.1992 324 Simonet

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

28.10.1992 332 Droiiart

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

10.11.1992 340 Huytebroeck

6.11.1992 341 Nagy

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Plaats van het Madou-kruispunt binnen de renovatieplanning 2784
voor de klein ring.

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

Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de 2784
tankstations.

Montant recupere par 1'administration via les timbres-
ristournes des stations-service.

Veiligheid op de pendelparkings. 2785
Securite dans les parkings de dissuasion.
Lokaal en intergewestelijk overleg voor de hertekening van de 2787

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. 2713
Nature du marche pour 1'acquisition de bacs a ordures.
Aard en hoeveelheid van de contracten afgesloten door het 2787

departement van de Minister.
Nature et nombre des contrats conclus par Ie departement du

Ministre.
Heraanleg van het Montgomery-verkeersplein. 2713
Reamenagement du rond-point Montgomery.
Inventaris van de gebouwen gebruikt door het Brussels 2730

Hoofdstedelijk Gewest.
Inventaire des immeubles occupes par la Region de Bruxelles-

Capitale.
Tweerichtingsverkeer op de Blijde Inkomstlaan. 2788
Circulation dans les deux sens avenue de la Joyeuse entree.
Verhouding tussen het sociaal-recreatieve en het woon- 2713

werkverkeer.
Rapport entre Ie trafic social et de loisirs et Ie trajet domicile-

travail.
Voorsorteerstroken voor fietsen op kruispunten of gewest- 2789

wegen.
Bande de selection pour cyclistes aux carrefours situes sur des

voiries regionales.

Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 2713
bevoegdheid van de Minister.

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

Laanbomenbeleid in het Gewest en sensibiliseringscampagne. 2790
Politique en mariere d'arbres qui bordent les avenues et

campagne de sensibilisation.

Stofwolken veroorzaakt door de trams op de Van Volxem- 2793
laan.

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

Aanleg van de parking aan het Simonisplein. 2794
Amenagement du parking de la place Simonis.
Overtreding van de procedure van aanbesteding voor de 2795

uitbreiding van het CCN.
Non-respect de la procedure d'appel d'offres pour 1'extension

du CCN.
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Datum
—

Date

Vraag nr.
— Auteur

Question n°

Voorwerp
—

Objet

Bladzijde
—

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

"'* Vraag met antwoord

10.11.1992

12.11.1992

11.12.1992

11.12.1993

14.12.1992

342 Vandenbossche

343 de Lobkowicz

17.11.1992 345 Nagy

17.11.1992 346 Vandenbossche

2.12.1992 348 Hermans

2.12.1992 349 Jacobs

9.12.1992 350 Debry

351 Vandenbossche

352 Vandenbossche

353 Zenner

14.12.1992 354 Zenner

14.12.1992 355 Drouart

14.12.1992 356 Drouart

18.12.1992 357 Vandenbossche

18.12.1992 358 de Looz-Corswarem

29.12.1992 359 de Looz-Corswarem

22. 1.1993 361 Nagy

30.12.1992 362 Nagy

5. 1.1993 363 Nagy

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Frequentie van de metro in de eindstations van het Gewest. 2796
Frequence du metro aux terminus de la Region.
Deelneming van het Gewest aan het Europese project 2796

« Drive » met betrekking tot het beheren van het wegver-
keer.

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

Schema van de werkzaamheden voor het Communicatiecen- 2714
trum Noord.

Calendrier des travaux au Centre de communication Nord.
Wijziging van de lichtinterferentie op het kruispunt Prins van 2797

Luik/Ninoofsesteenweg.
Modification des phases lumineuses des feux de signalisation

au carrefour boulevard Prince de Liege/chaussee de Ninove.
Veiligheid op het MTVB-net. 2714
La securite sur Ie reseau de la STIB.
Kosten van de verkeersschade op de gewestelijke wegen. 2797
Couts des degats de circulation sur les voies regionales.
De fasering van de verkeerslichten in de Belliardstraat en de 2798

Wetstraat.
Le phasage des feux rue Beliard et rue de la Loi.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 2799
Composition et organisation des cabinets.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 2800
Composition et organisation des cabinets.
Planning en begroting van de werkzaamheden aan de Brug- 2714

mannlaan. - Petitie van de buurtbewoners.
Calendrier et budget des travaux a 1'avenue Brugmann. —

Petition des riverains.
Opiossen van de files in de Srallestraat. 2801
Resorption des bouchons rue de Stalle.
De veiligheid van de voetgangers op de Ninoofsesteenweg 2714

(vervolg van vraag nr. 297).
La securite des pietons sur la chaussee de Ninove (suite

question n° 297).
Het plaatsen van een verkeerslicht voor voetgangers ter 2714

hoogte van het Rad te Anderlecht.
L'installation d'un feu pour pietons a hauteur de la Roue a

Anderlecht.
Heraanleg van de Bockstaellaan te Laken. 2714
Reamenagement du boulevard Bockstael a Laeken.
Kosten van de studies over het openbaar en prive-vervoer. 2715
Cout des etudes sur les transports en commun et prives.
Uitgifte van een brochure «Het verhaal van een 2715

wedergeboorte».
Edition d'une brochure «Histoire d'une renovation ».
De (on)gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in de 2731

gewestelijke besturen.
Les (in)egalites de traitement entre hommes et femmes au sein

de 1'administration regionale.
De veiligheid van de metroreizigers in geval van een ramp. 2715
La securite des voyageurs du reseau metro en cas de sinistre.
De begroting voor het onderhoud van de fietspaden. 2715
Le budget pour 1'entretien des pistes cyclables.
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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

14. 1.1993 364 Hermans

14. 1.1993 365 Paternoster

14. 1.1993 366 de Lobkowicz

14. 1.1993 368 Drouart

14. 1.1993 369 Drouart

14. 1.1993 370 Nagy

14. 1.1993 371 de Lobkowicz

14. 1.1993 373 Drouart

14. 1.1993 374 de Lobkowicz

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
" Question avec reponse

Resultaten van de acties gevoerd met behulp van groene 2716
nummers.

Resultats des actions menees a 1'aide de numeros verts.
Onderhoud van de bomen bij de haltes van lijn 55. 2716
Entretien des arbres pres des arrets de la ligne 55.
Aanwijzing van aannemers voor de werken op de Brugmann- 2801

laan.
Designation des adjudicataires pour les travaux avenue

Brugmann.

Het plaatsen van reclamemateriaal op de gewestwegen op het 2716
Louizaplein.

L'occuparion des voiries regionales par du materiel publi-
citaire a la place Louise.

Openbare reinheid bij de overdekte bushaltes. 2716
La proprete publique aupres des abribus.
Plaats van het leefmilieu en het gewestelijk ontwikkelingsplan 2717

in de Iris-studie.
Place de 1'environnement et du plan regional de developpe-

ment dans 1'etude Iris.
Rode en witte blokken voor het Brussels Justitiepaleis. 2717
Legos rouges et blancs devant Ie Palais de Justice.
Informatie van de inwoners op de Jos Leemanslaan met 2717

betrekking tot storende nachtelijke werken.
Information des habitants du boulevard Jos Leemans pour

des travaux nocturnes bruyants.
Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 2718

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance

avec les autres Executifs.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Muuster-Voorzitter
Secretaire d'Etat adjoint aii Ministre-President

I. 9.1992

12.11.1992

2.12.1992

2.12.1992

9.12.1992

II.12.1929

81 Vandenbossche

84 Drouart

86 Nagy

87 Hermans

88 Adriaens

89 Vandenbossche

Ecologisch verantwoord gebruik van papier. 2718
Utilisation ecologique du papier.
De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele 2802

produkties. •
Les productions audiovisuelles commandees ou subven-

tionnees par la Region de Bruxelles-Capitale.
Recuperatie van freon door het Gewestelijk Agentschap voor 2802

Netheid.
La recuperation de freon par 1'Agence regionale de Proprete.
Sluikstortingen rond de glascontainers. 2803
Depots clandestins autour des bulles a verre.
Tarieven van het gewestelijk containerpark voor afbraak- 2803

afval.
Tarifs de la dechetterie regionale pour les dechets de de-

molition.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 2804
Composition et organisation des cabinets.
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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

11.12.1992 90 Vandenbossche

14. 1.1993 91 Roelants du Vivier

14. 1.1993 92 deLobkowicz

14. 1.1993 93 deLobkowicz

22. 1.1993 94 Nagy

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

"•* Question avec reponse

Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 2805
Composition et organisation des cabinets.
Stedebouwkundige verordening betreffende de reclame- 2718

inrichtingen.
Reglement d'urbanisme relatif aux dispositifs de publicite.
Vergissing bij de verdeling van de zakken voor de selectieve 2719

ophaling.
Erreur dans la distribution des sacs pour la collecte selective.
Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 2719

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance

avec les autres Executifs.
De (on)gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in de 2732

gewestelijke besturen.
Les (in)egalites de traitement entre homines et femmes au sein

de 1'administration regionale.

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

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

14.12.1992

14. 1.1993

22. 1.1993

91 Drouart

92 de Lobkowicz

93 Nagy

Evaluatie van de ordonnantie met betrekking tot een 2719
minimumlevering van electriciteit.

L'evaluation de 1'ordonnance relative au droit a la fourniture
minimale d'electricite.

Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 2806
met de andere Executieven.

Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance
avec les autres Executifs.

De ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in de 2732
gewestetijke besturen.

Les inegalites de traitement entre hommes et femmes au sein
de 1'administration regionale.

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

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

16. 3.1990

25. 6.1990

22. 1.1993

61 de Lobkowicz

85 Garcia

93 Nagy

Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen. 2720
Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.
Vergunningen afgegeven en controles uitgevoerd door het 2720

BIM.
Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE.
De (on)gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in de 2732

gewestelijke besturen.
Les (in)egalites de traitement entre hommes et femmes au sein

de 1'administration regionale.
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Datum
—

Date

Vraag nr.
— Auteur

Question n°

Voorwerp
—

Objet

Bladzijde
—

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

''"'' Vraag met antwoord

30.11.1990 133 de Lobkowicz

4. 3.1991 156 Cornelissen

27. 6.1991 184 Draps

3. 9.1991 201 de Lobkowicz

25.10.1991 213 Huygens

27. 2.1991 222 Nagy

11.12.1992 243 Vandenbossche

11.12.1992 244 Vandenbossche

14.12.1992 245 Zenner

20. 1.1993 247 Nagy

14. 1.1993 248 de Lobkowicz

19. 1.1993 249 Maingain

2720

Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

*"' Question avec reponse

Bevel van de rechter in kortgeding van 2 november 1990. — 2720
Afgifte van eea gratis jachtvergunning.

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

* Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark in
Koekelberg.

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.

* Achterstal in de behandeling van de dossiers commodo- 2720
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. 2720
Organigramme de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de

1'Environnement.

"' Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren. 2721
Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.

o Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel. 2733
L'etat d'avancement des dossiers de classement.

* * Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 2807
Composition et organisation des cabinets.

*'''' Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 2807
Composition et organisation des cabinets.

o Onafhankelijkheid van de leden van de Koninklijke Commis- 2734
sie voor Monumenten en Landschappen.

Independance des membres de la Commission royale des
Monuments et Sites.

* * Bescherming van de Kauwberg. 2809
Classement du site du Kauwberg.

"' Renaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 2721
met de andere Executieven.

Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance
avec les autres Executifs.

** Restauratie van de toren van het Stadhuis van Brussel. 2810
Restauration de la tour de 1'Hotel de Ville de Bruxelles.

Vraag ingetrokken door haar auteur
Question retiree par son auteur

Vraag nr. 145 van de heer de Lobkowicz aan Minister Chabert
Question n° 145 de M. de Lobkowicz au Ministre Chabert
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