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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 Ministre
de 1'Amenagement du Temtoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

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

Oaderzoeksopdrachten.

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

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

Missions d'etudes.

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

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

Het Verbindmgsbwea.u Bmssel-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 onderzoeksopdrachten 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 recherches conGees a des orgaoismes 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.):

Vertegenwoordiging 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 (Pr.) :

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. 544 van mevrouw Huytebroeck d.d. 10 november
1992 (Pr.):

Subsidies voor bet berstel 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
(Fr.) :

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

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

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

Bijkomeiide inventariserittg van clandestiene kantoren
door de gemeente Etterbeek.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 2705.

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

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

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 2705.

Vraag nr. 568 van de heer Roelants du Vivier d.d. 1 febroari
1993 (Fr.):

Vastgoedbeslissiugeti tea gunste van de Europese instellin-
gen.

Zoals blijkt uit uw antwoord op vraag nr. 475 van de heer
Vandenbussche van 6 mei 1992 heeft de Samenwerkingscom-
missie Staat-Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 9 juli 1991
beslist tot een aantal vastgoedinvesteringen ten gunste van
verschillende Europese instellingen : «instemming met de
verwerving door de Staat van het Van Maerlantklooster, met
de verwezenlijking van een club voor Europese parlementai-
ren (eventueel in de Wetenschapsstraat), met de wederop-
bouw van het hotel Aubecq als residentie van de voorzitter
van de Commissie, de terbeschikkingstelling van de voorzitter
van het parlement van een gebouw in de Stoomslepersstraat,
de verwezenlijking van een Europese creche, de inhuring van
een gebouw voor de Westeuropese Unie, de oprichting in de
Noordwijk van een gebouw voor het Economisch en Sociaal
Comite voor de Europese Gemeenschappen».

Kan de Minister mij mededelen, meer dan 1 jaar na deze
vergadering, weike van de hierboven genomen beslissingen
een begin van uitvoering kennen en in ieder geval, hoever deze
dossiers gevorderd zijn ?

Question n° 568 de M. Roelants du Vivier du 1" fevrier 1993
(Fr.):

Decisions immobilieres au profit des institutions euro-
peennes.

Ainsi qu'il ressort de votre reponse a la question n° 475 de
M. Vandenbussche du 6 mai 1992, la Commission de
Cooperation Etat-Region de Bruxelles-Capitale a decide Ie
9 juillet 1991 d'un certain nombre d'investissements immobi-
liers au profit de diverses institutions europeennes : « appro-
bation pour 1'acquisition par 1'Etat du cloltre Van Maerlant,
la realisation d'un club pour les parlementaires europeens
(eventuellement rue de la Science), la reconstruction de 1'hotel
Aubecq en rant que residence du President de la Commission,
la mise a la disposition du president du parlement d'un
immeuble rue du Remorqueur, la realisation d'une creche
europeenne, la location d'un immeuble destine a 1'Union de
1'Europe occidentale, la construction d'un immeuble au
quartier Nord destine au Comite economique et social des
Communautes europeennes ».

Monsieur Ie Ministre peut-il me fake savoir, plus d'un an
apres cette reunion, quelles sont les decisions reprises ci-
dessus qui ont fait 1'objet d'un debut d'execution, et en tout
etat de cause, quel est 1'etat d'avancement de ces divers
dossiers ?

Vraag nr. 571 van mevrouw Nagy d.d. 2 maart 1993 (Fr.) :

Uitvoeriagsregels voor bet gewestelijk oatwikkelingsplan.

Artikel 17 van de ordonnantie van 29 augustus 1992 met
betrekking tot het GOP bepaalt in het laatste lid dat de
Executieve de regels voor de uitvoering van het artikel
vastlegt.

Het GOP wordt momenteel uitgevoerd, maar de Executieve
heeft nog geen enkel besluit met betrekking tot deze regels
uitgevaardigd.

Kan de geachte Minister me zeggen waarom ?

En volgens weike regels wordt het GOP dan wel uitge-
voerd ?

Question n° 571 de M" Nagy du 2 mars 1993 (Fr.) :

Modalites d'execution du Plan regional de Developpement.

L'article 17 de 1'ordonnance du 29 aout 1992 portant sur Ie
PRD prevoit dans son dernier alinea que les modalites
d'execution de 1'article sont arretes par 1'Executif.

Alors que Ie projet de PRD est en voie de realisation,
1'Executif n'a pas encore public 1'arrete fixant ces modalites.

L'honorable Ministre peut-il me dire quelles sont les
raisons de ce decalage ?

Selon quelles modalites Ie projet de PRD est-il realise ?
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Vraag nr. 576 van de heer de Patoul d.d. 21 januari 1993 (Fr.) :
De staat van de leegstaande gebouwea ia Brussel.

Brussel telt hoe langer hoe meer leegstaande gebouwen.
Sommige zijn «te koop » of «te huur », andere staan leeg of
werden dichtgemetseld alvorens ze af te breken.

Sommige wijken zijn op weg naar een duidelijke, vrijwillige
of (wie weet ?) gedwongen leegloop.

Zou de heer Minister mij kunnen meedelen hoeveel voor
huisvesting bestemde gebouwen op dit ogenblik leeg staan en
in weike staat ze verkeren ?

'Werden deze gebouwen in kaart gebracht ?

Zou de heer Minister me gelijksoorrige vragen met betrek-
king tot de leegstaande exploitatiegebouwen kunnen. beant-
woorden ?

Question n° 576 de M. de Patoul du 21 janvier 1993 (Fr.):
L'etat de la situation conceraant les immeubles inoccupes a

Bruxelles.

Bruxelles connatt de plus en plus d'immeubles inoccupes;
certains sont affiches «a vendre» ou «a louer» depuis des
mois, d'autres sont a 1'abandon ou mures avant leur demoli-

.tion.
Certains quartiers sont en voie de desertification evidente,

volontaire ou subie, qui sait ?
Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire quelle est la situa-

tion actuelle quant au nombre d'immeubles d'habitation inoc-
cupes et a leur etat ?

Une carte d'implantation de ces immeubles a-t-elle ete dres-
see?

Pourrait-il me repondre a des questions identiques concer-
nant les immeubles d'exploitation inoccupes ?

Vraag nr. 578 van mevrouw Nagy d.d. 25 januari 1993 (Fr.):
De driogende noodzakelijkheid in de besluiten van de Exe-

cutieve (•yervolg).

In mijn vraag van 3 juni 1992, gericht aan de voorzitter van
de Executieve, had ik het over de gewoonte van deze laatste om
in zijn besluiten dringende noodzakelijkheid aan te voeren.
Hierdoor voorkomt de Executieve haar besluiten aan de Raad
van State te moeten voorleggen.

Het aanvoeren van dringende noodzakelijkheid moet vol-
gens ons uitzonderlijk blijven en moet, zoals wordt bepaald in
de gecoordineerde wetten op de Raad van State, met redenen
worden omkleed.

Kan de geachte Minister me zeggen waarom de volgende
besluiten niet aan de Raad van State ter advies werden voorge-
legd?
1. Het besluit van 14 mei 1992 waarbij het BIM de toestem-

ming wordt gegeven deel te nemen aan. het pensioenstelsel
ingevoerd door de wet van 28 april 1958 betreffende het
pensioen van het personeel van zekere organismen van
openbaar nut alsmede hun rechthebbenden.

2. Het besluit van 23 September 1992 houdende reglement
van het personeel van het Brussels Instituut voor Milieube-
heer.

Question n° 578 de M°e Nagy du 25 janvier 1993 (Fr.):
L'urgence invoquee dans les arretes d'Executif (suite).

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

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

L'honorable Ministre peut-il me dire pour queues raisons les
arretes suivants n'ont pas ete soumis a 1'avis du Conseil d'Etat ?

1. L'arrete du 14 mai 1992 autorisant 1'IBGE a participer au
regime de pension instaure par la lot du 28 avril 1958
relative a la pension des membres du personnel de certains
organismes d'interet public et de leurs ayants droit n'a pas
etc soumis a 1'avis du Conseil d'Etat ?

2. L'arrete du 23 septembre 1992 portant reglement du per-
sonnel de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de 1'Environ-
nement ?

Vraag nr. 584 van mevrouw Nagy d.d. 2 februari 1993 (Fr.):
De naleving van de ordonnaatie op de stedebouw.
Ondanks de goedkeuring van de ordonnande houdende de

goedkeuring van de planning en de stedebouw van
29 augustus 1991, blijven er talrijke overtredingen bestaan.
Enkele voorbeelden : het blijkt dat in de buurt van het Kaste-
leinsplein talrijke woongebouwen als kantoorruimte te huur
worden aangeboden (verbouwde benedenverdiepingen in de
Waterleidingsstraat, Kasteleinsstraat, waar ongeveer 300 m2

bewoonde woningen vandaag als kantoorruimte te huur wordt
aangeboden). Deze praktijken veranderen de bestemming van
de gebouwen en zijn er nadelig voor de bewoners, die langzaam
maar zeker door de srijging van de huurprijzen en de hinder als
gevolg van de concentraties aan functies, onder andere horeca,
worden verdreven.

Question n° 584 de M°* Nagy du 2 fevrier 1993 (Fr.) :

Le sum de 1'ordoanance urbanisme.

Malgre le vote de 1'ordonnance organique de la planification
et de 1'urbanisme du 29 aout 1991, les infractions restent
nombreuses. Pour ne prendre que quelques exemples, il appa-
rai't qu'aux alentours de la place du Chatelain, de multiples
immeubles de logement sont mis en location pour un usage de
bureaux (rez-de-chaussee convertis a la rue de 1'Aqueduc, rue
du Chatelain ou pres de 300 m2 de logements jusqu'ici occupes
par des habitants sont aujourd'hui proposes en location a
usage de bureaux). Ces irregularites permettent une mutation
fonctionnelle hautement dommageable aux habitants, pro-
gressivement chasses par la hausse des loyers et les nuisances
dues a la concentration de fonctions, dont 1'horeca.
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Kan de Minister me ter zake volgende vragen beantwoor-
den.

1. Waarom grijpt de dienst Overtredingen niet in om een
einde te maken aan deze expliciete niet-toegestane bestem-
mingen ?

2. Hoe verklaart men dat in dit geval artikel 181 van de
ordonnantie (verplichting tot vermelding van de meest
recente stedebouwkundige bestemming op de aanplakking
tot verkoop of verhuur van een gebouw) met de voeten
wordt getreden ?

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

1. Pourquoi Ie service des infractions n'intervient-il pas dans
ces cas explicites d'affectation non autorisee ?

2. En amont du probleme, comment expliquer que dans ces
cas, on ne s'aligne pas sur 1'article 181 de 1'ordonnance
(obligation de mentionner la destination urbanistique la
plus recente sur la publicite de mise en vente ou location
d'un immeuble) ?

Vraag nr. 585 van de heer Adriaens d.d. 2 februari 1993
(Fr.) :

Het Urbis-kaartensysteem.

Het Urbis-kaartensysteem is vandaag operationeel. Een
sdjgend aantal gebruikers doen er een beroep op, onder
andere afdelingen van het gewestelijk bestuur, pararegionale
instellingen en Brusselse gemeenten.

Dit erg krachtig informaticasysteem maakt gedecentrali-
seerd gegevensbeheer en de cartografische visualisering ervan
mogelijk. De decentralisatie vergt een centrale plaats waar
alle door de gebruikers verzamelde gegevens worden samen-
gebracht om een volledige gewestelijke gegevensbank te
vormen, ter ondersteuning van oordeelkundige beleidsbeslis-
singen.

Kan de Minister-Voorzitter me voorlichten over het beleid
van de Executieve op het vlak van gewestelijke statistieken ?

Kan de Minister-Voorzitter me vooral de volgende verdui-
delijkingen verschaffen:

— Weike kredieten onder activiteit 1 en 2 van programma
1 van afdeling 10 (basisallocaties 10.11.12.04 en
10.12.12.05) zijn spedfiek bedoeld voor de decentralisatie en
het gebruik van de via het Urbis-systeem verzamelde gege-
vens?

— Zijn er andere begrotingsposten die bijdragen tot de
financiering van de gewestelijke statistieken, zo ja, weike ?

— Hoe gaat de Executieve de berg aan kostbare gegevens,
die dank zij het Urbis-systeem langzaam zai verzameld
worden, vulgariseren en verspreiden (onder andere onder de
gewestelijke raadsleden)?

Question n° 585 de M. Adriaens du 2 fevrier 1992 (Fr.):

Le systeme de cartographic informatisee Vibis.

Le systeme de cartographic informadsee Urbis est aujour-
d'hui operationnel et diffuse a un nombre croissant d'udlisa-
teurs. Parmi ces utilisateurs se trouvent des departements de
I'administradon regionale, des pararegionaux et des com-
munes bruxelloises.

Cet outil informatique tres performant permet la gestion de
donnees et leur visualisation cartographique de maniere
decentralisee. Cette decentralisation implique la necessite de
prevoir un lieu central ou seraient collectees les donnees
iniormadques rassemblees par les utilisateurs afin de creer
une banque de donnees regionale complete, support de
decisions polidques perdnentes.

Le Ministre-President veut-il bien m'informer sur la poli-
tique de 1'Executif en matiere de statistiques regionales ?

Plus particulierement, le Ministre-President pourrait-il
m'apporter les precisions suivantes:

— Dans les activites 1 et 2 du programme 1 division 10,
(allocations de base 10.11.12.04. et 10.12.12.05), quels sont
les credits specifiquement prevus pour la centralisation et la
valorisation des donnees recoltees grace au systeme Urbis ?

— D'autres postes budgetaires concourent-ils au finance-
ment des statistiques regionales et, si oui, lesquels ?

— Comment 1'Executif va-t-il vulgariser et diffuser
(notamment aupres des conseillers regionaux) la mine de
precieux renseignements que va permettre d'accumuler pro-
gressivement le systeme Urbis ?

Vraag nr. 587 van mevrouw Nagy d.d. 5 februari 1993
(Fr.) :

De inveataris van de leegstaande geboiiwen.

Artikel 179 van de ordonnantie van 29 juli 1991 houdende
de organisatie van de planning en de stedebouw verplicht de
gemeenten tot het opstellen van een permanente inventaris
van:
— alle onbebouwde onroerende goederen waarop er volgens

de vigerende verordenende bepalmgen bouwwerken kun-
nen worden opgetrokken;

— alle bebouwde goederen die noch bewoond noch uitge-
baat worden.

Question n° 587 de M°" Nagy du 5 fevrier 1993 (Pr.):

Recensement des immeubles abandoones.

L'ardcle 179 de 1'ordonnance du 29 juillet 1991 organique
de la planification et de 1'urbanisme oblige les communes a
etablir un inventaire permanent de:

— tous les immeubles non bads, suscepdbles de recevoir des
constructions selon les dispositions reglementaires en
vigueur;

— tous les immeubles bads qui ne sont ni habites ni
exploites.
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Kan de heer Minister-Voorzitter me zeggen hoe ver het
staat met de opstelling van deze gemeentelijke inventarissen,
die nuftige instrumenten zijn voor het beleid inzake ruimte-
lijke ordening?

Hoe verklaart de heer Minister-Voorzitter dat de Execu-
tieve tot op heden nog steeds geen besluit heeft uitgevaardigd
waarin wordt bepaald hoe deze inventarissen moeten worden
opgesteld en bijgehouden ?

Monsieur Ie Ministre-President peut-il me preciser ou en est
1'elaboration de ces inventaires communaux, qui se revelent
etre des instruments precieux de la politique d'amenagement ?

Comment se fait-il que 1'Executif n'ait pas encore deter-
mine, par arrete, la maniere dont ces inventaires devaient etre
dresses et tenus a jour ?

Vraag nr. 588 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 februari 1993
(Fr.) :

Heraanleg van de stoepen in EIsene en Brussel.

Rekening houdend met de diverse verantwoordingsdocu-
menten van de gemeenten en aangezien het verzoek tot
verhoging van de subsidies voldoet aan de criteria in het
ministerieel rondschrijven, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve, op uw voorstel, ermee ingestemd de subsidie voor
het herstellen der voetpaden van 65 % op 90 % te brengen.
Aldus draagt het Gewest voor EIsene 18.400.000 fr. bij voor
de werken in de Legrandlaan, de Herfststraat, de Boondaal-
sesteenweg, de Van Aastraat, de Kluisstraat, de E. Solvays-
traat en de Wayenbergstraat.

Zo ook wordt meer dan 7.250.000 fr. besteed aan het
heraanleggen van de stoepen m de Blaasstraat in Brussel-Stad.

Zou u me in herinnering kunnen brengen weike criteria in
uw rondschrijven werden opgelegd om deze verhoging te
genieien ?

Gebeurt het dat sommige gemeenten niet aan deze criteria
kunnen voldoen en aldus slechts voor 65 % worden gesubsi-
dieerd bij het heraanleggen van hun voefpaden ?

Zo ja, voor weike gemeenten was dit onlangs het geval ?

Question n° 588 de M. de Lobkowicz du 5 fevrier 1993 (Fr.) :

Reamehagemeat des trottoirs a JxeIIes et a Bruxelles.

Vu les divers documents justificatifs presences par les
communes et etant donne que la demande de majoration des
subsides repond aux criteres de la circulaire minisrerielle,
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale, sur votre
proposition, a marque son accord sur la majoration du taux
de subside de 65 a 90 % pour la restauration des voies
pietonnes. La Region intervient done, a Ixelles, pour un
montant de 18.400.000 F afin d'entamer les travaux avenue
Legrand, rue de 1'Automne, chaussee de Boondael, rue Van
Aa, rue de 1'Ermitage, rue E. Solvay et rue Wayenberg.

De meme, une somme de plus de 7.250.000 F est allouee
pour la reconstruction des trottoirs de la rue Blaes a
Bruxelles-Ville.

Auriez-vous 1'obligeance de me rappeler les criteres de votre
circulaire qui ont permis cette majoration ?

Arrive-t-il que ces criteres ne trouvent pas a s'appliquer
dans certaines communes qui par voie de consequence ne
beneficient que d'un subside de 65 % pour la restauration de
leurs trottoirs ?

Si out, ou cela s'est-il produit recemment ?

Vraag nr. 589 van de heer de Lobkowicz d.d. 15 februari
1993 (Fr.) :

De uitbetaling van de gewestelijke subsidies voor de
voetpaden.

Verscheidene gemeenten hebben, aangemoedigd door de
aanzienlijke subsidies die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
verleent, grote werken ondernomen om hun voetpaden te
renoveren.

Ik verneem echter dat de uitbetaling van deze subsidies in
een aantal gemeenten, waaronder Anderlecht, op zich laat
wachten. Dit heeft tot gevolg dat het bedrag van de subsidies
bij uitbetaling minder groot is, daar een deel ervan moet
worden gebruikt ter afbetaling van de leningen (en de
leningslasten) die werden aangegaan om de werken uit te
voeren.

Kunt u me bevestigen dat alle beloofde subsidies, ondanks
de achterstand in de uitbetaling, inderdaad zullen worden
betaald?

En hoe staat het met de uitbetaling van de verscheidene
subsidieschijven, in functie van de verschillende voltooide
fasen in de 19 gemeenten?

"Wordt de huidige achterstand stillaan ingehaald ?

Question n° 589 de M. de Lobkowicz du 15 fevrier 1993
(Fr.) :

Liquidations des subsides regioaaux relatifs aux voies de
circulation pietonne.

Plusieurs communes ont entrepris de vastes chantiers de
renovation de leurs «voies a circulation pietonne» encoura-
gees par les importants subsides octroyes par la Region de
Bruxelles-Capitale.

II me revient cependant que dans plusieurs communes, dont
Anderlecht, Ie paiement des subsides tarde avec pour conse-
quence une diminution de 1'importance des subsides accordes
puisqu'ils sont finances par des emprunts generateurs d'inte-
rets debiteurs.

Pouvez-vous me confirmer, nonobstant les retards de
paiement, que tous les subsides promis seront bien payes ?

D'autre part, quelle est 1'evolution des paiements des
differentes tranches de subsides par rapport aux differentes
phases terminees dans les 19 communes ?

Est-ce que 1'actuel retard est en voie de resorption ?
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Vraag nr. 592 van de heer Vandenbossche d.d. 11 februari
1993 (N.):

Gratis parkeerruimte voor ambteuaren en personeelsleden
van parastatale instellingen.

Sommige ambtenaren en personeelsleden van parastatale
instellingen blijken over gratis parkeerruimte in de nabijheid
van hun kantoor in Brussel te beschikken.

Kan de heer Minister mij mededelen hoeveel parkeerplaat-
sen er voor de ambtenaren van zijn administratie beschikbaar
zijn, evenals de kosten die daaraan zijn verbonden ?

Kan de heer Minister die inlichtingen eveneens verstrekken
voor de parastatalen die onder zijn bevoegdheid vallen ?

Weike ambtenaren krijgen gratis parkeerruimte ?

Overweegt de heer Minister maatregelen om bet openbaar
vervoer bij die ambtenaren op een of andere wijze te
stimuleren ?

Question n° 592 de M. Vandenbossche du 11 fevrier 1993
(N.):

Emplacement de stationnement gratuit pour les foaction-
naires et membres du personnel de parastataux.

II semble que certains fonctionnaires et membres du
personnel de parastataux disposent d'un emplacement de
stationnement gratuit a proximite de leur bureau a Bruxelles.

Le Ministre peut-il me dire combien d'emplacements de
stationnement sont a la disposition des fonctionnaires de son
administration ainsi que les frais qui en decoulent ?

Le Ministre peut-il egalement communiquer ces renseigne-
ments pour les parastataux qui relevent de ses attributions ?

Quels fonctionnaires disposent d'un emplacement de sta-
tionnement gratuit ?

Le Ministre envisage-t-il d'inciter d'une maniere ou d'une
autre ces fonctionnaires a utiliser les transports en commun ?

Vraag nr. 593 van de heer Clerfayt d.d. 15 februari 1993
(Fr.):

De achterstand in het aanbrengea van een oieuwe wegbe-
dekking in de Notelaarsstraat en in de Ridderschapslaau.

De toestand in de Notelaarslaan, op de grens tussen
Brussel-Stad en Schaarbeek, wordt hoe langer hoe onhoud-
baarder.

De straat is nog slechts een opeenvolging van gaten en
waterplassen, en de recente asfaltlaag die de MIVB op de
tramrails heeft laten aanbrengen, maakt het er niet beter op.
Deze weg wordt druk gebruikt en is de toegangsroute voor de
talrijke pendelaars die zich naar de ruimte Brussel-Europa
begeven.

Een door een buurtcomite georganiseerde petitie heeft in
een recordtempo meer dan 500 handtekeningen opgeleverd,
ten einde de aandacht te vestigen op het feit dat in dit dossier
geen enkele vooruitgang wordt geboekt.

In 1989 waren de gemeentebesturen van Brussel en Schaar-
beek het erover eens dat de wegbedekking in de Notelaars-
straat moest worden vernieuwd.

Half 1990 dient Brussel-Stad, bouwheer, bij de gewestelijke
diensten een aanvraag tot subsidiering in.

Sedertdien, en ondanks tal van herinneringen, heeft Brus-
sel-Stad geen enkel antwoord, gunstig of ongunstig, van het
Gewest ontvangen.

Kan de Minister-Voorzitter me zeggen waarom een ant-
woord uitblijft?

Kan hij me zeggen of het veelvuldig voortkomt dat door de
gemeentelijke diensten ingediende dossiers gedurende bijna
drie jaar zonder antwoord blijven ?

Kan hij me zeggen of het normaal is dat de buurtbewoners
dergelijke ongemakken moeten schragen omdat het geweste-
lijke bestuur niet antwoordt?

Question n° 593 de M. Clerfayt du 15 fevrier 1993 (Fr.):

Retard dans le renouvellement du revetement de sol de la
rue du Noyer et de la rue de la Chevalerie.

La situation de la rue du Noyer qui assure la frontiere enrre
la Ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek est devenue
de plus en plus intolerable.

La rue n'est plus qu'une succession de nids de poule, de
flaques d'eau et la recente couche d'asphalte deposee sur les
rails de tram par la STIB n'arrange rien a 1'affaire. Cette voirie
est tres frequentee et sert de route d'acces pour les nombreux
navetteurs qui se rendent dans 1'Espace Bruxelles-Europe.

Une petition, organisee par un comite d'habitants, a
recueilli plus de 500 signatures en un temps record afin
d'attirer 1'attention sur le pourrissement de ce dossier.

Des 1989, les administrations communales de Bruxelles et
de Schaerbeek ont reconnu la necessite de renouveler le
revetement de sol de la rue du Noyer.

Des la mi-1990, la Ville de Bruxelles, maitre de 1'ouvrage,
introduit un dossier de demande de subsidiation aupres des
services de la region.

Depuis lors, et malgre de nombreux rappels, la Ville de
Bruxelles n'a jamais recu la moindre reponse, ni favorable ni
defavorable, de la Region.

Monsieur le Ministre-President peut-il me donner une
reponse sur les raisons de ces retards ?

Peut-il me dire s'il est frequent que des dossiers introduits
par des services communaux restent sans reponse pendant
pres de trois ans ?

Peut-il me dire s'il est normal que les riverains doivent subir
de tels desagrements par manque de reponse de 1'administra-
tion regionale ?
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Vraag nr. 594 van mevrouw Guillaume-Vanderroost d.d.
17 februari 1993 (Fr.):

Reserve GEKO's die vofdoea asm. de kwaliGcatievoorwaar-
den en eventuele steun in 1993 en 1994 vanwege bet SSF.

In december jongstleden tekende de raad van bestuur van
de ONE de oprichting van twee nieuwe gemeentelijke kin-
deropvangcentra op.

In april eerstkomend zullen drie andere projecten betref-
fende gemeentelijke kinderopvangcentra in overweging wor-
den genomen.

Voor de gemeentelijke kinderopvangcentra, die de organi-
serende instanties weinig kosten, moet echter toch gekwalifi-
ceerd personeel worden aangeworven.

Het salaris van de sociaal assistent van een opvangcentrum
wordt volledig door de ONE betaald.

Per 12 kinderen zijn er 2,5 GEKO-opvoedster, voor 15
kinderen 3 en voor 18 kinderen 3,5.

Kunt u me zeggen, rekening houdend met de programmatic
van de ONE, of er op de arbeidsmarkt van het Brussels
Gewest personen zijn die in aanmerking komen om voor deze
verschillende projecten te worden aangeworven ?

Zai anderzijds het voorbehoud dat u onlangs met betrek-
king tot uw trekkingsrecht op het IBF heeft gemaakt dit soort
initiatief niet schaden ?

Question n" 594 de M"' Guillaume-Vanderroost du 17 fevrier
1993 (Fr.) :

Resrve d'ACS remplissant certaines conditions de quaSiGca-
tion et intervention eventuelle pour 1993 et 1994 du IBF.

En decembre dernier Ie conseil d'administration de 1'ONE
enregistrait la creation de deux nouvelles Maisons commu-
nales d'Accueil de 1'Enfance.

En avril prochain, trois autres projets de Maison commu-
nale d'Accueil de 1'Enfance seront pris en consideration.

La formule Maison communale d'Accueil de 1'Enfance, peu
onereuse dans sa realisation pour les pouvoirs organisateurs,
demande neanmoins 1'engagement d'un personnel qualifie.

Pour une MCAE Ie salaire de 1'assistante sociale est
integralement pris en charge par 1'ONE.

I/intervention ACS est de 2,5 puericultrices pour 12
enfants, 3 pour 15 et 3,5 pour 18.

Pouvez-vous me dire, compte tenu de la programmation de
1'ONE, s'il existe sur Ie marche du travail en Region
bruxelloise des personnes susceptibles de remplir les condi-
tions d'engagement dans ces differents projets.

D'autre part, la reserve que vous avez emise il y a peu quant
a votre droit de tirage au IBF, va-t-il handicaper ce type
d'initiative ?

Vraag nr. 595 van mevrouw Nagy d.d. 18 februari 1993
(Fr.):

De dringende spoed m de besluiten van de Executieve
(vervolg).

In mijn vraag van 3 juni 1992 had ik het over de dringende
noodzakelijkheid die de Executieve aanroept in zijn besluiten
en waardoor zij vermijdt deze besluiten aan de Raad van State
voor te leggen.

Het aanvoeren van dringende noodzakelijkheid moet mijns
inziens uitzonderlijk blijven en moet, zoals bepaald in de
gecoordineerde wetten op de Raad van State, met redenen
worden omkleed.

Kan de geachte Minister me zeggen waarom volgende
besluiten aldus niet aan de Raad van State ter advies werden
voorgelegd :

1. Het besluit van 10 december 1992 houdende wijziging van
het besluit van 4 juli 1991 tot regeling van haar werkwijze
en tot regeling van de ondertekening van de akten van de
Executieve.

2. Het besluit van 23 juli 1992 houdende verdeling van en de
toekenningsvoorwaarden voor het bijkomend krediet aan
de gemeenten inzake openbare netheid voor 1992.

Question n° 595 de M"" Nagy du 18 fevrier 1993 (Fr.) :

L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif (suite).

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

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

L'honorable Ministre peut-il me dire pour quelles raisons
les arretes suivants n'ont pas ete soumis a 1'avis du Conseil
d'Etat?

1. L'arrete du 10 decembre 1992 portant modification de
1'arrete du 4 juillet 1991 portant reglement de son
fonctionnement et reglant la signature des actes de 1'Exe-
cutif.

2. L'arrete du 23 juillet 1992 relatif au mode de repartition et
aux conditions d'octroi du credit complementaire aux
communes en matiere de proprete publique en 1992.

355
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Vraag or. 597 van de heer Drouart d.d. 24 februad 1993
(Fr.) :

De sociale oaderzoekea in het raam van de SST-werken.

Onlangs heeft de BRTN in de televisie-uitzending Pano-
rama een interessante reportage gegeven over de stedebouw-
kundige en sociale gevolgen van de werken die worden
uitgevoerd voor de SST, en de dorst te lessen van de
promotoren in de Zuidwijk. Talrijke gebouwen zullen inder-
daad worden onteigend en de Executieve heeft maatschappe-
lijke workers opgedragen een onderzoek te houden bij de
onteigende personen om te weten onder weike voorwaarden
deze personen bereid zouden zijn om een andere woning te
betrekken.

De televisiereportage toont de ontmoeting tussen een
maatschappelijk werkster en een oudere persoon die een
woning zoekt.

Van het einde van het interview sta ik te kijken. De
maatschappelijk werkster beeindigt inderdaad haar bezoek
zeggende : «Al deze inlichtingen zullen aan de heer Picque
worden medegedeeld». De werkster laat verstaan dat de
Minister-Voorzitter deze persoon een andere woning zai
bezorgen hoewel hij, moet daaraan herinnerd worden, aan de
basis ligt van deze onteigeningen.

Kan de Minister-Voorzitter me zeggen of de Executieve
richtlijnen heeft gegeven opdat de maatschappelijke werkers
dergelijke zaken zouden zeggen ?

Denkt de Minister-Voorzitter niet, weike ook het antwoord
is op die vraag, uit eerbied voor de polirieke moraal, dat
persoonlijke reklame in dergelijke omstandigheden niet past.

Tenslotte, in geval van een bevestigend antwoord op deze
laatste vraag, weike maatregelen heeft de Minister-Voorzitter
genomen omdat het niet meer zo zou zijn ?

Question n° 597 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.):

Les enquetes sociales effectuees dans Ie cadre des travaux
du TGV.

II y a peu, la BRTN a presente, dans Ie cadre de 1'emission
de television Panorama, un interessant reportage concernant
les consequences urbanistiques et sociales des travaux effec-
tues pour accueillir Ie TGV et satisfaire la soif des promoteurs
dans Ie quartier de la gare du Midi. De nombreuses expro-
priations devant effectivement avoir lieu, 1'Executif a, semble-
t-il, charge des travailleurs sociaux d'enqueter aupres des
personnes expropriees afin de connaltre les conditions dans
lequelles ces personnes accepteraient d'etre relogees.

Ainsi, Ie reportage televise presente la rencontre entre une
assistante sociale et une personne agee en recherche d'un
logement.

La fin de 1'interview m'a laisse perplexe. Effectivement,
1'assistante sociale termine sa visite en precisant, je la cite :
«L'ensemble de ces renseignements seront envoyes a M.
Picque». L'assistante laisse entendre que c'est Ie Ministre-
President qui relogera cette personne alors qu'il est, faut-il Ie
rappeler, a la base de ces expropriations.

Le Ministre-President peut-il me dire si des directives ont
etc fournies par 1'Executif pour que de tels propos soient
tenus par les assistants sociaux ?

Dans la negative ou 1'affirmative par rapport a cette
question, le Ministre-President ne trouve-t-il pas que par
respect de la moralite politique la promotion de la personna-
lite du Ministre en pareilles circonstances pourrait ne pas
avoir lieu?

Enfin, dans 1'affirmative par rapport a cette derniere
question, quelles mesures le Ministre-President a-t-il prises
pour qu'il n'en soit pas ainsi ?

Vraag nr. 600 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993
(Fr.) :

De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke
openbare maatschappijen en van de ledea van de adviesradea.

Kan de heer Minister me het bedrag meedelen van de
bezoldiging van de Voorzitter en eventueel van de andere
bestuurders van de gewestelijke openbare maatschappijen en
de adviesraden waar de Minister toezicht op uitoefent,
alsmede het bedrag van hun presentiegelden en van de
onkostenvergoeding waarop de bestuurders aanspraak kun-
nen maken ?

Question n° 600 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.):

Les emoluments des administrateurs des sodetes publiques
de la Region et des membres des conseils consultatifs.

Monsieur le Ministre-President peut-il m'indiquer le mon-
tant de 1'indemnite allouee au President, eventuellement aux
autres administrateurs ainsi que celui des jetons de presence et
des remboursements de frais des administrateurs auxquels ces
derniers peuvent pretendre au sein des societes publiques
regionales et des conseils consultants dont le Ministere a la
tutelle?

Vraag nr. 602 van de heer de Lobkowicz d.d. 4 maart 1993
(Fr.):

Gemiddefd jaarlijks uurrooster van de gemeentelijke ea
gewestelijke ambteaaren.

Kan de geachte Voorzitter van de Executieve mij zeggen
welk het gemiddeld jaarlijks uurrooster is dat door de
ambtenaren van de verschillende gemeentelijke en geweste-
lijke besturen wordt gepresteerd ?

Question n° 602 de M. de Lobkowicz du 4 maart 1993
(Fr.) :

Moyenne horaire annuelle de travail des fonctionaaires
communaux et regionaux.

L'honorable President de 1'Executif pourrait-il me dire
quelle est la moyenne horaire annuelle de travail prestee par
les fonctionnaires des differentes administrations commu-
nales et des differentes administrations regionales ?
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Kunnen deze djfers mij medegedeeld worden met een
klassificatie van de verschillende besturen volgens het resul-
taat van het onderzoek.

Opdat de resultaten zo nauw mogelijk bij de werkelijkheid
zouden aansluiten zou men rekening moeten houden met het
wekelijks officieel uurrooster, de verloven, de verzekerde
diensten, een eventuele zomeruurropster...

Ces chiffres pourraient-ils m'etre communiques en classant
les differentes administrations selon Ie resultat de 1'enquete ?

II y aurait lieu, afin d'obtenir des resultats aussi proches que
possible de la realite, de tenir compte de 1'horaire officiel
hebdomadaire, des conges, des services assures, d'un eventuel
horaire d'ete.

Vraag nr. 603 van de heer Adnaens d.d. 2 maart 1993 (Fr.):

Het veldonderzoek in sametiwerking met de gemeente
Etterbeek.

De pers heeft het einde aangekondigd van het veldonder-
zoek dat dank zij een samenwerking Gewest/gemeente te
Etterbeek werd ingesteld. Ik zou graag enkele nauwkeurige
inlichtingen ter zake hebben.

— Wat was de financiele gewestelijke bijdrage yoor deze
studie ?

— Hoeveel

Question n° 603 de M. Adriaens du 2 mars 1993 (Fr.):

L'enquete de terrain realisee en collaboration avec la
commune d'Etterbeek.

La presse vient d'annoncer la fin de 1'enquete de terrain
realisee a Etterbeek grace a une collaboration Region/com-
mune. Je souhaiterais disposer de quelques informations
precises a ce sujet.

— Queue fut la contribution financiere regionale pour la
realisation de cette etude?

Quels en ont ete les resultats quant au nombre detecte
de

— clandestiene kantoren;
— verwaarloosde gebouwen;
— niet aangegeven verblijfhouders werden er opgespoord ?

— Levert een dergelijk onderzoek andere nuttige inlichtin-
gen op ?

— Zullen de ontvangsten die men verhoopt te krijgen na
de vaststellingen hoger liggen dan de kostprijs van het
onderzoek ?

— Zet het resultaat van het onderzoek het Gewest ertoe
aan dit experiment in andere gemeenten te herhalen ?

— In bevestigend geval, werd een programmatic van de
gemeenten opgesteld ? Zo ja, deweike ?

— bureaux clandestins;
— immeubles abandonnes;
— residents non declares ?

— Des informations utiles autres que les trois precitees
pourraient-elles etre collationnees grace a de telles enquetes ?

— Les recettes escomptees a la suite des constats seront-
elles superieures au cout de 1'enquete ?

— Le resultat de 1'enquete est-il de nature a inciter la
Region a repeter 1'experience dans d'autres communes ?

— Dans 1'affirmative, une programmation des communes
a couvrir.a-t-elle ete retenue? Si oui, quelle est-elle?

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Exteme Betrekkingen

Ministre des Finances, du Budget,
de la Foncdon publique

et des Relations exterieures

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

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

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

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

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 21, p. 2052.
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Vraag nr. 176 van de heer Maingain d.d. 19 januari 1993
(Pr.) :

Belastiag op stadsreinheid en -veiligbeid. — Taalgebruik
op de aanslagbiljetten.

Kan de heer Minister mij mededelen:

1° hoeveel aanslagbiljetten in het Frans en in het Nederlands
werden verstuurd voor het aanslagjaar 1990, per categoric
belastingsplichtige;

2° voor hetzelfde aanslagjaar en per categorie belastings-
plichtigen, hoeveel informatieve vragen er werden gesteld,
hoeveel administratieve klachten er werden ingediend en
hoeveel zaken er voor de rechtbank werden gebracht in het
Frans en in het Nederlands ?

Question n° 176 de M. Maingain du 19 janvier 1993 (Fr.) :

Taxe PSU. — Emploi des laagues dans les avertissements-
extraits de role.

Monsieur Ie Ministre peut-il me faire savoir:

1° pour 1'exerdce d'imposition 1990, et par categorie d'assu-
jettis, Ie nombre d'avertissements-extraits de role envoyes
en langue francaise et en langue neerlandaise;

2° pour Ie meme exercice d'imposition et par categorie
d'assujettis. Ie nombre de demandes d'informations, de
reclamations administratives et de recours en justice
introduits en langue francaise et en langue neerlandaise ?

Vraag nr. 178 van de heer De Berlangeer d.d. 21 januari 1993
(Fr.) :

Vrijstelling van de gewestelijke belasting voor zwaar geban-
dicapten.

Bij de inning van de jaarlijkse belasting voor de reini-
gingsdienst waren zwaar gehandicapten bij de vroegere
Agglomeratie vrijgesteld,

Thans schijnt dit niet meer het geval te zijn bij de
Gewestelijke belasting 1992, aangezien dit niet in de rubriek
vrijstellingen voorkomt.

Kan de Minister mij melden waarom ?

Question n" 178 de M. De Berlangeer du 21 janvier 1993
(Fr.):

Exoneration de la taxe regionale pour les persoones
fortement bandicapees.

L'ancienne Agglomeration exonerait les handicapes graves
lors de la perception de la taxe annuelle du service de
proprete.

Aujourd'hui, cela ne semble plus etre Ie cas pour la taxe
regionale 1992 puisqu'ils ne figurentplus dans la rubrique des
exonerations.

Le Ministre peut-il me dire pourquoi?

Vraag nr. 181 van de heer De Berlangeer d.d. 2 februari 1993
(Fr.) :

Tweetalige aaaslagbiljetten gewestelijke belasting.

Het vroegere Agglomeratiecollege werd dikwijis op de
vingers getikt, omdat de aanslagbiljetten voor de belasting op
het huisvuil tweetalig waren, onder meer door de Vaste
commissie voor taaltoezicht.

Waarom worden er terug tweetalige aanslagbiljetten ge-
stuurd naar de bevolking, en wordt geen rekening gehouden
met de vroegere opmerkingen ?

Question n° 181 de M. De Berlangeer du 2 fevrier 1993
(Fr.) :

Avertissements-extraits de role bilingues pour la taxe
regionale.

L'ancien college d'Agglomeration s'etait deja fait souvent
tancer, notamment par la Commission permanente de
controle linguistique, parce que les avertissements-extraits de
role de la taxe sur les dechets menagers etaient bilingues.

Pourquoi envoie-t-on a nouveau a la population des
avertissements-extraits de role bilingues et pourquoi ne dent-
on pas compte des remarques faites precedemment ?

Vraag nr. 184 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993
(Fr.) :

De uitbreiding van het CCN. — Oprichting van SoGbm.

In november jongstleden interpelleerde ik Minister Jos
Chabert over de voorwaarden waaronder de uitbreiding van
het Communicatiecentrum Noord ten behoeve van de gewes-
telijke besturen uit de hand werd toevertrouwd aan de
onderneming Van Rymenant.

In plaats van alle onduidelijkheid omtrent dit dossier uit de
wereld te helpen, leidt het antwoord van de Minister tot nog
meer vragen, zonder antwoorden bijvoorbeeld met betrek-
king tot de verenigbaarheid van Sofibru met de statuten van
de GIMB.

Question n" 184 de M" Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

Extension du CCN. — Creation de SoGbru.

J'ai interpelle le Ministre Jos Chabert en novembre dernier
sur les conditions dans lesquelles 1'extension du Centre de
communication du Nord au profit de 1'administration regio-
nale avait ete confiee, de gre a gre, aux entreprises Van
Rymenant.

Loin de faire toute la clarte sur le dossier, la reponse du
Ministre souleve des questions non elucidees. Ainsi en est-il
du probleme de la compatibilite de la creation de Sofibru avec
les statuts de la SRIB.
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1. Beschikt de Minister over precieze informatie met
betrekking tot de maatschappijen die door de andere gewes-
ten met het oog op vastgoedoperaties werden opgericht? Om
de oprichting van Sofibru, een filiaal van de GIMB, te
verantwoorden, verwijst hij immers naar precedenten bij de
Vlaamse gemeenschap, het Waalse Gewest en de Waalse
Gemeenschap, die dezelfde formule zouden hebben aange-
wend ter financiering van de gebouwen waarin hun ambtena-
ren zijn ondergebracht. Weike maatschappijen werden opge-
richt ? Met welk kapitaal ? Weike gebouwen worden gefinan-
cierd ? En volgens weike financieringswijze ?

2. Kan de Minister me zeggen of Sofibru wel degelijk
beantwoordt aan de tweevoudige eis in de statuten van de
GIMB wat de oprichting van gespecialiseerde filialen betreft ?
Buiten beschouwing gelaten of Sofibru wel kadert in de
opdrachten van de GIMB, moet nog worden uitgemaakt of
het filiaal wel degelijk beantwoordt aan het tweevoudig doel
dat de GIMB bij de oprichting van filialen vooropstelt: het
uitvoeren van een gewestelijk economisch beleid en het
toepassen van de regels inzake goed beheer om een normale
rendabiliteit te waarborgen.

1. Le Ministre dispose-t-il de renseignements precis relatifs
aux societes creees par les autres Regions, en vue d'operations
immobilieres. En effet, pour justifier le montage Sofibru,
filiale de la SRLB, le Ministre evoque les precedents de la
Communaute uamande, de la Region wallonne et de la
Communaute francaise qui auraient eu recours a la meme
formule pour financer les immeubles abritant leurs fonction-
naires. Quelles societes ont ere creees, avec quels capitaux,
quels immeubles ont ete finances, selon quels modes de
financement ?

2. Le Ministre peut-il me preciser si Sofibru repond bien a
la double exigence formulee par les statuts de la SRIB a
propos de la creation de filiales specialisees ? A supposer
meme que la creation de Sofibru entre bien dans les missions
de la SRIB, encore faudrait-il constater qu'elle ne repond pas
au double objectif qui doit etre poursuivi lors de la creation de
filiales de la SRIB: mise en ceuvre de la politique economique
regionale, application des regles de bonne gestion assurant
une rentabilite normale.

Vraag nr. 194 van mevrouw Nagy d.d. 2 maart 1993 (Fr.):

Gelijke kansen voor vrouwea ea maaaen in de gewestelijke
admiaistratie.

Aanvullend op mijn schriftelijke vraag van 15 januari 1993
en op basis van hetzelfde koninklijk besluit van 27 februari
1990 dat opiegt positieve acties in te voeren om feitelijke
ongelijkheden die de kansen van vrouwen inzake toegang tot
de tewerkstelling aantasten, te verbeteren, en dit door een
analyse en een « gelijke kansenplan » nader toe te lichten, kan
de Minister me zeggen:

1) Wat de naam is van de ambtenaar die in dit kader is
aangewezen ?

2) Of het analytisch verslag, dat wil zeggen het vergelij-
kend onderzoek van de toestand van mannen en vrouwen
voor gans het personeel van het Gewest werd medegedeeld?
Zo niet, waarom ?

3) Of het plan «gelijke kansen» werd opgesteld? Zoja,
wat is het advies van de Minister, van de interne Commissie
en van de Commissie voor Vrouwenwerk over dit plan voor
gelijke kansen ?

Question n° 194 de M"" Nagy du 2 mars 1993 (Fr.) :

Egalite des chances entre hommes et femmes dans I'admi-
nistration regionale.

En complement a ma question ecrite du 15 janvier 1993, et
sur base du meme arrete royal du 27 fevrier 1990 imposant de
mener des actions positives pour corriger les inegalites de fait
qui affectent les chances des femmes en matiere d'acces a
1'emploi, et ce par la mise au point d'un rapport analytique et
d'un plan d'egalite des chances, le Ministre pourrait-il me
dire:

1) Quel est le nom du (de la) fonctionnaire designe(e) dans
ce cadre ?

2) Le rapport analytique, c'est-a-dire 1'examen comparatif
de la situation des hommes et des femmes pour tout le
personnel de la Region a-t-il ete rentre? Si non, pour quel
motif?

3) Le projet de plan d'egalite des chances proprement dit
a-t-il ete redige ? Le cas echeant, quel est 1'avis du Ministre, de
la Commission interne et de la Commission du Travail des
Femmes sur ce plan d'egalite des chances ?

Minister belast met Huisvesdng,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

Aanmoediging 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 PEau

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

Promotion de I'utilisation de 1'energie solaire dans les
nouvelles constructions.

La question a ete publiee dans le Bulletin n" 20, p. 1972.
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Vraag nr. 126 van de heer Adriaens d.d. 11 februari 1992
(Fr.) :

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

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

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

Le recyclage des huiles et graisses animates et vegetafes
usagees.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n* 20, p. 1973.

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

Overeenkomsten geslotea door het BIM en de GHAIB.

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.) ;

Betwistbaar gebruik van het portvrijdom door ambtenaren
van het BNRL.

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

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

Utilisation contestable de la franchise postale par des
fonctionnaires de 1'ARNE.

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

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

Gedeeltelijke concessie van bet 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 vervolgen van milieumisdrijven.

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

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

Concession partiefle 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 regeawaterpatten 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 citernes d'eau de pluie pour les nouvelles
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.):

Aaatal 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 coupures d'eau dans la Region.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2423.
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Vraag nr. 188 van de heer Vandenbossche d.d. 28 oktober
1992 (N.):

Structuur en activitelten van de inspectiediensten onder de
bevoegdbeid 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'inspectioa relevant des
attributions du Ministre.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2532.

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

Overzicbt van de wster\vinningsverguaningen in het
Gewest.

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

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

Apercu des autorisations 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 grondwatedagea 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 ete 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 produkties.

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 ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2534.

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

Gebruik van kringtooppapier 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 du vieux papier dans les
administra tions.

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 geluidsbinder.

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

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

Nouvefle 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.
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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.

Vraag nr. 197 van de heer Cools d.d. 14 december 1992
(Pr.) :

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

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'acquisitioa ou a la
construction d'un logement.

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

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 2709.

Question n° 200 de M" Nagy du 14 janvier 1993 (Pr.):

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 2709.

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

Het gebruik van kringlooppapier in de gewestadministra-
ties.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 2709.

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

[.'utilisation de papier recycle par les administrations
regionales.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 2709.

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

Verhuizing van het BIAI naar de Gulledelle.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 2709.

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

Demenagement de 1'IBGE au Gulledelle.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 2709.

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

Het groene nummer van het BIM.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 2710.

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

Le telephone vert de 1'IBGE.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 28, p. 2710.

Vraag nr. 204 van de heer Paternoster d.d. 13 januari 1993
(Fr.) :

Het riolenprobleem van laag Vorst.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 2711.

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

Le probleme des egouts da bas de Forest.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 28, p. 2711.
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Vraag nr. 205 van de hear de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 2711.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n" 28, p. 2711.

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

Toelatiag voor de uitbating van een bandendepot op eea
braakliggend terrein te Anderlecht.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 2711.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n" 28, p. 2711.

Vraag nr. 207 van mevrouw Nagy d.d. 13 januari 1993 (Pr.) :

Het gebruik van kringlooppapier in de gewestelijke admi-
nistratie.

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.

Kringlooppapier 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 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° 207 de M°" Nagy du 13 janvier 1993 (Fr.) :

L'utilisation du papier recycle dans I'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 eonomique 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 gein de tous les
departements de 1'administration nationale, le Ministre 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 ?

Vraag nr. 208 van de heer Drouart d.d. 19 januari 1993
(Fr.) :

De betaling van de kosten voor de bekabeling van de
teledistributle door de buurders van sociale woningea.

De teledistributiemaatschappij Coditel heeft de bekabeling
gedaan van de nieuwe gebouwen gelegen in de E. Carpentier-
straat 12 en in de Kommenstraat 14 te Anderlecht, gebouwen
die tot de sociale woningmaatschappij de Anderlechtste
Haard behoren.

De maatschappij Coditel die vooral een luchtnet uitbaat,
heeft verklaard dat zij de naburige gebouwen gratis met een
luchtbekabeling zou kunnen verbinden zoals is bepaald in de
overeenkomst gesloten tussen deze teledistributiemaatschap-
pij en de gemeente Anderlecht.

Question n" 208 de M. Drouart du 19 janvier 1993 (Fr.) :

La prise en charge Gnanderepar des locataires de logement
social des frais de cablage de teledistribution.

La societe de teledistribution Coditel a assure le cablage des
nouveaux immeubles sis a 12 rue E. Carpentier et rue des
Bassins, 14, a Anderlecht, immeubles appartenant a la societe
de logement social le Foyer anderlechtois.

La societe Coditel exploitant un reseau essentiellement
aerien, a declare qu'elle aurait pu relier gratuitement les
immeubles voisins au moyen de fraversees aerierines ainsi que
le prevoit la convention etablie entre cette societe de teledistri-'
bution et la commune d'Anderlecht. ' ""' - " ' •"

356
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Het is de sociale huisvestingsmaatschappij de Anderlechtse
Haard die gevraagd heeft dat de kabel in de grond zou
worden gelegd. De werken om de geulen te graven belopen
156.428 fr. (19 % BTW inbegrepen). Daar moet een bedrag
van 8.000 fr. worden bijgevoegd voor 160 m bijkomende
aansluitingskabel.

Het is op uitdrukkelijk verzoek van deze Anderlechtse
Haard dat de bijkomende kosten door Coditel aan 77
gezinnen die de aansluiting vroegen werden aangerekend en
dit bovenop het forfaitair te betalen bedrag. Een bedrag van
2.135 fr. werd bijgevolg van de aanvragers geeist. Sommige
personen waren reeds uit deze nieuwe appartementen ver-
huisd, de volgende huurders moesten dit bedrag niet meer
betalen.

Kan de heer Minister mij zeggen of een dergelijke praktijk
reglementair of wettelijk is ? "

C'est la societe de logement social Ie Foyer anderlechtois
qui a demande que Ie cable soit enterre dans Ie sol. Les
travaux de tranchees se sont eleves (TVA 19 % comprise) a
156.428 F. II faut y ajouter 160 m de cable de raccordement
supplementaire pour un montant de 8.000 F.

C'est a la demande expresse du Foyer anderlechtois que ces
frais supplementaires ont ete reclames par Coditel aux 77
menages qui faisaient la demande de raccordement, en
supplement du forfait. Ainsi, un montant de 2.135 F a ete
reclame aux demandeurs. II est a remarquer que certaines
personnes ayant deja demenage de ces nouveaux apparte-
ments, les locataires suivants n'ont plus eu a payer cette
somme.

Monsieur Ie Ministre peut-il m'informer du caractere
reglementaire ou legal d'une telle pratique ?

Vraag nr. 209 van de heer Vandenbossche d.d. 21 januari
1993 (N.):

Selectieve ophalmg van vervallen geneesmiddelen.

Blijkens persberichten zouden heel wat apothekers
moeilijkheden ondervinden ingevolge het niet tijdig ophalen
van vervallen geneesmiddelen door ophaalfirma's in opdracht
van Ovam. Naar verluidt zou de Minister nog geen beslissin-
gen hebben getroffen betreffende de twee firma's die de
nieuwe overheidsorder in dat verband mogen uitvoeren.
Graag vernam ik waarom de beslissing van de Minister
uitblijft.

Kan de heer Minister mij mededelen wanneer hij een
beslissing denkt te nemen ?

Kan de heer Minister mij mededelen of de frequentie van de
ophalingen in de toekomst zai worden verhoogd ?

Question n" 209 de M. Vandenbossche du 21 janvier 1993
(N.):

Collects selective de medicaments perimes.

Selon les journaux, de nombreux pharmaciens eprouve-
raient des difficultes suite a des retards dans 1'enlevement des
medicaments perimes par des societes de ramassage travail-
lant pour Ie compte d'Ovam. J'apprends que Ie Ministre
n'aurait pas encore pris de decision en ce qui concerne les
deux societes qui pourront executer la nouvelle commande
publique dans ce domaine. Je souhaiterais savoir pourquoi la
decision du Ministre tarde.

Le Ministre peut-il me dire a quel moment il pense prendre
une decision ?

Le Ministre peut-il me dire si, a 1'avenir, les ramassages
seront plus frequents ?

Vraag nr. 210 van de heer Vandenbossche d.d. 20 januari
1993 (N.):

Selectieve ophalmg en recyclage van de spuitbussea.

Het gebruik van spuitbussen met CFK's is een belasting
voor het leefmilieu en vooral voor de ozonlaag.

Kan de heer Minister mij mededelen :

1. Weike maatregelen werden tot nog toe genomen tot
indijking van het probleem van de spuitbussen, inzonderheid
tot selectieve ophaling van spuitbussen ?

2. Wat zijn de actuele en toekomstige mogelijkheden tot
recyclage van die spuitbussen ?

3. Zijn er reeds bedrijven die spuitbussen selectief ophalen
of inzamelen, en kunnen verwerken ? Zo ja, weike, waar en
aan weike voorwaarden ?

4. Welk bedrag heeft de Brusselse regering aan het pro-
bleem besteed in 1991 ?

5. Is het alternatieve drijfgas onschadelij'k voor mens en
milieu ?

Question n° 210 de M. Vandenbossche du 20 janvier 1993
(N.):

Collecte selective et recyclage des aerosols.

L'utilisation d'aerosols contenant des CFC constitue une
charge pour 1'environnement et principalement pour la
couche d'ozone.

Le Ministre peut-il me dire :

1. Quelles mesures ont etc prises a ce jour pour endiguer le
probleme des aerosols, en particulier en vue de la collecte
selective d'aerosols?

2. Quelles sont les possibilites actuelles et futures de
recyclage de ces aerosols ?

3. Y a-t-il deja des societes qui effectuent des collectes ou
des ramassages selectifs de ces aerosols et qui sont a meme de
les recycler ? Si oui, lesquelles, ou et a quelles conditions ?

4. Quel montant 1'Executif bruxellois a-t-il consacre a ce
probleme en 1991 ?

5. Le gaz propulseur de remplacement est-il inoffensif pour
1'homme et 1'environnement?
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Vraag nr. 211 van mevrouw Nagy d.d. 25 januari 1993 (Fr.) :

De dringende noodzakelijkheid in de besluiten van de
Executieve (vervofg).

In mijn vraag van 3 juni 1992, gericht aan de Voorzitter
van de Executieve, had ik het over de gewoonte van deze
laatste om in zijn besluiten dringende noodzakelijkheid aan te
voeren. Hierdoor voorkomt de Executieve haar besluiten aan
de Raad van State te moeten voorleggen.

De mogelijkheid om dringende noodzakelijkheid aan te
voeren, moet volgens ons beperkt blijven tot uitzonderlijke
omstandigheden en moet, zoals wordt bepaald in de gecoordi-
neerde wetten op de Raad van State, worden verantwoord.

Kan de geachte Minister me zeggen waarom de volgende
besluiten niet aan de Raad van State ter advies werden
voorgelegd ?

1. Het besluit van 14 mei1992 waarbij het BIM de toestem-
ming wordt gegeven deel te nemen aan het pensioenstelsel
ingevoerd door de wet van 28 april 1958 betreffende het
pensioen van het personeel van zekere organismen van
openbaar nut alsmede hun rechthebbenden.

2. Het besluit van 23 September 1992 houdende reglement
van het personeel van het Brussels Instituut voor Milieube-
heer.

Question n" 211 de M"" Nagy du 21 janvier 1993 (Fr.) :

L'urgence invoquee dans les arretes d'Executif (suite).

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

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

L'honorable Ministre peut-il me dire pour quelles raisons
les arretes suivants n'ont pas ete soumis a 1'avis du Conseil
d'Etat?

1. L'arrete du 14 mai 1992 autorisant 1'IBGE a participer au
regime de.pension instaure par la loi du 28 avril 1958
relative a la pension des membres du personnel de certains
organismes d'interet public et de leurs ayants droit n'a pas
ete soumis a 1'avis du Conseil d'Etat.

2. L'arrete du 23 septembre 1992 portant reglement du
personnel de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de
1'Environnement.

Vraag nr. 212 van mevrouw Nagy d.d. 27 januari 1993 (Pr.) :

Het Brussels nijverheidsakkoord van mei 1991.

Op het ogenblik dat de overeenkomst over de ecotaks
wordt gesloten en in afwachting van de stemming van de
St-Michielsakkoorden is een evaluatie van de vroeger aange-
nomen bepalingen te Brussel nodig.

Inderdaad, hoewel het de bedoeling van de ecotaksen is
preventief op te treden, heeff men het recht zich vragen te
stellen over de opvolging van het luik «preventie» van het
nijverheidsakkoord dat werd getekend in mei 1991. Daarin
stond dat de industrielen een programma zouden voorstellen
zes maanden na de ondertekening van het akkoord.

Kan de Minister mij zeggen welk gevolg er ongeveer twee
jaar later aan deze akkoorden werd gegeven en wat de inhoud
van de voorgestelde programma's voor de industrielen is ?

Vraag nr. 213 van de heer Debry d.d. 1 februari 1993 (Fr.) :

Ontoereikende uitoefetiing van toezicht door de BGHM.

In antwoord op een brief waarin ik de BGHM vroeg een
sedert verschillende jaren bestaand geschil tussen een erkende
maatschappij en een huurder op te lessen, antwoordde de
BGHM: «Wij beschikken niet over personeel belast met
sociale inspectie».

Naar mijn mening heeft de maatschappij gefaald in haar
taak toezicht uit te oefenen vooral daar er, in geval er geen
blijvend akkoord tussen een maatschappij en een huurder
bestaat, duidelijk in het door de Minister ingediende ontwerp
van ordonnantie over de huisvestingscode staat dat ze in
tweede instantie tot taak heeft tussenbeide te komen.

Question n° 212 de M°" Nagy du 27 janvier 1993 (Fr.) :

I/accord de branche bruxellois de mai 1991.

Au moment de 1'accord intervenu sur les ecotaxes, et en
attendant Ie vote des accords de la Saint-Michel, une evalua-
tion des dispositions precedemment adoptees a Bruxelles
s'impose.

En effet, alors que les ecotaxes ont pour fonction d'agir de
maniere preventive, on est en droit de s'interroger sur Ie suivi
du volet preventif de 1'accord de branche signe en mai 1991.
Celui-ci prevoyait que les industriels proposent un pro-
gramme en la matiere six mois apres la signature de 1'accord.

Pres de deux ans apres ces accords. Ie Ministre peut-il me
dire quelles en ont ete les suites et, dans 1'affirmative, quel est
Ie contenu des programmes proposes par les industriels ?

Question n° 213 de M. Debry du 1" fevrier 1993 (Fr.) :

Incapacity de la SLRB a jouer son role de tutelle.

En reponse a une lettre par laquelle je demandais a la SLRB
de resoudre un contentieux existant depuis plusieurs annees
entre une societe agreee et un locataire, la SLRB m'a repondu:
« Nous ne disposons pas de personnel charge de 1'inspection
sociale ».

II me semble qu'elle faillit a sa tache de tutelle, d'autant
plus que Ie role d'intervention en second niveau, en cas de
disaccord permanent entre une societe et un locataire, est
pourtant clairement inscrit dans Ie projet de Code du
Logement depose par Ie Ministre.
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De BGHM haalt aan dat ze personeelsproblemen heeft, wat
ik weet. Het blijkt dat deze problemen haar verhinderen
correct toezicht uit te oefenen. Heeft de Minister maatregelen
genomen om deze abnormale toestand te herstellen ?

Weike diensten van de BGHM zullen met de behandeling
van de beroepen worden belast ?

La SLRB evoque des problemes de personnel que je
n'ignore pas. U apparaTt que ces problemes 1'empechent de
remplir correctement son role de tutelle. Le Ministre a-t-il pris
des mesures pour retablir cette situation anormale ?

Quels services de la SLRB seront charges du traitement des
recours ?

Vraag nr. 214 van de heer Vandenbossche d.d. 2 februari
1993 (Fr.) :

Milieu-invloedea op de bewaring van het cultured erfgoed
te Brussel.

Een recent onderzoek door onafhankelijke bureaus van de
bewaarplaatsen van 40 instellingen (tentoonstellingszalen en
depots van musea, kastelen en archieven) in Nederland heeft
uitgewezen dat het cultured erfgoed dat in musea en archie-
ven bewaard wordt in ernstige mate bedreigd wordt door
milieuverontreiniging. De buitenlucht is namelijk verzuurd
door stikstof en zwaveldioxyde, en die tast het historisch
patrimonium in ernstige mate aan. Daarom achtte het Minis-
terie van WVC het nodig om de in archieven en musea
binnenkomende buitenlucht te zuiveren. Om de meest
bedreigde collecties te beveiligen, zo werd geconcludeerd,
zouden op korte termijn voor 10 miljoen gulden aan luchtfil-
ters moeten worden aangeschaft.

Aan de heer Minister wensen wij naar aanleiding van dit
onderzoek bij onze noorderburen het volgende te vragen:

1. Werd in Brussel reeds een gelijksoortig onderzoek
ingesteld of wordt dit op korte termijn gepland ? Indien er in
Brussel nog geen onderzoek gebeurde, is de Minister op de
hoogte van het Nederlandse onderzoek, en zijn volgens hem
de Nederlandse conclusies ook voor ons land toepasbaar ?

2. Kent de Minister gevallen waar de zure buitenlucht in
musea en archieven schade aanrichtte en bestaan daarover
rapporten ? Wat zijn de conclusies van die rapporten ?

3. Zijn de bewaarplaatsen en tentoonstellingszalen van de
musea voorzien van de nodige luchtzuiveringsinstallaties ?

Question n° 214 de M. Vandenbossche du 2 fevrier 1993
(Fr.) :

Eftets de 1'enviroaaement sur la sauvegarde du patrimoine
culturel a Bruxelles.

II ressort d'une enquete recente sur les reserves de 40
institutions (salles d'exposition et depots de musees, chateaux
et archives), realisee aux Pays-Bas par des bureaux indepen-
dants, que la pollution menace considerablement le patri-
moine culturel conserve dans les musees et les archives. En
effet, 1'azote et le dioxyde de soufre acidifient 1'air exterieur
qui corrode gravement le patrimoine historique. C'est pour-
quoi le ministere de la Culture des Pays-Bas a estime
necessaire de purifier 1'air exterieur penetrant dans les
archives et les musees. II est parvenu a la conclusion que, pour
proteger les collections les plus menacees, il faudrait acheter a
court terme des filtres a air pour 10 millions de florins.

Suite a cette enquete realisee par nos voisins du nord, je
souhaiterais poser au Ministre les questions suivantes:

1. A-t-on deja entrepris une enquete similaire a Bruxelles
ou en prevoit-on une a court terme ? S'il n'y a pas encore eu
d'enquete a Bruxelles, le Ministre est-il au courant de
1'enquete qui a ere realisee aux Pays-Bas, et pense-t-il que les
conclusions neerlandaises sont egalement applicables a notre
pays?

2. Le Ministre a-t-il connaissance de cas ou 1'acidite de 1'air
exterieur a provoque des degats dans des musees et des
archives ? Existe-t-il des rapports a ce sujet ? Quelles sont les
conclusions de ces rapports ?

3. Les reserves et les salles d'exposition des musees sont-
elles equipees des installations de purification d'air neces-
saires ?

Vraag nr. 215 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 februari 1993
(Fr.) :

Sensibilisenng tot milieuvtiendelijk verbruik.

Op uw voorstel heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-
tieve besloten de steun aan de v.z.w. «Stadswinkel» in sterke
mate te verhogen en dit in het kader van een sensibilisering
van de Brusselse bevolking tot milieuvriendelijk verbruik.

De 10 miljoen BF aan subsidie voor 1993 zouden de
Stadswinkel moeten toelaten nog meer acties te ondernemen.

Kunt u me wat meer zeggen over deze v.z.w., die mij totaal
onbekend is ?

Wie heeft er de leiding in handen ?

Question n° 215 de M. de Lobkowicz du 5 fevrier 1993
(Fr.) :

Seasibilisation a I'eco-consommatioa.

Sur votre proposition, 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale a decide d'intensifier tres fortement le soutien a
1'a.s.b.l. «Le Centre urbain» pour 1'accomplissement d'une
mission de sensibilisation de la population bruxelloise a 1'eco-
consommation.

Le subside de 10 millions de FB pour 1'annee 1993 devrait
permettre au Centre urbain de multiplier ses actions.

Pouvez-vous m'en dire plus sur cette a.s.b.l. dont je n'ai
jamais entendu parler ?

Qui sont ces dirigeants ?
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Wat zijn de doelstellingen ?

Weike opdrachten heeft ze reeds verwezenlijkt ?

Hoe verhouden de personeelskosten zich tot de totale
uifgaven?

Wat gaat deze v.z.w. met die 10 miljoen aanvangen ?

Quels sont ses objectifs ? . .

Quelles sont les missions qu'elle a deja accomplies ?

Que representent ses frais de personnel dans Ie total de ces
depenses ?

A quoi s'engage cette a.s.b.l. en recevant ces 10 millions ?

Vraag nr. 216 van de heer Roelants du Vivier d.d. 5 februari
1993 (Fr.):

Nood aan woningea tot in hetjaar 2000. — Studie « Woaen
te Brussels.

De synthese van de studie «Wonen te Brussels, op vraag
van de Executieve, verwezenlijkt door het Instituut voor
Sociologie van de ULB en bekendgemaakt in april 1992, bevat
een heel verwonderlijke passage met betrekking tot de raming
van de behoeften aan woningen in het Brussels Gewest tot het
jaar 2000. Er zouden inderdaad 13.500 nieuwe Europese
ambtenaren komen (Belgen en niet-Belgen). Dit cijfer stemt
overeen met het huidig aantal ambtenaren in de Europese
instellingen in Brussel. Kan de Minister me volgende vragen
beantwoorden:

1. Hebben de auteurs van de studie bij zijn weten de cijfers
met betrekking tot het bestaande en het vooropgestelde
bevolkingsaantal niet met elkaar verward ?

2. Zo niet, op weike gegevens baseren de auteurs zich om
dergelijke cijfers naar voor te brengen (een verdubbeling
van het aantal Europese ambtenaren in 8 jaar tijd) ?

3. Is de Executieve het met deze cijfers eens en zou zij deze
gebruiken ter ondersteuning van haar huisvestingsbeleid ?

Question n° 216 de M. Roelants du Vivier du 5 fevrier 1993
'(Fr.):

Besoms en logement jusqu'en 2000. — Etude «Habiter
Bruxelles».

La synthese de 1'etude «Habiter Bruxelles», realisee par
1'Institut de Sociologie de 1'Universite de Bruxelles a la
demande de 1'Executif et publie en avril 1992, contient un
passage passablement etonnant sur 1'esimation des besoins en
logement dans la region de Bruxelles jusqu'en 1'an 2000. En
effet, les fonctionnaires CEE supplementaires (Beiges et non
beiges) prevus seraient au nombre de 13.500, soit Ie chiffre de
la population actuelle des fonctionnaires des institutions
europeennes presentes a Bruxelles. M. Ie Ministre pourrait-il
me faire savoir :

1. Si a sa connaissance il n'y a pas eu confusion dans Ie chef
des auteurs de 1'etude entre Ie chiffre d'une population
existante et celui d'une population escomptee;

2. S'il n'y a pas eu confusion, sur quels elements se basent les
auteurs pour avancer de tels chiffres (un doublement du
nombre de fonctionnaires europeens en 8 annees);

3. Si de tels chiffres peuvent etre acceptes par 1'Executif pour
servir de support a sa politique en matiere de logement ?

Vraag nr. 217 van de heer de Lobkowicz d.d. 9 februari 1993
(Fr.):

RadnoactivJteit van de in Brussel verspreide turf.

Onlangs werd in de Oosteuropese pers een polemiek
gevoerd die nu ook in Australie actueel is.

De regering in Canberra zou van oordeel zijn dat besmet-
ting door het radioacrieve caesium 134 en 137 in de uit de
voormalige Soviet-Unie ingevoerde turf de naam en faam van
Australie als uitvoerder van eigen voedingsproducten zou
schaden.

Deze informatie komt van een lid van het Australisch
parlement, de heer C. Hollis.

De meeste van de in Australie gebruikte turf komt uit de
Baltische staten. Deze landen lagen als eerste op het traject
van de radioactieve wolk van Tchernobyl.

Bovendien zou de turf door zijn fysische eigenschappen, —
net als een spons houdt de turf het afvloeiend water vast -,
bijzonder vatbaar zijn voor ophoging van radioactieve stof-
fen.

Question n- 217 de M. de Lobkowicz du 9 fevrier 1993 (Fr.) :

Taux de radtoactivite de la tourbe distribute a. Bruxelles.

Recemment la presse Est-europeenne s'est faite 1'echo d'une
polemique qui se developpe actuellement en Australie.

II apparaitrait au gouvernement de Canberra que la conta-
mination par Ie radioactif cesium 134 et 137 de la tourbe
importee de 1'ex-URSS menacerait la renommee de 1'Australie
comme exportateur de produits agro-alimentaires propres.

Cette information a ete relayee par un membre du parle-
ment australien, Monsieur C. Hollis.

L'essentiel de la tourbe utilisee en Australie provient des
pays baltes, pays situes, en premiere ligne, sous la trajectoire
du nuage radioactif de Tchernobyl.

De plus, de par ses qualites physiques qui font qu'a 1'image
des eponges, elle retient les eaux de ruissellement, la tourbe
serait particulierement exposee a 1'accumulation de matieres
radioactives.



2846 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 16 april 1993 (nr. 29)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 16 avril 1993 (n° 29)

De Australische geleerden hebben bevestigd dat de turf
inderdaad caesium bevat en verklaren tevens dat het gehalte de
veiligheidsdrempels met overschrijdt.

Ondanks die verklaring heeft de heer Hollis zijn vrees geuit
met betrekking tot deze ingevoerde turf, die hoofdzakelijk
wordt gebruikt in de tuinbouw en voor voedingsproducten.

Dit alles brengt me tot de vraag over de mogelijke radioacti-
viteit van de in Brussel gebruikte turf.

Volgens mijn informatie zou dit product alleen komen uit de
Oekrame, Rusland en de Baltische staten.

Hebben uw diensten deze radioactiviteit van de in Brussel
gebruikte turf laten ontleden of zullen ze dit doen zodra ze mijn
gegevens in bezit hebben ?

Indien een analyse werd gemaakt, kan u me dan voor de
verschillende staaltjes meedelen hoe hoog het becquerelgehalte
van de volgende 4 isotopen dan wel was :
— jodium 131
— caesium 134
— caesium 137
— ruthenium 103 ?

Om de nodige vergelijkingen te kunnen maken, vraag ik u
me ook mee te delen hoe hoog de maximale doses en de
normale doses liggen ?

Les savants australiens ont demontre la presence de cesium
dans la tourbe en declarant que les niveaux ne depassent pas Ie
seuil de securite.

Mais, meme dans ces conditions Monsieur Hollis a exprime
ses craintes vis-a-vis de cette tourbe importee utilisee essentiel"
lement pour Ie jardinage et les produits alimentaires.

Ce qui precede m'amene a m'interroger sur 1'eventuelle
radioactivite de la tourbe distribuee a Bruxelles.

Selon mes informations, ce produit, a 100 % d'importation,
proviendrait essentiellement d'Ukraine, de Russie et des pays
bakes. Est-ce bien Ie cas ?

Vos services ont-ils fait analyser ou feront-ils analyser des
qu'ils connaitront les informations que je vous livre, la radioac-
tivite de la tourbe distribuee a Bruxelles ?

Si une analyse existe, pourriez-vous me communiquer pour
les divers echantillons la dose en Becrelle des 4 isotopes sui-
vants :
- iode 131
— cesium 134
— cesium 137
- ruthenium 103 ?

Afin de pouvoir faire les comparaisons qui s'imposent,
quelles sont les doses maximum et les doses normales ?

Vraag nr. 218 van mevroirw Nagy d.d. 11 februari 1993 (Fr.):

De verwijdering van de produkten uit fotolaboratoria.

Sedert verschillende jaren kent men in ons gewest een snelle
uitbreidingvan het aantal laboratoria voor snelle ontwikkeling
van fotografische filmen.

Indien de verwijdering van de in deze laboratoria gebruikte
produkten niet gereglementeerd en streng bewaakt wordt, zou
dit negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Kan de Minister mij ter zake op de volgende vragen ant-
woorden ?

1. Zijn de laboratoria onderworpen aan de afgifte van een
exploitatievergunning ?

2. Door wie en hoe gebeurt in het Brussels Gewest de
bewaking op de bedrijven die de produkten uit deze laborato-
ria verwijderen ?

3. Is het lozen in de riolen van het spoelwater van filmen en
materiaal aan een bijzondere toelating onderworpen ? Zo ja,
weike zijn de lozingsvoorwaarden en wie verzekert dat de
voorwaarden ter zake worden nageleefd ?

Question n° 218 de M" Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

Elimination des produits de laboratoires photographiques.

Depuis plusieurs annees, on assiste dans notre Region a la
proliferation de laboratoires de developpement rapide de films
photographiques.

I/elimination des produits employes dans ces laboratoires, si
elle n'est pas reglementee et rigoureusement surveillee, risque
d'avoir des impacts negatifs sur 1'environnement.

A ce sujet. Ie Ministre peut-il repondre aux questions sui-
vantes ?

1. Ces laboratoires sont-ils soumis a la delivrance d'un
permis d'exploitation ?

2. Par qui et comment est assuree en region bruxelloise la
surveillance des filieres d'elimination des produits revelateurs
et fixateurs de ces laboratoires ?

3. Le deversement des eaux de rincage des pellicules et du
materiel dans les egouts fait-il 1'objet d'une autorisation parti-
culiere ? Le cas echeant, quelles sont les conditions de deverse-
ment et qui assure le respect des prescriptions en ce domaine ?

Vraag nr. 219 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993 (Fr.):

De colloquia over de verpaklaugen georganiseerd door het
BIM.

Ik lees in het activiteitenverslag 1992 van het BIM dat het
BIM:
— op 26 en 27 november 1992 in samenwerking met het

Belgisch Instituut voor verpakkingen een «Europees
Congres over de verpakkingen en het leefmilieu» heeft
georganiseerd in paleis 10 op de Heizel;

Question n° 219 de M" Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

Les colloques sur les emballages organises par 1'IBGE.

Je lis dans le rapport d'activite 1992 de 1'IBGE que :

— les 26 et 27 novembre 1992,1'IBGE a organise, en collabora-
tion avec 1'Institut beige de 1'emballage, un « Congres euro-
peen sur les enjeux de 1'emballage et de 1'environnement» au
palais 10 du Heysel;
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— op 26 oktober 1992 een «Forum verpakkingen» heeft
georganiseerd in het Kasteel Karreveld te St.-Jans-Molen-
beek.

Kan de achtbare Minister mij voor elk van deze manifesta-
ties laten weten :

1. wat de gedetailleerde kostprijs ervan is evenals de budget-
taire weerslag;

2. of een eventueel financieel gedeelte niet door het BIM of
het Gewest werd betaald ?

Wat het «Forum verpakkingen» betreft, vraag ik de
achtbare Minister ook:

1. de lijst met verenigingen die werden uitgenodigd evenals
de andere deelnemers, leden van het gemengd comite
« verpakking »;

2. de besluiten van deze manifestatie.

— Ie 26 octobre 1992, un « Forum emballage» a ere organise
au Chateau du Karreveld a Molenbeek-St-Jean.

L'honorable Ministre peut-il me dire pour chacune de ces
manifestations :

1. Ie cout avec ventilation ainsi que 1'imputation budgetaire;

2. la part eventuelle de financement exterieur a 1'IBGE et a la
Region ?

Concernant Ie Forum emballage, 1'honorable Ministre
peut-il aussi me dormer :

1. la liste des associations qui ont ete invitees ainsi que les
autres participants membres du comite mixte «embal-
lage»;

2. les conclusions de cette manifestation.

Vraag nr. 220 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993
(Fr.) :

Het statuut van de personea van de eel « Milieuiaspectie »
bij het BIM.

In het activiteitenverslag 1992 van het BIM kan men lezen
dat het instituut een eel «Milieuinspectie» bevat, samenge-
steld uit 21 personen.

Kan de achtbare Minister mij zeggen:

1. Wat het statuut van deze 21 personen is? Wetende dat
slechts na de stemming over de staatshervorming de Gewesten
de titel van politieofficier voor hun personeelsleden zullen
verkrijgen, wat is de status van de handelingen van deze
cellen?

2. Hoeveel kostte de intensieve vorming die hen werd
gegeven?

3. Waaruit bestaat hun basisuitrusting en wat kost dat?

4. Met wie werd het « vademecum » verwezenlijkt over de
overtredingen inzake leefmilieu ?

5. Hoeveel kostte deze samenwerking en op welk begro-
tingsartikel werd ze ingeschreven ?

Question n° 220 de M"" Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

Le statut des personnes de la cellule «Inspectoral de
l'Enviroanement» a 1'IBGE.

On peut lire dans le rapport d'activites 1992 de 1'IBGE que
1'institut comporte line cellule "Inspectoral de 1'Environne-
ment» composee de 21 personnes.

L'honorable Ministre peut-il me dire:

1. Quel est le statut de ces 21 personnes ? Sachant que ce ne
sera qu'apres le vote de la reforme de 1'Etat que les Regions
obtiendront la qualite d'officier de police pour leurs agents,
quel est le statut des actes de cette cellule ?

2. Quel a ete le cout de la formation intensive qui leur a ete
donnee?

3. Quel est leur equipement de base et son cout?

4. Avec qui a ete realise le «vade-mecum » concernant les
infractions en matiere d'environnement ?

5. Quel a ete le cout de cette collaboration et a quel article
budgetaire a-t-elle ete imputee ?

Vraag nr. 221 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993
(Fr.):

«Een Iclare kijk op de lucbt». — Nieuwe meetstations.

Onder toezicht van het BIM werden twee meetstations voor
de luchtverontreiniging aan het net toegevoegd. Het eerste ligt
op het kruispunt Wetstraat-Kleine Ring en het andere te
St.-Agatha-Berchem.

Kan de Minister mij in detail de vestigingscriteria meedelen
die de keuze van beide nieuwe meetpunten hebben bepaald ?

Question n° 221 de M"" Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.) :

Transparence de 1'air. — Nouvelles stations de mesure.

Sous la supervision de 1'IBGE, deux stations de mesure de la
pollution ont ete ajoutees au reseau. La premiere est situee au
carrefour Loi-petite ceinture et 1'autre a Berchem-Ste-Agathe.

L'honorable Ministre peut-il me detainer les criteres d'im-
plantation qui ont preside au choix de ces deux nouveaux
points de mesure ?
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Vraag nr. 222 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993
(Fr.):

De erkenningscommissie intake gevaarlijke afvalstoffen.

In het activiteitenverslag 1992 van het BIM kan men lezen
dat deze instelling een erkenningscommissie inzake gevaar-
lijke afvalstoffen heeft opgericht.

Kan de achtbare Minister mij zeggen:

1. Op weike wetteiijke basis deze commissie werd georga-
niseerd ?

2. Wie er de leden van zijn ?

3. Hoeveel commissievergaderingen er in 1992 werden
gehouden en hoeveel dossiers er werden onderzocht ?

4. Weike de erkende ondernemingen zijn ?

5. Werden er weigeringen tot erkenning genoteerd ? En om
weike redenen vooral ?

Question n° 222 de M°" Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

La commission d'agreation des eatreprises en matiere de
dechets dangerous..

On peut lire dans Ie rapport d'activites 1992 de 1'IBGE que
cet institution a organise une commission d'agreation des
entreprises en matiere de dechets dangereux.

L'honorable Ministre peut-il me dire:

1. Sur quelle base legale cette commission a-t-elle ete
organisee ?

2. Quels en sont les membres ?

3. Combien de reunions de la commission ont-elles ete
organisees en 1992 et combien de dossiers ont-ils ete exa-
mines?

4. Quelles sont les entreprises agreees ?

5. Des refus d'agreation ont-ils ete enregistres ? Pour quels
motifs essentiellement ?

Vraag nr. 223 van de heer Vandenbossche d.d. 11 februari
1993 (N.):

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden
van parastatale instellingen.

Sommige ambtenaren en personeelsleden van parastatale
instellingen blijken over gratis parkeerruimte in de nabijheid
van hum kantoor in Brussel te beschlkken.

Kan de heer Minister mij mededelen hoeveel parkeerplaat-
sen er voor de ambtenaren van zijn administratie beschikbaar
zijn, evenals de kosten die daaraan zijn verbonden ?

Kan de heer Minister die inlichtingen eveneens verstrekken
voor de parastatalen die onder zijn bevoegdheid vallen ?

Weike ambtenaren krijgen gratis parkeerruimte ?

Overweegt de heer Minister maatregelen om het openbaar
vervoer bij die ambtenaren op een of andere wijze te
stimuleren ?

Question n" 223 de M. Vandenbossche du 11 fevrier 1993
(N.):

Emplacement de stationnement gratuit pour les fonction-
naires et membres du personnel de parastataux.

II semble que certains fonctionnaires et membres du
personnel de parastataux disposent d'un emplacement de
stationnement gratuit a proximite de leur bureau a Bruxelles.

Le Ministre peut-il me dire combien d'emplacements de
stationnement sont a la disposition des fonctionnaires de son
administration ainsi que les frais qui en decoulent?

Le Ministre peut-il egalement communiquer ces renseigne-
ments pour les parastataux qui relevent de ses attributions ?

Quels fonctionnaires diposent d'un emplacement de sta-
tionnement gratuit ?

Le Ministre envisage-t-il d'inciter d'une maniere ou d'une
autre ces fonctionnaires a utiliser les transports en commun ?

Vraag nr. 224 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993
(Fr.) :

Uitbreidiag van de drukkerij VHD.

In September 1991 gaf de Bestendige deputatie van de
provmcieraad van Brabant toestemming voor de uitbreiding
van de drukkenj VHD in de Leopold I-straat te Jette. Er
werden echter klachten ingediend door de buurtbewoners
inzake verschillende problemen van hinder en vervuiling.

De Execurieve heeft het advies van de Bestendige deputatie
echter bevestigd en voorwaarden gekoppeld aan de uitbating.

Question n" 224 de M°" Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

Extension de 1'imprimerie W-ED.

En septembre 1991, la Deputation permanente du Conseil
provincial du Brabant autorisait 1'extension de 1'imprimerie
VHD situee rue Leopold 1" a Jette. Des plaintes ont cepen-
dant ete deposees par le voisinage arguant de divers pro-
blemes de pollution et de nuisances.

Toutefois, 1'Executif vient de confirmer 1'avis de la Deputa-
tion permanente en posant des conditions en matiere d'ex-
ploitation.
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Kan de Minister mij zeggen:

1) wat het advies was van elk van de leden van de Overleg-
commissie in de vergadering die aan de toelating tot
uitbreiding voorafging;

2) weike gedetailleerde argumenten de geburen voor het
beroep hadden ingediend;

3) weike de nieuwe voorwaarden zijn die de Execudeve heeft
gesteld om de uitbating verder te zetten ?

A ce sujet, Ie Ministre peut-U me dire

1) quel avait ete 1'avis de chacun des membres de la
Commission de concertation qui avait precede 1'autorisa-
tion d'extension;

2) quels etaient, de maniere detainee, les arguments du
recours introduit par les voisins;

3) quelles sont les nouvelles conditions qui ont ete mises par
1'Executif a la poursuite de 1'exploitation ?

Vraag nr. 225 van de heer Vandenbossche d.d. 26 februari
1993 (N.):

Weigenng van toepassing van ordonnanties door de
recbtscolleges.

De ordonnanties onderscheiden zich van decreten in de zin
dat zij kunnen worden aangevochten voor de gewone rechter
en dus niet dezelfde rechtskracht hebben als een decreet of een
gewone wet weike zijn gelijkgeschakeld.

Kan de heer Minister mij laten weten of in het kader van
zijn bevoegdheden er reeds een aanvechdng is geweest van een
van zijn ordonnanties voor de gewone rechter ?

In positief geval kan de heer Minister mij de gronden van
die weigering van toepassing laten kennen ?

Question n° 225 de M. Vandenbossche du 26 fevrier 1993
(N.):

Refus d'applicatioa d'ordonnances par les juridictions.

Les ordonnances se distinguent des decrets en ce sens
qu'elles peuvent etre contestees devant Ie juge ordinaire et
qu'elles n'ont done pas la meme force de droit qu'un decret ou
qu'une loi ordinaire, lesquels sont mis sur pied d'egalite.

Le Ministre peut-il me dire si, dans Ie cadre de ses
competences, il y a deja eu contestation d'une de ses
ordonnances devant le juge ordinaire ?

Dans 1'affirmative, le Ministre peut-il me communiquer les
motifs a la base du refus de les appliquer ?

Vraag nr. 226 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993
(Fr.):

De bezoldigmg van de bestuurders van de gewestelijke
openbare maatschappijen en van de leden van de adviesraden.

Kan de heer Minister me het bedrag meedelen van de
bezoldiging van de voorzitter en eventueel van de andere
bestuurders van de gewestelijke openbare maatschappijen en
de adviesraden waar de Minister toezicht op uitoefent,
alsmede het bedrag van hun presentiegelden en van de
onkostenvergoeding waarop de bestuurders aanspraak kun-
nen maken ?

Question n° 226 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Pr.) :

Les emoluments des administrateurs des societes publiques
de la Region et des membres des conseils coasuftatifs.

Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer le monrant de
1'indemnite allouee au President, eventuellement aux autres
administrateurs ainsi que celui des jetons de presence et des
remboursements de frais des administrateurs auxquels ces
derniers peuvent pretendre au sein des societes publiques
regionales et des conseils consultatifs dont le Ministre a la
tutelle?

Vraag nr. 227 van de heer Debry d.d. 26 februari 1993 (Fr.):

Het mechanisms voor de terugbetalmg van de leoingea
voor de sociale buisvesting.

Tijdens de bespreking van het ontwerp van ordonnantie
houdende de goedkeuring van de overeenkomst van 4 mei
1987 tot organisatie van de betrekkingen tussen de Gewesten,
de Regering en het AFLSH, heeft u uitgelegd dat de mechanis-
men inzake de verdeling, tussen de Gewesten en de Staat, van
de lasten van de leningen voor de sociale huisvesting de
Gewesten die het meest terugbetaalden, benadeelden.

Question n° 227 de M. Debry du 26 fevrier 1993 (Fr.):

Le mecanisme de remboursemeat des empruats du loge-
meat social.

Lors de la discussion du projet d'ordonnance portant
approbation de la convention du 4 mai 1987 (organisant les
relations entre les Regions, le Gouvernement et le Fadels),
vous avez explique que les mecanismes de repartition entre les
Regions et 1'Etat des charges des emprunts du logement social
penalisaient les Regions qui remboursaient le plus.

357
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De Minister verklaarde dat hij het probleem bij her AFLSH
ging aankaarten, ten einde dit absurde effect van het
verdelingsmechanisme te neutraliseren.

Zou de Minister me kunnen zeggen of hij deze stap reeds
heeft ondernomen, en zo ja, of het systeem werd gewijzigd ?

Le Ministre declarait qu'il allait saisir Ie Fadels du pro-
bleme afin de neutraliser cet effet absurde du mecanisme de
repartition.

Le Ministre pourrait-il nous dire si cette demarche a ete
faite et, dans 1'affirmative, si le systeme a ete modifie ?

Vraag nr. 228 van de heer de Lobkowicz d.d. 4 maart 1993
(Fr.) :

Toe/age aaa de v.z.w. « Roseau Idee».

Op uw voorstel heeft de Hoofdstedelijke Executieve beslist
voor 1993 de toelage te vernieuwen die sinds twee jaar aan de
v.z.w. «Roseau Idee» wordt toegekend (Reseau d'lnforma-
tion et Diffusion en Education a 1'Environnement).

Deze toelage van 500.000 fr. is bestemd om gedeeltelijk de
kosten van de publikatie van het v.z.w.-tijdschrift «Sym-
bioses » te dragen.

Kunt u mij mededelen weike de doelstellingen zijn van deze
v.z.w. die ik niet ken ?

Welk doel wensen ze te bereiken met him publikatie ?

Wat is hun opiage en aan wie wordt ze verstuurd ?

JKunt u mij enkele van de laatste exemplaren bezorgen ?

Question n° 228 de M. de Lobkowicz du 4 mars 1993 (Fr.):

Subvention a 1'a.s.b.l. «Reseau Idee».

L'Executif bruxeliois, sur votre proposition, a decide de
renouveler, pour 1993, la subvention octroyee depuis deux
ans a 1'a.s.b.l. «Reseau Idee» (Reseau d'lnformation et
Diffusion en Education a 1'Environnement).

Ce subside d'un montant de 500.000 F est destine a
soutenir en partie les frais occasionnes par la publication du
periodique « Symbioses » de 1'a.s.b.l.

Pouvez-vous me preciser les objectifs de cette a.s.b.l. que je
ne connais pas ?

Quel est le but poursuivi par sa publication ?

Quel en est le tirage et a qui est-elle envoyee ?

Pourrais-je avoir communication de 1'un ou 1'autre des
derniers exemplaires ?

Vraag nr. 229 van de heer Huygens d.d. 4 maart 1993 (Fr.) :

De omzetting van de Europese Richtfijnen 86/280 en
90/415. — Lazing van toxiscbe stoflen.

De Richtlijn 90/415 die de Richtlijn 86/280 wijzigt, bepaalt
de emissiewaarden in het aquatisch milieu voor toxische
stoffen zoals CDC, TRI, PER, TCB.

De omzettlngstermijn van deze richtlijn was bepaald op
1 februari 1992.

Wilt u zo vriendelijk zijn mij in te lichten hoever men staat
in verband met deze richtlijn en in voorkomend geval
mededelen of Belgie in overtreding is door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ?

Question n° 229 de M. Huygens du 4 mars 1993 (Pr.):

Transposition des Directives europeennes 82/280 et
90/415. — Rejet de substances toxiques.

La Directive 90/415 qui modifie la Directive 86/280 fixe les
valeurs de rejet en milieu aquatique pour des substances
toxiques telles que CDC, TRI, PER, TCB.

Le delai de transposition de cette directive etant fixe au
1" fevrier 1992.

Auriez-vous 1'obligeance de m'informer de 1'etat de trans-
position de cette directive et, le cas echeant, de la situation
d'infraction de la Belgique au travers de la Region bruxel-
loise ?

Vraag nr. 230 van de heer Huygens d.d. 4 maart 1993 (Fr.) :

Omzetting van de Europese Richtlijn 88/347. — Lozing van
cblooroplossiagen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft op
20 januari 1992 aan Belgie een gemotiveerd advies gericht
inzake het met mededelen van de omzetringsmaatregelen van
de Richtlijn 88/347 met name voor wat het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest betreft.

Deze richtlijn strekt er met name toe de grenswaarden voor
lozingen in het aquatisch milieu voor chlooroplossingen en
chlorometaan te bepalen.

Zou de Minister belast met Waterbeleid mij wiilen medede-
len weike maatregelen hij heeft genomen om het voorschrift
van deze Europese Richtlijn na te [even ?

Question n° 230 de M. Huygens du 4 mars 1993 (Pr.):

Transposition de la Directive europeenne 88/347. — Rejet
de solvants cblores.

La Commission des Communautes europeennes a adresse a
la Belgique en date du 20 janvier 1992, un avis motive pour
non communication des mesures de transposition de la
Directive 88/347, notamment pour ce qui concerne la Region
bruxelloise.

Cette directive vise notamment les valeurs limites de rejet
en milieu aquatique pour les solvants chlores et les chlorome-
thanes.

Monsieur le Ministre de 1'Eau aurait-il 1'obligeance de
m'informer des dispositions prises pour respecter le present
de cette directive europeenne ?
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Minister belast met Economie Ministre de rEconomie

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

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.

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

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

Utilisation ecologique du papier.

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

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

Recydage van de afgedankte wagens.

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

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

Recydage des voitures bors d'usage.

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

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

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 Ie Bulletin n° 26, p. 2535.

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

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

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

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2536.

Vraag nr. 115 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.):

Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwissding
met de andere Execudeven.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 2713.

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

Appellation de I'Executtf brvxeUois dans sa correspon-
dance avec les autres Executifs.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 2713.

Vraag nr. 116 van mevrouw Nagy d.d. 21 januari 1993 (Fr.):

De ecoaomische barometer van het Hoofdstedelijk Gewest.

De VUB werd belast met het opstellen van een economische
barometer van het Hoofdstedelijk Gewest, een werktuig dat
toelaat op regelmatige wijze de conjuncturele bewegingen in
Brussel te volgen.

Mijn vraag van 19 juli 1991 (vraag nr. 63) ondervroeg de
Minister over het aantal uitgegeven exemplaren en meer in
het bijzonder over wie er een ontvangen had. In antwoord op
deze vraag zei de Minister dat het vanzelf sprak dat de
Raadsleden een brochure ontvangen.

Question n° 116 de M°" Nagy du 21 janvier 1993 (Fr.):

Le barometre economique en Region bruxelloise.

La VUB a ete chargee d'elaborer un barometre economique
de la Region bruxelloise, outil permettant de suivre, de
maniere reguliere, les mouvements conjoncturels a Bruxelles.

A ce sujet, une de mes questions, datee du 19 juillet 1991
(QE n° 63) interrogeait le Ministre quant au nombre d'exem-
plaires edites, et plus particulierement quant aux destina-
taires. En reponse a cette question, le Ministre affirmait qu'« il
va de soi que les membres du Conseil seront parmi les
destinataires retenus».
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Aangezien ik tot op heden nog geen enkel door de VUB
gepubliceerd stuk over de economische conjunctuur heb
ontvangen, vraag ik de Minister:

1. Waarom de elementen van deze barometer tot nog toe
nog nooit aan de gewestelijke Raadsleden werden medege-
deeld?

2. Wat hij zai doen inzake de toekomstige bestemmelin-
gen: gaan de Raadsleden er deze keer deel van uitmaken ?

N'ayant a ce jour recu aucun document public par la VUB
au sujet de la conjoncture economique, Ie Ministre pourrait-il
me dire;

1. Pour quelles raisons les elements de ce barometre n'ont
jamais ete jusqu'ici transmis aux Conseillers regionaux ?

2. Quelle est son intention quant aux destinataires futurs:
les membres du Conseil en feront-ils cette fois partie ?

Vraag nr. 121 van de beer Drouart d.d. 2 februari 1993 (Fr.):

Overheidssteun aaa bedrijven die pofitieke partijen Gnan-
dereit.

In een vorige vraag (nr. 96) vestigde ik de aandacht van de
Minister op bet feit dat de GIMB prive-bedrijven subsidieert
die hebben bijgedragen tot de financiering van de kiescam-
pagnes van partijen en politici uit ons Gewest.

De beer Minister antwoordde me dat hij zich hierover niet
kon uitspreken, daar hij niet wist waar ik bet over had.

Het was mijn bedoeling van de Minister te vernemen of hij
maatregelen had getroffen om te voorkomen dat de privebe-
drijven de overheidssubsidies van de GIMB gebruiken ter
financiering van verkiezingscampagnes. Intussen heeft de
Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat de prive-bedrijven
verbiedt in de toekomst nog kiescampagnes te financieren.

Ik stel de Minister mijn vraag dus opnieuw: heeft hij de
GIMB richtlijnen meegedeeld opdat bij het verlenen van
overheidssteun aan de prive-bedrijven wordt gewaarborgd
dat deze niet zai worden gebruikt ter financiele ondersteuning
van een partij of een politicus ?

Zo niet, waarom dan niet ?

Question n° 121 de M. Drouart du 2 fevrier 1993 (Fr.):

Aide publique a des societes Gnancaat des partis politiques.

Dans une question precedente (n° 96), j'ai attire 1'attention
du Ministre sur Ie fait que la SRIB subsidie des societes privees
qui ont contribue au financement de campagnes electorales de
partis et de politiciens de notre Region.

Monsieur Ie Ministre m'a repondu qu'il ne pouvait s'expri-
mer a ce sujet, compte tenu du fait qu'il ignorait a quoi se
rapportaient mes affirmations.

Ce qu'il m'importait surtout de connattre, c'etait de savoir
si Ie Ministre avait pris des mesures afin de conditionner les
subventions de 1'aide publique de la SRIB aux societes privees
par un non financement de campagne electorale. Depuis Ie
moment ou j'ai pose ma question, la Chambre a vote une
proposition de loS qui interdira a 1'avenir aux societes privees
de financer des campagnes electorales.

Je repose done la question au Ministre: celui-ci a-t-il donne
des directives a la SRIB pour que 1'aide publique accordee aux
societes privees soit conditionnee par la garantie que celles-ci
n'apportent aucun soutien financier a un parti ou a un
politicien ?

Dans la negative, pour quelles raisons Ie Ministre n'a-t-il
pas pris de mesures ?

Vraag nr. 122 van de heer Vandenbossche d.d. 11 februari
1993 (N.):

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsledea
van parastatale instellingen.

Sommige ambtenaren en personeelsleden van parastatale
instellingen blijken over gratis parkeerruimte hi de nabijheid
van hun kantoor in Brussel te beschikken.

Kan de heer Minister mij mededelen hoeveel parkeerplaat-
sen er voor de ambtenaren van zijn administratie beschikbaar
zijn, evenals de kosten die daaraan zijn verbonden ?

Kan de heer Minister die inlichtingen eveneens verstrekken
voor de parastatalen die onder zijn bevoegdheid vallen ?

Weike ambtenaren krijgen gratis parkeerruimte ?

Overweegt de heer Minister maatregelen om het openbaar
vervoer bij die ambtenaren op een of andere wijze te
stimuleren ?

Question n° 122 de M. Vandenbossche du 11 fevrier 1993
(N.):

Emplacement de stationnement gratuit pour les fonction-
naires et membres du personnel de parastataux.

II semble que certains fonctionnaires et membres du
personnel de parastataux disposent d'un emplacement de
stationnement gratuit a proximite de leur bureau a Bruxelles.

Le Ministre peut-il me dire combien d'emplacements de
stationnement sont a la disposition des fonctionnaires de son
administration ainsi que les frais qui en decoulent?

Le Ministre peut-il egalement communiquer ces renseigne-
ments pour les parastataux qui relevent de ses attributions ?

Quels fonctionnaires disposent d'un emplacement de sta-
tionnement gratuit ?

Le Ministre envisage-t-il d'inciter d'une maniere ou d'une
autre ces fonctionnaires a utiliser les transports en commun?
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Vraag nr. 124 van de heer Vandenbossche d.d. 26 februari
1993 (N.):

Weigeriag van toepassmg van ordonnanties door de
rechtscoUeges.

De ordonnanties onderscheiden zich van decreten in de zin
dat zij kunnen worden aangevochten voor de gewone rechter
en dus niet dezelfde rechtskracht hebben als een decreet of een
gewone wet, weike zijn gelijkgeschakeld.

Kan de heer Minister mij laten weten of in het kader van
zijn bevoegdheden er reeds een aanvechting is geweest van een
van zijn ordonnanties voor de gewone rechter ?

In positief geval, kan de heer Minister mij de gronden van
die weigering van toepassing laten kennen ?

Question n° 124 de M. Vandenbossche du 26 fevrier 1993
(N.):

JRerus d'applicatioa d'ordonnances par les fundictions.

Les ordonnances se distinguent des decrets en ce sens
qu'elles peuvent etre contestees devant Ie juge ordinaire et
qu'elles n'ont done pas la meme force de droit qu'un decret ou
qu'une loi ordinaire, lesquels sont mis sur pied d'egalite.

Le Ministre peut-il me dire si, dans Ie cadre de ses
competences, il y a deja eu contestation d'une de ses
ordonnances devant le juge ordinaire?

Dans 1'affirmative, le Ministre peut-il me communiquer les
motifs a la base du refus de les appliquer ?

Vraag nr. 125 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993
(Fr.) :

De bezofdigmg van de bestuurders van de gewestelijke
openbare maatscbappijen en van de leden van de adviesraden.

Kan de heer Minister me het bedrag meedelen van de
bezoldiging van de Voorzitter en eventueel van de andere
bestuurders van de gewestelijke openbare maatschappijen en
de adviesraden waar de Minister toezicht op uitoefent,
alsmede het bedrag van hun presentiegelden en van de
onkostenvergoeding waarop de bestuurders aanspraak kun-
nen maken ?

Question n° 125 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.):

Les emoluments des admioistrateurs des societes publiques
de la Region et des membres des coaseils consultatifs.

Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer le montant de
1'indemnite allouee au President, eventuellement aux autres
administrateurs ainsi que celui des jetons de presence et des
remboursements de frais des administrateurs auxquels ces
derniers peuvent pretendre au sein des societes publiques
regionales et des conseils consultatifs dont le Ministre a la
tutelle ?

Vraag nr. 126 van de heer Clerfayt d.d. 4 maart 1993 (Fr.) :

Eerste balans van de Brusselse economische databank.

In zijn antwoorden op mijn vraag nr. 89 en op vraag nr. 93
van mevrouw Jacobs, die beide betrekking hadden op de
databanken die de Brusselse KMO's ter beschikking worden
gesteld, zei de Minister dat dit project volop in uifvoering was
en dat de KMO's van het Gewest gratis 1.500 raadplegings-
toestellen ter beschikking zouden worden gesteld.

Hij verklaarde onder andere: «De terbeschikkingstelling
van de eerste raadplegingstoestellen wordt binnen enkele
maanden verwacht. De distributie en de opieiding zullen door
Teleport worden verzorgd.» (Bulletin van Vragen en Ant-
woorden, nr. 22, gewone zitting 1991-1992, 6 juni 1992, biz.
2172).

Zou de Minister me kunnen meedelen:

— hoeveel raadplegingstoestellen reeds werden verdeeld;

hoeveel kleine en middelgrote ondernemingen reeds inte-
resse voor dit initiatief hebben getoond en een toestel
hebben aangevraagd;

bij hoeveel van deze ondernemingen Telehaven een opiei-
ding heeft verzorgd;

via weike middelen de Brusselse KMO's van de lancering
van dit project op de hoogte werden gebracht ?

Question n° 126 de M. Clerfayt du 4 mars 1993 (Fr.) :

Premier bilan de la basque de donnees economiques
bruxelloises.

Dans ses reponses a ma question n° 89 et a la question n° 93
de Madame Jacobs, portant toutes deux sur les banques de
donnees mises a disposition des PME bruxelloises, le Ministre
indiquait que ce projet etait en cours de realisation et que
1.500 appareils de consultation seraient fournis gratuitement
a des PME par la Region.

II declarait notamment: «La mise a disposition des pre-
miers appareils de consultation est attendue d'ici quelques
mois. La distribution et 1'ecolage seront assures par le
Teleport.» (Bulletin des Questions et Reponses, n° 22, session
ordinaire 1991-1992, 6 juin 1991, p. 2172).

Le Ministre pourrait-il me dire:

— combien d'appareils de consultation ont-ils deja etc distri-
bues;

— combien d'entreprises, petites ou moyennes, se sont-elles
deja montrees interessees par cette initiative et ont-elles
demande un tel appareil;

— a up res de combien de ces destinataires d'appareils de
consultation le Teleport a t-il effectue un ecolage;

— par quels moyens, les PME bruxelloises ont-elles ete
informees du lancement de cette operation ?
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Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vemieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

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

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

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

Ministre des Travanx publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

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

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

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

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

Veiligbeid op bet MTVB-aet.

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

Question n" 348 de M. Hermans du 2 deceinbre 1992 (Fr.);

La securite sur Ie reseau de la S'l'lB.

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

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

Opeabare reiabeid bij de overdekte bushaltes.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 2716.

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

La proprete publique aupres des abribus.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 2716.

Vraag nr. 372 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 24 februari
1993 (Fr.) :

Het aaabreagea van de zitjes m sommige MIVB-bussea.

In sommige bussen, bijvoorbeeld bus 8242 van lijn 53,
blijken de zitkussens omgekeerd te zijn aangebracht: het
dikste gedeelte aan de achterkant van de zitjes, het dunste
gedeelte naar voren. Dit heeft tot gevolg dat de reizigers
ongemakkelijk zitten en wegglijden; en bij een bruuske
beweging van de bus kunnen ze van him zitje vallen.

Werd de bekleding oorspronkelijk verkeerd aangebracht of
bij de vernieuwing van de bekleding ?

Kan dit euvel worden verholpen bij een controle of bij een
schoonmaakbeurt van het materiaal ?

Question n° 372 de M°" Carton de Wiart du 24 fevrier 1993
(Fr.) :

Montage des sieges dans certains autobus de la STES.

Sur certains types d'autobus, par exemple Ie 8242 sur la
ligne 53, il semblerait que les coussins des sieges soient
montes a 1'envers : la partie la plus epaisse vers Ie fond, la plus
mince vers 1'avant. Ceci a pour consequence un glissement
inconfortable du voyageur et pourrait meme favoriser une
chute en cas de choc.

S'agit-il d'un defaut de montage a 1'origine ou a 1'occasion
d'une renovation des surfaces des sieges ?

Peut-on remedier a cet inconvenient lors d'une revision ou
d'un nettoyage du materiel ?

Vraag nr. 375 van de heer Vandenbossche d.d. 19 januari
1993 (N.):

De inadequate bewegwijzering en signafisatie op degewest-
wegen in Brussel.

De bewegwijzering en signalisatie in Brussel is vaak on-
esthetisch, niet-functioneel, zeifs verwarrend en soms gevaar-
lijk door de plaatsing en de flagrant onjuiste opgave van
afstanden.

Question n° 375 de M. Vandenbossche du 19 janvier 1993
(N.):

La signalisatson inadequate sur les voiries regionales a
BruxeUes.

A Bruxelles, les panneaux de signalisation et de signalisa-
tion directionnelle sont souvent inesthetiques, non fonction-
nels, voire deconcertants et parfois dangereux en raison de
leur emplacement et des erreurs flagrantes dans 1'indication
des distances.
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Kan de beer Minister mij mededelen :

1. Wie is bevoegd voor het concreet concept, het plaatsen
zeif en het onderhoud van signalisaties, respectievelijk beweg-
wijzering langs openbare wegen en op kruispunten ?

2. Wat dient als basis voor de opgave van de afstanden in
de praktijk, bijvoorbeeld tot een afrit of een gemeentegrens ?

3. ,0p weike soort wegen is de concrete afstandsopgave op
de gemeentegrens, respectievelijk het stadscentrum gebaseerd,
eventueel met opgave van het percentage (naar weglengte)
volgens welk systeem is bewegwijzerd ?

4. Hoeveel is het jongste jaar waarvoor de cijfers gekend
zijn, besteed aan signalisatie en bewegwijzering (uitgesplitst
over nieuwe aankopen en onderhoud) ?

5. Beschikt de eigen administratie over een dienst voor
studie en ontwikkeling van signalisatie en bewegwijzering?
Zo ja, over welk personeel en over weike middelen beschikt
die ? Zo nee, wie staat praktisch in voor de studie en
ontwikkeling van een en ander ?

Le Ministre peut-il me dire :

1. Qui est competent en ce qui concerne la concretisation
du concept, le placement lui-meme et 1'entretien des panneaux
de signalisation et de signalisation directionnelle sur la voie
publique et aux carrefours ?

2. Quelle base sert a indiquer les distances dans la prati-
que, par exemple jusqu'a une sortie ou la limite d'une
commune ?

3. Sur quel type de routes 1'indication concrete des dis-
tances se base sur la limite d'une commune ou, selon le cas, le
centre de la ville, avec mention eventuelle du pourcentage (en
fonction de la longueur de la route) pour chacun des systemes
de signalisation directionnelle ?

4. Quel est le montant, pour la derniere annee pour
laquelle les chiffres sont connus, consacre a la signalisation et
a la signalisation directionnelle (reparti entre nouveaux
achats et entretien) ?

5. L'administration regionale dispose-t-elle d'un service
d'etude et de developpement de la signalisation et de la
signalisation directionnelle ? Si oui, de quel effectif et de quels
moyens dispose-t-il ? Dans le cas contraire, qui est responsa-
ble, dans la pratique, de 1'etude et du developpemen de ces
deux formes de signalisation ?

Vraag nr. 381 van de heer Drouart d.d. 15 februari 1993 (Fr.) :

Het doorgaaad verkeer in de Vogeleazaag.

In een vorige schriftelijke vraag (nr. 235 van 1 oktober
1992) wees ik de Minister reeds op het probleem van het
transitverkeer in de Vogelenzangwijk te Anderlecht.

Ook in tal van brieven van het wijkcomite Vogelenzang
wordt de Minister op dit probleem gewezen en op de
mogelijke opiossingen om dit te verhelpen.

De Minister heeft een gewestelijke werkgroep opgericht om
de verkeersproblemen in de Brusselse wijken te bestuderen.
Volgens de verklaringen van de Anderlechtste burgemeester is
deze werkgroep reeds samengekomen om de problemen van
deze gemeente onder de loep te nemen.

Kan de heer Minister me meedelen of zijn afgevaardigde de
verkeersproblemen in de Vogelenzangwijk op de agenda heeft
laten plaatsen?

Zo ja, weike voorstellen heeft deze afgevaardigde dan
gedaan ?

Zai er op korte termijn een opiossing uit de bus komen,
rekening houdend met de evolutie van de aangrenzende
wijken, die leidt tot een aanzienlijke toename van de verkeers-
stroom ? Zo neen, wat denkt de Minister te ondernemen om
dit probleem op te lessen?

Vraag nr. 382 van de heer Zenner d.d. 11 februari 1993 (Fr.):

De prive-Gnandermg van snelheidsvertragers.

Sommige gemeentelijke aanlegwerken, onder andere het
plaatsen van snelheidsvertragers, kunnen ook door prive-
personen worden gefinancierd. Aldus hebben de inwoners
van de Vronerodelaan in 1988 geld bijeengebracht voor het
plaatsen van drie snelheidsvertragers in hun straat.

Question n° 381 de M. Drouart du 15 fevrier 1993 (Fr.):

La circulation de transit dans le quartier Vogefeazang.

LOTS d'une question ecrite precedente (n° 235 du 1" octobre
1992), j'avais deja attire 1'attention du Ministre sur le
probleme pose par la circulation de transit dans le quartier du
Vogelenzang a Anderlecht.

Differents courriers du comite de quartier « Vogelenzang»
ont egalement attire 1'attention du Ministre sur ce probleme et
sur differentes propositions afin de solutionner celui-ci.

Le Ministre a mis sur pied un groupe de travail regional
afin d'etudier les problemes de circulation dans les quartiers
bruxellois. Selon les declarations du bourgmestre d'Ander-
lecht, ce groupe de travail s'est deja reuni afin d'etudier les
problemes de cette commune.

Monsieur le Ministre peut-il me faire savoir si son delegue a
mis a 1'ordre du jour les problemes de circulation dans le
quartier du Vogelenzang?

Dans 1'affirmative, quelles propositions le delegue du
Ministre a-t-il faites?

Une solution va-t-elle etre trouvee a court terme, compte
tenu de 1'evolution des quartiers contigus, qui aura pour
consequence d'augmenter de maniere importante le trafic?
Dans la negative, que compte faire le Ministre pour solution-
ner ce probleme?

Question n° 382 de M. Zenner du 11 fevrier 1993 (Fr.) :

Le Gnancemeat par les riverains des ralentisseurs de vitesse.

Le financement de certains amenagements de nature com-
munale, notamment 1'installation de casse-vitesse, peut aussi
etre prive. Ainsi les riverains de 1'avenue Fond'Roy se sont-ils
cotises en 1988 pour supporter les frais de la pose de trois
ralentisseurs de vitesse dans leur artere.
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Wanneer de inwoners van de Francois Folielaan in februari
1989 hetzelfde hebben willen doen, werd de beslissing van de
Ukkelse gemeenteraad waarbij hen dit werd toegestaan in een
ministerieel besluit van 4 juli 1989 echter nietigverklaard. Het
besluit tot nietigverklaring was gebaseerd op het advies van
de Overlegcommissie voor het Wegverkeer voor de gehele
Brusselse agglomeratie. Deze Commissie, die zowel voor het
dossier van de Vronerodelaan als voor het dossier van de
Francois Folielaan werd geraadpleegd, was voor het laatste
geval van mening dat de gemeente haar wettelijke verant-
woordelijkheid op het vlak van het beheer van de gemeente-
wegen niet op particulieren kan afschuiven en dat ze bijgevolg
zeif alle kosten die uit haar eigen beslissingen voortvloeien ten
laste moet nemen.

In het eerste geval legde de toenmalige Minister van
Verkeerswezen (de heer Herman De Croo) het advies van de
Commissie naast zich meer. Zij'n opvolger (de heer Jean-Luc
Dehaene) heeft zich daarentegen wel aan het advies van de
Commissie gehouden.

Het standpunt van de Commissie lijkt me echter eigenaar-
dig, ook al daar het niet de eerste keer is dat de inwoners
wordt gevraagd bij te dragen tot de kosten voor infrastruc-
tuurwerken in hun straat.

Zou de heer Minister me kunnen meedelen of beslissingen
zoals deze met betrekking tot de Vronerodelaan, op kosten
van de inwoners, uitgerust met snelheidsvertragers, ook voor
andere gewestwegen werden genomen ?

Deelt hij het standpunt van de Overlegcommissie voor het
Verkeer met betrekking tot de financiering van de snelheids-
vertragers ?

Zou hij zijn collega, de narionale Minister voor Verkeers-
wezen, kunnen contacteren om hem te verzoeken het pro-
bleem opnieuw in overweging te nemen ?

Lorsque les habitants de 1'avenue Francois Folie ont voulu
en faire autant en fevrier 1989, la decision du conseil
communal d'Uccle les y autorisant a ete cependant improuvee
par un arrete ministeriel du 4 juillet 1989. L'arrete d'impro-
bation etait fonde sur 1'avis de la Commission consultative de
la Circulation roufiere pour 1'ensemble de 1'agglomerarion
bruxelloise, developpe tant a propos du dossier Fond'Roy que
du dossier Francois Folie, considerant notamment que «la
commune ne peut deleguer a des particulilers la responsabilite
qui lui incombe legalement en matiere de gestion de la voirie
communale et qu'en consequence elle doit prendre en charge
les depenses resultant de ses propres decisions ».

Dans Ie premier cas. Ie Ministre des Communications de
1'epoque (Monsieur Herman De Croo) avait refuse de suivre
1'avis de la Commission, tandis que son successeur (Monsieur
Jean-Luc Dehaene) a, au contraire, fait sien 1'avis de la
Commission.

La position de la Commission precitee me paralt curieuse,
d'autant qu'il n'est pas rare de demander aux riverains de
participer aux frais de 1'infrastructure de 1'artere ou ils
s'installent ou sont installes.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire si des decisions
analogues a celle qui concernait 1'avenue Fond'Roy, equipee
de brise-vitesse aux frais des riverains, ont ete prises dans
d'autres voiries de la Region ?

Partage-t-il Ie point de vue precite de la Commission
consultative de la Circulation pour ce qui concerne Ie
financement des brise-vitesse ?

Pourrait-il intervenir aupres de son collegue du Gouverne-
ment national charge des Communications pour que celui-ci
reconsidere la question?

Vraag nr. 384 van mevrouwNagy d.d. 15 februari 1993 (Fr.):

lategratie van het register van het autoverkeer in bet
Irisplan.

Het BIM heeft een register gemaakt van het geluid veroor-
zaakt door het autoverkeer op de voornaamste Brusselse
wegen.

Kan de achtbare Minister mij zeggen of dit register in de
studie van het Irisplan werd opgenomen en, zo ja, op weike
manier ?

Question n° 384 de M™ Nagy du 15 fevrier 1993 (Fr.):

Integration du cadastre de la circulation automobile dans Ie
Plan Iris.

L'lBGE a realise un cadastre du bruit du a la circulation
automobile dans les principales arteres bruxelloises.

L'honorable Ministre peut-il me dire de quelle maniere ce
cadastre a ete integre ou non dans 1'etude du Plan Iris?

Vraag nr. 387 van mevrouw Nagy d.d. 18 februari 1993 (Fr.):

De terugbetaliug aan het Gewest van schade aan de wegen.

In het informatieblad van Touring Wegenhulp lees ik dat de
financiele compensatie die de verzekeringen voor de schade
aan de wegen betalen, aan de schatkist wordt gestort, dus niet
aan het Gewest, nochtans verantwoordelijk voor het onder-
houd van de wegen en het herstel van de schade.

In Wallonie betalen de verzekeringen aldus jaarlijks 65 mil-
joen uit. Hoe hoog ligt dit bedrag voor het Brussels Gewest ?

Is het Juist dat de schatkist de begunstigde is?

Heeft de Minister reeds geeist dat dit bedrag aan het
Gewest wordt teruggestort?

Question n° 387 de M"" Nagy du 18 fevrier 1993 (Fr.):

Remboursement a la Region des degats rentiers.

A la lecture du journal de Touring Secours du 21 janvier
1993, il apparatt que la contrepartie financiere des degats
routiers a charge des assurances est versee au tresor et non pas
a la Region, responsable de 1'entretien des voiries et des
repartitions des degats.

Pour la Wallonie, Ie montant annuel serait de quelque
65 millions. Quel est-il pour Bruxelles?

Est-il exact que Ie tresor en est beneficiaire ?

Le Ministre a-t-il deja reclame Ie remboursement de ce
montant ?
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Vraag nr. 389 van de heer Vandenbossche d.d. 24 februari
1993 (N.) :

Financiele en bevoegdheidsaspecten van bet Getsenpaden-
plan van de gemeenscbapsraad van Evere.

Everna, de Gemeenschapsraad te Evere, heert een bijzonder
boeiend fietsplan klaargemaakt en overhandigd aan het
college van burgemeester en schepenen aldaar.

Zij stellen volgende maatregelen voor :

— fietspaden van de Dunantlaan tot de Eenboomstraat 6m de
scholen op de Oudstrijderslaan te bedienen;

— op het rond punt aan de Oudstrijderslaan zou de voorrang
moeten worden verlengd;

— het fietspad van de Optimismelaan zou ook moeten
uitgeven op dat van de Oudstrijderslaan, met een over-
steek;

— het fietspad richting gemeentehuis doortrekken;

— een fiets-as van aan « Bordet» richting Schaarbeek tot aan
de Lambermontlaan;

— in samenwerking met Schaarbeek (met vraagtekens) : op de
hoogte van de Dunantlaan om op de Provence Wandel-
wegen te komen;

— een fietspad op de Stroobantstraat richting Schaarbeek
vanaf Sint-Vincentius.

Het Gemeenschapscentrum Everna vreest dat het financieel
aspect een belangrijke rol zai spelen. Sommige van deze
straden zijn rijkswegen, anderen vallen onder provinciale
bevoegdheid.

Kan de heer Minister mij mededelen :

— weike wegen er vallen onder de bevoegdheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

— weike maatregelen u reeds heeft genomen om fietspaden-
aanleg te doen uitvoeren ?

— weike financiele middelen hiervoor zijn voorzien ?
— weike verzoeken tot financiele tussenkomsten door de

gemeente Evere in dergelijke aangelegenheden reeds inge-
diend werden ?

— of u overleg heeft met de gemeente Evere tot een algemeen
fietspadenplan ?

Question n° 389 de M. Vandenbossche du 24 fevrier 1993
(N.) :

Aspects financiers et de competence du plan de pistes
cyclables du Conseil communautaire d'Evere.

Everna, Ie conseil communautaire flamand d'Evere, a
prepare un plan d'amenagement de pistes cyclables particulie-
rement interessant qu'il a transmis au college des bourgmestre
et echevins de la commune.

II propose les mesures suivantes :

— des pistes cyclables de 1'avenue Henri Dunant a la rue de
1'Arbre unique pour desservir les ecoles situees avenue des
Anciens combattants;

— au rond-point de 1'avenue des Anciens combattants, il
faudrait prolonger la priorite;

— la piste cyclable de 1'avenue de POptimisme devrait egale-
ment mener, avec un passage, a celle de 1'avenue des
Anciens combattants;

— prolonger la piste cyclable en direction de la maison
communale;

— un axe cyclable depuis «Bordet» direction Schaerbeek
jusqu'au boulevard Lambermont;

— en collaboration avec Schaerbeek (avec points d'interroga-
tion) : a hauteur de 1'avenue Henri Dunant pour arriver
dans les allees de Provence;

— une piste cyclable rue Stroobants, direction Schaerbeek
depuis Saint-Vincent.

Le centre communautaire Everna craint que 1'aspect finan-
cier ne joue un grand role. Certaines de ces arteres sont des
voiries nationales, d'autres dependant de la Province.

Le Ministre peut-il me dire :

pour lesquelles de ces voiries la Region de Bruxelles-
Capitale est competente ?
quelles mesures il a deja prises pour faire executer 1'amena-
gement de pistes cyclables ?
quels sont les moyens financiers prevus a cet effet ?
quelles demandes d'intervention financiere la commune
d'Evere a deja introduites en de telles matieres ?

s'il se concerte avec la commune d'Evere pour elaborer un
plan general de pistes cyclables ?

Vraag nr. 390 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993
(Fr.) :

De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke
openbare maatschappijen en van de leden van de adviesraden.

Kan de heer Minister me het bedrag meedelen van de
bezoldiging van de Voorzitter en eventueel van de andere
bestuurders van de gewestelijke openbare maatschappijen en
de adviesraden waar de Minister toezicht op uitoefent,
alsmede het bedrag van hun presentiegelden en van de
onkostenvergoeding waarop de bestuurders aanspraak kun-
nen maken ?

Question n° 390 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.)

Les emoluments des administrateurs des societes publiques
de la Region et des membres des conseils consultatifs.

Monsieur le Ministre peut-il m'mdiquer le montant de
1'indemnite allouee au President, eventuellement aux autres
administrateurs ainsi que celui des jetons de presence et des
remboursements de frais des administrateurs auxquels ces
derniers peuvent pretendre au sein des societes publiques
regionales et des conseils consultatifs dont le Ministre a la
tutelle ?

358



2858 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 16 april 1993 (nr. 29)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 16 avril 1993 (n° 29)

Vraag nr. 392 van de beer Guillaume d.d. 26 februari 1993
(Fr.):

Kostprijs van bet openbaar vervoer voor de oorlogsinva-
liden.

1k verneem dat er belangrijke verschillen bestonden tussen
de drie gewesten van het land inzake de kostprijs van het
openbaar vervoer voor de oorlogsinvaliden.

Er blijkt inderdaad dat de maatschappijen TEC en DE LIJN
grote prijsverminderingen toekennen aan deze bijzondere
categoric gebruikers, terwij'l de MIVB hen de voile prijs
vraagt.

Kan de Minister mij dit verschil bevestigen en verduidelij-
ken?

Hoewel ik een voorstel van ordonnantie heb ingediend dat
ertoe strekt de oudstrijders en gelijkgestelden, gratis met het
openbaar vervoer te laten reizen in het Brusselse, vraag ik u of
het niet wenselijk zou zijn om nu reeds een einde te stellen aan
deze eventuele tariefdiscriminatie vooral voor de Brusselse
oorlogsinvaliden die zich dubbel beledigd voelen, door belas-
tingen te betalen voor hun Gewest dat het enige zou zijn dat
met hun toestand geen rekening houdt.

Question n° 392 de M. Guillaume du 26 fevrier 1993 (Fr.) :

La tarification des transports en commun pour les invalides
de guerre.

11 me revient que des differences importantes existeraient
entre les 3 regions du pays quant a la tarification des
transports en commun pour les invalides de guerre.

II semble en effet que les societes TEC et DE LIJN octroient
sur leurs parcours de substantielles reductions de prix pour
cette categoric particuliere d'usagers alors que la STIB leur
demande Ie prix plein.

Le Ministre peut-il confirmer ces differences et me les
preciser ?

Independamment du fait que j'ai depose une proposition
d'ordonnance visant a octroyer la gratuite des transports en
commun bruxellois aux anciens combattants et assimiles, ne
serait-il pas souhaitable de mettre fin, des maintenant, a cette
discrimination tarifaire eventuelle, surtout pour les invalides
de guerre bruxellois qui ressentent une double vexation en
payant des impots au profit de leur region qui serait la seule a
ne pas tenir compte de leur situation ?

Vraag nr. 393 van mevrouw de Ville de Goyet d.d.
26 februari 1993 (Fr.):

De aaaleg van een rotonde op de Tentoonstellingslaan in
Jette.

In het kader van de herinrichting van het kruispunt van de
Tentoonstellingslaan met de Laarbeeklaan in Jette, zai een
rotonde worden aangelegd om de verkeerssnelheid te druk-
ken. Deze rotonde is een staaltje van bijzondere stedebouw-
kundige inrichting: verlichtingslantarens, een fontein en een
beeldhouwwerk. In verband met dit beeldhouwerk wens ik de
Minister volgende vragen te stellen.
— Hoeveel kost deze artistieke bestelling;
— Hoe werd de artiest aangewezen? Via wedstrijd? Door

een jury;
— Als een jury werd aangewezen, wie maakte hier dan deel

van uit.

Question n" 393 de M" de Ville de Goyet du 26 fevrier 1993
(Fr.) :

Amenagement d'un road-point, avenue de I'Expositton, a
Jette.

Dans le cadre d'un reamenagement du croisement de
1'avenue de 1'Exposition et de 1'avenue du Laerbeek, a Jette,
un rond-point sera installe de maniere a reduire la vitesse de la
circulation. Ce rond-point fait 1'objet, lui-meme, d'un amena-
gement urbanistique particulier: des luminaires, une fontaine
et une sculpture. Au sujet de cette sculpture, le Ministre peut-
il me preciser:
— le cout de cette commande artistique;
— la maniere dont le choix de 1'artiste s'est opere: par

concours, jury;
— si la presence d'un jury a ere mise en place, quelle en etait

la composition.

Vraag nr. 394 van de heer Drouart d.d. 26 februari 1993
(Fr.) :

De bouw van een nieuw metrostation in het Ziiidstation.

In het tweemaandelijks blad van de GEBOV (Gebruikers
van het Brussels Openbaar Vervoer) staat dat in november
1993 de tunnel waardoor de trams van de lijn 23 (verlengd
naar het Noordstation) en lijn 55 (komende van het nieuwe
station «Alberts in Vorst) het Zuidstation zouden kunnen
bedienen en aansluitend de ondergrondse as Noord-Zuid, in
gebruik zou worden genomen.
— verdieping 1: lokettenzaal;
— verdieping 2: metro naar Clemenceau en trams naar het

Albertplein;

— verdieping 3: metro naar de Naamse Poort en trams naar
het centrum.

Het overstappen van tram op metro zonder van perron te
moeten veranderen, is positief.

Question n° 394 de M. Drouart du 26 fevrier 1993 (Fr.):

Amenagement de la nouvelle station de metro, gare du
Midi.

On peut lire dans le bulletin bimestriel de janvier du GUTIB
(Groupement des Usagers des Transports intercommunaux
bruxellois) que: «Le mois de novembre 1993 devrait voir la
mise en service du tunnel permettant aux tamways des lignes
23 (prolonge a la gare du Nord) et 55 venant de la nouvelle
station « Albert» (Forest) de rejoindre la gare du Midi et 1'axe
souterrain Nord-Midi.
— etage 1: salle des guichets;
— etage 2: metro vers Clemenceau et trams vers place

Albert;

— etage 3: metro vers Porte de Namur et trams vers Centre.

Le transit quai a quai entre tram et metro est un point
positif.
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Wanneer de reiziger in het b.elangrijkste station van het
land van de trein stapt, zai hij om naar het centrum te gaan
(Beurs, de Brouckereplein) moeten kiezen tussen twee opios-
singen: een bovengrondse (52, 58, 81) of een ondergrondse
(23, 55) tram nemen.

Dit brengt op de spitsuren geen tijdverlies met zich, maar
kan de reiziger buiten de spitsuren wel veel tijd doen
verliezen.

De opiossing zou erin bestaan in de lokettenzaal van het
station aan te duiden waar de trams zich bevinden.

Zou de Minister me kunnen zeggen welk standpunt de
afgevaardigde van de Executieve in het beheerscomite van de
MTVB betreffende dit probleem heeft ingenomen ?

Neanmoins, a la descente du train a la gare la plus
importante du pays. Ie voyageur se dirigeant vers Ie centre
ville (Bourse, place de Brouckere) devra choisir entre deux
possibilites: prendre un tram en surface (52, 58, 81) ou bien
en sous-sol (23, 55).

Cette situation peut etre supportable en heure de pointe,
mais en periode creuse, elle devient inacceptable.

Une solution consisterait dans 1'affichage de la position des
trams a 1'interieur de la gare, dans la salle des guichets.

Le Ministre pourrait-il m'informer de 1'attitude du delegue
de 1'Executif au comite de gestion de la STIB par rapport a la
question posee ci-dessus ?

Vraag nr. 395 van de heer Adriaens d.d. 2 maart 1993 (Fr.):

Het Getspad op de Gulden Vlieslaan.

Op de Gulden Vlieslaan vindt men vanaf de Riddersstraat
een fietspad van ongeveer 150 m. lang. Dit pad is voortdu-
rend bezet door voertuigen die onwettelijk stationeren.

Is dit pad een voorloper voor nieuwe innchtingen, opgeno-
men in een verkeersproject voor fietsers op de kleine ring of is
het slechts een gemakkelijk alibi om te laten geloven dat men
iets voor de fietsers doet ?

Als, zoals ik het hoop, het eerste deel van het alternatief uw
antwoord is, hoe denkt het Gewest dat het de voor de fietsers
voorbehouden ruimte zai vrij'houden indien men weet dat de
gemeentepolitie zich niet inspant om de wettelijkheid van de
stationering in dergelijke plaatsen die aan een maximale druk
van de auto's zijn onderworpen, te doen naleven ?

Vraag nr. 396 van mevrouw Nagy d.d. 2 maart 1993 (Fr.):

De werken aan de tunneliagang van de parking «Deux
Fortes ».

Bij het Bestuur voor de Uitrustingen en Verplaatsingen
werd een aanvraag tot bouwvergunning ingediend met
betrekking tot de werken aan de tunnelingang van de parking
« Deux Portes ». Deze werken moeten een aanvulling zijn voor
de werken die het hebben mogelijk gemaakt het parkeerter-
rein via de vroegere tunnelingang van de premetro te berei-
ken.

Al deze werken hebben uitsluitend betrekking op prive-
doeleinden. ,. -

Kan de Minister me zeggen hoeveel deze beide werken
hebben gekost, de studiekosten, het opstellen van de dossiers
en de precieze verdeling van elkeen tussen de overheid en de
beheerder van de parking inbegrepen ?

Vraag nr. 397 van de heer Guillaume d.d. 2 maart 1993 (Fr.):

Vrachtwagens op de kleiae nag.

Het Brussels Gewest wordt de jongste jaren geconfronteerd
met enorme verkeersopstoppingen op zijn belangrijkste toe-
gangswegen, vooral tijdens de spitsuren.

Question n° 395 de M. Adriaens du 2 mars 1993 (Fr.):

La bands cyclable situee avenue de la To/son d'Or.

Avenue de la Toison d'Or on trouve, a partir de la rue des
Chevaliers, une bande cyclable d'une longueur d'environ
150 m. Cette bande est en permanence occupee par des
vehicules en stationnement illegal.

Cette bande est-elle le premisse d'amenagements nouveaux,
integres dans un projet de circulation cycliste coherent sur la
petite ceinture, ou n'est-elle qu'un alibi commode pour faire
croire qu'on agit pour les usagers cyclistes ?

Si, comme je 1'espere, la premiere branche de 1'alternative
est votre reponse, comment la Region pense-t-elle faire
respecter 1'espace reserve aux cyclistes alors que 1'ont connait
le manque de diligence des polices communales pour faire
respecter la legalite des stationnements dans de tels endroits
soumis a une pression automobile maximale ?

Question n» 396 de M™ Nagy du 2 mars 1993 (Fr.):

Les tra.va.wi a la tremie du parking des Deux Portes.

Une demande de permis de batir a ete introduite par
1'Administration de 1'Equipement et des Deplacements
concernant des travaux a la tremie du parking des Deux
Portes. Ceux-ci sont envisages en complement aux travaux
ayant permis d'acceder au parking par 1'ancienne tremie de
premetro.

Tous ces ouvrages sont a finalite exclusivement privee.

Le Ministre peut-il me preciser le cout de ces deux
ouvrages, y compris les frais d'etudes et de constitution des
dossiers et la repartition precise pour chacun d'eux entre
pouvoirs publics et gestionnaires du parking.

Question n" 397 de M. Guillaume du 2 mars 1993 (Fr.) :

Les poids lourds sur la petite ceinture.

La Region bruxelloise connatt depuis quelques annees des
problemes extremement preoccupants d'embouteillages de ses
principales voies d'acces, principalement aux heures de
pointe.
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Het feit dat de vrachtwagens misbruik maken van de lanen
van de kleine ring, ten einde opstoppingen op de Ring te
vermijden, heeft een uiterst negatieve invloed op de verkeers-
viotheid, op het leefmilieu en op de veiligheid, vooral wanneer
deze vrachtwagens tegen een zeer hoge snelheid over stads-
snelwegen als de Lambertmontlaan scheuren.

Het verkeersreglement voorziet weliswaar in een mogelijk
parkeerverbod of doorgangsverbod voor vrachtwagens in
sommige straten en wijken. Toch stelt men vast dat deze
bepalingen weinig worden toegepast. Het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest is echter bevoegd, in het kader van het beheer
van de wegen en met toepassing van de wegcode, bijkomende
politiereglementen uit te vaardigen.

Is de Minister van plan een specifieke reglementering voor
de vrachtwagens in Brussel uit te vaardigen of te laten
uitvaardigen ?

A cet egard, 1'utilisation abusive par les poids lourds des
boulevards de la petite ceinture afin d'eviter les encombre-
ments du Ring, a un effet extremement negatif sur la fluidite
du trafic mais aussi sur 1'environnement et la security surtout
lorsqu'ils roulent a grande vitesse sur des «autoroutes
urbaines» du type « boulevard Lambermont».

Si Ie code de la route prevoit bien la possibilite d'interdire Ie
stationnement ou Ie passage de poids lourds dans certaines
rues et dans certaines zones, 1'on constate qu'en pratique ces
dispositions sont peu appliquees. Or la Region de Bruxelles-
Capitale est habilitee, dans Ie cadre de sa fonction de
gestionnaire de'voirie, a prendre des reglements complemen-
taires de police en application du code de la route.

Le Ministre envisage-t-il d'adopter ou de faire adopter une
reglementation specifique sur les poids lourds a Bruxelles ?

Vraag nr. 399 van mevrouw Guillaume-Vanderroost d.d.
4 maart 1993 (Fr.) :

Balans van het jaar 1992, dat door de Europese
gemeenschap als «Europees jaar voor de veiligheid, de
hygiene en de gezondheid op de werkplaatsea» uitgeroepea
werd.

Nu, begin 1993, zou ik willen weten weike acties er werden
ondernomen in de sector van de openbare werken en verkeer
in deze aangelegenheid.

Bi) lezing van de verschillende Info Werven, kon ik kennis
nemen van de taken die uw departement moest uitvoeren
inzake het oprichten en het onderhouden van de infrastruc-
tuur.

In deze publikaties wordt niet gezegd welk soort intrusting
dat het Gewest ter beschikking van de verschillende werven
kan stellen die zowel voor de gewestelijke als gemeentelijke
wegen worden geopend.

Bent u in 1992 op de hoogte gesteld van de aankoop van
voertuigen, specifiek materiaal om de veiligheid van de
arbeiders die op de werven van de MIVB of aan de geweste-
lijke wegen werken, te waarborgen; ik denk vooral aan
doelgericht onderhoud van de tunnels en het .seizoensgebon-
den onderhoud van de centrale bermen en van sommige lanen
of van opritten van autowegen ?

Tijdens een reportage van Tele-Bruxelles gewijd aan de
opening van de verschillende werven in ons Gewest, heb ik
kunnen vaststellen dat er een toestel stond met verlichte
pijien. Behoort dit materiaal tot het Gewest en hoeveel
exemplaren heeft men ervan ?

Question n° 399 de M°" Guillaume-Vanderroost du 2 mars
1993 (Fr.) :

Bit/an de 1'annee 1992 choisie par la Communaute ewo-
peenne comme «l'anaee europeeaae pour la securite, I'hy-
giene et la sasite sur les lieux du travail».

En ce debut d'annee 1993, j'aimerais connanre les diffe-
rentes actions entreprises dans le secteur des travaux publics
et des communications en cette matiere.

A la lecture des differents Info Travaux, )'ai pu prendre
connaissance des taches qui incombent a votre departement
en matiere de creation et d'entretien des infrastructures.

Ce qui n'est pas dit dans ces publications, c'est le type
d'equipements que la Region peut mettre a la disposition des
differents chantiers qui s'ouvrent aussi bien pour les voiries
regionales que communales.

Avez-vous au cours de 1'annee 1992 pris connaissance de
1'acquisition de vehicules, de materiels specifiques pour
assurer la securite des ouvriers qui travaillent aux chantiers de
la STIB, aux voiries regionales; je pense particulierement aux
entretiens ponctuels des tunnels et saisonniers des bermes
centrales de certains boulevards ou bretelles d'autoroutes ?

Lors d'un reportage a Tele-Bruxelles, consacre a 1'ouver-
ture de differents chantiers dans notre Region, j'ai pu
constater la presence d'engins equipes de fleches lumineuses.
Est-ce du materiel appartenant a la Region et combien en
possede-t-on ?

Vraag nr. 400 van de heer Maingain d.d. 4 maart 1993 (Fr.):

« Tourist Passport».

De pers maakte gewag van een nieuwe abonnementsfor-
mule op het MIVB-net onder de benaming «Tourist Pas-
sport*,.. . . .

Met deze formule kan men gedurende 24 uur op gans het
net reizen en krijgt men vermindering op foegangen tot '13
musea en Brusselse attracties.

Question n° 400 de M. Maingain du 4 mars 1993 (Fr.):

« Tourist Passport».

La presse a fait etat du lancement d'une nouvelle formule
d'abonnement sur le reseau de la STIB, sous la denomination
de « Tourist Passport ».

Cette formule donne la possibilite de voyager pendant 24
heures sur 1'ensemble du reseau et offre une serie de reduc-
tions sur les entrees a treize musees et attractions bruxellois.
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Hoe lovenswaardig dit initiatief dat bijdraagt tot de
ontwikkeling van het toerisme in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ook zij, men kan slechts opnieuw betreuren dat de
MTVB dacht dat het goed was enkel Engels te gebruiken voor
het opschrift van dit nieuw produkt.

Zou zij niet eveneens hebben kunnen waken over het
gebruik van de Franse taal, de enige officiele taal met
internationale uitstraling in het Hoofdstedelijk Gewest?
Aldus vermenigvuldigt de MIVB betwistbare en betwiste
taalpraktijken (cfr. «Brussels Business Pass»).

Hebt u de veranrwoordelijken van de MIVB richtlijnen
gegeven om een einde te stellen aan deze manier van doen en
te eisen dat tenminste het Frans op dit soort document wordt
vermeld ?

Het gaat over Brussels imago als grootstad van de Franse
taal.

Pour louable que soit cette initiative qui contribue au
developpement du tourisme en Region de Bruxelles, on ne
peut qu'une nouvelle fois regretter que la STIB ait cm bon de
recourir exclusivement a 1'anglais pour 1'intitule de ce nou-
veau produit.

N'aurait-elle pas pu egalement veiller a faire usage de la
langue francaise,' la seule langue officielle de la Region de
Bruxelles a rayonnement international ? Ainsi, la STIB mulri-
plie des pratiques linguistiques contestables et contestees (cfr.
Ie "Brussels Business Pass»).

Avez-vous donne des instructions aux responsables de la
STIB pour mettre fin a cette maniere de faire et exiger qu'a
tout Ie moins. Ie francais soit mentionne sur ce type de
document ?

II y va de 1'image de Bruxelles comme grande ville de langue
francaise.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.

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

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

Utilisation ecologique du papier.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2434.

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

Benaming van de Brusselse Executieve ia de briefwisseling
met de aadere Executieven.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 2719.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 2719.

Vraag nr. 96 van de heer Vandenbossche d.d. 26 februari
1993 (N.):

Weigenag van toepassmg van ordoananties door de
recbtscolleges.

De ordonnanties onderscheiden zich van decreten in de zin
dat zij kunnen worden aangevochten voor de gewone rechter
en dus niet dezelfde rechtskracht hebben als een decree! of een
gewone wet, weike zijn gelijkgeschakeld.

Kan de heer Staatssecretaris mij laten weten of in het kader
van zijn bevoegdheden er reeds een aanvechting is geweest
van een van zijn ordonnanties voor de gewone rechter ?

In posirief geval, kan de heer Staatssecretaris mij de
gronden van die weigering van toepassing laten kennen ?

Question n° 96 de M. Vandenbossche du 26 fevrier 1993
(N.):

Re/us d'application d'ordonnances par les juridictions.

Les ordonnances se distinguent des decrets en ce sens
qu'elles peuvent etre contestees devant Ie juge ordinaire et
qu'elles n'ont done pas la meme force de droit qu'un decret ou
qu'une loi ordinaire, lesquels sont mis sur pied d'egalite.

Le Secretaire d'Etat peut-il me dire si, dans Ie cadre de ses
competences, il y a deja eu contestation d'une de ses
ordonnances devant le juge ordinaire ?

Dans 1'affirmative, le Secretaire d'Etat peut-il me communi-
quer les motifs a la base du refus de les appliquer ?
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,

Openbaar Ambt
en Externe Betrekkingen

Vraag nr. 94 van de heer Drouart d.d. 8 februari 1993 (Fr.) :

Hulpfoadsea voor maatscbappelijk onderzoek.

In zijn antwoord op mijn vorige schriftelijke vraag, had de
Staatssecretaris mij de bedragen per gemeente medegedeeld
van de Hulpfondsen voor maatschappelijk onderzoek
bepaald in de ordonnantie met betrekking tot een recht op een
minimumlevering van elektriciteit.

Ten opzichte van deze bedragen toegekend aan de verschil-
lende gemeenten, zou de Staatssecretaris mij per gemeente
kunnen zeggen weike bedragen echt werden uitgegeven en
onder weike vorm ?

Zou hij mij eveneens het aantal maatschappelijke onder-
zoeken kunnen mededelen die per gemeente werden behan-
deld en met welk resultaat ?

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

et des Relations exterieures

Question n» 94 de M. Drouart du 8 fevrier 1993 (Fr.):

Foods d'entraide pour enquete sociale.

Dans sa reponse a une question ecrite precedente, Ie
Secretaire d'Etat m'avait communique les montants, par
commune, des Fonds d'entraide pour enquete sociale definis
dans 1'ordonnance relative au droit a la fourniture minimale
d'electricite.

Par rapport a ces montants attribues aux differentes
communes. Ie Secretaire d'Etat pourrait-il me communiquer
par commune les montants reellement depenses et sous
quelles formes ?

Pourrait-il egalement me communiquer Ie nombre d'en-
quetes sociales par commune qui ont ete traitees et avec quels
resultats ?

Vraag nr. 95 van de heer Drouart d.d. 15 februari 1993 (Fr.):

De gasafsluitisgen in het Brussels Hoofdstedefijk Gewest.

Kan de heer Staatssecretaris me meedelen hoeveel gastellers
sedert zijn aantreden in eike gemeente en voor elk jaar werden
afgesloten ?

Zou hij me ook het omzetcijfer, de winst en de verdeling
van deze winst van de gasmaatschappijen in ons Gewest
kunnen meedelen ?

Question n° 95 de M. Drouart du 15 fevrier 1993 (Fr.) :

Les coupures de gaz dans la Region de BruxelIes-Capitale.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat pourrait-il me fournir, depuis
son installation. Ie nombre de coupures de compteurs de gaz,
par commune et par annee ?

Pourrait-il egalement me preciser Ie chiffre d'affaires, Ie
benefice et la maniere dont celui-ci est distribue par les
societes de distribution de gaz de notre Region ?

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
(Fr.):

Verhoudiag schade Zooienwoud/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 1'Eau

Questions posees a M. Gosuin

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

Rapport degats Foret de Soigaes/Autres bois.

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

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

Verguamngea afgeleverd en controles 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 ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1151.
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Vraag nr. 133 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 november
1990 (Fr.) :

Bevel van de rechterin kortgedmg van 2 november 1990. -
Afgifte van een gratis jachtvergunning.

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

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

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

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

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

Herstefling in oorspronkelijke staat van het Elizabetbpark
in Koekelberg.

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

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

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.

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

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

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

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

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

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-mcom-
modo, faute de personnel sufGsant a 1'Administration de
1'Environnemeat.

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 1'Institut bruxellois pour la Gestion de
1'Environnement.

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

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

Klachten over de Srma Cebelor in Ganshoren.

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 Srme Cebelor a Ganshoren.

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



2864 Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 16 april 1993 (nr. 29)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 16 avril 1993 (n° 29)

II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie

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

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstellin^

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

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

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.

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

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

Traductioa simultanee des debats lors des conseils commu-
naux.

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

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

Veraieuwing van het stadsweefsel. — Subsidies van de
Executieve.

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

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

Renovation du tissu urbaia. — Subventions accordees par
1'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 afdeliiig informatics in de verscbil-
lende gemeenten.

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

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

Organigramme du personnel charge du departement de
t'mformatique dans les differentes communes.

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

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

Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St.-Gillis.

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

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

Renovation d'immeubles isoles a St-GUles.

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

De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten
inzake stadsvernieuwing.

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

De gewestelffke subsidies voor de gemeeaten.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 28, biz. 2723.

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

Les subsides regionaux aux communes.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans le
Bulletin n° 28, p. 2723.

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

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 28, biz. 2727.

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

L'implantation de bureaux des regions d'Europe dans le
quartier europeen.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans le
Bulletin n° 28, p. 2727.

Vraag nr. 583 van mevrouw Nagy d.d. 5 februari 1993 (Fr.) :

De toepassing van de omzendbrief met betrekking tot de
hotels.

Op 17 juli 1991 zond de Minister-Voorzitter het geweste-
lijk bestuur voor stedebouw en de burgemeesters en schepe-
nen van de 19 gemeenten een ministerieel rondschrijven met
de criteria voor de vestiging van nieuwe hotels in Brussel.

Anderhalf jaar na de inwerkingtreding, dringt een eerste
evaluatie zich op.

Kan de geachte Minister me zeggen:

1. Of een evaluatie werd gemaakt en weike besluiten
hieruit werden getrokken ?

2. Hoeveel stedebouwkundige vergunningen voor de bouw
van hotels sedert de inwerkingtreding van de circulaire
werden uitgereikt?

3. Hoeveel prive-woningen in diezelfde periode voor het
optrekken van hotels zijn gesneuveld ?

Question n° 583 de M-" Nagy du 5 fevrier 1993 (Fr.) :

L'application de la circulaire relative aux etablissements
hoteliers.

Le 17 juillet 1991, le Ministre-President adressait a 1'admi-
nistration regionale de 1'urbanisme et aux bourgmestres et
echevins des 19 communes une circulaire ministerielle preci-
sant les criteres d'implantation de nouveaux etablissements
hoteliers a Bruxelles.

Une premiere evaluation de son application s'impose un an
et demi apres son entree en vigueur.

L'honorable Ministre peut-il me preciser:

1. Si cette evaluation a ete faite et quels enseignements on
peut en tirer ?

2. Combien de permis d'urbanisme concernant des projets
hoteliers ont ete delivres depuis 1'entree en vigueur de la
circulaire ?

3. Combien de logements prives ont ete sacrifies a la
construction d'hotels pendant cette meme periode ?

359
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4. Soms verplicht de ministeriele omzendbrief tot compen-
saties op het vlak van huisvesting. Hoeveel nieuwe woningen
werden aldus opgetrokken ?

5. Werd uiteindelijk ook verplicht tot compensaties bij de
afgifte van een vergunning voor de bouw van een hotel op de
hoek van de Leopoldstraat en de Schildknaapstraat ? Uit de
registers van de burgerlijke stand blijkt immers dat de ge-
sloopte gebouwen, trouwens prachtige voorbeelden van neo-
klassieke architectuur, tot voor kort werden bewoond, waar-
door in een straal van 200 meter compensatiewoningen moes-
ten worden opgetrokken.

6. Ook over hotelprojecten in de kwetsbare Vijfhoek is de
jongste maanden heel wat te doen geweest: het hotel Central,
tegenover de Beurs, neemt een gehele huizenblok in beslag; de
Sarma tussen de Antoine Dansaertstraat en de Sint-Katelijne;
de Zwarte Toren; het terrein aan de Charleroisesteenweg, in de
steek gelaten na het faillissement van vastgoedpromotor BAC.
Hoever staat het met deze dossiers ? Is het redelijkerwijs nog
verantwoord stedebouwkundige vergunnirigen af te geven,
wetende dat de economische vooruitzichten in de sector alles
behalve schitterend zijn ?

7. Is de tijd niet aangebroken om een halt toe te roepen aan
de bouw van nieuwe hotels om op korte termijn overcapaciteit
te vermijden, zoals in alle conjuncturele analyses wordt aange-
geven ? Zou er geen nieuw moratorium moeten worden opge-
legd ? Zo niet, zou de bouw van nieuwe hotels dan niet moeten
worden bemoeilijkt door bijvoorbeeld op het vlak van de
bestemmingsplannen de bouw van hotels niet langer te koppe-
len aan het optrekken van woningen ?

Aatwoord: 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.

4. La circulaire ministerielle impose, dans certains cas, des
compensations en logement. Combien de nouveaux logements
ont-ils ete construits dans ce cadre ?

5. Des compensations ont-elles finalement ete imposees lors
de la delivrance du permis de construire un hotel a 1'angle des
rues Leopold et de 1'Ecuyer ? En effet, il ressort des registres de
1'Etat civil que les immeubles sacrifies, qui sont par ailleurs des
exemples de qualite de 1'architecture neo-classique, etaient
habites jusque dans un passe recent, ce qui imposait la cons-
truction, dans un rayon de 200 metres, de logements compen-
satoires.

6. Des projets d'hotels, situes tous dans la zone sensible du
Pentagone, ont fait parler d'eux ces derniers mois : la recons-
truction de 1'hotel Central sur tout un Hot face a la Bourse,
1'emplacement du Sarma entre les rues Antoine Dansaert et
Sainte-Catherine, les abords de la Tour Noire, Ie terrain aban-
donne de la chaussee de Charleroi suite a la faille du promoteur
immobilier BAC. Quelle est 1'evolution de ces dossiers ? Des
permis d'urbanisme peuvent-ils encore etre raisonnablement
delivres alors que les perspectives economiques dans Ie secteur
hotelier sont si mauvaises ?

7. N'est-il pas temps de mettre un terme a la construction de
nouveaux hotels pour eviter line surcapacite que toutes les
analyses conjoncturelles predisent a court terme ? Un nouveau
moratoire ne devrait-il pas etre impose ? A defaut, ne faudrait-
il pas rendre 1'implantation de nouveaux hotels plus difficile en
cessant, par exemple, de 1'assimiler a du logement au niveau
des plans d'affectation ?

Reponse: Afin de pouvoir fournir a 1'honorable membre
une reponse la plus eclairee possible, j'ai interroge mon admi-
nistration 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. 598 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993 (Fr.) :

De afgifte van een stedebouwkundige verguooing voor een
hondepiste.

In een vorige schriftelijke vraag (nr. 518), ondervroeg ik de
Minister-Voorzitter over de stedebouwkundige voorwaarden
waaraan moet worden voldaan om een terrein voor honden-
dressuur aan te leggen. De Minister-Voorzitter antwoordde
dat voor dit soort van installatie krachtens artikel 84, §1,5°
van de ordonnantie van 29 augustus 1991 een stedebouwkun-
dige vergunning vereist is en dat ook voor de andere construc-
ties die tot de installatie behoren een (andere) vergunning is
vereist.

Kan de Minister-Voorzitter me zeggen of het terrein voor
hondendressuur in Neerpede, naast de weg die de Verlossings-
straat verbindt met de Vlasendaalstraat (plan als bijiage) aan
de vereiste exploitatievoorwaarden voldoet? Zo niet, weike
maatregelen heeft de Minister-Voorzitter getroffen om de wet
te doen naleven ?

Aatwoord: 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" 598 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.):

La delivrance d'un permis d'urbanisme pour une piste d'edu-
cation canine.

Dans une question ecrite precedente (n° 518), j'avais inter-
roge Ie Ministre-President sur les conditions urbanistiques
necessaires a 1'implantation d'une piste canine. Le Ministre-
President a souligne que ce type d'installation est soumis au
permis d'urbanisme en vertu de 1'article 84, § 1°, 5° de 1'ordon-
nance du 29 aout 1991 et ceci independamment des construc-
tions connexes.

Le Ministre-President peut-il me dire si la piste d'education
canine situee a Neerpde, en bordure du sentier reliant le bas de
la rue de la Delivrance a la rue Vlasendael (plan en annexe)
remplit les conditions necessaires pour son exploitation ? Dans
la negative, quelles mesures le Ministre-President a-t-il prises
pour faire respecter la loi ?

Reponse : Afin de pouvoir fournir a 1'honorable membre
une reponse la plus eclairee possible, j'ai interroge mon admi-
nistration 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.
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Vraag nr. 604 van mevrouw Nagy d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

De werldag van de Gewesteljjke Commissie voor de
Ruimtelijke Ordeniag.

Sedert juli 1992, en krachtens artikel 209 van de ordonnan-
tie houdende organisatie van de planning en de stedebouw,
verzekert de GCRO opdrachten die later aan de toekomstige
gewestelijke Commissie voor Ontwikkeling zullen worden
toevertrouwd.

Ik verneem dat de GCRO gewoonlijk bijeenkomt zonder
dat het quorum van haar leden bereikt is. Zij kwam bij-
voorbeeld bijeen aangaande het BPA van het huizenblok 30
(Idalistraat, Troonstraat, Waversesteenweg) op 23 februari
1993 maar kon geen advies geven omdat het quorum niet was
bereikt. Zij kwam over hetzelfde onderwerp bijeen op
3 maart 1993 en heeft tenslotte een gunstig advies gegeven
voor dit BPA, met eenparigheid van de vier aanwezige leden.

Deze feitelijke toestand brengt mij ertoe de Minister de
volgende vragen te stellen :

1. Hoeveel vergaderingen heeft de GCRO gehouden sinds
1 juli 1992 ?

2. Hoe dikwijis was het vereiste quorum in deze vergade-
ringen bereikt?

3. Hoeveel en weike BPA kregen een gunstig advies van
deze commissie ?

4. Op weike data vergaderde de GCRO en hoeveel leden
waren er aanwezig op eike vergadering wat elk van deze
BPA's betreft?

Aatwoord: We hebben de vraag aan de administratie
voorgelegd en bezorgen zo snel mogelijk het antwoord aan
het geachte lid.

Question n" 604 de M"" Nagy du 12 mars 1993 (Fr.):

Le foactionaement de la Commission regionale d'Amena-
gement du Territoire.

Depuis le 1° juillet 1992, en vertu de 1'article 201 de
1'ordonnance organique de la planification et de 1'urbanisme,
la CRAT assure les missions qui seront ulterieurement
confiees a la future Commission regionale de Developpement.

II me revient que la CRAT se reunit generalement sans que
le quorum de ses membres ne soit atteint. A titre d'exemple,
elle s'est reunie au sujet du PPA de 1'ilot 30 (rue d'ldalie, du
Trone, chee de Wavre) le 23 fevrier 1993 mais n'a pu remettre
d'avis faute de quorum. Elle s'est reunie sur le meme sujet le
3 mars 1993 et a finalement rendu un avis favorable a ce PPA
a 1'unanimite de ses membres, a savoir 4 personnes.

Get etat de fait m'amene a poser au Ministre les questions
suivantes :

1. Combien de reunions a tenu la CRAT depuis le 1° juillet
1992 ?

2. Combien de fois, lors de ces reunions, le quorum des
membres a-t-il ete atteint?

3. Combien de PPA ont abouti a un avis favorable de la
dite commission et lesquels ?

4. Pour chacun de ces PPA, quelle etait la date de reunion
de la CRAT et quel etait le nombre de membres a chacune de
ces reunions ?

Reponse: Nous questionnons notre administration a ce
sujet et faisons parvenir notre reponse le plus rapidement
possible a 1'honorable membre.

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Exteme Betrekkingen

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

Overzicht van de mobtliteit van de Brusselse ambteaaren.

Ik zou het op prijs stellen de volgende gegevens te
verkrijgen :

— een overzicht van de mobiliteit van de Brusselse ambtena-
ren in 1989-1990 en 1991 naar leeftijd, geslacht, niveau
en rang tussen het Ministerie van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest en andere gecentraliseerde of gedecentrali-
seerde openbare diensten;

— een overzicht van het aantal personeelsleden van de
Brusselse overheidsdiensten en besturen die naar de prive-
sector overstapten en omgekeerd in 1989-1990 en 1991
naar leeftijd, geslacht, niveau en rang.

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

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

Apeiqu de la mobilite des foactioonaires bruxellois.

Je souhaiterais obtenir les donnees suivantes :

un apercu de la mobilite en 1989, 1990 et 1991 des
fonctionnaires bruxellois entre le Ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale et d'autres services publics centra-
lises ou decentralises, avec une repartition par age, sexe,
niveau et rang;
un apercu du nombre de membres du personnel des
administrations et services publics bruxellois qui sont
passes au secteur prive et inversement en 1989, 1990 et
1991, avec une repartition par age, sexe, niveau et rang.
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Aatwoord: Tot mijn spij't 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.

Reponse: Je suis au regret d'informer 1'h.onorable 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. 173 van de heer de Lobkowicz d.d. 4 maart 1993
(Fr.):

Gemiddeld jaarlijks uurrooster van de gemeentelijke en
gewestelijke ambtenaren.

Kan de geachte Voorzitter van de Executieve mij zeggen
welk het gemiddeld jaarlijks uurrooster is dat door de
ambtenaren van de verschillende gemeentelijke en geweste-
lijke besturen wordt gepresteerd ?

Kunnen deze cijfers mij medegedeeld worden met een
klassiflcatie van de verschillende besturen volgens het resul-
taat van het onderzoek ?

Opdat de resultaten zo nauw mogelijk bij de werkelijkheid
zouden aansluiten zou men rekening moeten houden met het
wekelijks officieel uurrooster, de verloven, de verzekerde
diensten, een eventuele zomeruurrooster...

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.

Question n° 173 de M. de Lobkowicz du 4 mars 1992 (Fr.) :

Moyeane borajre annuelle de travail des fonctionnaiies
commuaaux et regionaux.

L'honorable Ministre pourrait-il me dire quelle est la
moyenne horaire annuelle de travail preste par les fonction-
naires des differentes administrations communales et des
differentes administrations regionales ?

Ces chiffres pourraient-ils m'etre communiques en classant
les differentes administrations selon Ie resultat de 1'enquete ?

II y aurait lieu, afin d'obtenir des resultats aussi proches
possibles de la realite de tenir compte de 1'horaire officiel
hebdomadaire, des conges, des services assures, d'un eventuel
horaire d'ete...

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

Woonplaats van de personeelsleden van bet Gewest.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 28, biz. 2728.

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

Domiciliatioa des agents regionaux.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 28, p. 2728.

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

De (on)gelijke behandeling tussea mannea en vrouwea in
de gewestelijke besturen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 28, biz. 2728.

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

Les (in)egalites de traitement entre homines et femmes au
sein de {'administration regionale.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 28, p. 2728.
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Vraag nr. 193 van de heer Drouart d.d. 24 febroari 1993
(Fr.):

De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke
opeabare maatscbappijen en van de leden van de adviesraden.

Kan de heer Minister me het bedrag meedelen van de
bezoldiging van de Voorzitter en eventueel van de andere
bestuurders van de gewestelijke openbare maatschappijen en
de adviesraden waar de Minister toezicht op uitoefent,
alsmede het bedrag van hun presentiegelden en van de
onkostenvergoeding waarop de bestuurders aanspraak kun-
nen maken ?

Astwoord: Tot mijn spijt moet ik het geachte lid medede-
len dat de inlichtingen die we van de Administratie rnoeten
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.

Question n» 193 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.) :

Les emoluments des administrateurs des sodetes publiques
de la Region et des membres des conseils consultatifs.

Monsieur Ie Ministre peut-il m'indiquer Ie montant de
1'indemnite allouee au President, eventuellement aux autres
administrateurs ainsi que celui des jetons de presence et des
remboursements de frais des administrateurs auxquels ces
derniers peuvent pretendre au sein des societes publiques
regionales et des conseils consultatifs dont Ie Ministre a la
tutelle?

jReponse: Je suis au regret d'mformer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres de
1'Admmistration 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 Opeabare Werken,
Verkeer en de Vemieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

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

laventaris van de gebouwea gebruikt door bet Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 28, biz. 2731.

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.):

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

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n" 28, p. 2731.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

Evolutie van de bescbermiagsdossiers te Brussel.

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

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

et de la Politique de 1'Eau

Question 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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III. Vragen van de Raadsleden
en antwoorden van de Ministers

III. Questions posees par les Conseillers
et reponses donnees par les Ministres

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

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

Vraag nr. 507 van de heer Vandenbussche d.d. 29 September
1992 (N.):

Inzagerecht van de gemeenteraadsleden en recbt op foto-
coples.

In de omzendbrief betreffende bet inzagerecht van de
gemeenteraadsleden (art. 84 van de nieuwe gemeentewet),
d.d. 19 januari 1990 van de Minister van Binnenlandse Zaken
wordt volgende beschouwing gegeven betreffende bet nemen,
resp. afleveren van copies aan gemeenteraadsleden.

«Gemeenteraadsleden klagen wel eens dat zij geen copie
kunnen of mogen nemen van documenten die zij inzien.
Hoewel er geen juridische basis is waarop de gemeentebestu-
ren kunnen verplicht worden hun fotocopieapparatuur ter
beschikking te stellen van het individuele raadslid, is bet in de
huidige tijd van technische hulpmiddelen niet meer verant-
woord het inzagerecht te beperken tot het inzien zeif zonder
daaraan een recht tot afschrift nemen te verbinden. Nog
minder kan het verantwoord worden dit afschrift nemen
letterlijk op te vatten en het gemeenteraadslid tot afschrijven
te verplichten. Het is daarom aangewezen dat het college van
burgemeester en schepenen zich soepel zou opstellen en de
gemeentelijke fotocopie-apparatuur zou laten gebruiken,
eventueel tegen een vergoeding waarvan de concrete bepalin-
gen in een reglement kunnen worden opgenomen. Het
weigeren van het gebruik van de copieermachine zou in
dergelijke omstandigheden immers niet behoorlijk gemoti-
veerd kunnen worden ».

In weike gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest wordt
via een reglement bepaald dat een gemeenteraadslid een
fotocopie kan bekomen bij het uitoefenen van het inzage-
recht? Tegen weike prijs? Zijn er gemeenten waar zonder
reglement deze faciliteit wordt verleend ?

Desgevallend eveneens graag vermelding van de gevraagde
retributie.

President et Ministre
de PAmenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

Question n" 507 de M. Vandenbussche du 29 septembre 1992
(N.):

Droit de regard des conseillers communaiix et droit a des
photocopies.

Dans la circulaire du Ministre de 1'Interieur relative au
droit de regard des conseillers communaux (art. 84 de la
nouvelle loi communale) du 19 janvier 1990, figurent les
considerations suivantes quant aux photocopies que peuvent
obtenir les conseillers communaux.

« Les conseillers communaux se plaignent parfois qu'ils ne
peuvent obtenir de copie des documents qu'ils consultent.
Encore qu'il n'existe pas de base juridique etablissant dans Ie
chef des administrations communales 1'obligation de mettre
leur materiel de photocopie a la disposition de chaque
conseiller, il ne se justifie plus alors que nous disposons
actuellement des moyens techniques necessaires, de limiter Ie
droit de regard a la seule consultation sans 1'assortir du droit
de prendre copie. II se justifierait encore moms d'entendre
litteralement Ie mot « copie » et d'obliger Ie conseiller commu-
nal a prendre copie manuscrite. II est done indique que Ie
college des bourgmestre et echevins adopte une attitude
souple et permette 1'utilisation du materiel communal de
photocopie eventuellement moyennant paiement d'une
indemnite dont les modalites concretes peuvent figurer dans
un reglement. Le refus d'utilisation de la photocopieuse, dans
de telles circonsfances, ne saurait en effet se justifier».

Dans quelles communes de la Region-Capitale existe-t-il un
reglement stipulant qu'un conseiller communal peut obtenir
une phtocopie lors de 1'exercice du droit de regard? A quel
prix ? Y a-t-il des communes qui accordent cette facilite sans
reglement ?

Le cas echeant, je souhaiterais egalement etre informe du
montant de la retribution demandee.
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Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
uit een rondvraag bij de 19 Brusselse gemeenten blijkt dat
geen enkele gemeente fotocopieen weigert af te leveren van de
stukken die onderworpen zijn aan het inzagerecht van de
gemeenteraadsleden.

Het geachte lid vindt hieronder, in de vorm van een tabel
de door hem gevraagde inlichtingen :

Gemeenten

Anderlecht

Oudergem

Sint-Agatha-Berchem

Brussel

Etterbeek

Evere

Vorst

Ganshoren

Elsene

Jette

Koekelberg

Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Gillis

Sint-Joost-ten-Node

Schaarbeek

Ukkel

Watermaal-Bosvoorde

Sint-Lambrechts-Wbluwe

Sint-Pieters-Woluwe

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

Deficit van bet gemeentelijk onderwijs.

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

Reglement

)"a

neen

neen

neen

)'a

neen

neen

neen

neen

neen

)'a

)'a

neen

neen

neen

neen

neen

\3-

)'a

Prijs
per fotocopie

5fr.

gratis

gratis

5fr.

5fr.

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

30 fr.

1 fr.

gratis

3fr.

gratis

gratis

kostprijs

kostprijs

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
qu'il ressort d'une enquete aupres des 19 communes bruxel-
loises, qu'aucune commune ne refuse de delivrer des photoco-
pies de documents qui sont soumis au droit de regard des
conseillers communaux.

L'honorable membre trouvera ci-apres un tableau repre-
nant les reponses a sa question :

Communes

Anderlecht

Auderghem

Berchem-Samte-Agathe

Bruxelles

Etterbeek

Evere

Forest

Ganshoren

Ixelles

Jette

Koekelberg

Molenbeek-Saint-Jean

Saint-Gilles

Saint-Josse-ten-Noode

Schaerbeek

Uccle

Watermael-Boitsfort

Woluwe-Saint-Lambert

Woluwe-Saint-Pierre

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

Deficit de 1'enseignemeat communal.

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

Reglement

oui

non

non

non

oui

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

non

non

non

oui

oui

Prix
par photocopie

5F

gratuit

gratuit

5 F

5F

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

30 F

I F

gratuit

3F

gratuit

gratuit

prix coutant

prix coutant
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Antwoord: Het geachte lid gelieve hierna de gevraagde
inlichtingen per gemeente te vinden:

Reponse: L'honorable membre trouvera dans les tableaux
ci-apres les renseignements demandes par commune:

Gemeenten

Anderlecht

Oudergem

Berchem

Brussel

Etterbeek

Evere

Vorst

Ganshoren

Elsene

Jette

Koekelberg

Molenbeek

Sint-Gillis

Sint-Joost

Schaarbeek

Ukkel

Watermaal

St-Lambrechts-Woluwe

Sint-Pieters-Woluwe

Rekening 90

Compte 90

- 163.408.707

- 59.589.090

- 42.017.659

- 1.063.581.350

- 67.227.196

- 54.720.078

- 108.192.070

6.102.170

- 131.056.023

- 91.181.000

- 10.040.765

- 116.778.901

91.921.551

- 38.319.885

- 93.154.808

- 162.449.873

- 62.236.727

- 137.361.014

- 49.369.307

Rekening 91

Compte 91

- 205.088.427

- 68.973.898

- 41.728.178

- 969.072.820

- 75.581.613

- 59.694.442

- 112.243.560

- 7.428.862

- 99.570.357

- 94.934.000

- 10.052.121

- 116.936.759

- 99.232.085

- 43.159.833

- 182.283.446

- 169.182.918

- 63.501.254

- 112.747.003

- 49.138.828

Begroting 92

Budget 92

- 227.769.086

- 77.590.275

- 52.350.415

- 949.787.001

- 100.558.613

- 80.761.149

- 121.875.800

- 7.527.942

- 118.588.404

- 98.820.000

- 12.212.339

- 159.827.790

- 109.475.705

- 46.543.432

- 105.240.462

- 207.573.335

- 74.194.856

- 173.745.454

- 69.385.758

Communes

Anderlecht

Auderghem

Berchem

Bruxelles

Etterbeek

Evere

Forest

Ganshoren

Ixelles

Jette

Koekelberg

Molenbeek

Saint-Gilles

Saint-Josse

Schaerbeek

Uccle

Watermael

Woluwe-St-Lambert

Woluwe-St-Pierre

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

Opbreagst voor de admiaistratie van de kortingszegels van
de tankstations.

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

Kan de heer Minister-Voorzitter me zeggen of de ambtena-
ren van zijn administratie en de leden van zijn Kabinet die de
dienstwagens gebruiken, verplicht zijn de door de tanksta-
tions afgegeven kortingszegels te vragen ? Zoniet, kan de heer
Minister-Voorzitter me dan meedelen waarom met ?

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

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

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

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

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

Une circulaire precisant les regles en la matiere existe-telle ?
Le cas echeant, Monsieur le Ministre-President envisage-t-il
d'en adresser line aux pouvoirs concernes ?
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Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee
te delen:

Voor zover kon nagegaan worden gebeurt de bevoorrading
van brandstof voor voertuigen bij de gemeenten en de
intercommunales niet via een verdeler van de aangeduide
leverancier. Meestal kunnen de gemeenten immers beschik-
ken over opslagtanks waardoor een globale levering plaats-
vindt. In enkele gevallen gebeurt de bevoorrading toch via een
plaatselijk station.

Welk systeem ook van toepassing is, steeds is op dergelijke
aanneming de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheids-
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diens-
ten van toepassing.

Dit houdt in dat een beroep op de mededinging verplicht is
volgens de wettelijke voorschriften ter zake. Noodzakelijker-
wijze wordt hierbij een vaste korting op de officiele tarieven
in mededinging gesteld.

De contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien
gelden voor beide partijen en brengen mee dat naderhand
geen extra korting kan bedongen worden.

Deze procedure houdt trouwens in de regel heel wat meer
voordelen in dan de occasionele kortingen waarvan het
geachte lid melding maakt.

Reponse: J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable membre ce qui suit:

Pour autant qu'il puisse etre examine, il ressort que la
fourniture de carburant pour les vehicules des communes et
des intercommunales ne passe pas par un detaillant du
fournisseur designe. La plupart des communes disposent d'un
reservoir, approvisionne de maniere globale. Dans quelques
cas, cette fourniture peut etre faite via une station locale.

Quel que soit Ie systeme retenu, il est toujours fait
application de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marches
publics de travaux, de fournitures et de services.

Cela implique qu'un appel a la concurrence est obligatoire,
compte tenu des dispositions legates. De maniere imperative
une ristourne fixe sur les tarifs officiels y est demandee.

Les obligations contractuelles qui en decoulent, valent pour
les deux parties et impliquent que, par la suite, aucune autre
ristourne exceptionnelle peut etre exigee.

Cette procedure, en regle generale, est plus avantageuse que
les eventuelles ristournes dont 1'honorable membre fait men-
tion.

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

Maximumbedragen voor de gemeentelijke belastingen.

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

Bestaat gelijksoortige circulaire in Brussel ?

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

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
een gelijkaardige omzendbrief niet bestaat in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Krachtens het principe van de fiscale autonomie, vastgelegd
in de artikelen 31 en 108 van de Grondwet, kunnen de
gemeenten eike belasting heffen die zij noodzakelijk achten,
tegen in principe gelijk weike aanslagvoet. Enkel de wet kan
uitzonderingen voorzien op deze autonome bevoegdheid. De
toezichthoudende overheid kan echter optreden indien een
gemeentelijk belastingreglement de wet schendt of het alge-
meen belang schaadt.

Om deze redenen, en gelet op de zeer verscheiden financiele
situatie van de Brusselse gemeenten lijkt het mij niet oppor-
tuun bij wijze van algfame'ne maatregel, maxim umtarieven i:e
suggereren. • - - '

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

Maxima suggeres pour les taxes communales.

Votre homologue de 1'Executif regional wallon. Monsieur
Guy Mathot, vient de publier une circulaire indiquant les
maxima qu'il suggere pour toutes les taxes communales qui
sont nombreuses et variees et qui temoignent de 1'esprit
d'imaginadon des elus communaux wallons.

Existe-t-il une circulaire semblable a Bruxelles ?

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

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
qu'une telle circulaire n'existe pas en Region de Bruxelles-
Capitale.

En vertu du principe de 1'autonomie fiscale, consacree par
les articles 31 et 108 de la Constitution, les communes
peuvent etablir chaque imposition qu'elles jugent necessaire,
en en fixant, en principe, librement Ie taux. La loi seule peut
introduire des exceptions a cette competence autonome.
L'autorite de tutelle peut seulement intervenir si 1'imposition
communale viole la loi ou blesse 1'interet general.

Pour ces raisons, et vu 1'extreme diversite des situations
financieres des communes bruxelloises, il ne me semble pas
opporfuri de suggerer des-tarifs maxima,sous la'forme d'une
directive generale.

360
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Volledigheidshalve kan ik het geachte lid meedelen dat de
leer R. Hotyat, Gewestelijke Staatssecretaris, in het kader van
zijn bevoegdheden inzake ophaling en verwerking van vuilnis,
aan de Brusselse gemeenten een voorstel van belasting-
reglement inzake de reiniging van de openbare weg overge-
maakt heeft. In dit typereglement, dat tot stand gekomen is met
medewerking van de gemeenten worden volgende tarieven
voorgesteld:
— reiniging van de openbare weg ten gevolge van het achteria-

ten van zakken of bakken:
- bestemd voor de gewone ophaling: 3.000 fr. per zak of

bak;
— niet bestemd voor de gewone ophaling: 6.00Q fr. voor

de eerste m3 (3.000 fr. per bijkomende m3 ;
— reiniging van de openbare weg vervuild door een persoon

of het dier of het voorwerp dat hij bewaakt: 1.500 fr. per
handeling (3.000 fr. op plaatsen waar de aanwezigheid van
het dier verboden is);

— reiniging van de openbare weg ten gevolge van elk achter-
gelaten klein vuilnis: 1.500 fr. per handeling.

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

Subsidies voor Inter-Environaement en Bral.

Op uw voorstel heeft de Executieve beslist de subsidies ten
^unste van de v.z.w. Inter-Environnement en Bral voor 1992 te
nernieuwen. Dit jaar bedragen deze subsidies respectievelijk
1.875.000 fr. en 1.284.000 fr.

Hoe zijn deze subsidies de jongste jaren geevolueerd ?

Antwoord: De hieronder vermelde tabellen geven een voile-
dig overzicht van de subsidies gegeven aan de a.s.b.l. «Inter-
Environnement » en aan de v.z.w. « Bral», door de Executieve
van de Hoofdstedelijke Raad van Brussel, vanaf 1989 tot
heden.

BRAL

Overeenkomst
Maandelijks tijdschrift « Alert »
Maandelijks tijdschrift «Alert»
«Jardins secrets de Bruxelles»
Maandelijks tijdschrift« Alerts

INTER-ENVIRONNEMENT

Overeenkomst
Maandelijks tijdschrift «Quartiers»
Bescherming van het culturele erfgoec
Maandelijks tijdschrift «Quartiers»
Wedstrijd «Les portes de la Ville»
Maandelijks tijdschrift «Quartiers»
«Jardins secrets de Bruxelles»
Wedstrijd «Portes de la Ville»
Maandelijks tijdschrift «Quartiers»

Bedrag
1.200.000
1.200.000
1.000.000
1.284.000

Bedrag
715.025

1.200.000
1.715.712
1.009.120
1.784.340
1.980.000

100.000
1.875.000

Datum
25.04.90
05.08.91
05.08.91
09.07.92

Datum
12.04.89
22.12.89
15.02.90
30.07.90
11.04.91
05.08.91
17.02.92
09.07.92

Complementairement, je puis informer 1'honorable membre
que Ie Secretaire d'Etat regional R. Hotyat, dans Ie cadre de ses
competences en matiere d'enlevement et de traitement des
immondices, a communique aux communes bruxelloises une
proposition de reglement-taxe relatif au nettoyage de la voie
publique. Dans ce reglement-type, qui a ete elabore en collabo-
ration avec les communes, les tarifs suivants sont proposes:

— nettoyage de la voie publique suite au depot de sacs ou
recipients:
— destines a une collecte ordinaire: 3.000 F par sac ou

recipient;
— non-destines a une collecte ordinaire: 6.000 F Ie premier

m-' (3.000 F par m3 supplementaire);
— nettoyage de la voie publique salie par une personne,

1'animal ou la chose qu'elle a sous sa garde: 1.500 F par
acte (3.000 F. pour les endroits ou la presence de 1'animal
est interdite);

— nettoyage de la voie publique par suite de 1'abandon de tout
petit dechet: 1.500 F par acte.

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

Subventions a Inter-Eaviroanement et au Bral.

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

Comment ont evolue ces subventions ces dernieres annees ?

Reponse: Les tableaux repris ci-dessous presentent 1'ensem-
ble des subventions accordees par 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale a 1'a.s.b.l. «Inter-Environnement» et a la
v.z.w. «Bral» depuis 1989 a ce jour.

BRAL

INTER-ENVIRONNEMENT

Objet du contrat
Edition mensuel « Alert »
Edition mensuel « Alert»
«Jardins secrets de Bruxelles»
Edition mensuel « Alert »

Objet du contrat
Edition mensuel «Quartiers»
Protection du patrimoine culture!
Edition mensuel «Quartiers»
Concours «Les portes de la Ville»
Edition mensuel «Quartiers»
«Jardins secrets de Bruxelles»
Concours «Portes de la Ville»
Edition mensuel «Quartiers»

Engagement
1.200.000
1.200.000
1.000.000
1.284.000

Engagement
715.025

1.200.000
1.715.712
1.009.120
1.784.340
1.980.000

100.000
1.875.000

Date
25.04.90
05.08.91
05.08.91
09.07.92

Date
12.04.89
22.12.89
15.02.90
30.07.90
11.04.91
05.08.91
17.02.92
09.07.92
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Vraag nr. 554 van mevrouw Nagy d.d. 7 december 1992
(Fr.):

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

Het « Maison de la Francite » zai eigendom worden van het
Hoofdstedelijk Gewest via het bedrijf voor de aanleg van de
Agglomeratie. Het Gewest heeft, in het licht van de oprichting
van een gewestelijke grondregie, sedert 1989 belangstelling
voor dit bedrijf dat weliswaar sedert 1987 in vereffening is en
een overblijfsel is van de Agglomeratie.

De huidige toestand die van voorlopige aard is schept een
groot probleem voor het personeel (waaraan een schrijnend
gebrek is) en voor de vaststelling van de formatie. Om
dezelfde reden rijzen er vragen met betrekking tot het beheer
van dit bedrijf en met name met betrekking tot de aankoop
van het Maison de la Francite.

1. Wanneer en hoe is de directieraad van het bedrijf
benoemd en wat is het statuut hiervan ?

2. Wie heeft beslist het Maison de la Francite aan te
kopen ?

3. Op grond van weike expertise kon worden uitgemaakt
welk bedrag moet worden uitgetrokken voor de aankoop van
het gebouw ?

4. Wat wordt de toekomstige bestemming van dit goed
met een culturele functie, dat vandaag ruimschoots te hoog
geschat is ?

Antwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid het volgende te
kunnen mededelen :

1. De Directieraad van de Regie werd samengesteld op
basis van de beslissing van 16 mei 1979 van de Agglomeratie-
raad houdende wijziging van het organiek reglement van de
Regie, nadien nog bevestigd door beslissingen van 28 maart
1980 een 25 februari 1981.

De samenstelling werd beslist door het College op
12 november 1986, en aangevuld door een beslissing van
18 november 1987 ten gevolge van de vereffening opgelegd
door de wet van 21 augustus 1987.

Deze laatste beslissing is nog steeds van kracht, rekening
houdend met de noodzakelijke continui'teit van deze openbare
dienst, wel werden er aanpassingen doorgevoerd ten gevolge
van de toepassing van de bijzondere wet van 12 januari 1989.

De opdracht omvat de bijstand aan het lid van het College
belast met het beheer en, meer in het bijzonder, de controle op
de vereffening.

2. Om de onroerende waarborg ten voordele van het
financieel organisme opnieuw samen te stellen, dit in het raam
van niet-vervallen leningen, en bestaande uit de bedragen
toegekend voor de aankoop van onroerende goederen door de
Regie, werd de verwerving van meerdere onroerende goede-
ren. waaronder dat waarin de door het geachte lid vermelde
v.z.w. gehuisvest is, voorgesteld door de Directieraad.

3. Er werd een expertise uitgevoerd door de ontvanger van
de registratie en door de prive-sector.

4. De bestemming van de goederen stemt overeen met deze
voorzien door het Gewestplan. De rechten en plichten van de
verkoper, onder andere ten aanzien van huurders, zullen,
zoals voorzien door de wet, overgaan op de koper.

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

- Rachat de la Maisou de la Francite par {'Agglomeration de
Bruxefles.

La Maison de la Francite va devenir propriete de la Region
bruxelloise via la regie d'amenagement de 1'Agglomeration.
Cette regie, vestige de 1'Agglo, quoiqu'en liquidation depuis
1987, suscite depuis 1989 1'interet de la Region, et ce dans la
perspective de la creation d'une regie fonciere regionale.

Le caractere transitoire de la situation actuelle constitue un
frein majeur en matiere de personnel (qui fait cruellement
defaut) et de definition du cadre. Pour la meme raison, des
questions se posent tant en ce qui concerne la gestion de cette
regie qu'en ce qui concerne plus precisement 1'acquisition de
la Maison de la Francite:

1. Quand et comment a ete nomme le conseil de direction
de la regie, et quel en est le statut ?

2. Qui a decide de 1'achat de la Maison de la Prancite ?

3. Quelle expertise a permis 1'evaluation du montant du
pour 1'acquisition du batiment ?

4. Quelle sera 1'affectation future de ce bien a fonction
culturelle, alors qu'il yient aujourd'hui d'etre nettement
surevalue?

Repoase: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable coffieiller
des elements suivants:

1. Le Conseil de Direction de la Regie a ete constitue sur
base de la decision du Conseil de 1'Agglomeration du 16 mai
1979 de modifier en ce sens le reglement organique de ladite
Regie, confirmee par ses decisions des 28 mars 1980 et 25 fe-
vrier 1981.

Sa composition a ete fixee par la decision du College du
12 novembre 1986, completee a la suite de mise en liquida-
tion par 1'effet de la loi du 21 aout 1987 par sa decision du
18 novembre 1987.

Cette derniere decision n'a pas cesse de produire ses effets
depuis, compte tenu de la necessaire continuite du service
public, avec les adaptations rendues necessaires par 1'applica-
tion de la loi speciale du 12 janvier 1989.

Sa mission consiste a assister le membre du College charge
de la gestion et, plus specialement, de controler les operations
de liquidation.

2. Pour reconstituer, au profit de 1'organisme financier, la
garantie immobiliere dans le cadre de prets non echus, les
sommes allouees pour 1'achat de biens immobiliers par la
Regie, 1'acquisition de plusieurs biens immeubles, dont celui
qui abrite 1'a.s.b.l. citee par 1'honorable membre, a ete
propose par le Conseil de Direction.

3. Une expertise a ete obtenue aupres du receveur de
1'enregistrement ainsi qu'aupres du secteur prive.

4. L'affectation des biens est conforme a celle prevue par le
plan de secteur pour la zone. Les droits et obligations du
vendeur, notamment a Regard de locataires, seront, en
application de la loi, transmis a 1'acheteur qui s'engage a les
honorer.
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Vraag nr. 558 van de heer Zenner d.d. 14 december 1992
(Fr.) :

Onafhankefijkbeid van de leden van de Koninklijke Com-
missie voor Monumeaten en Landscbappen.

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 gezagsdrager
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 bet BBP Soeverein-Oost, deel
Noord dat met name betrekking heeft op bet 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 projet
te verdedigen, wat dit lid dan zou hebben gedaan.

Zijn deze feiten juist? Zo ja, waren deze personen dan niet
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: De informaties gegeven door Staatssecretaris
Didier van Eyil lijken me een voldoende antwoord.

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

Independence 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, manifesto deja
anterieurement, d'eviter toute situation de dualite d'interets
ou toute situation dans laquelle un responsable est a la fois
juge et partie.

II 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 fails 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 : Les elements d'information apportes a Monsieur
Ie Conseiller regional Alain Zenner par Ie Secretaire d'Etat
Didier van Eyil me semblent eclairer a suffisance 1'honorable
membre.

Vraag nr. 564 van de heer Drouart d.d. 30 december 1992
(Fr.) :

De fondsen voor de samealeving en de integratie per
gemeeate.

Zou de heer Minister me, wat de fondsen voor de
samemeving 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 voltfjds in dienst is ?

Aatwoord: Ik heb met aandacht kennis genomen van uw
vraag betreffende de subsidiering van de integratie en het
samenleven van de verschillende plaatselijke gemeenschap-
^•.': . ' "T:J:\ ' • "'."„:;•

Ik wijs er u op dat we jaarlijks een globale subsidie
toekennen aan eike gemeente.

In 1992, girig het om de volgende subsidiebedragen :
Anderlecht: 11,150.000 fr. , ' ,,J ;.,s, ! ; • • , ,
Brussel i-il3.5i00.000 fn. i .

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

Les fonds a la cohabitation et a I'integration par commune.

Concernant les fonds a la cohabitation et a I'integration des
differentes 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 plein ?

Reponse : Votre question relative a la subvention destinee a
I'integration et la cohabitation des differentes communautes
locales a retenu toute mon attention.

II me faut vous preciser que nous allouons annuellement
une subvention globale pour chaque commune.

Pour 1992, certe subvention se presentait airisi:
Anderlecht :,ll.yO,OpOF . ,, ,„ , , . . , .
Bruxelles-Ville: 13.500.000 F
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Etterbeek : 7.950.000 fr.
Vorst: 8.500.000 fr.
Elsene: 8.250.000 fr.
Jette : 7.950.000 fr.
Koekelberg: 7.950.000 fr.
Molenbeek: 9.250.000 fr.
Sinl-Gillis : 8.500.000 fr.
Sint-Joost-ten-Node : 8.880.000 fr.
Schaarbeek: 8.500.000 fr.

Deze subsidies hebben betrekking op uitgaven die conform
moeten zijn aan de bijzondere ministeriele omzendbrief
betreffende de integrade en het samenleven. Ik voeg copie in
bijiage.

Vroeger (programma's 90-91-92) werd de onderverdeling
van de begroting niet uitdrukkelijk opgevraagd bij de gemeen-
ten.

Nu zai het, in uitvoering van de nieuwe omzendbrief
goedgekeurd door de Hoofdstedelijke Executieve mogelijk
zijn deze onderverdelingen nader te bepalen.

Ik herinner er u echter aan dat de goedkeuring van de
begrotingen voor de integratie en samenlevingsakties behoort
tot de gemeentelijke bevoegdheden. Gelieye kontakt op te
nemen met de burgemeesters en schepenen belast met het
programma «integratie-samenleven». Ik voeg de lijst in
bijiage.

Om bij te dragen tot uw denkwerk voeg ik ook een
overzicht toe van de meest merkbare tendensen in de aktivitei-
ten. U vindt daarin ook, per gemeente, de begrotingsgegevens
voor de jaren 1991 en 1992 (tot 30.06.92).

Voor de programma's 1993 zai ik nog nieuwe nadere
bijzonderheden kunnen mededelen daar de verwerking van de
gegevens nu gei'nformadseerd wordt.

Etterbeek : 7.950.000 F
Forest: 8.500.000 F
Ixelles : 8.250.000 F
Jette: 7.950.000 F
Koekelberg: 7.950.000 F
Molenbeek : 9.250.000 F
Saint-Gilles : 8.500.000 F
Saint-Josse-ten-Noode : 8.880.000 F
Schaerbeek: 8.500.000 F

Ces subsides concernent des depenses qui doivent etre
conformes a la circulaire ministerielle specifique a 1'integra-
tion et a la cohabitation, dont je vous joins copie.

Anterieurement (programmes 90-91-92), il n'etait pas
explicitement demande aux communes Ie detail des ventila-
tions budgetaires.

Actuellement, en application de la nouvelle circulaire
adoptee par 1'Executif regional, il sera possible de preciser les
ventilations budgetaires.

Par ailleurs, je vous rappelle que 1'adoption des budgets
integration-cohabitation est une prerogative communale,
aussi je vous invite a prendre contact avec les bourgmestres et
echevins charges du programme «Integra tion-cohabitation»,
dont je vous adresse copie de la liste en annexe.

Afin de contribuer a votre reflexion, je vous joins copie des
tendances les plus marquees au niveau des activites. Vous y
decouvrirez commune par commune les tendances budge-
taires, celles-ci ont ete etablies pour les annees 1991 et 1992
(jusqu'au 30.06.92).

Pour les programmes 1993, il me sera possible de vous
apporter de nouvelles precisions disposant aussi d'un outil
informatise pour Ie traitement des programmes.

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

Oaderhoud met de Eerste Minister aaagaande bet Berlay-
montdossier.

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 ?

Antwoord: Ik ben inderdaad in voeling getreden met de
Eerste Minister in verband met dit dossier.

Ingevolge dit contact zullen vergaderingen (task-force)
belegd worden tussen de Federale Staat en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

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

Rencontre avec Ie Premier Ministre relative au dossier du
Berlaymoat.

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 ?

Repoase : J'ai effectivement contacte Monsieur le Premier
Ministre au sujet de ce dossier.

Suite a ce contact, des reunions (task-force) sont mises sur
pied reunissant 1'Etat federal et la Region de Bruxelles-
Capitale.
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Deze vergaderingen zullen niet enkel betrekking hebben op
het Berlaymont-gebouw, maar zullen tevens aangegrepen
worden om een kaderakkoord te sluiten tussen de Staat en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Beide partijen komen sinds januari maandelijks samen.

Voor wat de planning van de werken van het Berlaymont-
gebouw betreft, kan ik slechts verwijzen naar de persartikels
die in dat verband verschenen zijn. Ik kan u nu al meedelen
dat in juni peilingen zullen uitgevoerd worden om met
zekerheid na te gaan of er asbest aanwezig is.

In 1994 zai na een Europese offerte-oproep overgegaan
worden tot verwijdering van de asbest. De binnenwanden
zullen ondertussen reeds in oktober-november van dit jaar
verwijderd worden.

Ces reunions ne traitent pas seulement du Berlaymont, mais
preparent egalement 1'accord-cadre a conclure entre 1'Etat et
la Region de BruxelIes-Capitale.

Ce comite se reunit mensuellement depuis Ie mois de
janvier.

Pour ce qui concerne Ie planning des travaux du Berlay-
mont, je ne peux que m'en referer a la teneur des articles de
presse parus a ce suJet. En premier lieu je vous informe que
des sondages seront executes en juin en vue de deceler avec
precision la presence d'amiante.

L'enlevement de 1'amiante sera entame en 1994, apres un
appel d'offres europeen. Entretemps, 1'enlevement des cloi-
sons interieures est prevu pour octobre-novembre de cette
annee.

Vraag nr. 570 van de heer Drouart d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Afgifte van eea bomwergunaing voor bet plaatsen van een
arcade in Anderlecht.

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 ?

Aatwoord : Als antwoord op de vraag van het geachte lid
kan ik de volgende informaties geven.

Het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente Anderiecht heeft nooit een stedebouwkundige ver-
gunning aangevraagd voor het plaatsen van een boog in
duurzaam materiaal aan het begin van de Wayezstraat.

De gemachtigde ambtenaar kan dus de voor dit soort
infrastruktuur vereiste stedebouwkundige vergunning niet
afleveren.

Er werd proces-verbaal opgemaakt door de dienst «over-
tredingen» van het Bestuur voor Stedebouw en Ruimtelijke
Ordening, en overgemaakt aan het Parket voor verder gevolg.

Aan het college van de gemeente Anderlecht werd gevraagd
een aanvraag om stedebouwkundige vergunning in te dienen
ter onderzoek van de gepleegde overtreding.

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

Delivraace d'un permis de batir pour Ie placement d'uae
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
« originate* suivante: «Bienvenue Anderlecht Welkomx.

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 : En reponse a la question de 1'honorable membre,
je puis apporter les elements d'information suivants.

Le college des bourgmestre et echevins de la commune
d'Anderlecht n'a jamais soliicite de permis d'urbanisme pour
le placement de 1'arcade dont question, realisee en materiaux
durables et implantee au debut de la rue Wayez.

Le fonctionnaire delegue n'a done pu delivrer le permis
d'urbanisme requis pour la realisation de ce type d'infrastruc-
ture.

Un proces-verbal de constat a ete dresse par le service
«infraction » de 1'Adniinistration de 1'Urbanisme et de 1'Ame-
nagement du Territoire et transmis au Parquet pour suite
voulue.

Le college de la commune d'Anderlecht a ete invite a
introduire une demande de permis d'urbanisme en vue de
1'instrucrion de 1'infraction commise.
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Vraag nr. 572 van mevrouw Nagy d.d. 19 januari 1993 (Fr.):

De verkoop van «La Maisou de la Francite».

De «Maison de la Francite» zai bmnenkort eigendom
worden van het Hoofdstedelijk Gewest via de regie van
ruimtelijke ordening van de Agglomeratie. Er is trouwens een
beschermingsprocedure aan de gang. Op dit ogenblik werd
het stadium bereikt van de betekening aan de eigenaar.

Zou de Minister in verband met dit Brussels cultureel
hoogstaand gebouw op de volgende vragen willen antwoor-
den:

1. Werd dit goed reeds verkocht, en zoniet wanneer wordt
het verkocht ?

2. Wat het bedrag van de transactie betreft, heeft de pers
gewag gemaakt van een bedrag van 50 miljoen frank. Kan de
Minister dit bedrag bevestigen of ontkennen ? In voorkomend
geval, voor welk bedrag werd de koop gesloten of zai hij
gesloten worden ?

3. Hoe zai in de toekomst de culturele bestemming van dit
gebouw worden verzekerd ?

Antwootd: 1. De aankoop van het goed door de Regie
voor Aanleg werd tot op heden nog niet verricht. De
schattingsprocedures zijn nog niet beeindigd. De autentieke
akte zai daarna opgesteld worden. Er kan nu nog geen datum
vooropgesteld worden.

2. Daar de schattingsprocedures nog niet beeindigd zijn
kan er ook geen definitief bedrag medegedeeld worden.

3. De bestemming van het goed wordt mede bepaald door
de lopende huurovereenkomsten waarmee de koper zai
moeten rekening houden.

Question n° 572 de M"' Nagy du 19 janvier 1993 (Fr.):

La vente de la MaisoJi de la Frandte.

La Maison de la Francite va prochainement devenir pro-
priete de la region bruxelloise via la regie d'amenagement de
1'Agglomeration. Cet immeuble fait par ailleurs 1'objet d'une
procedure de classement qui en est au stade de la notification
au proprietaire.

Au sujet de ce haut lieu culturel bruxellois, Ie Ministre
pourrait-il repondre aux questions suivantes :

1. La vente du bien a-t-elle deja eu lieu, et dans la negative,
pour quand est-elle prevue ?

2. Concernant Ie montant de la transaction, la presse a fait
etat d'une somme de 50 millions de francs. Le Ministre peut-il
confirmer ou infirmer 1'evaluation de ce montant? Le cas
echeant, quel est le montant auquel s'est fait ou se fera la
transaction ?

3. Comment sera assuree dans 1'avenir la maltrise de
1'affectation culturelle du batiment ?

Reponse : 1. L'achat du bien par la Regie d'Amenagement
n'a pas ete formalise a ce jour. Les procedures d'expertise ne
sont pas achevees. L'acte authentique sera ensuite passe.
Aucune date ne peut etre precisee actuellement.

2. Les procedures d'expertise n'etant pas achevees, il n'est
pas possible de communiquer le chiffre definitif.

3. L'aifectation du bien est regie par des conventions de
location auxquelles 1'acheteur devra se conformer.

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

Herstelvordermgen na overtredingen op de stedebouwwet.

In «De sancrionering van stedebouwmisdrijven» stelt
Bernard Hubeau, decent 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?

4. Hoeveel van die dwangsommen werden ook effectief
gemd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

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

Demaades de remise en etat a la suite d'mtractions a la loi
sur I'urbaaisme.

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 1'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 fprcee 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
1'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 ?

4. Combien de ces astreintes ont ete effectivement percues
par la Region de Bruxelles-Capitale ?
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5. Hoeveel heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
diezelfde periode uitgegeven om zich parrij te stellen in
arresten inzake de wet van 19 62?

Astwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid de volgende
inlichtingen te verstrekken.

Bij gebrek aan personeel en aan informatica gedurende de
jaren 1980-1992 is het niet mogelijk voor die periode aan het
geachte lid het aantal herstelvorderingen uitgesproken in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest mede te delen.

De uitgesproken vonnissen bepaalden dat bij gebreke aan
spontane uitvoering van de herstelmaatregel door de overtre-
der, de gemeente de bevolen herstelmaatregel ambtshalve kon
uitvoeren. Ook de gemachtigde ambtenaar kon tot de
ambtshalve uitvoering overgaan. Voor de betrokken periode
is het Gewest tot geen ambtshalve uitvoering van herstelmaat-
regelen overgegaan.

Er zijn geen dwangsommen toegekend aan het Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich burgerlijke
partij gesteld in gevallen van wijziging van de bestemming van
het goed zonder vergunning (woning gebruikt als bureau).

Het Gewest heeft daarvoor een advokaat aangesteld, in het
bijzonder om de gemeenten bij te staan.

Aangezien de advokaten van het departement tot in 1990
verbonden waren door een abonnementsovereenkomst, kan
ik het deel van de honoraria, dat werd aangewend om
overtredingen te vervolgen, onmogelijk inschatten.

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: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les renseignements suivants.

Par manque de personnel et de materiel informatique
durant les annees 1980-1992, il ne m'est pas possible de vous
communiquer Ie nombre de requetes en repartition pronon-
cees sur Ie territoire de la Region de Bruxelles-Capitale durant
cette periode.

Les jugements qui ont ete prononces stipulaient que si Ie
contrevenant n'executait pas spontanement la mesure de
reparation exigee, la commune pouvait s'y substituer d'office.
Le fonctionnaire delegue pouvait, lui aussi, faire ordonner
ladite execution d'office. Durant la periode consideree, la
Region n'a execute aucune mesure de reparation.

II n'y a eu aucune condamnation a une astreinte au benefice
de la Region.

La Region de Bruxelles-Capitale s'est portee partie civile
lors de modifications d'affectation de biens sans permis (par
exemple logement utilise en tant que bureau).

A cet effet, la Region a contracte un avocat, notamment
pour venir en aide aux communes.

Dans la mesure ou les avocats du departement etaient,
jusqu'en 1990, contractes par abonnement, il m'est impossi-
ble d'evaluer la partie des honoraires affectee aux poursuites
d'infractions en matiere d'urbanisme.

Vraag nr. 575 van mevrouw Nagy d.d. 21 januari 1993 (Fr.) :

Verdeling voor 1992 van bet bijzoader compenserend
krediet voor de immuaisa.tie van de onroerende voorheffing.

Op 18 december jongstleden werd het bijzonder krediet,
toegekend aan de gemeenten op wiens grondgebied er eigen-
dommen staan waarvoor geen onroerende voorheffing
betaald wordt, verdeeld voor het jaar 1992.

Kan de Minister mij de verdeling en het bedrag van dit
krediet per Brusselse gemeenten mededelen ?

Aatwoord: Bij koninklijk besluit van 31 december 1992 is
de Minister van Binnenlandse Zaken overgegaan tot de
verdeling van het speciaal krediet bestemd ter compensatie
van de ontoereikendheid der ontvangsten ten gevolge van de
immunisatie van de onroerende voorheffing, met andere
woorden «de dode hand».

Voor het ganse land bedraagt dit krediet 319,2 miljoen
ingeschreven op de administratieve begroting van het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken voor 1992 (tegenover 336,2
miljoen in 1991), terwiji de verloren ontvangsten ten gevolge
van de immunisatie 1.261,92 miljoen bedragen (tegenover
1.228,04 miljoen vorig jaar).

De «compensatie» dekt dus slechts een vierde van de
verloren ontvangsten.

Het relatief gedeelte van het Brussels Gewest in de ontoerei-
kendheid van de ontvangsten als gevolg van de vrijstelling van
onroerende voorheffing bedraagt 65 %.

Question n° 575 de M"' Nagy du 21 janvier 1993 (Fr.):

Repartition 1992 du credit special compensatoire de 1'im-
munisation du precompte immobilier.

Le 18 decembre dernier, le credit special en faveur des
communes sur le territoire desquelles se trouvent des pro-
prietes immunisees du precompte immobilier a ete reparti
pour 1'annee 1992.

Le Ministre pourrait-il me faire connattre la repartition et le
montant de ce credit par commune bruxelloise ?

Reponse: Par arrete royal du 31 decembre 1992, le
Ministre de 1'Interieur a precede a la repartition du credit
special destine a compenser 1'insuffisance de recettes consecu-
tive a 1'immunisation du precompte immobilier, autrement dit
la «main morte».

Pour 1'ensemble du pays, ce credit s'eleve a 319,2 millions
inscrits au budget administratif du Ministere de 1'Interieur
pour 1992 (centre 336,2 millions en 1991), alors que les
recettes perdues du fait de 1'immunisation s'elevent a
1.261,92 millions (centre 1.228,04 millions 1'annee prece-
dence).

La «compensation» ne couvre done qu'un quart des
recettes perdues.

La part relative de la Region bruxelloise dans 1'insuffisance
de recettes du fait de 1'exoneration de precompte immobilier
est de 65 %.
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Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt het
bijzonder krediet 1992 207,67 miljoen (208,73 miljoen in
1991) terwiji het bedrag van de ontoereikendheid der ont-
vangsten 821,01 miljoen beloopt.

Geconfronteerd met deze situatie, heeft de Executieve de
zaak aanhangig gemaakt bij het Overlegcomite Regering-
Executieven ten einde een vergoeding te bekomen gelijk aan
100 % van de vrijgestelde bedragen of een wijziging van de
bestaande wetgeving.

Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 43
van 20 april 1982, wordt het bijzonder krediet « dode hand »
gestort aan het Gewest en niet aan de Brusselse gemeenten.
Het Gewest draagt inderdaad de interestlasten en de aflossing
van de lening van 4,7 miljard «Demuyter» waarvan de
gemeenten in 1982 hebben genoten. Deze lasten belopen
322,7 miljoen in 1992.

In bijgevoegde tabel vindt het geachte lid het bedrag per
gemeente van ontoereikende ontvangsten als gevolg van de
immunisatie van de onroerende voorheffing van zekere eigen-
dommen.

Pour la Region de Bruxelles-Capitale, Ie credit special 1992
s'eleve a 207,67 millions (208,73 millions en 1991), Ie
montant de 1'insuffisance des recettes s'elevait a 821,01
millions.

Devant cette situation, 1'Executif a saisi Ie Comite de
Concertation Gouvernement-Executifs afin d'obtenir une
indemnisation a 100 % des montants exoneres ou une
modification de la legislation en vigueur.

Conformement a 1'article 4 de 1'arrete royal n° 43 du
20 avril 1982, Ie credit special amain morte» est verse a la
Region et non aux communes bruxelloises. La Region sup-
porte en effet les charges d'interet et d'amortissement de
1'emprunt de 4,7 milliards, dit « emprunt Demuyter », dont les
communes ont beneficie en 1982. Ces charges s'elevent a
322,7 millions en 1992.

L'honorable membre trouvera dans Ie tableau suivant Ie
montant par commune de 1'insuffisance de recettes consecu-
tive a 1'immunisation du precompte immobilier de certaines
proprietes.

Gemeente

Bedrag van de
ontoereikendheid van de
ontvangsten ten gevolge

van de « dode hand »
in 1991

Commune
Montant

de 1'insuffisance
de recettes due a la

«main morte» en 1991

Anderlecht
Oudergem
Brussel
Etterbeek
Evere
Vorst
Elsene
Jette
Sint-Jans-Molenbeek
Smt-Gillis
Schaarbeek
Sint-Joost-ten-Node
Ukkel
Watermaal-Bosvoorde
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe

11.524.511
6.099.747

616.294.022
12.441.658
11.246.850
4.778.006

20.919.742
278.098

1.581.432
46.194.758
51.774.825
12.047.112
10.636.181

681.754
2.244.060

12.267.840

Anderlecht
Auderghem
Bruxelles
Etterbeek
Evere
Forest
Ixelles
Jette
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Schaerbeek
Saint-Josse-ten-Noode
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

11.524.511
6.099.747

616.294.022
12.441.658
11.246.850
4.778.006

20.919.742
278.098

1.581.432
46.194.758
51.774.825
12.047.112
10.636.181

681.754
2.244.060

12.267.840

Totaal Brussels
Hoofdstedelijk Gewest 821.010.596

Total Region
Bruxelles-Capitale 821.010.596

Vraag nr. 579 van de heer Debry d.d. 2 februari 1993 (Pr.) :

Eventuele vemietiging van de verkoop van een gemeente-
terrein gefegen tussen de S. Dupuislaan ea de A. Willemyas-
straat.

In 1980 besloot de gemeente Anderlecht een grond van
1,59 ha uit de hand te verkopen aan een vastgoedmaatschap-
pij. Deze grond ligt tussen de A. Willemynslaan en de S.
Dupuislaan en de prijs slaat eike concurrentie.

Na op 19 September 1990 de eerste beslissing van de
gemeenteraad te hebben opgeschort, heeft u in uw besluit van
23 april 1991 de beslissing nietigverklaard. In dit vernieti-
gingsbesluit stond dat de verkoop van deze grond, voor de
aangekondigde wijziging van het BPA voor de Broeckvallei,

Question n° 579 de M. Debry du 2 fevrier 1993 (Fr.):

Aaaulatioa eveatuelle de la vente d'un terrain communal
sis entre Ie boulevard S. Dupuis et la me A. Willemyus.

La commune d'Anderlecht a decide, des 1980, de vendre de
gre a gre un terrain d'1,59 hectare a une societe immobiliere,
terrain situe entre Ie bd A. Willemyns et Ie bd S. Dupuis, a un
prix defiant toute concurrence.

Apres avoir suspendu (Ie 19 septembre 1990) la premiere
decision du conseil communal, vous avez annule Ie maintien
de cette decision par votre arrete du 23 avril 1991. Cet arrete
relevait que «la vente de ce terrain avant modification
annoncee du PPA de la Vallee du Broeck, approuvee par

361
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goedgekeurd in het koninklijk besluit van 8 juni 1971, de
procedure tot herziening van het BPA dreigt te vervalsen en het
niet mogelijk maakt de prijs te bepalen in functie van de
productie die zou worden gerealiseerd.

Begin September 1992 keurde de Anderlechtse gemeente-
raad het BPA goed, maar ook de verkoop van de grond. De
prijs was dezelfde als in 1990, dat wil zeggen 1.600 fr. per m2

(zie bijiage). Deze beslissing is gebaseerd op een lagere schat-
ting (1.550 fr. per m2) vanwege van de ontvanger van de
Registratie. Tot onze verbazing stellen we vast dat de raming
van 1990 als verantwoording heeft gediend. In deze raming
wordt nergens, zoals u terecht heeft geeist, rekening gehouden
met de nieuwe in de BPA bepaalde bestemmingen. Erger nog,
bij het lezen van het expertiseverslag (zie bijiage) kom ik tot de
vaststelling dat bij de raming geen rekening wordt gehouden
met de BPA van 1971, maar alleen met de toestand als woonge-
bied op het gewestplan. Is deze raming dan nog geldig ? Zo niet,
zou het dan niet raadzaam zijn de beslissing van de gemeente-
raad nogmaals nietig te verklaren, ten einde de werkelijke prijs
van de grond te kunnen bepalen, wat logisch zou zijn ?

Ter informatie : een vastgoedmaatschappij verkoopt op dit
ogenblik bouwgronden in de buurt van het terrein waarvan
sprake. De prijs bedraagt 7.500 fr. per m2. Het verschil, dat
misschien deels kan worden verantwoord door de kosten voor
het bouwrijp maken van de grond, overstijgt echter eike ver-
beelding. Het bouwrijpe terrein zou volgens de berekeningen
van de gemeente nooit meer kunnen kosten dan 3.918 fr. per
m2.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid het volgende
antwoord te geven:

Op 28 juni 1990 beslist de gemeenteraad van Anderlecht om
het terrein achter de Sylvain Dupuislaan en de Adolf Wille-
mynsstraat te verkopen aan de prijs van 25.500.000 fr. (hetzij
1.600 fr./m2); bij besluit van 19 november 1990 werd de
uitvoering van deze beslissing geschorst, vooral op grond van
de afwezigheid van een goedgekeurd BPA «Broekdalwijk» in
wijziging en van een tijdschema met betrekking tot de
onderscheiden verwezenlijking van het project.

Bij beslissing van 28 februari 1991 handhaaft de raad zijn
beslissing met verantwoording. Bij besluit van 23 april 1991
wordt de oorspronkelijke beslissing van 28 juni 1990 vernie-
tigd, en dit op dezelfde gronden als het schorsingsbesluit van
19 november 1990.

Op 10 September 1992, beslist de raad opnieuw om het-
zeifde goed te verkopen aan de n.v. GBH (al vroeger kandi-
daat-koper) voor dezelfde prijs van 1.600 fr./m2 (hetzij
25.902.400 fr.). De bekomen prijs is hoger dan de schatting
van de heer Ontvanger van het Eerste Registratiekantoor van
Anderlecht, zijnde 1.550 fr./m2. Overigens verbindt de kandi-
daat-koper er zich toe infrastructuurwerken uit te voeren ten
belope van een geraamd bedrag van 18.500.000 fr.

Het BPA «Broekdalwijk — fase II» werd goedgekeurd bij
besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest op 26 november 1992 (BS 19/12/1992).

Het belangrijkste bezwaar dat voorheen werd geformuleerd
was derhalve niet meer gegrond en er was geen objectieve reden
meer om zich te verzetten tegen genoemde verkoop.

Wat de geldigheid van de schatting van de ontvanger der
Registratierechten betreft, past het in overweging te nemen dat
zij werd opgesteld bij de eerste verkoop rekening houdend met
de wijziging van het BPA. De geldigheid van deze schatting is
derhalve niet in vraag te stellen.

arrete royal du 8 juin 1971, risque de fausser la procedure de
revision de PPA et ne permet pas 1'appreciation du prix relati-
vement a la production qui serait realisee».

Le conseil communal d'Anderlecht reuni debut septembre
1992 a approuve, en meme temps que le PPA, la vente du
terrain au meme prix qu'en 1990, a savoir 1.600 F le m2 (voir
annexe). Cette decision s'appuie sur une estimation inferieure
(1.550 F le m2) du receveur de 1'enregistrement. II est curieux de
constater que c'est 1'estimation realisee en 1990 qui a servi de
justification : cette estimation ne tient done nullement compte,
comme vous 1'exigiez a juste titre, des nouvelles affectations
prevues par le PPA. Mieux encore, a la lecture du proces-verbal
d'expertise (que je vous joins en annexe), 1'estimation ne tient
meme pas compte du PPA de 1971, mais simplement de sa
situation en « zone d'habitat» au plan de secteur. Cette estima-
tion est-elle done valable ? Dans la negative, ne convient-il pas
d'annuler une nouvelle fois la decision communale afin de
pouvoir apprecier le prix reel du terrain a 1'heure actuelle et de
rester logique avec vous-meme ?

Pour votre information, une societe immobiliere vend pour
1'instant des terrains a batir (du logement) a proximite du
terrain dont question pour 7.500 F le m2. La difference, si elle
peut partiellement se justifier par les couts de viabilisation,
laisse cependant reveur : le terrain viabilise, selon les calculs
realises par la commune, ne reviendrait jamais qu'a 3.918 F le
m2!

Repoase ;J'ai 1'honneur de fournir a 1'honorable membre la
reponse suivante :

Le 28 juin 1990, le conseil communal d'Anderlecht decide de
vendre le terrain a 1'arriere du boulevard Sylvain Dupuis et de
la rue Adolphe Willemyns au prix de 25.500.000 F (soit 1.600
F/m2); par arrete du 19 novembre 1990,1'execution de cette
decision est suspendue, sur base, principalement de 1'absence
d'approbation du PPA « Quartier Vallee du Broeck » en cours
de modification et du calendrier relatif aux differentes realisa-
tions du projet.

Par deliberation du 28 fevrier 1991, le conseil, motivant sa
decision, maintient sa position. Par arrete du 23 avril 1991, la
decision initiale du 28 juin 1990 est annulee, sur les memes
motifs que 1'arrete de suspension du 19 novembre 1990.

Le 10 septembre 1992, le conseil redecide de vendre le meme
bien a la s.a. GBH (deja candidate acquereur precedemment)
pour le meme prix de 1.600 F/m2 (soit 25.902.400 F). Le prix
obtenu est superieur a celui estime par le Receveur du Premier
Bureau de 1'Enregistrement a Anderlecht, etant 1.550 F/m2. En
outre, le candidat acquereur s'engage a realiser des travaux
d'infrastructure pour un montant estime a 18.500.000 F.

Le Plan particulier d'Affectation des Sols (PPAS) du « Quar-
tier de la Vallee du Broeck - phase 11» a ete approuve par arrete
de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale le 26 novem-
bre 1992 (MB 19/12/1992).

Des lors, la principale objection formulee anterieurement
n'etait plus fondee et il n'y avait plus de raison objective de
s'opposer a ladite vente.

En ce qui concerne la validite de 1'estimation du receveur de
1'Enregistrement, il convient de prendre en consideration
qu'elle a ete etablie lors de la vente initiale, en integrant,
notamment, la modification du PPA. Des lors, la validite de
cette estimation n'est pas en cause.
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Op 9 februari 1993 werd aan de gemeenteoverheid meege-
deeld dat de termijn om over de beslissing van de raad van
10 September 1992 uitspraak te doen, verstreken was.

Le 9 mars 1993, il a ete notifie aux auto rites communales
que le delai pour statuer sur la decision du conseil du
10 septembre 1992, etait expire.

Vraag nr. 580 van mevrouw Nagy d.d. 27 januari 1993 (Fr.):

De norm voor bewooabaarheid voor bet toekennen van
renovatiepremies.

In de studie « Wonen te Brussel» kan men lezen dat de door
het Brussels Gewest vastgestelde norm voor bewoonbaarheid
in vraag wordt gesteld wat de bewoonde oppervlakte en het
aantal slaapkamers als aanwijzer van de kwaliteit van de
woning betreft.

Kan de achtbare Minister mij zeggen:
1. wat dez norm is;
2. of met toepassing van deze norm een premie-aanvraag kan

worden geweigerd;
3. in bevestigend geval, hoeveel weigeringen door het niet-

naleven van deze norm werden gestaafd;
4. of hij de kritiek van de stellers van de studie deelt;

5. of hij in bevestigend geval zijn administratie heeft opge-
legd deze norm te wijzigen ?

Aatwoord: Door een aandachtige lektuur van de bladzijde
waarin bedoelde zin voorkomt, zai het geachte lid kunnen
vaststellen dat deze zin betrekking heeft op de minimum
normen inzake oppervlakte die in het raam van de toekenning
van de renovatiepremie dienen geeerbiedigd te worden.

Ik verwijs dus naar het besluit van de Execudeve van
29 maart 1990, inzonderheid naar artikel 2, 7" waardoor de
Minister gemachtigd wordt om de minimale bewoonbaar-
heidsvoorwaarden vast te stellen; deze voorwaarden worden
bepaald in de omzendbrief die op dezelfde datum werd
goedgekeurd, inzonderheid door punt B.I van het tweede
deel, luidend als volgt:

«De werken die in aanmerking kunnen komen voor de
toekenning van de renovatiepremie zijn:

1. De werken die bijdragen tot de aanpassing van de
woning aan minimumnormen inzake bewoonbare opper-
vlakte en aantal woonvertrekken.

Het betreft hier alle uitbreidings- en/of aanpassingswerken
die aan de bewoner normale bewoningsomstandigheden
verzekeren met inachtneming van de minimumnormen, die
als volgt bepaald worden:

a. Voor de gezinnen van een of twee personen:
minimum 35 m2;
minimum 32 m2 voor twee personen ouder dan 65 jaar;
minimum 28 m2 voor een persoon ouder dan 65 jaar.

b. voor de gezinnn van meer dan twee personen:
minimum 40 m2;
minimum te verhogen met 6 m2:
— per groep van twee kinderen van 2 tot 10 jaar;
— per kind of per groep van twee kinderen van 10 tot 20 jaar

en van hetzelfde geslacht;
— voor eike vrijgezel van 20 jaar of ouder;
minimum te verhogen met 12 m2:
— voor elk koppel dat niet dit van de aanvrager is.

Question n" 580 de M°" Nagy du 27 janvier 1993 (Fr.) :

Les normes d'babttabilite lors de I'octroi des primes a la
renovation.

Dans 1'etude «Habiter Bruxelles», on peut lire une raise en
question sur la pertinence de la norme d'habitabuite etablie
par la Region bruxelloise pour la superficie habitee ef le
nombre des chambres a coucher, comme indicateur de la
qualite du logement.

L'honorable Ministre peut-il:
1. m'indiquer quelle est cette norme;
2. me dire si en application a cette norme une demande de

prime peut etre refusee;
3. si oui, combien de refus ont ete motives par le non-respect

de celle-ci;
4. me dire s'il partage la critique qui est emise par les auteurs

de 1'etude;
5. si oui, a-t-il donne instruction a son administration de

modifier la norme en question ?

Reponse: Une lecture attentive de la page contenant la
phrase incrimmee permettra a 1'honorable Conseiller d'ap-
prendre que celle-ci a trait aux normes de superficie mini-
males a respecter dans le cadre de I'octroi des primes de
renovation.

Je renvoie done a 1'arrete de 1'Executif du 29 mars 1990, en
particulier 1'article 2, 7° qui habilite le Ministre a fixer des
conditions minimales d'habitabilite; celles-ci sont determinees
par la circulaire adoptee a la meme date, en particulier le
point B.I. de la deuxieme partie, que je reproduis:

«Les travaux pouvant rentrer en ligne de compte pour
1'obtention de la prime a la renovation sont:

1. Ceux susceptibles d'adapter 1'habitation aux normes
minimales relatives a la surface habitable et au nombre de
pieces habitables.

II s'agit en 1'occurence de tous les travaux d'agrandissement
et/ou d'adaptation susceptibles d'assurer a 1'occupant des
conditions normales d'habitation respectant les normes mini-
males definies ainsi:

a. Pour les menages d'une ou de deux personnes:
minimum 35 m2;
minimum 32 m2 pour deux personnes de plus de 65 ans;
minimum 28 m2 pour une personne de plus de 65 ans.

b. pour les menages de plus de deux personnes:
minimum de 40 m2;
minimum majore de 6 m2:
— par groupe de deux enfants de 2 a 10 ans;
— par enfant ou par groupe de deux enfants de 10 a 20 ans

de meme sexe;
— pour chaque celibataire de 20 ans et plus;
minimum majore de 12 m2:
— pour chaque couple autre que le demandeur.
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c. Nochtans zullen de uitbreidingswerken, die een verhoging
van de bestaande bewoonbare oppervlakte veronderstellen,
toegelaten worden voor zover deze uitbreidingen een vierde
van de bewoonbare oppervlakte niet bereiken en door het
gebruik worden verantwoord.

d. Worden niet als bewoonbare oppervlakte beschouwd:
W.C., kelderruimten, zolders, garage, badkamers, hall, berg-
plaats en trappenhuizen.
e. De woning moet bestaan uit:
— een woonplaats;
— een keuken;
— een slaapkamer per gehuwd koppel;
— een slaapkamer per kind of per twee kinderen van 2 tot

minder dan 10 jaar oud zonder onderscheid naar geslacht;
— een slaapkamer per kind of per twee kinderen van hetzelfde

geslacht van 10 tot 20 jaar;
— een slaapkamer per kind of per twee kinderen van hetzelfde

geslacht van 20 jaar en ouder».
Ik stel vast dat deze voorwaarden sterk lijken op deze die

door het geachte lid werden opgenomen in haar voorstel van
ordonnantie ter invoering van een eenmalige renovatiepremie
voor gebouwen, dat door de Commissie voor Ruimtelijke
Ordening, Grondbeleid en Huisvesting op 7 maart 1990 werd
verworpen, waarin artikel 5 voorzag dat:

«Een bewoonbare oppervlakte bevatten die overeenstemt
met de volgende minima:
— voor de gezinnen van een of twee personen: 35 m2 mini-

mum;
— voor de gezinnen met meer dan twee personen: 45 m2

minimum, vermeerderd met 9 m2 per groep van twee kinde-
ren van 2 tot 16 jaar en per kind van meer dan 12 jaar en met
16 m2 per koppel buiten dat van de aanvrager of van de
alleenstaande persoon van meer dan 20 jaar».
Het is dan ook logisch dat, in uitvoering van deze voorwaar-

den vastgesteld door de omzendbrief, een premieaanvraag kan
geweigerd worden: de redenen voor de weigering die steunen
op deze voorwaarden zijn marginaal voor wat hun aanral
betreft.

Ik ben niet van plan om deze normen te wijzigen. Ik stel
inderdaad vast dat de consultant deze normen niet aanvecht in
het raam van de toekenning van overheidsgeld, maar wel daar
waar hij het heert over het bestaan van een beperkt staal van
het bestand aan oude woningen, als betrouwbare indicator
voor de kwaliteit inzake de oppervlakte.

c. Toutefois, les travaux d'agrandissement qui supposent
une augmentation de la surface habitable existante sont auto-
rises pour autant qu'ils n'atteignent pas un quart de celle-ci et
soient justifies par 1'occupation.

d. La superficie habitable ne peut inclure W.C., caves,
greniers, garage, salle de bains, hall, debarras et cages d'esca-
lier.
e. Le logement doit comporter:
— une salle de sejour;
— une cuisine;
- une chambre par couple marie;
— une chambre pour un ou deux enfants de 2 a moins de

10 ans sans distinction de sexe;
- une chambre pour un ou deux enfants de meme sexe de

10 a 20 ans;
- une chambre pour un ou deux enfants de meme sexe de

20 ans et plus».
J'observe que ces conditions sont tres voisines de celles que

1'honorable Conseiller avait retenues dans sa proposition d'or-
donnance instaurant une prime unique a la renovation d'im-
meubles, qui fut rejetee par le Commission de 1'Amenagement
du Territoire, de la Politique fonciere et du Logement en date
du 7 mars 1990, et qui prevoyait en son article 5:

« Comporter une superficie habitable qui correspond aux
minima suivants:
— pour les manages de une ou deux personnes: 35 m2 mini-

mum;
- pour les manages de plus de deux personnes: 45 m2 mini-

mum, majore de 9 m2 par groupe de deux enfants de 2 a 12
ans et par enfants de plus de 12 ans, et de 16 m2 par couple
autre que celui du demandeur ou par personne seule agee de
plus de 20 ans».
Des lors, il est logique qu'en application de ces conditions

fixees par la circulaire, une demande de prime puisse etre
rejetee: les motifs du rejet, bases sur ces conditions sont, en
nombre, marginaux.

Je ne compte pas modifier ces normes. En effet, je releve que
le consultant ne critique pas celles-ci dans le cadre de 1'octroi de
1'aide publique, mats comme indicateur pertinent de la qualite
quant a la superficie, lorsqu'il raisonne sur 1'etat existant d'un
echantillon reduit du pare de logement ancien,

Vraag nr. 582 van de heer Roelants du Vivier d.d. 1 februari
1993 (Fr.) :
Steunaaavragen bij bet Europees Sociaal Foads.

Zou de heer Minister me kunnen meedelen hoeveel steun-
aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds in de loop van 1991
en 1992 en in het kader van de doelstellingen 3 en 4 van het
Europees Sociaal Fonds werden ingediend, op hoeveel aanvra-
gen werd ingegaan en hoeveel financiele steun werd verleend ?

Antwoord: In het antwoord op een vraag gesteld door uw
collega, Raadslid Alain Adriaens (vraag 108, antwoord op 31
mei 1990) kon ik reeds mededelen dat het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest deelneemt aan het operationeel programma van
de doelstellingen 3 en 4 van het ESF, dit samen met de Franse
Gemeenschap en het Waalse Gewest. Dit programma slaat op
de jaren 1990 tot 1993 en het werd voor 1994 verlengd. De
gevraagde inlichtingen kunnen bekomen worden bij Minister
Lebrun, bevoegd voor beroepsopleiding en verantwoordelijk
voor dit programma.

Question n° 582 de M. Roelants du Vivier du 1" fevrier 1993
(Fr.):
Demaades de concours aupres dii Foads social europeen,
Monsieur le Ministre pourrait-il m'informer du nombre de

demandes de concours introduites et obtenues aupres du Fonds
social europeen au cours des exercices 1991 et 1992 dans le
cadre des objectifs 3 et 4 du Fonds social europeen, ainsi que la
ventilation financiere de ces concours ?

Repoase: Comme je le precisais dans une reponse a votre
collegue Monsieur Alain Adriaens (question n° 108, reponse
en date du 31 mai 1990), la Region de Bruxelles-Capitale
participe au programme operationnel avec la Communaute
francaise et la Region wallonne dans le cadre des objectifs 3 et4
du FSE. Ce programme couvre les annees 1990 a 1993 et a ete
prolonge jusqu'en 1994. Je vous invite a obtenir les renseigne-
ments demandes aupres du Ministre Lebrun, competent en
matiere de formation professionnelle, et responsable de ce
programme.
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Het spedfieke programma « aanwervingspremies » daaren-
tegen behoort uitsluitend tot onze bevoegdheid. Het slaat ook
op 3 jaar en het werd ook verlengd voor 1994. Het gaat om
steunaanvragen in het raam van de doelstellingen 3 en 4 van
het ESF. Voor wat de aangevraagde bedragen betreft, verwijs
ik naar het uitgebreide antwoord dat werd medegedeeld aan
Raadslid Adriaens.

Daar de niet-gebruikte kredieten elk jaar opnieuw worden
vastgesteld zullen we slechts in de loop van 1995 zicht hebben
op de effectief door het Gewest ontvangen bedragen, dit na
het afsluiten van het programma eind 1994.

Om bij te dragen tot uw informatie, verwijs ik ook naar het
antwoord dat ik in maart 1990 gaf op schriftelijke vraag
nr. 55 van Raadslid Dolf Cauwelier.

Par contre, en ce qui concerne Ie programme «primes a
l'embauche», il s'agit d'un programme specifique qui releve
de notre seule competence. Lui aussi portant sur 3 annees et
prolonge jusqu'en 1994, il vise des demandes de concours
dans Ie cadre des objectifs 3 et 4 du FSE. En ce qui concerne
les montants demandes, je vous renvoie a la reponse detaillee,
communiquee a Monsieur Adriaens.

En tout etat de cause, les credits FSE, non depenses, etant
reengages chaque annee, nous ne pourrons conclure sur les
montants effectivement recus par la Region que dans Ie
courant de 1995, apres la cloture du programme fin 1994.

Pour votre bonne information, je vous renvoie egalement a
la reponse adressee a la question ecrite de Monsieur Dolf
Cauwelier (n° 55) en mars 1990.

Vraag nr. 586 van mevrouw Huytebroeck d.d. 5 februari
1993 (Fr.) :

De tewerkstelling van de werklozen en de opvang van de
kleine kinderen.

In haar antwoord aan parlementslid Xavier Winkel betref-
fende de oprichting van nieuwe opvangplaatsen voor peuters
en het feit dat Brussel slechts 12 % van de plaatsen zou
worden toegewezen, zei mevrouw Magda De Galan,
bevoegde minister, dat er in 1993 in de creches inderdaad
slechts 24 en in gemeentelijke opvang 91 nieuwe plaatsen
zouden worden gecreeerd. Dit probleem heeft te maken met
de tewerkstelling van de werklozen. Terwiji in Wallonie de
projectleiders een beroep kunnen doen op GECO's, moet in
Brussel een beroep worden gedaan op de begunstigden van
het Interdepartementaal Begrotingsfonds, waarvan er haast
geen meer zijn.

U weet wellicht, mijnheer de Minister, dat de opvang van
de peuters in Brussel een cruciaal probleem is en dat ons
Gewest inderdaad de langste wachttijd heeft om een kind in
een creche onder te brengen (meer dan 9 maanden). Boven-
dien doet het tekort aan plaatsen in gesubsidieerde en erkende
structuren zich het meest in onze Franse Gemeenschap voelen.
Dat heeft tot gevolg dat de prive-peuteropvang, de niet-
gesubsidieerde prive-kinderopvang en de clandestiene opvang
(duurder voor de ouders en niet altijd erkend door de ONE)
welig tieren.

Graag vernam ik dan ook of het juist is, zoals mevrouw De
Galan beweert, dat dit probleem te maken heeft met het
tekort, in Brussel, aan werklozen die ingeschreven zijn voor
de programma's ter vermindering van de werkloosheid.

Hoeveel Brusselse GECO's, CAD'ers en IBTF'ers zijn in
Brussel actief in de opvang van peuters ? Is het juist dat ze in
het Brussels Gewest geen beroep meer kunnen doen op
GECO's?

Heeft u onlangs nieuwe aanvragen ontvangen en zullen er
in 1993 ten behoeve van deze structuren nieuwe banen
worden geschapen ?

Aatwoord: 1. De arbeidsplaatsen van te Brussel in de
kinderopvangsector tewerkgestelde DAC'ers,, IBF'ers of
GECO's zijn als volgt verdeeld :"_,"" • ' : - ^•
—,A7.'K)^.C'ets.feweyl^gesteld in 16 van de 91 erkende creches

te Brussel (op 31.12.91);

Question n° 586 de M"' Huytebroeck du 5 fevrier 1993 (Fr.):

La remise au travail des cbomeurs et I'accueil de la petite
enfaace.

Dans sa reponse faite au parlementaire Xavier Winkel
concernant la creation de nouvelles places d'accueil pour la
petite enfance et Ie fait que Bruxelles n'obtiendrait que 12 %
de ces nouvelles places, Madame Magda De Galan, ministre
competente, repondait: ail est exact qu'il n'y aura en 1993
que 24 nouvelles places en creche et 91 en maison d'accueil
communale. Ce probleme est lie a celui de la remise au travail
des chomeurs. Alors qu'en Wallonie les porteurs de projet
peuvent recourir a des ACS, il faut a Bruxelles faire appel aux
beneficiaires du Fonds budgetaire interdepartemental alors
qu'il n'y en a pratiquement plus sur Ie marches.

Vous savez sans doute, Monsieur Ie Ministre, que Ie
probleme des structures d'accueil de la petite enfance est
crucial a Bruxelles. C'est en effet dans notre region que la
periode d'attente pour 1'entree d'un enfant en creche est la
plus longue (plus de 9 mois) et que Ie probleme du manque de
places dans des structures subsidises et reconnues (creches,
pregardiennats, gardiennes encadrees) est Ie plus criant dans
notre Communaute francaise. Ce qui a pour consequence que
fleurissent les gardiennes privees, les maisons d'enfant privees
non subsidises ainsi que les gardiennes « clandestines » (plus
couteuses pour les parents et surtout pas toujours agreees par
1'ONE).

J'aimerais des lors savoir s'il est exact comme Ie dit
Madame De Galan que ce probleme est lie a celui de la non
disponibilite a Bruxelles de travailleurs inscrits dans Ie cadre
des programmes de resorption de chomage ?

Combien d'ACS bruxellois, de TCT et de travailleurs FBIE
sont-ils repartis dans des structures d'accueil de la petite
enfance a Bruxelles ? Est-il exact que celles-ci ne peuvent plus
faire appel a des ACS en Region bruxelloise ?

De nouvelles demandes vous sont-elles recemment parve-
nues et de nouveaux postes seront-ils crees en 1993 en faveur
de ces structures ?

Repoase: 1. En ce qui concerne, Ie nombre de postes de
travail TCT/FBI/ACS occupes a Bruxelles dans Ie secteur de la
petite enfance^. la repartition est la suivante :
— 47 TCT occupes dans 16 creches sur les 91 reconnues a

Bruxelles (au 31/12/91)';' ' ' "
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— 56 halftijds tewerkgestelde IBF'ers op 26.2.93 in een
verhouding van 1 halftijdse arbeidsplaats per in Brussel
door het ONE erkende structuur; in principe wordt 1
halftijdse IBF'er toegewezen aan elk van de 89 structuren
die in aanmerking worden genomen door het IBP (t.t.z.
beschikkend over minstens 36 arbeidsplaatsen);

— 14 DAC'ers tewerkgesteld in verschillende kinderdagver-
blijven en kinderbewaarplaatsen op 31 december 1991;

— 14 DAC'ers tewerkgesteld in 3 van het veertigtal erkende
peuterdagverblijven in Brussel (op 31.12.91);

— 9 GECO's tewerkgesteld door het kinderopvangcentrum
van de BGDA.

In totaal geeft dat voor Brussel het equivalent van 112
voltijds ingevulde arbeidsplaatsen in de sector van de kinder-
opvang.

2. Het is juist dat er, rekening houdend met de toelatings-
voorwaarden voor DAC/IBF- en GECO-functies en gezien de
« schaarste » aan kleuterleidsters, moeilijkheden ondervonden
worden om personeel aan te werven.

3. Een jaar geleden werd bij mijn diensten een verzoek
ingediend met betrekking tot 40 GECO-functies met ver-
hoogde premie ten voordele van een intercommunaal project
voor de opvang van zieke kinderen.

Lors van de fundamentele context, werd het project
verworpen in verband met de budgettaire onhaalbaarheid.

Zoals reeds werd vermeld bij de voorstelling van de
begroting 1993, wordt in het kader van het begeleidingsplan
uitsluitend aktie ondernomen in de openbare reinigingsdien-
sten, omdat dit een van de weinige sectoren is die laag-
geschoolde werklozen kan opnemen. Verder worden geen in-
spanningen geleverd, hetzij bij herbestemming van arbeids-
plaatsen binnen de kontekst van de bestaande begrotingen.

56 FBI mi-temps occupes au 26.2.93 a raison d'l poste mi-
temps par structure reconnue a Bruxelles par I'ONE; en
principe, 1 mi-temps FBI est octroye a chacune des 89
structures susceptibles de beneficier de FBEE (a savoir
disposer d'au moins 36 places);

14 TCT occupes dans diverses pouponnieres et halte-
garderies au 31 decembre 1991;
14 TCT occupes dans 3 pregardiennats sur la quarantaine
reconnus a Bruxelles (au 31.12.91);
9 ACS occupes par la maison des enfants de 1'ORBEM.

Soit au total quelque 112 postes equivalents temps-plein
occupes a Bruxelles dans Ie secteur de la Petite enfance.

2. Effectivement, compte-tenu des conditions d'acces aux
postes TCT/FBI et ACS et vu la « rarete» des puericultrices,
les difficultes de recrutement sont reelles.

3. Une demande portant sur 40 postes ACS a prime
majoree pour un projet intercommunal de garde des enfants
malades) a ete introduite aupres de mes services, il y a un an.

Outre des questions de fond, ce projet a ete ecarte compte
tenu des contraintes budgetaires.

Comme indique lors de la presentation du budget 1993,
mis a part un effort dans Ie domaine de la proprete publique,
rare secteur a pouvoir absorber des chomeurs peu qualifies,
notamment dans Ie cadre du plan d'accompagnement, aucun
autre effort ne sera entrepris, sinon lors de reaffectations de
postes dans Ie cadre des enveloppes budgetaires existantes.

Vraag nr. 590 van de heer De Berlangeer d.d. 9 februari 1993
(N.):

Oude hoofd'mg op het briefpapier van gewestelijke dien-
sten.

Sommige diensten afhangend van het Hoofdstedelijk
Gewest gebruiken omslagen met de vermelding «Ministerie
van het Brussels Gewest».

Graag vernam ik van de heer Minister waarom deze
benaming wordt gebruikt, en niet de officiele benaming
« Brussels Hoofdstedelijk Gewest» ?

Antwoord : Hierbij verzoek ik het geachte lid de gegevens
te willen vinden als antwoord op de bovenvermelde vraag.

De huishoudelijke dienst bezorgt op dit ogenblik slechts
omslagen met de officiele benaming: «Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest».

Waarschijniijk gebruiken sommige diensten van het Minis-
terie nog resterende omslagen met het oude opschrift « Minis-
terie van het Brussels Gewest».

Question n" 590 de M. De Berlangeer du 9 fevrier 1993 (Fr.):

Aaciea en-tete de papier a lettres dans certains services
regionaux.

Certains services dependant de la Region utilisent des
enveloppes ou figure la mention « Ministere de la Region
bruxelloise».

Je souhaiterais que Ie Ministre me disc pourquoi on utilise
cette denomination et pas la denomination officielle, a savoir
« Region de Bruxelles-Capitale ?»

Reponse : Je prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous
les elements de reponse a la question susmentionnee.

Le service de 1'economat ne fournit actuellement que des
loppes avec Ie libelle de la denomination officielleenveloppes avec le libelle de la denomina

«Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale

Certains services du Ministere utilisent probablement des
enveloppes qui leur restent avec 1'ancien libelle « Ministere de
la Region bruxelloise».
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Vraag nr. 591 van mevrouw Huytebroeck d.d. 11 februari
1993 (Fr.) :

Partnersbipovereeakomst iazake socio-professionele
inscbakeling tussea de BGDA en sommige partners.

Onlangs hechtte de Executieve haar goedkeuring aan de
herziening van een reeks overeenkomsten met de BGDA en
een aantal van zijn partners, en dit in afwachting van een
definitieve beslissing met betrekking tot het bedrag van hun
subsidies.

Kan de Minister me zeggen weike OCMW's, weike v.z.w.'s
en weike onderwijs- en opieidingscentra alternerend deze
maatregel genieten ?

Weike budgetten zullen hen in 1993 worden toegekend en
hoe zullen deze worden opgesplitst? En tegen weike datum
zai de Executieve een definitieve beslissing met betrekking tot
het bedrag van deze subsidies hebben genomen ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
wil ik er eerst aan herinneren dat het sluiten van partnership-
overeenkomsten voor 1992 het eindresultaat was van een
complexe procedure van lokaal en zonaal overleg en inhield
dat er vooraf inschakelingsprogramma's moesten worden
opgesteld die in de lijn lagen van de acties van de werkende
partners.

De werkende partners wisten dus erg laat op het jaar weike
som aan subsidies ze zouden ontvangen, wat niet zonder
ernstige problemen gepaard ging voor het voeren van hun
acties.

Om dit te verhelpen, heeft de Executieve in 1993 de
verlenging goedgekeurd van de overeenkomsten die in 1992
werden gesloten.

Deze verlenging geldt voor alle werkende partners van de
BGDA en zorgt ervoor dat alle acties die in 1992 werden
opgestart, kunnen worden voortgezet. Dit houdt echter in dat
er in de loop van het jaar overeenkomsten kunnen worden
gewijzigd, omdat sommige werkende partners hun actie
beperken, verruimen (of opgeven), of dat er nieuwe overeen-
komsten met andere partners kunnen worden gesloten.

In deze fase is het onmogelijk te voorzien weike wijzigingen
definitief zullen zijn, daar de evaluatieprocedure die aan de
verlenging voorafgaat, nog niet is beeindigd.

Het bijgevoegde document herneemt de bedragen die in
1992 aan de verschillende partners van de BGDA werden
toegekend.

Question n" 591 de M"" Huytebroeck du 11 fevrier 1993
(Fr.) :

Partenariat en matiere d'insertioa socio-professioanelle
entre 1'ORBEM et certaias operateurs.

L'Executif a, recemment, approuve la reconduction d'une
serie de conventions passees entre 1'ORBEM et certains de ses
partenaires operateurs. Cela dans 1'attente d'une decision
definitive du montant de leurs subventions.

Le Ministre peut-il me dire quels sont les CPAS, a.s.b.l. et
centres d'enseignement et de formation qui beneficient de
cette mesure ?

Quels sont les budgets qui leur sont attribues en 1993 ainsi
que leur repartition ? Quand pourront-ils esperer une decision
definitive concernant le montant de leurs subventions ?

Reponse : En reponse a la question de I'honorable membre,
je lui rappelerai tout d'abord que la conclusion des conven-
tions de partenariat 1992 rut 1'aboutissement d'une procedure
complexe de concertation locale et zonale et impliquait
1'elaboration prealable des programmes d'insertion dans
lesquels les actions de ces operateurs s'mscrivent.

Les operateurs ont done ete informes fort tard dans 1'annee
du montant des subventions dont ils pouvaient beneficier, ce
qui ne fut pas sans poser de serieux problemes dans la
conduite de leurs actions.

Afin de remedier a cette situation, 1'Executif a approuve la
reconduction en 1993 des conventions conclues en 1992.

Cette reconduction, qui concerne tous les partenaires
operateurs de 1'ORBEM, permet d'assurer la continuite des
actions entamees en 1992. Neanmoins, elle n'est exclusive ni
d'une modification des conventions en cours d'annee qui
rencontrerait le fait que certains operateurs reduisent ou
amplifient leur action (ou y renoncent), ni de la conclusion de
nouvelles conventions avec d'autres partenaires.

A ce stade, il n'est pas possible de prevoir les modifications
qui seront definitivement apportees, la procedure d'evalua-
tion prealable a la reconduction n'etant pas encore achevee.

Le document joint en annexe reprend les montants octroyes
aux differents partenaires de 1'ORBEM en 1992.

BIJLAGE

Bedragen van de subsidies die in 1992 aan de werkende
partners van de BGDA werden toegekend.

ANNEXE

Montant des subventions octroyees aux partenaires opera-
teurs de 1'ORBEM en 1992.

1. Overzicht

OCMW
VZW

CDO

24.000.000
28.919.252

8.197.722
10.000.000

1. Recapitulatif

CPAS
ASBL

CEFA

24.000.000
28.919.252

8.197.722
10.000.000

In het totaal gaat het om een bedrag van 71.117.574 fr.
dat in 1993 onder voorbehoud van een positieve evaluatie
wordt verlengd.

Soit un montant total de 71.117.574 F reconduit en 1993
sous reserve d'une evaluation positive.
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2. Detailoverzicht van de subsidies die aan de
iverkende partners werden toegekend

Bedrag van

A. OCMW

Ganshoren
Evere
Schaarbeek
Brussel
Vorst
Ukkel
Anderlecht
Watermaal-Bosvoorde
Sint-Gillis
Sint-Agatha-Berchem
Elsene
Smt-Joost-ten-Node
Oudergem
Etterbeek
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Jette
Molenbeek
Koekelberg

B. V.z.w.

Zone West
Cactus a.s.b.l.
CASI-UO a.s.b.l.
Impulsion a.s.b.l.
L'Equipe a.s.b.l.
TCC-Accueil a.s.b.l.
Bouwatelier v.z.w,
Djophuis v.z.w.

Zone Noord-West
Collectif d'Alphabetisation a.s.b.l.
Impulsion a.s.b.l.
Notre Coin de Quartier a.s.b.l.
Service Social des Etrangers a.s.b.l.
Vormingscentrum Foyer v.z.w.
Jeugd en Stad v.z.w.

Centrale zone
Centrale culturelle bruxelloise a.s.b.l.
Buurtwinkel v.z.w.
Cars
Fondation Travail et Sante a.s.b.l.
Vorming en Kultuur v.z.w.
Service Social des Etrangers a.s.b.l.
Centre Jeunes Filles Immigrees
Jeugd en Stad v.z.w.
Travailler
Turk Danis a.s.b.l.
ASKP v.z.w.
Atelier voor Sociale en Kulturele Promot
Centre Antonio MACHADO

Zone Noord-Oost
Accueil Jeunes a.s.b.l.
APAJI a.s.b.l.
BOULOT a.s.b.l.
Ghom'Hier a.s.b.l.
Centre de Formation 2000
FAC a.s.b.l.
Formation et Aide aux Entreprises a.s.b.l.

verschillende

de subsidie

432.800
646.000

1.302.000
7.058.400

711.600
826.400

1.187.200
514.800

1.449.600
498.400

1.810.400
1.105.200

580.400
1.630.000

613.200
498.400
842.800

1.630.000
662.400

141.808
1.526.737

396.000
528.000
444.039
340.000

2.192.645

446.600
396.000
529.760
888.067

2.200.000
600.600

427.350
50.000

240.570
800.800
396.000

1.505.119

468.417
660.000
259.746

1.150.000
ie

134.750

350.000
232.027
492.800
284.900
715.407

2.092.870
612.150

2. Detail des subventions octroyees aux dif
naves operateurs

Montant de la

A. CPAS

Ganshoren
Evere
Schaerbeek
Bruxelles
Forest
Uccle
Anderlecht
Watermael-Boitsfort
Saint-Gilles
Berchem-Saint-Agathe
Ixelles
Saint-Josse-ten-Noode
Auderghem
Etterbeek
'woluwe-Saint-Lambert
'Woluwe-Saint-Pierre
Jette
Molenbeek
Koekelberg

B. A.s.b.l.

Zone Quest
Cactus a.s.b.l.
CASI-UO a.s.b.l.
Impulsion a.s.b.l.
L'Equipe a.s.b.l.
TCC-Accueil a.s.b.l.
Bouwatelier v.z.w.
Djophuis v.z.w.

Zone Nord-Ouest
Collectif d'Alphabetisation a.s.b.l.
Impulsion a.s.b.l.
Notre Coin de Quartier a.s.b.l.
Service Social des Etrangers a.s.b.l.
Vormingscentrum Foyer v.z.w.
Jeugd en Stad v.z.w.

Zone centrale
Centrale culturelle bruxelloise a.s.b.l.
Buurtwinkel v.z.w.
Cars
Fondation Travail et Sante a.s.b.l.
Vorming en Kultuur v.z.w.
Service Social des Etrangers a.s.b.l.
Centre Jeunes Filles Immigrees
Jeugd en Stad v.z.w.
Travailler
Turk Danis a.s.b.l.
ASKP v.z.w.
Atelier voor Sociale en Kulturele Promotie
Centre Antonio MACHADO

Zone Nord-Est
Accueil Jeunes a.s.b.l.
APAJI a.s.b.l.
BOULOT a.s.b.l.
Chom'Hier a.s.b.l.
Centre de Formation 2000
FACa.s.bl
Formation et Aide aux Entreprises a.s.b.l.

ferents parte-

subvention

432.800
646.000

1.302.000
7.058.400

711.600
826.400

1.187.200
514.800

1.449.600
498.400

1.810.400
1.105.200

580.400
1.630.000

613.200
498.400
842.800

1.630.000
662.400

141.808
1.526.737

396.000
528.000
444.039
340.000

2.192.645

446.600
396.000
529.760
888.067

2.200.000
600.600

427.350
50.000

240.570
800.800
396.000

1.505.119

468.417
660.000
259.746

1.150.000

134.750

350.000
232.027
492.800
284.900
715.407

2.092.870
612.150
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Gaffi a.s.b.l.
Mission Locale de Saint-Josse- ten-Noode
Maison de Quartier d'Helmet a.s.b.l.

Le Piment a.s.b.l.
Gemeenschapsonderwijs CDBO Evere v.z.w
SAS a.s.b.l.

Zone Zuid-Oost

ARPAIJE a.s.b.l.
ASSETIP a.s.b.l.
Ateliers du Soleil a.s.b.l.
Idee 53 a.s.b.l.
Interface 3 a.s.b.l.
Centrum voor psychotherapie
Brussel Oost v.z.w.
Le Carat a.s.b.l.
Mission Locale d'lxelles a.s.b.l.
Proforal a.s.b.l.
SYNERGON a.s.b.l.
Centrum Basiseducatie Brussel v.z.w.

Zone Zuid

APRES a.s.b.l. 396.000
CEFA-UO a.s.b.l. 1.165.446
Collectif d'Alphabetisation a.s.b.l. 446.600
Collectif formation Societe a.s.b.l. 600.000
Formation Insertion Jeunes a.s.b.l. 848.335
Formation et Travail en quartier 721.849

populaire a.s.b.l. (Atelier Marollien)
Ligue Braille a.s.b.l. 500.000
Mission Locale de Forest a.s.b.l. 1.300.000
Mission Locale Jeunes de

Saint-Gilles a.s.b.l. 2.500.000
Nadi a.s.b.l. 379.584

CEFA

CEFA Providence
CEFA Laeken
CEFA Evere — Technique

Service a.s.b.l.
CEFA Mercelis
CEFASt-Gilles

700.000
154.770
148.867
309.027
178.640
517.540
264.000

349.272
209.440
246.400
528.000
895.382
224.000

528.000
660.000
494.340
290.400

58.520

3.026.822
944.730

2.050.431
1.998.707
1.979.310

700.000
154.770
148.867
309.027
178.640

Gaffi a.s.b.l.
Mission Locale de Saint-Josse-ten-Noode
Maison de Quartier d'Helmet a.s.b.l.

Le Piment a.s.b.l.
Gemeenschapsonderwijs CDBO Evere v.z.w. 517.540
SAS a.s.b.l. 264.000

Zone Sud-Est

ARPAIJE a.s.b.l. 349.272
ASSETIP a.s.b.l. 209.440

- Ateliers du Soleil a.s.b.l. 246.400
Idee 53 a.s.b.L 528.000
Interface 3 a.s.b.l. 895.382
Centrum voor psychotherapie 224.000
Brussel Oost v.z.w.
Le Carat a.s.b.L 528.000
Mission Locale d'lxelles a.s.b.l. 660.000
Proforal a.s.b.l. 494.340
SYNERGON a.s.b.l. 290.400
Centrum Basiseducatie Brussel v.z.w. 58.520

Zone Sud

APRES a.s.b.L 396.000
CEFA-UO a.s.b.l. 1.165.446
Collectif d'Alphabetisation a.s.b.l. 446.600
Collectif formation Societe a.s.b.l. 600.000
Formation Insertion Jeunes a.s.b.l. 848.335
Formation et Travail en quartier 721.849

populaire a.s.b.l. (Atelier Marollien)
Ligue Braille a.s.b.l. 500.000
Mission Locale de Forest a.s.b.l. 1.300.000
Mission Locale Jeunes de

Saint-Gilles a.s.b.L 2.500.000
Nadi a.s.b.L ' 379.584

C. CEFA

CEFA Providence 3.026.822
CEFA Laeken 944.730
CEFA Evere - Technique

Service a.s.b.L 2.050.431
CEFA Mercelis 1.998.707
CEFASt-Gilles 1.979.310

Vraag nr. 596 van de heer Duponcelle d.d. 19 februari 1993
(Fr.) :

Nakomen van de beloften gedaan in 1992 aau de afgevaar-
digden van de brandweer.

Naar aanleiding van de rumoerige betogingen van de
brandweermannen in 1992, bent u persoonlijk opgetreden als
«bemiddelaar» tussen Staatssecretaris Vie Anciaux en de
personeelsafgevaardigden en heeft u een afvaardiging van de
betogers ontvangen.

Dat optreden heeft geleid tot twee resoluties van de
Executieve met betrekking tot de wetmatige eisen van de
brandweermannen.

1. Er zou een verzoeningscomite worden opgericht om
overgangsmaatregelen uit te werken met betrekking tot de
toepassing van de taalwetgeving, om de gevolgen hiervan op
de loopbaan van de Franstaligen van de dienst af te zwakken.

Question n° 596 de M. Duponcelle du 19 fevrier 1993 (Fr.)

La coacretisation des promesses aux delegues des pompiers
en 1992.

Lors des manifestations bruyantes des hommes du feu en
1992, vous etes personnellement intervenu comme «media-
teur» entre le Secretaire d'Etat Vie Anciaux et les represen-
tants du personnel et vous avez recu dans votre bureau une
delegation des manifestants.

De cette intervention etaient ressorties deux resolutions de
1'Executif a Regard des revendications legitimes des pompiers.

1. Un comite de conciliation serait mis sur pied pour
etablir des mesures transitoires dans 1'application du cadre
linguistique afin d'attenuer les effets de celui-ci sur la carriere
des francophones du service.

362
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2. De personeelsformatie zou door de Executieve vanaf
december 1992 worden vervolledigd, ten einde het perso-
neelstekort op te vangen.

De werkelijkheid ziet er vandaag helemaal anders uit en dat
baart me zorgen:

— er werd geen enkele overgangsmaatregel getroffen;
— 39 van de 51 geplande personen werden aangeworven,

alien (indien men de pers mag geloven) Nederlandstaligen.

Wat heeft u gedaan, Minister- Voorzitter, om zo spoedig
mogelijk de bijna een jaar geleden - gedane beloften na te
komen ?

Antwqord: Om rust te brengen in de krisistoestand die de
Brandweerdienst sinds 1992 kenmerkte, heb ik meerdere
verzoeningsvergaderingen georganiseerd op mijn Kabinet.
Leden van de Kabinetten van Minister Chabert en van
Staatssecretaris Anciaux werden daarbij berrokken.

Ik ben van oordeel dat het niet zozeer mijn taak was om de
studie en de finalisering van konkrete maatregelen met
betrekking tot de personeelsproblemen van de Brandweer-
dienst uit te voeren, daar deze aangelegenheid tot de bevoegd-
heid van Staatssecretaris Anciaux behoort. Wel zag ik het als
mijn taak ruimte te scheppen voor dialoog om de sfeer van
vertrouwen en van wederzijds respect te herstellen en
zodoende het hervatten van overlegvergaderingen op het
Kabinet van Staatssecretaris Anciaux mogelijk te maken.

Na het gladstrijken van een aantal problemen en nadat de
representatieve afgevaardigden van het personeel van de
brandweerdienst de kans kregen hun bevindingen en hun
wensen inzake personeelsaangelegenheden tot uiting te bren-
gen, heb ik voorgesteld dat de dialoog zou overgenomen
worden door het Kabinet Anciaux. Dit werk werd in de loop
van 1992 verder gezet.

Konkreet betekent dit:

1. Voor wat de beslissing van de Executieve van 18 januari
1993 om 39 Nederlandstalige brandweermannen aan te
werven betreft, wil ik uw aandacht vragen voor de volgende
gegevens:

Het besluit van de Executieve tot vaststelling van de
organieke personeelsformatie van de DBDMH brengt het
aantal brandweermannen op 625. Op 31 december 1992
waren er 427 Franstalige en 159 Nederlandstalige brandweer-
mannen in dienst.

De taalkaders voor de Brandweerdienst werden door de
Executieve van 24 oktober 1992 goedgekeurd, in toepassing
van de wetgeving op het gebruik der talen. Dat taalkader
omvat 625 betrekkingen in de tiende graad van de hierarchic
(brandweermannen en administratieve krachten), als volgt
verdeeld:425Fen212N.

Er was dus een duidelijk tekort aan Nederlandstalige kant.
Dit werd verholpen door de beslissing van de Executieve om
39 Nederlandstalige brandweermannen aan te werven, die
alien geslaagd waren voor de proeven die het VWS in 1992
organiseerde en op 8 januari 1993 afsloot.

2. Voor wat de overgangsmaatregelen voor het taalkader
betreft:

Aan de wens uitgedrukt door de vakbonden om overgangs-
maatregelen te voorzien voor de toepassing van het taalkader,
werd door Staatssecretaris Anciaux tegemoet gekomen. Er
werd een protocol van overeenkomst ondertekend met de
vakbonden.

2. Le cadre serait complete par 1'Executif des decembre
1992 afin d'attenuer le manque de personnel.

Aujourd'hui la realite m'inquiete:

— aucune mesure transitoire n'a ere prise;
— 39 des 51 hommes prevus ont ete engages, tous (si 1'on en

croit la presse) neerlandophones.

Alors, Monsieur le Ministre-President qu'avez-vous entre-
pris pour rencontrer au plus tot les promesses faites voici
presque 1 an.

Reponse: En vue d'apaiser la situation de crise que
connaissait le service incendie en 1992, j'ai organise a
plusieurs reprises des reunions de conciliation a mon Cabinet,
y associant des membres du Cabinet du Ministre Chabert et
du Secretaire d'Etat, Vie Anciaux.

J'estime qu'en la matiere, il m'appartenait moins d'entre-
prendre 1'etude et la finalisation de mesures concretes rela-
tives a la problematique du personnel du service incendie,
matiere relevant de la competence du Secretaire d'Etat Vie
Anciaux, mats bien d'ouvrir un espace de dialogue en vue de
restaurer un climat de confiance et de respect mutuel et
permettre la reprise des reunions de concertarion au niveau du
Cabinet du Secretaire d'Etat Vie Anciaux.

Apres avoir done mis a plat un certain nombre de
problemes et laisse s'exprimer les delegues representatifs du
service incendie sur leur constat et leur souhait en matiere de
personnel, j'ai propose que le dialogue soit repris par le
Cabinet Anciaux. Ce travail a etc poursuivi dans le courant de
1'annee 1992.

Concretement:

1. Pour ce qui concerne la decision de 1'Executif du 18
janvier d'autoriser le recrutement de 39 pompiers neerlando-
phones, je me permets de vous rappeler les donnees suivantes:

L'arrete de 1'Executif fixant le cadre organique du SIAMU
porte a 625 le nombre de sapeurs pompiers. L'occupation en
personnel etait au 31 decembre 1992 de 427 sapeurs pom-
piers F et 159 sapeurs pompiers N.

Par ailleurs, le cadre linguistique du service incendie qui
avait ete adopte par 1'Executif le 24 octobre 1992, en
application de la legislation linguistique sur 1'emploi des
langues prevoit pour le 10°" degre de la hierarchic (sapeurs
pompiers et administratifs) 625 emplois repartis de la maniere
suivante: 425 F, 212 N.

A 1'evidence, il y avait done un deficit important du cote des
emplois neerlandophones, ce qui a ete comble par la decision
de 1'Executif d'engager 39 pompiers neerlandophones, tous
laureats d'un concours SPR organise dans le courant de
1'annee 1992 et qui a ete cloture le 8 janvier 1993.

2. L'application de mesures transitoires au cadre linguis-
tique :

Le souhait des organisations syndicates de developper des
mesures transitoires a 1'applicadon du cadre linguistique a ete
rencontre par le Secretaire d'Etat, Vie Anciaux et a fait 1'obj'et
d'un protocole d'accord avec les organisations syndicales.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 16 april 1993 (nr. 29)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 16 avril 1993 (n" 29) 2891

Dit protocol werd overgemaakt aan de Executieve. Deze
laatste wenste de haalbaarheid van dit ontwerp op het strikt
rechtskundige vlak te laten onderzoeken.

Dit onderzoek is aan de gang. Er zai ter zake rekening
worden gehouden met het advies van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht.

Celui-ci a ete porte a la connaissance de 1'Executif qui a
souhaite examiner la faisabilite du projet sous un angle
strictement juridique.

Cette verification est en cours. II sera tenu compte en la
matiere de 1'avis de la Commission permanente de Controle
linguistique.

Vraag nr. 599 van de heer Vandenbossche d.d. 26 febriiari
1993 (N.):

Wagering van toepassing van ordonnanties door de
recbtscolleges.

De ordonnanties onderscheiden zich van decreten in de zin
dat zij kunnen worden aangevochten voor de gewone rechter
en dus niet dezelfde rechtskracht hebben als een decreet of een
gewone wet weike zijn gelijkgeschakeld.

Kan de heer Minister-Voorzitter mij laten weten of in het
kader van zijn bevoegdheden er reeds een aanvechting is
geweest van een van zijn ordonnanties voor de gewone
rechter ?

In positief geval kan de heer Minister-Voorzitter mij de
gronden van die weigering van toepassing laten kennen ?

Antwoord: Ik heb de eer het achtbare lid mede te delen dat
krachtens het toezicht, voorzien in artikel 107 van de
Grondwet, de hoven en rechtbanken een ordonnantie kunnen
onuitvoerbaar verklaren in geval ze niet overeenstemt met de
bijzondere wet betreffende de Brusselse instellingen of met
een grondwettelijke bepaling. Naar mijn weten werd dit
toezicht nooit uitgeoefend.

Question n° 599 de M. Vandenbossche du 26 fevrier 1993
(N.):

Refus d'application d'ordonnances par les juiidictions.

Les .ordonnances se distmguent des decrets en ce sens
qu'elles peuvent etre contestees devant Ie juge ordinaire et
qu'elles n'ont done pas la meme force de droit qu'un decret ou
qu'une loi ordinaire, lesquels sont mis sur pied d'egalite.

Le Ministre-President peut-il me dire si, dans Ie cadre de ses
competences, il y a deja eu contestation d'une de ses
ordonnances devant le juge ordinaire ?

Dans 1'affirmative, le Ministre-President peut-il me com-
muniquer les motifs a la base du refus de les appliquer ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que le controle prevu par 1'article 107 de la Constitution,
permettant aux cours et tribunaux de declarer line ordon-
nance inapplicable en cas de non conformite a la loi speciale
relative aux institutions bruxelloises ou a une disposition
constitutionnelle, n'a, a ma connaissance, jamais ete mis en
oeuvre.

Vraag nr. 601 van de heer de Lobkowicz d.d. 26 februari
1993 (Fr.):

Aard van de besluiten betreffende de stad en de gemeenten.

In het Belgisch Staatsblad verschijnen regelmatig in de
rubriek «Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest», « Besluiten betreffende
de stad en de gemeenten ».

Het betreft besluiten tot opschorting, nietigverklaring,
goedkeuring of afkeuring van beraadslagingen van de
gemeenteraden of van de colleges van burgemeester en
schepenen.

Kan de heer Minister me zeggen of het gaat over besluiten
van de Executieve of over ministeriele commissies en me
meedelen waarom dit niet wordt aangegeven ? In de uittrek-
selen van het Staatsblad is alleen maar sprake van « besluit
van...», zonder enige verduidelijking.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
inlichtingen te verstrekken:

De publikatie van besluiten wordt geregeld door artikel 56
van de gecoordineerde wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken.

Question n° 601 de M. de Lobkowicz du 26 fevrier 1993
(Fr.) :

Nature des arretes concernant la ville et les communes.

Le Moniteur beige public regulierement sous la rubrique
Region de Bruxelles-Capitale — Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale, des «Arretes concernant la ville et les
communes ».

II s'agit d'arretes de suspension, d'annulation, d'approba-
tion ou de non approbation de deliberation des conseils
communaux ou des colleges des bourgmestre et echevins.

Monsieur le Ministre peut-il me preciser s'il s'agit d'arretes
de 1'Executif ou d'arretes ministeriels et m'expliquer pOurquoi
ce n'est pas precise ? Les extraits au Moniteur ne font mention
que d'un «arrete du...» sans autre precision.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les renseignements suivants:

La publication des arretes est reglee par 1'article 56 des lois
coordonnees sur 1'emploi des langues en matiere administra-
tive.
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De uittreksels waarnaar het geacht lid verwijst in zijn vraag
hebben betrekking op besluiten van de Executieve of ministe-
riele besluiten, en dit al naargelang een delegatie bestaat, op
grond van het besluit van 4 juli 1991 van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve tot regeling van haar werking en
tot regeling van de ondertekening van de akten van de
Executieve.

Vermits het in alle geval gaat om besluiten in het kader van
de uitoefening van het administratief toezicht, die derhalve
geen belang hebben voor de meerderheid der burgers, kan een
uittreksel volstaan.

Les extraits auxquels 1'honorable membre fait reference
dans sa question constituent soit des arretes de 1'Executif, soit
des arretes ministeriels, selon qu'il existe ou non une delega-
tion sur base de 1'arrete du 4 juillet 1991 de 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale reglant son fonctionnement et la
signature des actes de 1'Executif.

Vu que dans tous les cas il s'agit d'arretes pris dans Ie cadre
de 1'exercice de la tutelle administrative et qui n'ont pas
d'interet pour la majorite des citoyens, un extrait peut suffire.

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Externe Betrekkingen

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

Benamiag van de Brusselse Executieve in de briefwisselmg
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?

Antwoord: In antwoord op de door het geachte lid
gestelde vraag, kan ik bevestigen dat yoor alle corresponden-
tie met andere instellingen, alleen gebruik wordt gemaakt van
de officiele benamingen van deze instellingen.

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

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'utilisez que les
formules prevues et les appellations fixees par la Constitu-
tion?

Reponse : En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, je peux confirmer que pour ce qui concerne la
correspondance echangee avec d'autres institutions, il est
uniquement fait usage des denominations officielles de ces
institutions.

Vraag nr. 180 van mevrouw Nagy d.d. 27 januari 1993 (Fr.) :

Hierarchische rangschikking van de graden in het Informa-
ticacentrum voor het Brussels Gewest.

Het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest van 17 december 1992, bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 19 januari 1993 bepaald in artikel 1
dat de graad van <eerste adviseur.» op rang 14 vervalt en de
graad van «directeur-generaal» op rang 16 wordt., toege-
voegd. '

Zou de Minister mij ter zake op de volgende vragen een
antwoord kunnen geven:

1. Wat is het fmancieel gevolg van deze maatregel ?

2. Wat betekent concreet deze graadswijziging ? Gaat het
over dezelfde functie, over dezelfde persoon ?

Question n" 180 de M°° Nagy du 27 janvier 1993 (Fr.):

Classement bierarcbique des grades au Centre d'lnforma-
tique pour la Region bruxelloise.

L'arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale du
17 decembre 1992 et paru au Moniteur beige Ie 19 janvier
1993 prevoit en son article 1" de supprimer Ie grade de
« premier conseiller» au rang 14 et d'ajouter Ie grade de
«directeur general» au rang 16.

A ce sujet, Ie Ministre pourrait-il repondre aux questions
suivantes :

1. Quel est 1'impact financier de cette mesure?

2. Que represente, de maniere concrete, cette modification
de grade? S'agira-t-il de la meme fonction, de la meme
personne ?
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Antwoord: In antwoord op de schriftelijke vraag van het
geachte lid wil ik het volgende mededelen :

1. Het financieel impact van de maatregel is het verschil
tussen de barema's die verbonden zijn aan de rangen 14, 15
en 16:

14/1 : van 1.173.387 fr. tot 1.906.721 fr.
15/1: van 1.516.764 fr. tot 2.092.955 fr.
16/1 : van 1.807.761 fr. tot 2.383.952 fr.

Deze bedragen moeten vermenigvuldigd worden met
1,1041.

2. Het Centrum voor Informatica voor het Brussels
Gewest is de enige pararegionale A van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest waarbij de leidende ambtenaren niet de rangen
15 en 16 bekleden.

Met het oog op de harmonisering van de administratieve en
geldelijke statuten binnen het Gewest, was het wenselijk om
dit verschil te regelen.

Het betreft dus de leidend ambtenaar die rang 16 wordt en
de adjunct-leidend ambtenaar die rang 15 wordt en die beiden
dezelfde functies blijven uitoefenen.

Reponse : En reponse a la question ecrite de 1'honorable
membre, j'ai 1'honneur de mentionner les points suivants :

1. L'impact financier de la mesure est la difference entre les
baremes correspondant aux rangs 14, 15 et 16 :

14/1 : de 1.173.387 F a 1.906.721 F
15/1 : de 1.516.764 F a 2.092.955 B
16/1 : de 1.807.761 F a 2.383.952 F.

Chaque montant doit etre multiplie par 1,1041.

2. Le Centre d'lnformatique pour la Region bruxelloise est
Ie seui pararegional A de la Region de Bruxelles-Capitale dont
les fonctionnaires dirigeants n'ont pas les rangs 16 et 15.

En vue d'une harmonisation des statuts administratifs et
pecuniaires dans la Region, il etait souhaitable de regler cette
difference.

II s'agit done bien du fonctionnaire dirigeant qui devient
rang 16 et du fonctionnaire dirigeant adjoint qui devient rang
15 en continuant d'exercer les memes fonctions.

Vraag nr. 182 van de heer Vandenbossche d.d. 15 februari
1993 (N.):

EG-richtlijnen. — Omzetdng in ordonnanties.

Kan de heer Minister mij een overzicht (met titel of korte
beschrijving) geven van de nog om te zetten Europese
richtlijnen op het Brussels niveau ?

Antwoord : Gevolggevend aan de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer hem mede te delen dat het BIM regelmatig het
«Verslag over de uitvoering en de toepassing van het Euro-
pese milieurecht binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest»
uitgeeft waarin de gevraagde inlichtingen zich bevinden.

Het laatste verslag werd begin november 1992 aan de Raad
/ergemaakt. Het volgende verslag zai begin mei 1993 ter
;schikking zijn.

TITELReferte
EEG

84/360

86/278

87/217

88/609

Bestrijding van de luchtverontreiniguig veroor-
zaakt door industriele installaties.
Gebruik van zuiveringsslib in de landbouw.

Vermindering en voorkoming van de vervui-
ling van het milieu door asbest.
Beperking van de emissies van bepaalde
verontreinigende stoffen in de lucht door grote
stookinstallaties.
Ingeperkt gebruik van genetisch gemodifi-90/219

90/220
ceerde micro-organismen.
Doelbewuste introductie van genetisch gemo-
dificeerde micro-organismen in het milieu.

overgemaakt. Het volj
beschikking zijn.

Intussen vindt u hieronder de stand van zaken op 28
februari 1993.

Verstreken omzettingstermijn:

Question n° 182 de M. Vandenbossche du 15 fevrier 1993
(N.):

Directives CE. — Transposition en ordonnances.

Le Ministre peut-il me donner un apercu (avec titre ou
breve description) des directives europeennes qui doivent
encore etre transposees au niveau bruxellois ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre,
j'ai 1'honneur de lui faire savoir que 1'IBGE edite reguliere-
ment un «Rapport sur 1'execution et 1'application dans la
Regon de Bruxelles-Capitale du droit des Communautes
europeennes relatif a l'environnement», ou se trouvent les
renseignements demandes.

Le dernier rapport a etc transmis au Conseil debut novem-
bre 1992. Le suivant sera disponible debut mai 1993.

Ci-dessous vous trouverez neanmoins 1'etat de la situation
au 28 fevrier 1993.

Delai de transposition expire :

INTITULEReferences
CEE

84/360

86/278

87/217

88/609

Lutte centre la pollution atmospherique en
provenance des installations industrielles.
Protection des sols lors de 1'utilisation de
boues d'epuration dans 1'agriculture.
Prevention de la pollution de 1'environnement
par 1'aimante.
Limitations des emissions dans 1'atmosphere
en provenance des grandes installations de
combustion.
Utilisation confinee de micro-organismes gene-
tiquement modifies.

90/219

90/220 Dissemination volontaire de micro-organismes
genetiquement modifies dans 1'environnement.
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90/667 Verwijdering en verwerking van dierlijke
afvalstoffen.

91/157 Batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen
bevatten.

Niet-verstreken omzettingstermijn :

91/689 Gevaarlijke afvalstoffen.
91/676 Bescherming van water tegen verontreiniging

door nitraten uit agrarische bronnen.
91/271 Behandeling van stedelijk afvalwater.
92/43 Instandhouding van de natuurlijke habitats en

de wilde flora en fauna.
92/72 Luchtverontreiniging door ozon.

90/667 Regles sanitaires relatives a Pelimination, a la
transformation, et a la mise sur Ie marche des
dechets animaux.

91/157 Piles et accumulateurs.

Delai de transposition non-expire :

91/689 Dechets dangereux.
91/676 Protection des eaux centre la pollution par les

nitrates a partir de sources agricoles.
91/271 Traitement des eaux urbaines residuaires.
92/43 Conservation des habitats naturels.

92/72 Pollution de 1'air par 1'ozone.

Vraag nr. 183 van mevrouw Payfa d.d. 8 februari 1993 (Fr.) :

De coatractaele personeelsleden bij de Dieast Belastingea
en Oatvaagsten.

In het Staatsblad van 6 januari 1993 staat een besluit van
de Executieve waarbij het Ministerie wordt gemachtigd om
36 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te
voldoen aan de personeelsbehoeffen bi] de Dienst Belastingen
en Ontvangsten.

Kunt u me zeggen tot weike taalrol elk van deze 36
personeelsleden waarvan sprake in dit besluit behoren ?

Kunt u me ook zeggen tot weike taalrol elk lid van het
gehele personeel van de Dienst Belastingen en Ontvangsten
behoort?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
tot op heden 32 conctractuele personeelsleden werden aange-
worven bi] de Dienst Belastingen en Ontvangsten waarvan 21
van de Franse taalrol en 11 van de Nederlandse taalrol.

Op dit ogenblik zijn er in het totaal 77 personeelsleden
tewerkgesteld op deze dienst (inbegrepen de 32 recent aange-
worven), te weten 46 F en 31 N.

Question n° 183 de M-' Payfa du 8 fevrier 1993 (Fr.):

Le personnel contractile! attache au Service Taxes et
Recettes.

Le Moniteur du 6 janvier 1993 public un arrete de
1'Executif autorisant le Ministere a. engager 36 membres du
personnel contractuel pour repondre a des besoins au Service
Taxes et Recettes.

-vous me donner la repartition linguistique de
tent des 36 membres du personnel vises dans cet

Voulez-'
1'engagement
arrete.

Voulez-vous par ailleurs me donner la repartition linguis-
tique de 1'ensemble du personnel affecte au Service Taxes et
Recettes.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que jusqu'a present 32 agents contractuels ont ete engages
dans le Service Taxes et Recettes dont 21 du role linguistique
francophone et 11 du role linguistique neerlandophone.

En ce moment 77 agents au total (y compris les 32
engagements recents) sont employes dans ce service, a savoir
46Fet31N.

Vraag nr. 185 van inevrouw Nagy d.d. 5 februari 1993 (Fr.):

De uitbreiding van bet CCN. — Voorwaarden van de
buurovereenkomsten.

In november jongstleden interpelleerde ik Minister Jos
Chabert over de voorwaarden waaronder de uitbreiding van
het Communicatiecentrum Noord ten behoeve van de gewes-
telijke besturen uit de hand werd toevertrouwd aan de
onderneming Van Rymenant.

Naar,aanleiding hiervan vernam ik dat de gewestelijke
besturen op dit ogenblik zijn ondergebracht in verscheidene
gehuurde gebouwen.

Kan de Minister me zeggen :

1. Wanneer de huurovereenkomsten voor deze gebouwen
werden gesloten? Over weike gebouwen het gaat? Onder
weike voorwaarden (termijn, huurprijs, bijzondere clau-
sules) ?

Question n° 185 de M~ Nagy du 5 fevrier 1993 (Fr.):

Extension du CCN. — Conditions de baux.

J'ai interpelle le Ministre Jos Chabert en novembre dernier
sur les conditions dans lesquelles 1'extension du Centre de
communication du Nord au profit de 1'administration regio-
nale avait ete confiee, de gre a gre, aux entreprises Van
Rymenant.

On y apprend que 1'administration regionale loge actuelle-
ment dans plusieurs immeubles loues.

Le Ministre peut-il me preciser :

1. Quand les baux relatifs a ces immeubles ont-ils ete
conclus ? Pour quels batiments ? A queues conditions (duree,
loyers, clauses pardculieres) ?
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2. Of deze huurovereenkomsten eind 1994 ten einde zijn
of, met het oog op de verhuizing, tot eind 1994 werden
verlengd ?

3. Weike reden aan de basis ligt van de bijzonder gunstige
huurvoorwaarden voor het gebouw van het voormalig hotel
Lendi? Waarom zullen deze eind 1994 op losse schroeven
worden gezet ?

Antwoord: Voor wat de twee eerste vragen van het geachte
lid betreft, verwijs ik naar de tabel die ten persoonlijke titel
aan het betrokken lid wordt overgemaakt.

Voor wat de derde vraag betreft, kan ik het geachte lid
meedelen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op
1 augustus 1990 een overeenkomst afgesloten heeft met de
Regie der Gebouwen in verband met het bezetten van het
Lendi-gebouw.

De Regie der Gebouwen huurt het Lendi-gebouw sedert
1 november 1975. De overeenkomst in kwestie voorziet dat
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dit gebouw ter beschik-
king krijgt tegen betaling van de bezettersvergoeding. De
bezettersvergoeding is de prijs die de Regie aanrekent aan alle
staatsdiensten die gehuisvest zijn in gebouwen die eigendom
zijn van de Regie der Gebouwen. Deze bezettersvergoeding is
aanzienlijk lager dan de commerciele huurprijs. De overeen-
komst voorziet eveneens dat het Gewest vanaf 1 november
1993 de volledige huurprijs dient te betalen.

2. Ces baux arrivent-ils a echeance fin 1994 ou ont-ils ete
prolonges jusqu'a cette date dans la perspective du demenage-
ment?

3. Qu'est-ce qui explique les conditions particulierement
favorables de location de 1'immeuble de 1'ancien hotel Lendi ?
Pourquoi seront-elles remises en cause en 1994?

Reponse : Pour ce qui concerne les deux premieres ques-
tions de 1'honorable membre, je refere au tableau lui transmis
a titre personnel.

Pour ce qui est de la troisieme question, j'informe 1'honora-
ble membre que Ie I" avril 1990, la Region de Bruxelles-
Capitale a conclu une convention avec la Regie des Batiments
relative a 1'occupation du batiment Lendi.

La Regie des Batiments loue Ie batiment Lendi depuis Ie
1" novembre 1975. La convention dont question stipule que
la Region de Bruxelles-Capitale peut disposer de ce batiment
centre paiement d'une redevance. Cette redevance est Ie prix
que la Regie porte en compte pour tous les Services de 1'Etat
installes dans des batiments qui sont la propriete de la Regie
des Batiments. Cette redevance est bien inferieure au loyer
commercial. La convention stipule egalement qu'a partir du
1° novembre 1993, la Region devra payer Ie loyer integral.

Vraag nr. 186 van mevrouw Nagy d.d. 5 februari 1993 (Fr.) :

De uitbreidiag van bet CCN. — Oppervlakte bestemd voor
het Gewest.

In november jongstleden interpelleerde ik Minister Jos
Chabert over de voorwaarden waaronder de uitbreiding van
het Communicatiecentrum Noord ten behoeve van de gewes-
telijke besturen uit de hand werd toevertrouwd aan de
onderneming Van Rymenant.

1. Kan de Minister me zeggen hoeveel netto Oppervlakte per
verdieping en hoeveel Oppervlakte in totaal ter beschikking van
het Gewest wordt gesteld? Wanneer ik het administratief
dossier en het antwoord van de Minister vergelijk, kom ik
immers tot de vaststelling dat er een tegenstrijdigheid bestaat
met betrekking tot het aantal m2 bijkomend te bouwen kanto-
ren, dat schommelt tussen 27.000 en 35.000 m2.

2. De extra kostprijs voor het optrekken van een vierde
verdieping wordt geraamd op 140 miljoen, dat wil zeggen
5.000 m2 tegen 28.000 fr./m2. Zijn de kosten voor de extra
versteviging van het bestaande gebouw in deze prijs verre-
kend ? Zo niet, hoeveel gaat deze extra versteviging dan wel
kosten ?

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

1. De bovengrondse Oppervlakte, die het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest zai innemen in het CCN-complex bedraagt,
per verdieping:

Question n° 186 de M°" Nagy du 5 fevrier 1993 (Fr.):

Extension du CCN. — Surface destinee a la Region.

J'ai interpelle Ie Ministre Jos Chabert en novembre dernier
r les conditions dans lesquelles 1'extension du Centre de
communication du Nord au profit de 1'administration regio-
nale avait ete confiee, de gre a gre, aux entreprises Van
Rymenant.

1. Le Ministre peut-il me donner la surface nette exacte par
etage et la superficie totale mise a la disposition de la Region ?
En effet, la confrontation du dossier administratif et de sa
reponse revele une contradiction sur le nombre de m2 de
bureaux a construire. Celui-ci varie entre 27.000 et 35.000 m2

de bureaux supplementaires.

2. Le cout supplementaire de la construction d'un 4°"' etage
est estime a 140 millions, soit 5.000 m2 a 28.000 F/m2. Le
Ministre peut-il me confirmer que ce cout integre les frais de
consolidation du batiment existant? Dans la negative, a
combien estime-t-on ces derniers?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre ce qui suit:

1. La superficie hors sol que la Region de Bruxelles-
Capitale occupera dans le complexe CCN est la suivante par
etage :
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verdieping 11
10
9
8
7
6
5
4
11/2
0

638m2

2.324m2

5.732 m2

5.738 m2

5.738 m2

5.738 m2

4.916m2

99m2

5.783 m2

712m2

etage 11
10
9
8
7
6
5
4
11/2
0

638m2

2.324m2

5.732m2

5.738 m2

5.738 m2

5.738 m2

4.916m2

99m2

5.783 m2

712m2

Deze oppervlaktes omvatten de burelen, de vergaderzalen,
de gangen, sanitairen, era...

De totale oppervlakte (bovengronds + ondergronds)
bedraagt ± 53.000 m2 (inbegrepen parkings, archieven,
technische ruimtes, ...).

De eigenlijke bureeloppervlakte bedraagt ± 19.500 m2 (dat
wil zeggen zonder gangen, sanitairen, trappen, technische
lokalen, enz...).

2. De bijkomende kostprijs voor de 4de verdieping
bedraagt ± 140 miljoen frank aan werken. Deze som omvat
niet de werken tot versteviging van het bestaande gebouw,
aangezien die verstevigingswerken in ieder geval onvermijde-
lijk waren, zeifs bij een verhoging met slechts drie verdiepin-
gen.

De kosten van versteviging van het bestaande gebouw zijn
derhalve begrepen in de totale enveloppe van 3.003 miljoen
frank (sleutel op de dear) voorzien voor het gehele project.

Ces superficies comprennent les bureaux, les salles de
reunion, les couloirs, les sanitaires, etc...

La superficie totale (sous-sol et hors sol) s'eleve a ± 53.000 m2

(y compris les parkings, les archives, les locaux techniques,...).

La superficie de bureaux proprement dite s'eleve a ±
19.500 m2 (c'est-a-dire hormis couloirs, sanitaires, escaliers,
locaux techniques, etc...).

2. Le cout supplementaire du 4°"' etage, evalue a un budget
de ± 140 millions de francs de travaux n'integre pas les frais
de consolidation du batiment existant etant donne que ces
travaux de renforcement etaient de toute facon inevitables,
meme dans la solution de rehausse limitee a trois etages.

Les frais de consolidation du batiment existant sont des lors
compris dans 1'enveloppe totale de 3.003 millions (cle sur
porte), prevue pour 1'ensemble du projet.

Vraag nr. 1,87 van mevrouw Nagy d.d. 5 februari 1993 (Fr.) :

Begrotiagsraming voor de werken ter uitbreiding van bet
CCN.

In november jongsleden interpelleerde ik Minister Jos
Chabert over de voorwaarden waaronder de uitbreiding van
het Communicatiecentrum Noord ten behoeve van de gewes-
telijke besturen uit de hand werd toevertrouwd aan de
onderneming van Rymenant.

Uit de gegevens waarover ik beschik, blijkt dat de meest
recente begrotingsraming met betrekking tot de kostprijs van
de werken (11.8.1992) het oorspronkelijk krediet van 2,92
miljard, reeds gebracht op meer dan 3 miljard, ruimschoots
overschrijdt. Volgens deze raming zai men de 3,006 miljard
overschrijden, de financiele kosten, dat willen zeggen de
interestlasten op deze som over een periode van 20 jaar,
buiten beschouwing gelaten.

Kan de Minister me zeggen of mijn informatie juist is en
kan hij me zeggen weike gevolgen deze cijfers hebben voor de
begroting ?

Antwoord: Ik kan het geachte lid bevestigen dat de
budgettaire enveloppe voor de uitbreiding van het CCN-
complex (sleutel op de deur) op 13 mei 1992, bij het afsluiten
van de overeenkomst met Sofibru, 2.920 miljoen bedroeg. Ik
verwijs daarvoor naar de stukken van de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad, waarin de overeenkomst met Sofibru werd
opgenomen.

Question n° 187 de M" Nagy du 5 fevrier 1993 (Fr.):

Estimation budgetaire des travaux d'exteasioa du CCN.

J'ai interpelle le Ministre Jos Chabert en novembre dernier
sur les conditions dans lesquelles 1'extension du Centre de
communication du Nord au profit de 1'administration regio-
nale avait ete confiee, de gre a gre, aux entreprises Van
Rymenant.

D'apres les donnees dont je dispose, 1'estimation budgetaire
la plus recente du cout des travaux (11.8.1992) laisse
entrevoir un large depassement de 1'enveloppe initiale de 2,92
milliard pourtant deja portee a plus de 3 milliards. D'apres
cette estimation, on passerait a 3,006 milliards sans les frais
financiers, c'est-a-dire les interets intercalaires sur cette
somme pendant 20 ans...

Le Ministre peut-il confirmer mes informations et evaluer
les consequences budgetaires de ces chiffres?

Repoase: Je peux confirmer a 1'honorable membre qu'au
moment de la conclusion de la convention avec Sofibru en
date du 13 mai 1992,1'enveloppe budgetaire pour 1'extension
du complexe CCN (cle sur porte) s'elevait a 2.920 millions. A
cet effet, je refere aux documents du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale, contenant la convention avec Sofibru.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 16 april 1993 (nr. 29)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 16 avril 1993 (n° 29) 2897

Ik bevestig voor het overige het antwoord dat ik het geachte
lid verstrekte op haar interpellatie, en wel op 30 november
1992. Ik heb op die dag meegedeeld dat de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve op 23 juli 1992 beslist heeft de
budgettaire enveloppe met 83 miljoen te verhogen, waardoor
deze dus 3.003 miljoen bedraagt.

Deze budgettaire verhoging stemt overeen met een herbe-
stemming van de oppervlakte ingevolge de vermindering van
het aantal parkeerplaatsen, hetgeen een verhoging van de
nuttige oppervlakte in de ondergrondse verdiepingen heeft
mogelijk gemaakt.

Ik herinner er aan dat de onderhandse toewijzing van de
ruwbouw aan de firma Van Rijmenant hiervan slechts een
gedeelte is, met name 1.094 miljoen frank.

Pour Ie reste, je confirme la reponse que j'ai fournie a
1'honorable membre en date du 30 novembre 1992, suite a
1'interpellation qu'elle m'avait adressee. Ce jour, je lui ai
communique que 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale avait decide Ie 23 juillet 1992 d'augmenter 1'enve-
loppe budgetaire de 83 millions et de la porter a 3.003
millions.

Cette extension budgetaire correspond a un reamenage-
ment de surface, suite a la diminution du nombre de parkings,
ce qui a permis de creer plus de surfaces utiles aux sous-sols.

Je rappelle que 1'attribution de gre a gre du gros-oeuvre a la
firme Van Rijmenant n'en constitue qu'une partie, a savoir
1.094 millions de francs.

Vraag nr. 188 van mevrouw Nagy d.d. 8 februari 1993 (Fr.) :

Niet-onderbreking van de werkea ter uitbreiding van bet
CCN.

In november jongstleden interpelleerde ik Minister Chabert
over de voorwaarden waaronder de uitbreiding van het
Communicatiecentrum Noord ten behoeve van de geweste-
lijke besturen uit de hand werd toevertrouwd aan de onderne-
ming Van Rymenant.

Intussen heeft de Executieve verklaard de werf te willen
stilleggen, ten einde de juridische knoop rond het dossier, als
gevolg van het besluit van de Raad van State tot nietigverkla-
ring van de beslissing om de werf uit de hand toe te
vertrouwen aan de onderneming Van Rymenant, te ontwar-
ren. De Raad van State wou dat een Europese offerte-
aanvraag werd uitgeschreven.

De werkzaamheden op de werf werden echter helemaal niet
stilgelegd.

Zou de Minister me kunnen meedelen:

1. Of de gevolgen van dergelijke onderbreking op dit
ogenblik reeds werden ingeschat en of de gevaren van een
nietigverklaring, door het gerecht, van het contract met de
onderneming werden ingeschat ?

2. Weike beslissing uiteindelijk werd genomen, rekening
houdende met deze elementen ?

Antwoord: Ik kan het geachte lid bevestigen dat de
Executieve op 25 november 1992 de n.v. Sofibru aanbevolen
heeft zich te schikken naar het arrest van de Raad van State in
verband met de uitbreiding van het CCN-complex.

Op 2 december 1992 heeft Sofibru aan de Executieve
geantwoord dat zij de suggesties van de Executieve had
onderzocht, doch van mening was dat het voorlopig en
conservatoir verkieslijk was er zich niet naar te schikken:

Enerzijds omdat het arrest van de Raad van State de
stopzetting van de Werken niet beval en zich niet uitspreekt
over de gegrondheid van de middelen van de partijen, zodat
de beslissing, als zou de toezegging van de opdracht onwette-
lijk zijn, niet als verworven kan worden beschouwd.

Question n» 188 de M-" Nagy du 8 fevrier 1993 (Fr.) :

Non-interruption des travaux d'extension du CCN.

J'ai interpelle Ie Ministre Jos Chabert en novembre dernier
sur les conditions dans lesquelles 1'extension du Centre de
communication du Nord au profit de 1'administration regio-
nale avait ete confiee, de gre a gre, aux entreprises Van
Rymenant.

Depuis, 1'Executif avait manifeste son intention d'interrom-
pre Ie chantier afin de demeler 1'imbroglio juridique dans
lequel se trouvait Ie dossier suite a 1'arret du Conseil d'Etat
annulant la deliberation octroyant Ie chantier de gre a gre a
1'entreprise Van Rymenant. II voulait recourir a un appel
d'offres europeen.

Or, Ie chantier n'a pas ete arrete, loin s'en faut.

Le Ministre peut-il me preciser:

1. Si les consequences d'une telle interruption ont au-
jourd'hui ete enfin evaluees. Et les risques d'une annulation,
par la justice, du contrat d'entreprises ?

2. Compte tenu de ces elements, quelle decision a finale-
ment ete prise ?

Reponse: Je peux confirmer a 1'honorable membre que le
25 novembre 1992, 1'Executif avait suggere a la s.a. Sofibru
de se conformer a 1'arret du Conseil d'Etat relatif a 1'extension
du complexe CCN.

En date du 2 decembre 1992, Sofibru a repondu a
1'Executif qu'elle avait examine la suggestion emise par
1'Executif, mais qu'elle considerait qu'il etait provisoirement,
et a titre conservatoire, preferable de ne pas s'y ranger pour
les raisons suivantes:

D'une part, 1'arret du Conseil d'Etat n'imposait pas 1'arret
des travaux et ne se prononcait pas sur le bien-fonde des
moyens des parties, de sorte qu'il ne peut etre tenu pour
acquis que la decision d'attribution du marche est illegale;

363
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Anderzijds, omdat sedert de suggestie van de Executieve
van 25 november 1992, de gerechtelijke toestand was gewij-
zigd. De firma EGTA vroeg inderdaad in kortgeding bij de
Handelsrechtbank de stopzetting van de werken terwiji de
firma Van Rijmenant aan de rechtbank van Eerste Aanleg
vroeg de voortzetting van de werken te bevelen. Sofibru werd
dus geconfronteerd met twee radikaal tegengestelde
rechtsprocedures op de gevolgen waarvan niet kon worden
vooruitgelopen, duidelijk omwille van een goed beheer.

Op 16 december 1992 heeft de Executieve aan Sofibru
geantwoord dat deze conservatoire houding om de werken
voort te zetten, ten einde niet vooruit te lopen op een
beslissing van de burgerlijke rechter, de minst schadelijke leek
en dus aanvaardbaar was.

De latere gebeurtenissen hebben deze opvatting bevestigd,
aangezien op 24 december 1992 de Rechtbank van Eerste
Aanleg, alvorens recht te spreken, heeft geoordeeld dat het
verzoek van de firma Van Rijmenant om de uitvoering van de
haar toegekende opdracht in natura verder te zetten, gewet-
tigd was.

In afwachting van de uitspraak ten gronde is Sofibru er
derhalve toe gehouden de ondernomen werken verder te
zetten.

Gelet op dit feit is het volstrekt voorbarig om eventuele
schadevergoedingen te ramen, die het gevolg zouden kunnen
zijn van een eventuele schorsing van de werf.

D'autre part, depuis la suggestion de 1'Executif du
25 novembre 1992, la situation judiciaire avait evolue. En
effet, la societe EGTA demandait au Tribunal de Commerce
en refere 1'arret des travaux, tandis que la societe Van
Rijmenant demandait au Tribunal de Premiere Instance qu'il
en ordonne la poursuite. Sofibru etait done confrontee a deux
procedures judiciaires radicalement contradictoires dont les
effets ne pouvaient etre anticipes dans un souci evident de
bonne gestion.

En date du 16 decembre 1992, 1'Executif a repondu a
Sofibru que cette attitude conservatoire de continuer les
travaux pour ne pas anticiper une decision du juge civil
paraissait la moins dommageable et etait done acceptable.

La suite des evenements a confirme cette appreciation
puisque, en date du 24 decembre 1992, Ie Tribunal de
Premiere Instance a considere, avant dire droit que la
demande de la societe Van Rijmenant de continuer en nature
Ie contrat qui lui avait etc attribue, etait legitime.

En attendant Ie jugement de fond, il y a desormais
obligation pour Sofibru de continuer les travaux entrepris.

Compte tenu de ce fait, il est absolument premature
d'evaluer des indemnites eventuelles qui pourraient entralner
un arret eventuel du chantier.

Vraag nr. 189 van mevrouw Creyf d.d. 15 februad 1993
(N.):

Tweetaligheid van de formuJieren van de admiaistratie van
Fiaanciea.

Uit reakties van Nederlandstalige Brusselaars verneem ik
dat personen die eerder reeds — in het Nederlands — kontakt
hadden met het Ministerie van het Brussels Gewest, en meer
bepaald de Administratie van Financien, (vb. naar aanleiding
van een onterechte aanslag van 6.600 fr. gewestbelasting) nog
steeds formulieren in de Franse taal krijgen toegestuurd, en
dit tot groot ongenoegen van deze laatsten.

Kan de heer Minister mij laten weten of:

— er richtlijnen bestaan inzake tweetaligheid van de doku-
menten;

— er dienaangaande maatregelen zullen worden genomen
opdat dergelijke handelingen zich niet meer zouden herha-
len in de toekomst ?

Aatwoord: Kranchtens de bepalingen vervat in de artikelen
35, § 1' en 18 van het koninklijk besluit van 18 juli 1966
houdende coordmatie van de weften op het gebruik van de
talen in bestuurszaken (Belgische Staatsblad 02.08.1966),
dienen de berichten, mededelingen en formulieren die voor
het publiek bestemd zijn in het Nederlands en in het Frans
gesteld te worden.

Overeenkomstig artikel 19 en naar analogic met artikel 20,
§ 1 van de hierboven vermelde wetgeving, dient de admini-
stratie in zijn betrekkingen met een particulier de door deze
gebruikte taal, voor zover die taal het Nederlands of het Frans
is («naar gelang van de wens van de belanghebbende»), te
gebruiken.

Question n° 189 de M" Creyf du 15 fevrier 1993 (N.)

Biliaguisme des formulaires de 1'admmistration des
Finances.

J'apprends, par les reactions de Bruxellois neerlando-
phones, que des personnes qui avaient deja eu des contacts en
neerlandais avec Ie Ministere de la Region bruxelloise, et plus
particulierement avec 1'admmistration des Finances (par
exemple a la suite d'erreurs dans 1'imposition des 6.600 F de
la taxe regionale) continuent, a leur grand mecontentement, a
se voir envoyer des formulaires en francais.

Le Ministre peut-il me dire:

— s'il existe des directives quant au bilinguisme des docu-
ments;

— si des mesures seront prises dans ce domaine pour que de
tels faits ne se reproduisent plus a 1'avenir ?

Reponse: En vertu des dispositions des articles 35, § 1° et
18 de 1'arrete royal du 18 juillet 1966 des lois coordonnees
sur 1'emploi des langues en matiere administrative (Moniteur
beige du 02.08.1966), les avis, communications et formu-
laires destines au public sont rediges en francais et en
neerlandais.

En vertu de 1'article 19 et par analogic avec Particle 20, § 1"
de la legislation susmentionnee, 1'admmistration emploie
dans ses rapports avec un particulier la langue que 1'interesse
utilise, quand celle-ci est le francais ou le neerlandais («selon
le desir de 1'interesse »).
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Indien de administratie de taal van de particulier (in casu de
belastingsplichtige) niet kent, dient zij zich in het Nederlands
en in het Frans tot de particulier te richten. Aangezien de
taalaanhorigheid van de belastingsplichtige niet bekend is,
zijn de bestaande richtlijnen de volgende: alle aanslagbiljetten
en begeleidende schrijven worden in beide talen gesteld. Het
adres wordt gesteld in de taal die voorkomt in de gebruikte
gegevensbanken. Verdere herinneringsbrieven worden ge-
stuurd in dezelfde taal.

Zodra de particulier zich in de een of andere taal tot de
administratie richt, ontvangt hij alle verdere briefwisseling in
de taal, die hij kiest.

Duidelijke richtlijnen werden ter zake aan de administratie
verstrekt.

Lorsque 1'Administration ignore la langue du particulier
(en 1'occurrence Ie contribuable), elle s'adresse au particulier
en francais et en neerlandais. Puisqu'au depart, la langue du
particulier est inconnue, les instructions sont les suivantes:
tous les avertissements-extrait de role et les lettres d'accompa-
gnement sont rediges dans les deux langues. L'adresse est
etablie dans la langue reprise sur les listes des banques de
donnees utilisees. Les rappels ulterieurs sont rediges dans la
meme langue.

A partir du moment ou Ie particulier s'adresse a 1'Adminis-
tration dans 1'une ou 1'autre langue, il recevra tout courrier
ulterieur dans la langue de son choix.

Des instructions precises ont etc transmises a 1'Administra-
tion.

Vraag nr. 190 van de heer Vandenbossche d.d. 15 februari
1993 (N.):

Administratieve organisatie. — Working en contact met de
burger.

Dagelijks worden de burgers geconfronteerd met de gevol-
gen van de loomheid van de administratie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De gewestvorming heeft tot nog toe
zeker niet geleid tot een viotter contact tussen de administra-
tie en de burgers, integendeel.

Voor het kleinste en onbelangrijkste dossier moeten advie-
zen aangevraagd worden, die enkel de administratieve lijdens-
weg vergroten en het economisch leven in Brussel verlammen.
Er wordt zeifs in bepaalde gevallen gewacht met een advies
omdat «de diensten vernomen hebben dat er een nieuwe
richtlijn op komst zou zijn die het inwinnen van een advies
van Stedebouw zai opleggen».

Dossiers die worden doorgegeven blijken na enkele maan-
den zoek te zijn. Aan de betrokkenen wordt dan gevraagd om
een nieuw dossier te willen bezorgen.

Weike maatregelen heeft de Executieve reeds getroffen om
een viottere working te verzekeren van de Brusselse admi-
nistratie en om het contact met de burger te verbeteren ?

Aatwoord: Een rationele administratieve organisatie, een
vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten en een
efficiente dienstverlening aan de bevolking zijn enkele van de
vele beleidsopties van de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-
tieve.

Zulkdanig ambitieus plan vergt voorbereiding, overleg en
de onontbeerlijke tijd om het in werking te stellen. Enkele
weken terug werden de voorstellen daaromtrent toegelicht en
besproken in de Commissie van het Openbaar Ambt. De
positieve weerslag van de overwogen maatregelen op de
administratieve organisatie, de werking en het contact met de
burger moet zeker voelbaar worden in de loop van 1993.

Fonctionnemeat et

Question n° 190 de M. Vandenbossche du 15 fevrier 1993
(N.):

Organisation de ['administration.
contacts avec Ie citoyea.

Les citoyens sont confrontes quoridiennement aux conse-
quences de la lenteur de 1'admmistrarion de la Region de
Bruxelles-Capitale. A ce jour, la regionalisation n'a pas
facilite, bien au contraire, les contacts entre 1'administration
et les citoyens.

Pour tout dossier, aussi petit et insignifiant soit-il, il faut
demander des avis qui ne font qu'allonger leur calvaire
administratif et paralyser la vie economique a Bruxelles. Dans
certains cas, on attend meme d'emettre un avis parce que «les
services ont appris qu'une nouvelle directive serait imminente,
qui imposera de demander un avis de l'Urbanisme».

Apres quelques mois, on s'apercoit que des dossiers^qui ont
ete transferes sont perdus. On demande alors aux interesses
de bien vouloir faire parvenir un nouveau dossier.

Quelles mesures 1'Executif a-t-il deja prises pour assurer un
meilleur fonctionnement de 1'Administration bruxelloise et
pour ameliorer les contacts avec Ie citoyen ?

Reponse: Une organisation administrative rationnelle, une
simplification des formalites administratives et un service
efficace au public comptent parmi les nombreuses options
politiques de 1'Executif de la Region bruxelloise.

Ce plan ambitieux requiert preparation, concertadons et Ie
temps necessaire pour la mise en application. II y a quelques
semaines, des propositions ont ete avancees et discutees en
Commission de la Fonction publique. La repercussion posi-
tive suite aux decisions envisagees en matiere d'organisation
administrative, de collaboration et de contact avec Ie citoyen,
devra certainement se faire ressentir dans Ie courant de 1993.

Vraag nr. 191 van de heer Vandenbossche d.d. 11 februari
1993 (Fr.):

Gratis parkeerruimte voor ambteoarea en personeelsledea
van parastatale instellingen.

Sommige ambtenaren en personeelsleden van parastatale
instellingen blijken over gratis parkeerruimte in de nabijheid
van hun kantoor in Brussel te beschikken.

Question n° 191 de M. Vandenbossche du 11 fevrier 1993
(Fr.) :

Emplacement de stationnement gratuit pour fonctionnaires
et membres du personnel de parastataux.

II semble que certains fonctionnaires et membres du
personnel de parastataux disposent d'un emplacement de
stationnement gratuit a proximite de leur bureau a Bruxelles.
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Kan de heer Minister mij mededelen hoeveel parkeerplaat-
sen er voor de ambtenaren van zijn administratie beschikbaar
zijn, evenals de kosten die daaraan zijn verbonden ?

Kan de heer Minister die inlichtingen eveneens verstrekken
voor de parastatalen die onder zijn bevoegdheid vallen ?

Weike ambtenaren krijgen gratis parkeerruimte ?

Overweegt de heer Minister maatregelen om het openbaar
vervoer bij die ambtenaren op een of andere wijze te
stimuleren ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat er
voor de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest 262 parkeerplaatsen beschikbaar zijn,
verspreid over de verschillende sites waar de Administratie
haar burelen heeft.

De totale kostprijs van de huurgelden voor deze parkings
— voor zdver ze niet de eigendom zijn van het Gewest —
bedraagt 4.862.060 frank.

Voor het Centrum voor Informatica van het Brussels
Gewest zijn er 14 parkeerplaatsen beschikbaar, waarvoor
385.150 fr. per jaar betaald wordt.

Zowel de personeelsleden van het Ministerie als de perso-
neelsleden van het CIBG krijgen deze parkeerplaatsen gratis
ter beschikking gesteld.

De ambtenaren worden nu reeds gestimuleerd om gebruik
te maken van het openbaar vervoer. Dit gebeurt onder meer
door het gratis ter beschikking stellen van een MIVB-
abonnement, en door een gewestbijdrage voor het MTB-
abonnement.

In de toekomst zullen de ambtenaren nog meer gestimu-
leerd zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De
toekomstige administratieve zetel van het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is immers gelegen in het
Communicatiecentrum Noord, een knooppunt van vele lijnen
van het openbaar vervoer.

In het CCN-complex zullen om die reden slechts 160
parkeerplaatsen ter beschikking staan van het personeel.

Le Ministre peut-il me dire combien d'emplacements de
stationnement sont a la disposition des fonctionnaires de son
administration ainsi que les frais qui en decoulent?

Le Ministre peut-il egalement communiquer ces renseigne-
ments pour les parastataux qui relevent de ses attributions ?

Quels fonctionnaires disposent d'un emplacement de sta-
tionnement gratuit ?

Le Ministre envisage-t-il d'inciter d'une maniere ou d'une
autre ces fonctionnaires a utiliser les transports en commun ?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que les fonctionnaires du Ministere de la Region de
BruxelIes-Capitale peuvent disposer de 262 emplacements de
parking, repartis sur les differents sites oil les bureaux de
1'Administration sont installes.

Le cout total des loyers de ces parkings, pour autant qu'ils
ne soient pas la propriete de la Region, s'eleve a 4.862.060 F.

Le Centre d'lnformatique de la Region bruxelloise dispose
de 14 emplacements dont le cout annuel est de 385.150 F.

Les agents du Ministere tout comme ceux du CIRB peuvent
disposer gratuitement de ces emplacements.

Actuellement deja, les fonctionnaires sont incites a utiliser
les transports publics et ce notamment en leur procurant un
abonnement gratuit STIB, et par une contribution regionale
pour 1'abonnement MTB.

A 1'avenir, les fonctionnaires seront stimules encore davan-
tage a utiliser les transports publics. Le futur siege administra-
tif du Ministere de la Region de BruxelIes-Capitale est situe en
effet dans le Centre de Communication Nord, nceud de
nombreuses lignes de transports publics.

C'est pourquoi dans le complexe CCN, le personnel n'aura
que 160 emplacements de parking a sa disposition.

Vraag nr. 192 van de heer Vandenbossche d.d. 26 februari
1993 (N.):

Weigeriag van toepassing van ordonnaaties door de
rechtscolleges.

De ordonnanties onderscheiden zich van decreten in de zin
dat zij kunnen worden aangevochten voor de gewone rechter
en dus niet dezelfde rechtskracht hebben als een decreet of een
gewone wet weike zijn gelijkgeschakeld.

Kan de heer Minister mij laten weten of in het kader van
zijn bevoegdheden er reeds een aanvechting is geweest van een
van zijn ordonnanties voor de gewone rechter ?

In positief geval kan de heer Minister mij de gronden van
die weigering van toepassing laten kennen ?

Question n° 192 de M. Vandenbossche du 26 fevrier 1993
(N.):

Refus ({'application d'ordonnaaces par les juridictions.

Les ordonnances se distinguent des decrets en ce sens
qu'elles peuvent etre contestees devant le juge ordinaire et
qu'elles n'ont done pas la meme force de droit qu'un decret ou
qu'une loi ordinaire, lesquels sont mis sur pied d'egalite.

Le Ministre peut-il me dire si, dans le cadre de ses
competences, il y a deja eu contestation d'une de ses
ordonnances devant le juge ordinaire ?

Dans 1'affirmative, le Ministre peut-il me communiquer les
motifs a la base du refus de les appliquer ?
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Antwoord: In antwoord op de door het geachte lid
gestelde vraag kan ik meedelen dat de rechtbanken de
overeenstemming kunnen nagaan van de ordonnanties met de
Grondwet en de Brusselwet.

In geval een gebrek aan overeenstemming wordt vastge-
steld, weigeren de rechtscolleges de toepassing van de ordon-
nantie.

Bij mijn weten is er tot op heden geen enkele ordonnantie
die tot mijn bevoegdheden behoort, aangevochten geweest
voor de gewone rechtscolleges.

Reponse : En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, je signale que les tribunaux peuvent verifier la
concordance entre les ordonnances et la Constitution ainsi
que la Loi bruxelloise.

Au cas oil un manque de concordance est constate, les
tribunaux refusent 1'application de 1'ordonnance.

A ma connaissance, aucune ordonnance relevant de mes
competences n'a etc contestee a ce jour devant les juridictions
ordinaires.

Vraag nr. 195 van mevrouw Grouwels d.d. 12 maart 1993
(N.):

Meerjarenbegroting van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve.

De Vlaamse regering heeft haar begrotingsminister opge-
dragen geleidelijk een meerjarenbegroting op te stellen. Doel
van de meerjarenbegroting is een duidelijk onderscheid te
maken tussen uitgaven die een gevolg zijn van nieuwe
beleidsopties en uitgaven die voortkomen uit bestaande
beleidsopties.

Graag had ik geweten of u reeds initiatieven in eenzelfde zin
hebt genomen ?

Zo neen, is u een dergelijke optie gunstig gezind ?

Antwoord: In antwoord op de door het geachte lid
gestelde vraag kan ik meedelen dat de opstelling van een
meerjarenbegroting niet alleen een optie is van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve maar tevens een wettelijke ver-
plichting.

Een meerjarenprogramma werd reeds gevoegd bij de begro-
ting 1992 en 1993.

Er wordt naar gestreefd deze voorstelling te verbeteren.

Question n° 195 de M-" Grouwels du 12 mars 1993 (N.):

Budget pluriannuel de I'Executifde la Region de Bruxelles-
Capitale.

Le Gouvernement flamand a charge son Ministre du budget
d'elaborer progressivement un budget pluriannuel. L'objectif
du budget pluriannuel est d'etablir une distinction claire entre
les depenses decoulant de nouvelles options politiques et
celles qui resultent d'options politiques existantes.

Pourriez-vous me dire si vous avez deja pris des initiatives
en ce sens ?

Si tel n'est pas le cas, etes-vous favorable a une option de ce
type?

Reponse: En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, je signale que 1'elaboration d'un budget pluriannuel
n'est pas uniquement une option de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale, mais s'avere etre une obligation legale.

Un programme pluriannuel a deja ete annexe aux budgets
des annees 1992 et 1993.

Un serieux effort quant a la presentation de ce document
devra etre accompli.

Vraag nr. 196 van de heer Guillaume d.d. 9 maart 1993 (Fr.):

Berekening van de terugbetaliug van de ten onrecbte geinde
belasting op de stadsremheid en -veiligheid.

Op dit ogenblik zijn de administratieve diensten bezig met
de terugbetaling, aan de vrije beroepen en andere zeifstandi-
gen, van de twee jaar geleden ten onrechte geinde belasting op
de stadsreinheid en -veiligheid (minimum 5.000 fr.). Kunt u
me zeggen hoe de moratoire interesten van deze terugbetaling
worden berekend (percentage, aantal maanden die in overwe-
ging worden genomen, enz.) ?

De particulieren wordt forfaitair een vermindering van
1.900 fr. op de nieuwe gewestelijke belasting van 3.600 fr.
voorgesteld. Ze dienen met andere woorden nog een supple-
ment van 1.700 fr. te betalen.

Ook hier vernam ik graag de precieze berekening (mora-
toire interesten, aantal maanden dat in overweging wordt
genomen, enz.) van de administratie om tot de 1.900 fr. aan
terugbetaling te komen ?

Question n" 196 de M. Guillaume du 9 mars 1993 (Fr.);

Calcul du remboursement de la taxe PSU indument percue.

En ce moment 1'administration rembourse aux professions
liberates et autres independants la taxe PSU indument percue
il y a 2 ans (taux professionnel: minimum 5.000 F). Pourriez-
vous me dire comment sont calcules les interets de retard
afferents a ce remboursement (taux, nombre de mois pris en
consideration, etc) ?

En ce qui concerne les particuliers, une deduction de 1.900
francs leur est forfaitairement proposee, a valoir sur leur
nouvelle taxe regionale de 3.600 F, soit un supplement de
1.700 F a encore acquitter par eux.

Ici aussi, j'aimerais connattre le calcul precis (taux d'inte-
rets de retard, nombre de mois pris en consideration, etc) qui
a ete opere par 1'administration pour arriver au chifire de
1.900 F de remboursement.
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Antwoord: In antwoord op de door het geachte lid
gestelde vraag kan ik meedelen:

Sedert januari betaalt het Bestuur Financien van het
departement de belasting voor netheid en stadsveiligheid
1990 terug.

Zoals het geachte lid weet, gebeurt de terugbetaling van
deze belasting op een verschillende wijze naargelang de soort
belastingplichtigen :

- voor ondernemingen en zeifstandigen wordt de belasting
van 5.000 fr. terugbetaald, vermeerderd met de intrest van
0,8 % per maand over de periode vanaf het tijdstip van de
ontvangst van de betaling van de belasting tot de dag van
de terugbetaling ervan;

— voor de gezinnen wordt de belasting van 1.600 fr. terugbe-
taald, vermeerderd met een forfaitair intrestbedrag van
300 fr.

Voor die laatste categorie is er uitgegaan van een forfaitair
bedrag, gelet op het aanzienlijke aantal verrichtingen
waartoe de administratie (380.000 belastingplichtingen)
zich genoodzaakt zag bij de terugbetaling. Ik vestig de
aandacht van het geachte lid op het feit dat het bedrag van
1.900 fr. in mindering komt ten opzichte van de geweste-
lijke belasting van 3.600 fr., in de vorm van een compensa-
tie die aan de belastingplichtige wordt voorgesteld. Hij
heeft het recht deze niet te aanvaarden. In dat geval wordt
de operatie gesplitst uitgevoerd. De belastingplichtige
betaalt 3.600 fr. en krijgt vervolgens het bedrag van
1.900 fr. terugbetaald.

Reponse : En reponse a la question posee par I'honorable
membre, je signale que:

Depuis Ie mois de janvier, 1'Administration des Finances du
departement precede au remboursement de la taxe PSU 1990.

Comme I'honorable membre Ie sait, Ie remboursement de
cette taxe est effectue differemment selon Ie type de conrri-
buables :

— pour les societes et les independants, la taxe de 5.000 F est
remboursee majoree d'interets couvrant la periode a dater
du jour de la reception du paiement de la taxe jusqu'au jour
de son remboursement au taux de 0,8 % par mois;

— pour les manages, la taxe 1.600 F est remboursee majoree
d'un interet forfaitaire de 300 F.

Pour cette derniere categorie. Ie forfait a ere retenu eu egard
au nombre important d'operations a effectuer par 1'admi-
nistration (380.000 contribuables) a rembourser. Je rap-
pelle a I'honorable membre que la somme de 1.900 F vient
en deduction de la taxe regionale de 3.600 F, sous forme
d'une compensation proposee au contribuable, qui peut ne
pas 1'accepter. Dans ce cas, 1'operation est dissociee. Le
contribuable paie 3.600 F et est ensuite rembourse de la
somme de 1.900 F.

Vraag nr. 197 van de heer Drouart d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

De aan de gemeenten verleende subsidies.

In een vorige schriftelijke vraag (nr. 533) stelde ik de
Minister-Voorzitter vragen over de aan de gemeenten ver-
leende subsidies.

De Minister-Voorzitter bezorgde me weliswaar de iij'st van
de momenteel toegekende subsidies, maar deelde me ook mee
dat ik pas later de lijst zou ontvangen van de (jaar)bedragen
van de subsidies die sedert het aantreden van de Executieve
aan de verschillende gemeenten van ons Gewest werden
verleend.

De Minister-Voorzitter verantwoordde dit uitstel door te
stellen dat deze subsidies niet tot zijn bevoegdheidsveld
behoorden en dat hij hier de andere leden van de Executieve
diende te contacteren.

Zou de heer Minister me de lijst kunnen meedelen van de
aan de gemeenten toegekende subsidies voor aangelegenhe-
den die tot zijn bevoegdheid behoren, alsmede de bedragen
per gemeente en per jaar (sedert 1989)? Zou hij me ook
kunnen zeggen onder weike voorwaarden deze subsidies
worden toegekend ?

Antwoord: In antwoord op de door het geachte lid gestelde
vraag, kan ik bevestigen dat binnen mijn bevoegdheden geen
enkele toelage verleend wordt aan de gemeenten.

Question n° 197 de M. Drouart du 12 mars 1993 (Fr.):

Les subsides aiix communes.

Dans une question ecrite precedente (n° 533), j'avais inter-
roge le Ministre-President concernant la problematique des
subsides accordes aux communes.

Apres m'avoir fourni la liste des differents subsides exis-
tants, le Ministre-President a postpose la seconde partie des
reponses aux questions posees portant sur le montant des
subsides octroyes depuis 1'installation de 1'Executif (par
annee) a destination des differentes communes de notre
Region.

Le Ministre-President a justifie le retard apporte aux
reponses a ces questions par le fait que tous ces subsides
n'etaient pas de sa competence et qu'il lui etait necessaire
d'interroger des autres membres de 1'Executif.

Monsieur le Ministre pourrait-il me fournir la liste des
subsides a destination des communes qui sont de sa compe-
tence ainsi que les montants octroyes par commune et par
annee (depuis 1989 ?) Pourrait-il egalement m'indiquer les
conditions de subsidiation ?

Reponse: En reponse a la question posee par I'honorable
membre, je peux confirmer qu'a 1'interieur de mes compe-
tences, aucun subside n'est octroye aux communes.
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Minister belast met Economic Ministre de rEconomie

Vraag nr. 118 van mevrouw Nagy d.d. 27 januari 1993 (Fr.):

Het schenken van iaformaticamaterieel aan een aantal
Brusselse bedrijven.

Via de pers («La Lanterne», 21 januari 1993) verneem ik
dat het Gewest besloten heeft 500 minitels en 1.000 modems
te schenken aan ondernemingen die het aan zulk materieel
ontbreekt en dat bovendien voor 3.000 bedienden in een
opieiding wordt voorzien. In dit artikel is sprake van « schen-
ken », wat mij met verbazing slaat.

Zou de Minister me ter zake volgende vragen willen
beantwoorden :

1. Is de gewestelijke Executieve bevoegd de bedrijven
materieel te «schenken » ?

2. In welk raam gebeurt deze «schenking» en op weike
reglementering is ze gebaseerd (subsidies voor economische
expansie, steun aan de bedrijven) ?

3. Volgens weike criteria zullen de ondernemingen aan wie
dit materieel wordt geschonken en de bedienden die een
opieiding zullen genieten, worden geselecteerd ?

4. Zullen deze opieidingen aan de Forem worden toever-
trouwd? Zo niet, weike criteria worden gehanteerd om een
ander opieidingscentrum te kiezen? Weike? En aan weike
voorwaarden moeten deze voldoen om de opieidingen toege-
wezen te krijgen ?

5. Hoeveel draagt het Gewest bij in deze operatie en op
weike begrotingspost wordt dit ingeschreven ?

6. Weike zijn de geplande co-financieringen; wie zijn de
gekozen partners en weike is hun respectievelijke inbreng?

Aatwoord: 1. Het materiaal wordt in bruikleen gegeven
aan de KMO's voor een periode van 1 jaar, hernieuwbaar,
zodat het materiaal te alien tijde de eigendom van de Regio
blijft.

2. Het «Mimtel "-project kadert in een sensibuiseringspro-
gramma van de telecommunicatie voor de Brusselse bedrij-
ven. Het laat deze bedrijven toe kennis te maken met de meest
moderne communicatietechmeken en stelt hen een uitgebreid
gamma van bedrijfsgerichte databanken ter beschikking. Het
beoogde doel is de Brusselse ondernemingen een betere
concurrentiepositie te verschaffen door hen te helpen de
hoogst noodzakelijke investeringen in nieuwe technologieen
uit te voeren. In 1991 is er een eerste stap geweest met de
oprichting van een studiesyndicaat Teleport. Begin 1992 werd
de v.z.w. Teleport opgericht. Het «Minitel» project werd
goedgekeurd bij een beslissing van de Executieve, houdend
een demonstratieproject-overeenkomst, van 9 juli 1992.

3. De selectie van de bedrijven werd toevertrouwd, in het
kader van een samenwerkingsprotokol tussen het Gewest en
de v.z.w. Technopol van 2 december 1992, aan en aanvaard
door de v.z.w. Technopol voor rekening van de Regio.

De Brusselse bedrijven die kunnen genieten van het mate-
riaal en de noodzakelijke opieiding worden gekozen volgens
de volgende criteria :

Question n0 118 de M"" Nagy du 27 janvier 1993 (Fr.):

Offre de materiel de communication a certaines entreprises
bruxelloises.

J'apprends par la presse (La Lanterne, 21 janvier 1993) que
la Region a pris la decision «d'offrir 500 minitels et 1.000
modems aux entreprises qui en sont depourvues tandis que
3.000 employes beneficieront d'une formation adequate*. Le
terme « offrir» utilise dans 1'article suscite mon etonnement.

A ce propos, le Ministre pourrait-il repondre aux questions
suivantes :

1. Est-il du ressort d'un Executif regional d'« offrir» du
materiel aux entreprises ?

2. Dans quel contexte s'inscrit cette «offre» et a quelle
reglementation correspond-elle (subvention en matiere d'ex-
pansion economique, aide aux entreprises) ?

3. Le cas echeant, sur quels criteres seront choisies les
entreprises beneficiaires de ce materiel et des formations qui
1'accompagnent ?

4. En ce qui concerne les dites formations, seront-elles
confiees au FOREM ? Dans la negative, quels sont les criteres
d'un autre choix, quel est ce choix et a quelles conditions ces
formations seront-elles dispensees ?

5. Quel est le montant de la part regionale consacre a cette
operation et a quel article budgetaire sera-t-il inscrit ?

6. Quels sont les co-financements prevus, les partenaires
retenus et leurs implications respecrives ?

Reponse: 1. Le materiel est prete aux PME pour une
periode de 1 an, renouvelable, afin que ce materiel reste en
tous temps la propriete de la Region.

2. Le projet «Minitel» s'inscrit dans le programme de
sensibilisation aux telecommunications a 1'intention des
entreprises bruxelloises. Ce projet permet aux entreprises de
se familiariser avec les techniques de communication les plus
modernes et met a leur disposition une gamme etendue de
banques de donnees orientees vers les entreprises. L'objectif
poursuivi est de fournir aux entreprises bruxelloises une
meilleure position concurrentielle en les aidant a realiser des
investissements indispensables dans les technologies nou-
velles. Une premiere etape a ete franchie dans ce domaine en
1991 lorsque fut cree le syndicat d'etude Teleport. L'a.s.b.l.
Teleport fut creee debut 1992. Le projet «Minitel» a ete
approuve par une decision de 1'Executif portant sur une
convention de projet de demonstration, datee du 9 juillet
1992.

3. La selection des entreprises a ete confiee, dans le cadre
du protocole d'accord entre la Region et 1'a.s.b.l. Technopol
du 2 decembre 1992, a 1'a.s.b.l. Technopol, qui a accepte cette
mission pour compte de la Region.

Les entreprises bruxelloises pouvant beneficier du materiel
et de la formation necessaires sont choisies selon les criteres
suivants :
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a) 850 Brusselse bedrijven die regelmatig him medewer-
king verlenen aan het opstellen van de Brusselse economische
conjunctuurbarometer;

b) 3.000 bedrijven die volgens een studie die werd uitge-
voerd door de SEMA-groep, behoren tot een van de vier
specialisatiepolen van Brussel-Technopol;

c) de bedrijven die spontaan reageerden of reageren op de
persconferenties en perspublikaties, enkel nadat ze een vra-
genlijst hebben beantwoord.

4. De opieidingscyclussen werden niet toevertrouwd aan
de FOREM. De opieidingssessies worden toevertrouwd aan
Technopol via zijn telecommunicatie-orgaan Teleport. Deze
instantie is een gemengd prive-publiek initiatief opgericht om
de communicatietechnologie bij de Brusselse bedrijven te
verspreiden en maakt geavanceerde telecommunicatietechnie-
ken bereikbaar voor nieuwe en bestaande ondernemingen. De
opieidingssessies gaan door in de lokalen van Teleport; ze
worden omkaderd door het noodzakelijke en moderne com-
municatiemateriaal en ze worden gegeven door een aantal
onafhankelijke specialisten in het domein van de Videotex-
toepassingen.

5. Het bedrag besteed aan dit demonstrarieproject
bedraagt 60.309.500 fr. gespreid over 3 jaar. De nodige
kredieten werden voorzien onder basisallocatie 11.22.70.01
van de uitgavenbegroting 1992.

6. Er is geen co-financiering voorzien en de weerhouden
partner voor het demonstratieproject is de n.v. Philips Profes-
sional Systems te Brussel.

a) 850 entreprises bruxelloises pretant regulierement leur
concours a 1'elaboration du barometre conjoncturel economi-
que bruxellois;

b) 3.000 entreprises appartenant, selon une etude realisee
par Ie groupe SEMA, a 1'un des quatre poles d'excellence de
Bruxelles-Technopol;

c) les entreprises qui ont reagi ou qui reagissent spontane-
ment aux conferences de presse et aux publications dans la
presse, mais apres qu'elles aient rempli un questionnaire.

4. Les cycles de formation n'ont pas ere confies au
FOREM. Les sessions de formation ont ete confiees a
Technopol par 1'intermediaire de son organe de communica-
tion Teleport. Cefte instance est une initiative mixte prive-
public, creee afin de diffuser la technologie de la communica-
tion aupres des entreprises bruxelloises et de rendre accessi-
bles aux entreprises nouvelles et existantes les techniques de
communication avancees. Les sessions de formation se tien-
nent dans les locaux de Teleport; elles sont soutenues par Ie
materiel de communication moderne indispensable et dispen-
sees par des specialistes independants dans Ie domaine des
applications Videotex.

5. Le montant consacre a ce projet de demonstration est de
60.309.500 F reparti sur 3 ans. Les credits necessaires ont ete
inscrits a 1'allocation budgetaire 11.22.70.01 du Budget des
Depenses 1992.

6. Aucun co-financement n'est prevu et le partenaire
retenu pour le projet de demonstration est la s.a. Philips
Professional Systems a Bruxelles.

Vraag nr. 119 van mevrouw Nagy d.d. 27 januari 1993 (Fr.) :

Eea marktstudie betreffende de communicatiebehoeften
van de ondernemingen.

De pers heeft onlangs gewag gemaakt van de wil van het
Gewest om te investeren in telecommunicatie en van de
noodzaak de behoeften van de ondernemingen ter zake
duidelijker te bepalen. De pers vermelde ook de samenwer-
king met Belgacom.

Om de beste toepassingen van de dienst MAN (Metropoli-
tan Area Network) te bepalen, bestelde het Gewest een
marktstudie en een studie over de haalbaarheid.

Kan de Minister mij zeggen aan wie deze studie werd
toevertrouwd, voor welk bedrag en weike de vervaldagen
zijn?

Aatwoord : Er is inderdaad sprake van het laten uitvoeren
van een studie ter voorbereiding van de inplanting van MAN
in Brussel.

Deze studie werd tot nu toe nog aan niemand toever-
trouwd.

Question n° 119 de M"' Nagy du 27 janvier 1993 (Fr.):

Etude de marche coacernant les besoms des entreprises ea
matiere de communication.

La presse a fait etat recemment de la volonte regionale
d'investir en matiere de telecommunication. De maniere plus
precise, elle fait echo de la necessite d'une definition plus
precise des besoins des entreprises en cette matiere et de la
collaboration de Belgacom.

A cet effet, la Region a commande une etude de marche et
de faisabilite pour definir les meilleures applications du
service MAN (Metropolitan Area Network).

A ce sujet, le Ministre peut-il me dire a qui cette etude a ete
confiee, pour quel montant et avec quelles echeances ?

Reponse: Effectivement, il est question de confier une
etude prealable a 1'implantation du MAN a Bruxelles.

Cependant, 1'etude n'a pas ete confiee a ce jour.

Vraag nr. 120 van de heer Vandenbossche d.d. 8 februari
1993 (N.):

EEG-beschUfkingen intake onrechtmatige steun aan bedrij-
ven.

Volgens artikel 92, lid 1 EEG zijn nationale steunmaatrege-
len die de mededinging, door begunstiging van bepaalde
ondernemingen of bepaalde produkties, vervalsen of dreigen
te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke
markt, voor zover deze maatregelen het handelsverkeer tussen
de lidstaten bemvloeden.

Question n° 120 de M. Vandenbossche du 8 fevrier 1993
(N.):
Decisions CEE en matiere d'aide accordee indument a des

entreprises.

L'article 92, alinea 1° CEE dispose que, dans la mesure ou
elles affectent les echanges entre Etats membres, les aides
accordees par les Etats qui faussent ou qui menacent de
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou
certaines productions sont incompatibles avec le marche
commun.
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De Commissie moet tijdig van elk voornemen tot invoering
van steunmaatregelen op de hoogte worden gebracht, opdat
zij haar bemerkingen kan maken. Indien zij meent dat zo'n
voornemen onverenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt, start zij onverwijid de procedure volgens artikel 93,
lid 2 EEG en mag de voorgenomen maatregel met uitgevoerd
worden voordat deze procedure tot een eindbeslissing heeft
geleid. Deze eindbeslissing kan de vorm aannemen van een
beschikking die de betrokken lidstaten krachtens artikel 189,
alinea 4 EEG dient na te komen. Indien de lidstaat de
beschikking niet nakomt, kan het Europese Hof van Justitie
de lidstaat veroordelen.

Kan de heer Minister.mij mededelen :

1. De EG-beschikkingen inzake steunmaatregelen onver-
enigbaar met de gemeenschappelijke markt ten aanzien van
Brusselse bedrijven ? Is het mogelijk telkens te vermelden wie
de steunverlenende overheid was, om welk bedrijf het ging,
evenals het bedrag, de aard en het tijdstip van de toegekende
steun?

2. Weike bedragen moeten volgens deze beschikkingen
worden teruggevorderd ? (Graag bedrag per beschikking).
Hoever staat het met deze terugvorderingen ?

3. Weike EG-beschikkingen zijn gevolgd door een veroor-
deling van het Europees Hof van Justitie ? (Graag datum van
deze veroordeling.)

Aatn'oord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
er zich slechts een geval van hulp aan ondernemingen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voorgedaan dat een
overtreding van de EEG-beschikkingen vormde.

Het gaat om de hulp toegestaan aan de n.v. Siemens. Per
beslissing d.d. 24 juni 1992, medegedeeld op 11 augustus
1992 heeft de commissie van de Europese Gemeenschappen
Belgie medegedeeld dat deze hulp terugbetaald diende te
worden.

Per brief d.d. 9 September en 5 oktober 1992 heb ik de n.v.
Siemens op de hoogte gebracht van deze beslissing en haar
gevraagd de som van 227.810.862 fr. terug te betalen aan het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bedrag waarbij nog de
verwijiinteresten moeten gevoegd worden. Deze zaak heeft op
dit ogenblik haar beloop gezien de n.v. Siemens een annulatie-
beroep tegen de beslissing van de Commissie heeft ingediend
bij het Gerechtshof van de Europese Gemeenschappen.

La Commission doit etre informee en temps utile pour
pouvoir presenter ses observations, des projets tendant a
instituer des aides. Si elle .estime qu'un projet n'est pas
compatible avec le marche commun, elle ouvre sans delai la
procedure prevue a 1'article 93, alinea 2 CEE, et la mesure
projetee ne peut pas etre mise a execution avant que cette
procedure ait abouti a une decision finale. Celle-ci peut
prendre la forme d'une decision que doivent respecter les
Etats membres concernes en vertu de 1'article 189, alinea 4
CEE. Si 1'Etat membre ne respecte pas cette decision, il peut
faire 1'objet d'une condamnation par la Cour europeenne de
justice.

Le Ministre peut-il me dire :

1. Queues sont les decisions CE portant sur des aides
octroyees a des entreprises bruxelloises qui seraient incompa-
tibles ayec le marche commun ? Est-il possible de mentionner
chaque fois 1'autorite qui a accorde 1'aide, 1'entreprise qui en a
beneficie, ainsi que le montant et la nature de cette aide et le
moment ou elle a etc accordee ?

2. Quels montants doivent etre restitues aux termes de ces
decisions (je souhaiterais connattre le montant par decision) ?
Ou en sont ces restitutions?

3. Quelles decisions CE ont etc suivies d'une condamna-
tion par la Cour europeenne de justice? (Je souhaiterais
connaitre la date de cette condamnation.)

Reponse : J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre qu'un seui cas d'aide aux entreprises constituant une
violation des dispositions CEE en la matiere s'est pose dans la
Region de Bruxelles-Capitale.

II s'agit des aides accordees a la s.a. Siemens. Par decision
du 24 juin 1992, communiquee le 11 aout 1992, la Commis-
sion des Communautes europeennes a informe la Belgique de
ce que ces aides devaient etre remboursees.

Par lettres des 9 septembre et 5, octobre 1992, j'ai informe
la s.a. Siemens de cette decision, lui demandant de rembourser
la somme de 227.810.862 F a la Region de Bruxelles-
Capitale, somme a laquelle il y a lieu d'ajouter les interets de
retard. Cette affaire suit actuellement son cours, la s.a.
Siemens ayant introduit une requete en annulation de la
decision de la Commission aupres de la Cour de Justice des
Communautes europeennes.

Vraag nr. 123 van de heer Vandenbossche d.d. 17 februari
1993 (N.):

Keanismakingscursus van de KUB over de toekomstmoge-
Ujkbeden van de KMO's

Uit een artikel van Samson Subsidie info blijkt dat de
KMO-Studiedienst van de K.U. Brussel een kennismakings-
cursus omtrent de toekomstmogelijkheden van nieuwe
KMO's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ingericht.
Het betreft werksessies met individuele begeleiding met
moduleeraanpak.

Uit de informatie blijkt dat het programma zich richt tot
groeigerichte ondernemingen met minstens tien werknemers.
Eveneens blijkt dat u, als Minister van Economic, voor
12 miljoen frank subsidie heeft gezorgd.

Question n° 123 de M. Vandenbossche du 17 fevrier 1993
(N.):

Cours d'mitiation de la KUB sur les possibilites d'avenir
des PME.

Selon un article du «Samson Subsidie info», le service
d'etudes sur les PME de la K.U. Brussel a mis sur pied un
cours d'initiation sur les possibilites d'avenir de nouvelles
PME dans la Region de Bruxelles-Capitale. II s'agit de
sessions de travail organisees en modules avec accompagne-
ment individuel.

D'apres les informations fournies, le programme s'adresse a
des entreprises qui occupent 10 travailleurs au moins, et en
recherche de croissance. II apparait egalement que vous avez
octroye, en tant que Ministre de 1'Economie, un subside de
12 millions.

364
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Kan de heer Minister mij mededelen :

— op weike wettelijke grondslag het gewestelijk budget voor
Economie een opieidingsvorm subsidieert ?

— op basis van welk reglement kan deze subsidiering geschie-
den ? Indien dit reglement bestaat zijn er modaliteiten vast-
gelegd omtrent de participatie van de niet-Brusselse onder-
nemingen ? Op weike wijze is de verhoudihg Brusselse en
niet-Brusselse deelnemers vastgelegd ?

Aatwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het
geachte lid te laten weten dat ik inderdaad een subsidie heb
toegekend aan het KMO-Studiecentrum van de KUB voor de
oprichting van een begeleidingsprogramma voor groeigerichte
KMO's.

Op een algemeen vlak is dit programma, onder leiding van
professor R. Donckels, bedoeld om KMO-bedrijfsleiders te
helpen bij de identificering en het beheer van de talrijke
aspecten die in verband staan met de ontwikkeling van hun
onderneming, zoals bijvoorbeeld de keuze van de investerin-
gen, de personeelsproblemen of de internationalisering van de
activiteiten. Hiertoe bestaat het programma uit een combinatie
van collectieve zittingen, waarbij de deelnemers hun ervarin-
gen kunnen uitwisselen, en een individuele begeleiding door
professionele consultanten. Deze bieden steun bij de uitwer-
king van een zeer concreet actieplan, dat precies is aangepast
aan het specifieke geval van eike KMO.

Het programma is georganiseerd in de vorm van vier
modules die afzonderlijk gevolgd kunnen worden en die res-
pectievelijk volgende vraagstukken behandelen :

— financieel beheer;
— personeelsorganisatie en -beheer;
— beheer van de prestaties.

Ten behoeve van het geachte lid, wil ik preciseren dat de
subsidie die aan het KMO-Studiecentrum wordt toegekend
5.500.000 fr. en niet 12.000.000 fr. bedraagt en dat de ULB en
de ICHEC eveneens een gelijkwaardige subsidie hebben ont-
vangen voor het op gang brengen van twee programma's die,
hoewel gelijkaardig, complementair zijn.

Om meer bepaald antwoord te geven op de beide subvragen
van het geachte lid, heb ik het genoegen het volgende te
preciseren :

1. Het gaat niet werkelijk om een opieidingsactie, maar wel
om een begeleidings- en steunactie voor de Brusselse KMO's.
Deze materie is onderworpen aan de toepassing van artikel 6, §
1, VI, 1" van de wet van 8 augustus 1980, gewijzigd op 8
augustus 1988.

2. De toegekende subsidie is onderworpen aan de bepalin-
gen van het koninklijk besluit nr. 5 van 18 april 1967 met
betrekking tot de controle op de toekenning en de aanwending
van subsidies.

Wat de deelneming van niet-Brusselse bedrijven betreft,
voorziet de overeenkomst die met het KMO-Studiecentrum
afgesloten werd dat deze laatste een inschrijvingsrecht zullen
moeten betalen dat 50 % hoger ligt dan dat wat aan de
Brusselse bedrijven wordt gevraagd.

Ook voorziet de overeenkomst dat prioriteit aan de Brus-
selse bedrijven dient te worden gegeven en dat de promotie-
uitgaven om het programma bekend te maken dusdanig geor-
ganiseerd moeten worden dat de Brusselse bedrijven in de
eerste plaats op de hoogte worden gebracht.

Le Ministre peut-il me dire :

- quel fondement legal permet au budget regional de 1'Econo-
mie de subsidier des cours de formation;

- sur quel reglement il s'est base pour pouvoir etablir cette
subvention ? Si ce reglement existe, a-t-on fixe des modalites
pour ce qui est de la participation des entreprises non
bruxelloises ? Comment a-t-on defini la proportion entre
participants bruxellois et non bruxellois ?

Repoase : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre que j'ai effectivement accorde un
subside au KMO-Studiecentrum de la KUB pour la creation
d'mi programme d'accompagnement de PME en phase de
croissance.

De facon generale, ce programme, dirige par le professeur R.
Donckels, vise a aider les dirigeants de PME dans 1'identirica-
tion et la maitrise des nombreux aspects lies au developpement
de leur entreprise, comme par exemple le choix des investisse-
ments, les problemes de personnel ou 1'internationalisation des
activites. Pour ce faire, il combine intimement des seances
collectives, ou les participants peuvent echanger leurs expe-
riences, et un suivi individuel par des consultants profession-
nels qui aident a la mise au point d'un plan d'action tres
concret, parfaitement adapte au cas specifique de chaque
PME...

Le programme est organise sous forme de quatre modules
qui peuvent etre suivis independamment les uns des autres et
traitent respectivement des problemes de :

— gestion financiere;
— organisation et gestion du personnel;
— gestion de la performance.

Je tiens a preciser a 1'honorable membre que le subside
accorde au KMO-Studiecentrum est de 5.500.000 fr. et non
12.000.000 mais que 1'ULB et 1'ICHEC ont egalement benefi-
cie d'un subside equivalent pour le lancement de deux initia-
tives comparables mais complementaires.

Pour repondre plus precisement aux deux sous-questions de
1'honorable membre j'ai le plaisir de preciser ce qui suit.

1. II ne s'agit pas a proprement parler d'une action de
formation mais bien d'une action d'accompagnement et de
soutien des PME bruxelloises. Cette matiere tombe sous 1'ap-
plication de 1'article 6, § I", VI, 1- de la loi du 8 aout 1980
modifiee le 8 aout 1988.

2. Le subside accorde est soumis aux dispositions de 1'arrete
royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au controle de 1'octroi et de
1'emploi des subventions.

En ce qui concerne la participation des entreprises non-
bruxelloises, la convention conclue avec le KMO-Studiecen-
trum prevoit que ces dernieres devront s'acquitter d'un droit
d'inscription de 50 % superieur a celui reclame aux entreprises
bruxelloises.

La convention prevoit egalement qu'une priorite devra etre
accordee aux entreprises bruxelloises et que les depenses de
promotion pour faire connaitre le programme devront etre
organisees de facon a toucher prioritairement les entreprises
bruxelloises.
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Ook voorziet de overeenkomst de samenstelling van een
begeleidingscomite waaraan de GIMB, de GOMB, v.z.w.
Brussel-Technopool, de regionale Administratie van Econo-
mie en afgevaardigden van de verschillende leden van de
Executieve deelnemen. Dit comite wordt belast met de
controle over de juiste uitvoering van deze verschillende
modaliteiten.

Cette meme convention prevoit la constitution d'un comite
d'accompagnement auquel participent la SRIB, la SDRB,
1'a.s.b.l. Bruxelles Technopole, 1'Administration regionale de
1'Economie et des representants de differents membres de
1'Executif. Ce comite est charge de controler la bonne
execution de ces differentes modalites.

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vemieuwing

van Afgedankte Bedrijfsniimten

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

Aard van bet koopcoatract van vuilnisbakken.

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

Kunt u deze informatie bevestigen, aanvullen of rechtzet-
ten?

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

Zo ja, wat rechtvaardigt het aanwenden van deze proce-
dure?

Is het juist dat de overeenkomst tweemaal automatisch
hernieuwbaar is?

Zo ja, hoeveel gaat de overeenkomst dan uiteindelijk
kosten?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat ik samen met mijn collega, Staatssecretaris R. Hotyat, een
ideeenwedstrijd heb georganiseerd voor een stedelijke vuilnis-
bak. Aan deze wedstrijd kon door iedereen worden deelgeno-
men. Deze werd georganiseerd door het «IRSIA».

De jury bestond enkel uit technici van de administratie en
de prive-sector. Deze koos 6 laureaten voor een tweede fase
van de wedstrijd. Deze fase bestond erin een prototype te
leveren en een prijsofferte in te dienen.

Dezelfde jury weerhield hierop 4 laureaten die een offerte
hadden ingediend.

Er werd besloten om de stedelijke vuilnisbakken te bestel-
len bij de eerste laureaat op de ranglijst.

Ik meen bijgevolg dat de toepassing van de procedure van
de onderhandse overeenkomst voor deze levering volkomen
gerechtvaardigd was en overeenkomstig de wet.

Deze opdracht wordt echter nog steeds voorbereid door
mijn Administratie. De overeenkomst werd dan ook nog met
gesloten.

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Acdvites economiqfues desaffectes

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

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

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

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

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

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

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

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

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
qu'avec mon collegue, Ie Secretaire d'Etat R. Hotyat, nous
avons lance un concours d'idees pour une corbeille urbaine.
Ce concours etant ouvert a tous. II a ete organise par 1'IRSIA.

Le jury compose uniquement de techniciens de I'adminis-
tration et du secteur prive a selectionne 6 laureats pour la
seconde phase du concours qui consistait a livrer un proto-
type et a faire une offre de prix.

Le meme jury a classe les 4 laureats ayant remis une offre.

II a ete decide de passer commande de corbeilles urbaines
au laureat classe premier.

II me semble des lors que le recours pour le gre a gre pour
cette fourniture est parfaitement justifie et conforme a la loi.

Cela etant, ce marche est toujours en preparation a
1'Administration. II n'a done pas ete conlcu.
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Vraag nr. 331 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 oktober
1992 (Fr.) :

Heraaaleg van het Moatgomery-verkeerspleia.

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

Over dit project bestaat werkelijk geen eensgezindheid: het
is verschrikkelijk lelijk, belemmert de zichtbaarheid, onttrekt
de vergezichten aan het oog, is gevaarlijk (een door de wind
meegevoerde waterstraal maakt het wegdek nat en glad).

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

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

Hoever staat het met dat dossier ?

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

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de monumenten en kunstwerken die moeten worden
geplaatst op de gewestwegen, worden ontworpen en voorge-
steld door de Artistieke Commissie van de Vervoersinfra-
structuur (ACVI). Deze kiest volkomen vrij de kunstenaar die
haar het meest geschikt lijkt. Ik bekrachtig dit voorstel als
Voogdijmimster van de ACVI.

Zo heeft de ACVI ook het kunstwerk van de heer Culot
voorgesteld voor het rond plein Montgomery. Ik ontving naar
aanleiding hiervan heel wat adviezen, van totale afwijzingen
tot de meest onvoorwaardelijke steunbetuigingen.

Na te zijn overgegaan tot verschillende raadplegingen en
beschouwingen, heb ik het dossier teruggezonden aan de
ACVI en deze gevraagd om over te gaan tot een nieuw
onderzoek ervan. Naar aanleiding hiervan verduidelijkte ik
aan de Commissie dat ik het beginsel van een artistiek
kunstwerk op deze plaats niet opgaf.

Ik heb eveneens aan de ACVI gevraagd om te gepasten tijde
en bij de opstelling van het projekt over te gaan tot de
noodzakelijke raadplegingen en informatie, met name van de
omwonenden.

Ik hoop aldus dat de toekomstige artistieke inrichting zai
voldoen aan de wensen van een zo groot mogelijk aantal
burgers. Ik heb aan mijn Administratie gevraagd om op het
rond plein Montgomery bloemen aan te brengen in afwach-
ting van het resultaat van het nieuw onderzoek van de
Commissie.

Het komt me niet toe om de Artistieke Commissie van de
Vervoersinfrastructuur uit te nodigen op deze of gene wijze
tewerk te gaan met het oog op de keuze van een kunstenaar of
een kunstwerk. Dit is immers de statutaire opdracht die door
de Executieve aan de Commissie werd verleend. Mijn rol
beperkt zich dan ook tot een administratieve goedkeuring of
afkeuring omwille van belangrijke redenen.

Tot op heden heeft de ACVI me nog geen enkel nieuw
voorstel gedaan. Ik kan bijgevolg geen contractuele verbinte-
nis hebben aangegaan met de kunstenaar Pierre Culot.

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

Reamenagemeat du road-point Montgomery.

Vous etes venu presenter aux riverains du rond-point
Montgomery 1'amenagement «cyclopeen» que vous avez
projete pour ce rond-point: vallonnements, des ruines, des
jets d'eau, un lac...

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

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

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

Ou en est ce dossier ?

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

Repoase: J'ai 1'honneur d'mformer 1'honorable membre
que les monuments et oeuvres artistiques a placer sur les
voiries regionales sont concus et proposes par la Commission
artistique des Infrastructures de Deplacements (CAID). Celle-
ci, en totale independance, choisit 1'artiste qui lui semble Ie
plus approprie. J'enterme administrativement, comme Mi-
nistre de tutelle de la CAID, la proposition fake par elle.

Ainsi, la CAID a propose 1'oeuvre de Monsieur Culot pour
Ie rond-point Montgomery. J'ai, a cette occasion, recu
quantite d'avis allant de la reprobation totale au soutien Ie
plus inconditionnel.

Aussi, apres avoir precede a diverses consultations et apres
reflexion, j'ai retourne Ie dossier a la CAID en lui demandant
de proceder a un reexamen de celui-ci. A cette occasion, j'ai
precise a la Commission que je n'abandonnais pas Ie principe
d'une creation artistique a cet endroit.

J'ai egalement demande a la CAID de proceder, en temps
opportun. et en cours d'elaboration du projet, aux consulta-
tions et informations necessaires, notamment de la popula-
tion riveraine.

J'espere ainsi que 1'amenagement artistique futur rencon-
trera les desirs du plus grand nombre de citoyens. C'est en
attendant Ie resultat de cette nouvelle demarche de la
Commission que j'ai donne instruction a mon administration
de realiser un amenagement floral sur Ie rond-point Mont-
gomery.

U n'est pas de mon ressort d'inviter la Commission
artistique des Infrastructures de Deplacements a proceder de
telle ou felle mamere en yue de choisir im artiste ou une
(¥4Yre. C'est la mission statutaire que lui a confiee 1'Executif.
Mon role se limite done a une tache administrative d'appro-
bation ou d'improbation pour raisons majeures.

A 1'heure actuelle la CAID ne m'a fait aucune nouvelle
proposition et je ne pourrais de ce fait avoir pris un
engagement contractuel avec 1'artiste Pierre Culot.
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Vraag nr. 334 van de heer Vandenbossche d.d. 28 oktober
1992 (N.):

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

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

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

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

Antwoord: De studie over de verdeling van de verschil-
lende verkeersoorten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wordt genoemd in de context van het Irisplan en verricht door
het studiebureau Stratec en het Bestuur van de Uitrusting en
het Vervoersbeleid.

Deze verdeling wordt onderzocht doorheen de relaties met
betrekking tot het woon-werkverkeer, het woon-schoolver-
keer en de verplaatsingen die geen verband houden met de
woonplaats.

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

Rapport en (re Ie trafic social et de loisirs et les trajets
domicile-tra vail.

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

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

Le Ministre a-t-il une politique qui vise 'a promouvoir les
transports en commun pour le trafic social et de loisirs ?

Reponse: L'etude pour la repartition des differentes sortes
de trafic pour la Region de Bruxelles-Capitale est nomme-
ment reprise dans le contexte du plan IRIS et execute par le
bureau d'etudes Stratec et 1'Admmistration de 1'equipement et
de la politique des deplacements.

Cette repartition est approchee a travers les relations qui
ont trait au deplacement domicile-travail, domicile-ecole, les
deplacements qui ne sont pas lies au domicile.

Al deze verplaatsingen worden opgesplitst volgens de
redenen van de verplaatsing, de gebruikte vervoermiddelen,
de zones en de periodes van de dag.

verplaatsingen worden opgesplitst vc
n de verplaatsing, de gebruikte vervoen
i de periodes van de dae.

Al de resultaten en statistische gegevens zullen worden
gepubliceerd in het verslag over de verplaatsingen dat zai
worden toegevoegd aan het Iris-plan dat binnenkort zai
worden voorgesteld.

L'ensemble de ces deplacements etant divise en motifs,
moyens de transport utilises, zones et periodes de la journee.

Tous les resultats et donnees statistiques seront disponibles
dans le rapport sur les deplacements qui sera ajoute au plan
Iris qui devrait etre presente sous peu.

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

Schema van de werkzaambedea voor bet Communicatie-
centmm Noord.

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

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

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

Calendrier des travaux au Centre de communication nord.

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

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

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

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

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

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

Aatwoord: De contractuele termijn voorzien in de overeen-
komst van gedelegeerde opdracht gesloten tussen het Gewest
en de n.v. Sofibru (gespecialiseerd filiaal van de GIMB)
bedraagt 24 kalendermaanden. Deze termijn is ingegaan op 14
mei 1992. De werkzaamheden zouden bijgevolg voltooid moe-
ten zijn rond het midden van mei 1994.

Het uiterst strenge tijdschema vormt een contractuele ver-
plichting voor Sofibru en zou moeten worden nageleefd,
behalve bij externe en onverwachte gebeurtenissen (zoals de
opschorting van de werken, buitengewoon slechte weersom-
standigheden, onvoorziene moeilijkheden bij de uitvoering,...).
In de huidige vorderingsstaat van de werken heeft men voor de
uitvoering een kalendermaand vertraging vastgesteld. Deze
vertraging is te wijten aan het ingewikkeld karakter van de
werken die moeten worden uitgevoerd en aan de onvermijde-
lijke termijn noodzakelijk voor het opstarten van een werf van
zo'n omvang. De aannemer werd verzocht om alles in het werk
te stellen ten einde de vertraging goed te maken voor het einde
van de termijn.

Het programma voor de bestemming en de verdeling van de
verschillende diensten van het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werd nog niet definitief bepaald omdat
het herstructureringsplan van de Administratie nog niet is
afgesloten. Het spreekt vanzelf dat een algemeen bestemmings-
plan van de gewestelijke goederen wordt opgesteld en zai
worden onderworpen aan de vereiste goedkeuringen.

De lijst van de administratieve gebouwen, die eigendom zijn
van het Gewest, is bijgevoegd en werd u reeds overhandigd
naar aanleiding van de begrotingsgesprekken.

Voor wat betreft het gewestelijk Bestuur van de Natuurlijke
Hulpbronnen (BNHL) staat vast dat dit bestuur een gedeelte
van het Gulledellegebouw (Evere) zai bezetten dat toebehoort
aan het Gewest. Het BNHL zai aldus in dat gebouw worden
gehergroepeerd met het BIM en het Groen Plan.

De problemen van de toegankelijkheid werden in aanmer-
king genomen bij de beslissingen en de toegankelijkheid van
het Gulledellegebouw zai worden verbeterd: vanaf het begin
van de maand februari zai de frequentie van buslijn 45, die de
omgeving van de Gulledelleruimte bedient, verdrievoudigd en
gebracht zijn op een bus om de 6 minuten tijdens de spitsuren.

Voor het overige deel ik niet de opmerkingen van het geachte
lid betreffende het beleid tot hergroepering van de gewestelijke
Administratie. Ik meen dat de administratieve coherentie, de
dienstverlening aan de Brusselaars, de grondslag van de open-
bare dienstverlening, de maatregelen vereisten waartoe werd
besloten door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve.

L'honorable Ministre peut-il me dire:

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

2. Ce calendrier est-il respecte actuellement ?

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

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

Reponse: Le delai contractuel prevu dans le contrat de
mission deleguee etabli entre la Region et la s.a. Sofibru (filiale
specialisee de la SRIB) est de 24 mois calendrier. Ce delai prend
cours le 14 mai 1992; les travaux devraient done etre acheves
pour la mi-mai 1994.

Ce calendrier fort severe constitue une obligation contrac-
tuelle de Sofibru et devrait etre respecte sauf cas fortuits
exterieurs (tels que suspension des travaux, mtemperies excep-
tionnelles, difficultes d'execution imprevisibles,...). Au stade
d'avancement actuel des travaux, un retard de pres d'un mois
calendrier est constate dans 1'execution. Ce retard est du a la
complexite des ouvrages a realiser et au delai inevitable de mise
en route d'un chantier d'une telle importance. L'entrepreneur a
ete invite a tout mettre en ceuvre en vue de rattraper le retard
avant la fin du delai.

Le programme d'affectation et de repartition des divers
services du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale n'a
pas encore ete arrete definitivement compte tenu que le plan de
restructuration de 1'Administration n'est pas conclu. II est
entendu qu'un plan general d'occupation des biens regionaux
est en voie d'elaboration et sera soumis aux approbations
requises.

La liste des batiments administratifs, propriete de la Region
et de 1'Agglomeration, est reprise en annexe et vous a deja ete
remise a 1'occasion des discussions budgetaires.

En ce qui concerne 1'Administration regionale des Res-
sources naturelles (ARNE), il est acquis que cette administra-
tion occupera une partie du batiment Gulledelle (Evere) pro-
priete regionale; 1'ARNE sera ainsi regroupe dans ce batiment
avec 1'IBGE et le plan Vert.

Par ailleurs, les problemes d'accessibilite ont ete consideres
lors de la prise de decision et le batiment du Gulledelle verra
son acces ameliore: des le debut du mois de fevrier, la fre-
quence de la ligne de bus 45 desservant les abords du site
Gulledelle aura triple, pour etre portee a un bus toutes les
6 minutes a 1'heure de pointe.

Pour le surplus, je ne peux partager avec 1'honorable mem-
bre les appreciations relatives a la politique de regroupement
de 1'Administration regionale. Je considere que la coherence
administrative, le service aux Bruxellois, fondement du service
public, necessitait les mesures decidees par 1'ERBC.
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Vraag nr. 353 van de heer Zenner d.d. 14 december 1992
(Fr.):

Planning en begroting van de werkzaamheden aan de
Brugmannlaan. — Petitie van de buurtbewoners.

Op mijn dringende vraag die ik hem had gesteld over de
toestand van het dossier over de heraanleg van de Brugmann-
laan, heeft de heer Minister tijdens de vergadering van de
BHR van 22 oktober 1992 een antwoord gegeven waaruit
kon verstaan worden dat de Hoofdstedelijke Executieve de
stedebouwkundige vergunning nog niet had toegekend.

Sedertdien is het verzet tegen het project, zoals het voor het
ogenblik door de Minister is opgevat, nog toegenomen.

Ik verneem dat op 24 november jongstleden de heer Voet,
woordvoerder-van vele handelaars en buurtbewoners van de
Brugmannlaan, een petitie heeft ingediend die door ongeveer
3.000 geidentificeerde personen was ondertekend en bestemd
was voor de Minister-Voorzitter en voor de Minister belast
met Openbare Werken, Verkeerswezen en Vernieuwing van
afgedankte bedrijfsruimten.

Werd de stedebouwkundige vergunning voor het indienen
van deze petitie toegekend?

Zo niet, welk gevolg denkt de heer Minister aan deze petitie
te geven ? Zo ja, kan de heer Minister ons zeggen wanneer de
werken zullen beginnen en wanneer ze zouden kunnen
beeindigd worden ?

Kan hij ons ook in de huidige stand van zaken een raming
geven van de begroting van deze werken, een raming die
rekening houdt met de aan het project aangebrachte wijzigin-
gen?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid te bevestigen dat de
petitie betreffende de herinrichting van de Brugmannlaan
werd ingediend voor het verstrekken van de stedebouwkun-
dige vergunning. Deze omvatte de handtekening en de
leesbare gegevens van 1.984 personen. 694 namen konden
niet worden gei'dentificeerd.

Er werd met de petitie rekening gehouden in de bouwver-
gunning, niettegenstaande het feit dat deze werd ingediend
buiten de overlegprocedure.

Eike petitionaris ontving een persoonlijk schrijven, samen
met de traditionele Info-Werven met de verbeteringen van het
oorspronkelijk projekt.

De democratie heeft aldus volledig gewerkt op basis van
een projekt ingediend door mijn diensten. Het werd verbeterd
met de hulp van alle betrokkenen die hun standpunt hebben
bekendgemaakt.

Op 18 januari 1993 werd begonnen met de wegenwerken.
De voltooiing ervan is voorzien voor het einde van dit jaar.

De begrotingsmiddelen voorbehouden aan het oorspronke-
lijk projekt bedroegen 143.476.625 fr. De wijzigingen die
eraan werden aangebracht, brengen een bijkomende uitgave
mee die wordt geraamd op ongeveer 12 miljoen frank, of
8,4 % van het oorspronkelijk bedrag.

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

Calendrier et budget des travaux a 1'avenue Bnigmann. —
Petition des riverains.

Au cours de la seance du CRB du 22 octobre 1992, M. Ie
Ministre, en reponse a la question d'actualite que je lui avais
posee sur 1'etat du dossier du reamenagement de 1'avenue
Brugmann, a laisse entendre que 1'Executif regional n'avait
pas encore accorde Ie permis d'urbanisme.

Depuis lors, 1'opposition au projet tel qu'il est actuellement
concu par M. Ie Ministre, n'a fait que croitre.

II me revient que Ie 24 novembre dernier M. Voet, porte-
parole de nombreux commercants et riverains de 1'avenue
Brugmann, a depose au cabinet de M. Ie Ministre-President, a
son intention et a celle de M. Ie Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation des sites d'activites
economiques desaffectes, une petition contresignee par quel-
que 3.000 personnes identifiees.

Le permis d'urbanisme a-t-il ete accorde avant Ie depot de
cette petition ?

Si non, quelle suite M. le Ministre estime-t-il qu'il convient
de reserver a cette petition ? Si oui, M. le Ministre peut-il deja
nous indiquer quand les travaux debuteraient et quand ils
pourraient se terminer.

Peut-il aussi indiquer quel est, au stade actuel, 1'estimation,
corrigee en fonction des modifications apportees au projet, du
budget de ces travaux ?

Reponse: J'ai 1'honneur de confirmer a 1'honorable mem-
bre que la petition relative au reamenagement de 1'avenue
Brugmann a ete deposee avant la delivrance du permis
d'urbanisme. Elle comportait 1.984 signatures accompagnees
de coordonnees lisibles. 694 noms n'ont pu etre identifies.

Nonobstant le fait que cette petition a ete deposee en
dehors de la procedure de concertation, il en a ete tenu
compte dans le permis de batir.

Chaque petitionnaire a recu un courrier personnalise
accompagnant le traditionnel Info-Travaux. Cet Info-Tra-
vaux mentionne les ameliorations au projet initial.

La democratie a ainsi pu pleinement jouer sur base d'un
projet depose par mes services, il a ete ameliore avec 1'aide de
tous ceux qui, concernes, ont fait part de leur position.

Les travaux routiers ont debute depuis le 18 janvier 1993.
L'achevement des travaux est prevu pour la fin de cetfe annee.

Le budget reserve au projet initial etait de 143.476.625 F.
Les modifications apportees a ce projet entratnent une
depense supplementaire estimee a ± 12 millions, soit 8,4 %
du montant initial.
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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).

In zijn antwoord op een schriftelijke vraag (nr. 297) deelt
de Minister me mee «dat hij aan zijn administrarie de
opdracht heeft gegeyen om aan de kant van Ninove ten
behoeve van de voetgangers verkeerslichten met drukknop-
pen te laten plaatsen». De Minister heeft snel en doeltreffend
gehandeld en is ingegaan op een belangrijke en rechtmatige
eis van de omwonenden, gelet op het grote aantal dodelijke
ongevallen op deze plek.

De Minister zegt ook nog dat deze werken zouden worden
uitgevoerd ter hoogte van de Sint-Barbarakerk en de scholen
op het Hertogin van Brabantplein en dat ze voor het einde van
het jaar zouden kunnen worden voltooid, gelijktiJdig met
andere aanpassingen van het Hertogin van Brabantplein.

De gevaarlijkste oversteekplaats voor de voetgangers ligt
aan de overkant van het Hertogin van Brabantplein (kant van
de apotheek) op de Ninoofsesteenweg. Een nieuw dodelijk
ongeval in de maand oktober lijkt deze stelling te bevestigen.
Heeft de Minister, gelet daarop, zijn beslissing zo herzien dat
opdracht wordt gegeven ook op deze plaats een ander
verkeerslicht te plaatsen, dat synchroon met het eerste zou
kunnen werken ?

De gemeentelijke projecten met betrekking tot de inrichting
van het plein kunnen nog jaren op zich laten wachten. Heeft
de Minister besloten deze werken voor het einde van het jaar
te laten uitvoeren, zoals in zijn antwoord vermeld ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat ik mijn Administratie heb verzocht om de plaatsing te
voorzien van een bijkomend verkeerslicht voor voetgangers
op het Hertogin van Brabantplein. Hierover is een studie aan
de gang.

De installatie van driekleurige verkeerslichten, kant
Ninove, werd op 3 februari 1993 in dienst gesteld.

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

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

Dans sa reponse a une question ecrite (n0 297), Ie Ministre
m'informe, je Ie cite : «je donne des instructions aupres de
mon administration pour faire installer des feux pour pietons
avec boutons poussoirs, cote Ninove ». Le Ministre a agi avec
rapidite et efficacite et a repondu a une preoccupation
majeure et legitime des riverains, compte tenu du nombre
important d'accidents mortels a cet endroit.

Le Ministre precise encore, d'une part que ces travaux
seraient effectues a hauteur de 1'eglise Ste Barbe et des ecoles
de la place de la Duchesse et, d'autre part que ceux-ci
pourraient etre realises avant la fin de 1'annee mais simultane-
ment a certains amenagements de la place de la Duchesse.

Le passage le plus dangereux pour les pietons semble se
situer de 1'autre cote de la place de la Duchesse (c6te
pharmacie) sur la chaussee de Ninove. Un nouvel accident
mortel au mois d'octobre semble confirmer cette these. Dans
ces circonstances, le Ministre a-t-il pris la decision d'elargir sa
decision en donnant ordre de placer egalement a cet endroit
un autre feu qui pourrait fonctionner en coordination avec le
premier ?

Les projets communaux d'amenagement de la place pou-
vant encore etre attendus durant de longues annees, le
Ministre a-t-il pris la decision de faire executer ces travaux
avant la fin de 1'annee comme il est precise dans sa reponse ?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que j'ai charge mon Administration d'envisager le
placement d'un feu supplementaire pour pietons a la place de
la Duchesse de Brabant. Une etude est en cours a ce sujet.

L'installation de feux tricolores, cote Ninove, a ete mise en
service ce 3 fevrier 1993.

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

Het plaatsen van een verkeerslicbt voor voetgasgers ter
hoogte van het Rad te Anderlecht.

In de maand mei 1992 dompelde een dodelijke ongeval ter
hoogte van het Rad te Anderlecht (kruispunt A. Pierrardstraat
en Mensenrechtenlaan) de wijk aan de Bergensesteenweg in
rouw. Een bejaarde die de steenweg wou oversteken, werd
door een vrachtwagen gegrepen.

Het kruispunt in kwestie krijgt weliswaar niet veel verkeer
te verwerken uit de dwarsstraten doch is bijzonder breed
omdat er zich een bushalte bevindt en omdat de toegangsweg
tot de remise van « de Lijn » erop uitkomt.

Aan de rand van het kruispunt, ter hoogte van de bushaltes,
staat een knipperlicht met oversteekmogelijkheid voor de
voetgangers die zich reeds bp de Ring wanen. De automobilis-
ten negeren dit licht maar al te vaak. De brede weg en het
gebrek aan wegmarkeringen werken dit gedrag in de hand. Er
hadden reeds tal van ongevallen plaats tussen voertuigen die
stil staan voor het rode licht en andere die volgen. Voor de
voetgangers is dus de grootste voorzichtigheid geboden, zeifs
met het licht op groen.

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

L'mstallatioa d'un feu pour pietons a hauteur de la Roue a
Anderlecht.

Au mois de mai 1992, un accident mortel a endeuille le
quartier des abords de la chaussee de Mons a hauteur de La
Roue a Anderlecht (carrefour rue A. Pierrard et av. des Droits
de 1'Homme). Une personne agee qui voulait traverser la
chaussee s'est fait emporter par un camion.

Le carrefour en question, s'il n'est pas important par la
densite de trafic sur les rues transversales, a comme particula-
rite d'etre tres large en raison d'un arret de bus et de I'acces au
depot de bus « De Lijn » qui s'y trouve.

Un feu clignotant pour pietons se trouve a 1'extremite du
carrefour, a hauteur des arrets de bus. Ce feu est tres souvent
« grille » par des automobilistes qui se croient deja sur le ring,
aides en cela par la largeur de la voirie et 1'absence de
marquage au sol. Plusieurs accidents se sont deja produits
entre vehicules se trouvant a 1'arret devant le feu rouge et
vehicules surgissant de 1'arriere. La plus grande prudence
s'impose done aux pietons qui traversent, meme sous le
couvert d'un feu vert.
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Het verkeerslicht staat bovendien ver verwijderd van de
meeste handelszaken op de Bergensesteenweg, die zich tussen
het kruispunt van de Lenniksebaan met de Pierrardstraat
bevinden, wat tot gevolg heeft dat weinig mensen (en onder
meer de talrijke bejaarden uit de wijk, die wonen in. de volks-
woningen op de hoek van de Mensenrechtenlaan en de
Bergensesteenweg) een omweg van 100 a 150 meter willen
maken om op een voor voetgangers van lichten voorziene
plaats over te steken.

Is de Minister op de hoogte van de gevaarlijke toestand op
dit kruispunt? Is er onderzocht hoe de veiligheid van de
voetgangers kan worden verbeterd? Wat denkt de Minister
van het voorstel om voor het kruispunt (kant stad) een tweede
verkeerslicht te plaatsen, dat synchroon werkt met het reeds
bestaande, dat wil zeggen op de plaats waar het meest wordt
overgestoken ?

Dat zou volgende yoordelen bieden :

— vermindering van de snelheid van de wagens;
— verhoging van de veiligheid van de overstekende voetgan-

gers,
— de aanwezigheid van het ene verkeerslicht vestigt de

aandacht op het andere;
— betere toegankelijkheid tot de remise voor bussen;
— viotter verkeer voor de weggebruikers die komen uit de

Pierrardstraat en de Mensenrechtenlaan.

Aatwoord: Ik dank het geachte lid voor de informatie die
hij me heeft laten toekomen over dit dramatisch ongeval: dit
kruispunt van de Bergensesteenweg, de A. Pierrardstraat en
de Mensenrechtenlaan behoort immers niet tot de zwarte
punten op de kaart die werd opgesteld in functie van de
gegevens over ongevallen ingezameld door mijn Administra-
tie. Dit betekent ook dat er geen studie werd uitgevoerd voor
een verbetering van de veiligheid van de voetgangers.

Het voorstel van het geachte lid om het verkeerslicht voor
voetgangers te verdubbelen door de plaatsing van een tweede
verkeerslicht dat samen met het bestaande werkt, stroomop-
waarts van het kruispunt (kant stad) roept de volgende
opmerkingen op:

a) De huidige oversteekplaats voor voetgangers, beschermd
door driekleurige verkeerslichten, bevindt zich loodrecht
op de bushalten. Het is een belangrijke oversteekplaats
voor voetgangers.

b) De plaatsing van nieuwe verkeerslichten stroomopwaarts
van het kruispunt zai niet noodzakelijkerwijs de snelheid
beperken van de autobestuurders die het verkeersregle-
ment niet naleven.

c) De huidige verkeerslichten kunnen reeds op grote afstand
worden waargenomen (signalisatiepalen met uithouder
boven de rijweg).

d) Een beleid voor een systematische verdubbeling van de
verkeerslichten voor voetgangers vereist belangrijke inves-
teringen en brengt bijkomende onderhoudskosten mee.

Ik dien de openbare gelden evenwel spaarzaam te besteden.

We onderzoeken echter of er geen andere fysische maatre-
gelen kunnen worden genomen om deze situatie te verbeteren.

De plus, la position excentrique du feu par rapport aux
activites commerciales de la chaussee de Mons situees pour la
plupart entre Ie carrefour de la route de Lennik et la rue
Pierrard a comme consequence que peu de personnes (et
notamment des personnes agees particulierement nombreuses
dans Ie quartier en raison de la presence, au coin de 1'av. des
Droits de 1'Homme et de la chee de Mons, de logements a
caractere social) acceptent de faire un detour de 100-150 m
aller-retour pour traverser sous Ie couvert d'un feu pour
pietons.

Le Ministre a-t-il deja ete informe du caractere dangereux
de ce carrefour ? Une etude a-t-elle ete fake pour ameliorer la
securite des pietons ? Que pense le Ministre de la proposition
de deboubler le feu pour pietons en installant un second feu
fonctionnant conjointement avec celui existant deja en amont
du carrefour (cote ville), c'.est-a-dire la ou les traversees sont
les plus frequentes ?

Ce nouveau feu aurait, me semble-t-il, les avantages
suivants :

- diminution de la vitesse des voitures;
- augmentation de la securite pour les pietons qui traversent;

- meilleure mise en evidence de la presence d'un feu par la
presence d'un autre;

- plus grande facilite d'acces au depot pour les bus;
- degagement plus rapide pour les usagers provenant de la

rue Pierrard et de 1'avenue des Droits de 1'Homme.

Reponse:]e remercie 1'honorable membre des informations
qu'il m'a transmises a propos de ce dramatique accident: ce
carrefour forme par la chaussee de Mons, la rue A. Pierrard et
1'avenue des Droits de 1'Homme ne figure pas parmi les points
noirs sur la carte etablie en fonction des donnees d'accidents
recueillis par mon Administration. Aucune etude pour ame-
liorer la securite des pietons n'a de ce fait ete entamee.

La proposition de 1'honorable membre de dedoubler le feu
pour pietons en installant un second feu fonctionnant
conjointement avec celui existant deja en amont du carrefour
(cote ville) suscite les remarques suivantes:

a) Le passage actuel pour pietons, protege par des feux
tricolores, se situe au droit des arrets de bus. C'est un lieu
important de passage pour les pietons.

b) La pose de nouveaux feux tricolores en amont du
carrefour ne diminuera pas necessairement les vitesses des
voitures conduites par des automobilistes irrespectueux
du Code de la Route.

c) Les feux actuels sont visibles de loin (poteaux de signalisa-
tion avec potence au-dessus de la voirie carrossable).

d) Une politique de dedoublement systematique des feux
pour traversees pietonnes necessite des investissements
importants et enframe des frais d'entretien supplemen-
taires.

Je me dois d'user avec parcimonie des deniers publics.

Toutefois, nous examinons si d'autres mesures physiques
ne peuvent etre prises pour ameliorer cette situation.

365
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Momenteel wordt trouwens een studie uitgevoerd die
onderzoekt of de naleving van de snelheidsbeperkingen niet
kan worden bevorderd door lichte maatregelen (wegmarke-
ringen, kernen...).

De gemeentelijke polidediensten moeten de radars, die tot
him beschikking zijn gesteld door het Gewest, op dit soort
verkeersassen zo goed mogelijk aanwenden. Het is slechts uit
een convergentie van deze akties dat een betere naleving zai
kunnen voortvloeien van de levenskwaliteit in de stad en de
veiligheid van elkeen.

Une etude est d'ailleurs en cours. Susciter par des mesures
legeres (marquages, Hots...) Ie respect des limitations de
vitesse.

Par ailleurs, il convient que sur des arteres de ce type, les
polices communales utilisent au mieux les radars mis a leur
disposition par la Region. C'est de la convergence de ces
actions que peut naitre un meilleur respect de la qualite de vie
en ville et de la securite de chacun.

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

Heraanleg van de Bockstaellaan te Lakes.

Kan de heer Minister mij laten weten :

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

— weike contractperiode hiervoor is yastgelegd;
— wanneer de werken reeel zullen kunnen beeindigd worden;

— weike de totale kostprijs is van de investering?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de heraanleg van de Emile Bockstaellaan te Laken onder
de bevoegdheid valt van de stad Brussel.

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

Reamenagement du boulevard Bockstael a Laekea.

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 ?

Repoase: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que le reamenagement du boulevard Emile Bockstael
a Laeken releve de la competence de la Ville de Bruxelles.

Vraag nr. 358 van de heer de Looz-Corswarem d.d.
18 december 1992 (Pr.):

Kostea van de studies over het openbaar en pnive-vervoer.

Zou de heer Minister me in verband met de in Brussel
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 ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid ingevolge zijn
voornoemde vraag de gevraagde inlichtingen te verschaffen
onder de vorm van een bijgevoegde tabel.

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

Cout des etudes sur les transports en commun et prives.

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

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

Reponse: Suite a sa question susvisee, j'ai 1'honneur de
transmettre a 1'honorable membre les renseignements
demandes sous forme de tableau joint a la presente.

Ontwerper Onderwerp v.d. studie Kostprijs
(incl. BTW)

1. D+ INTERNATIONAL C.V. Studie i.v.m. het beheer van de Tervurenlaan 4.654.377 fr.

2. Raadgevend-ingenieursbureau Studie i.v.m. de werkmzaamheden voor de geschiktmaking en de 2.457.000 fr.
A. BAGON N.V. inrichting van het Montgomeryplein en de omgeving ervan (onder-

grondse constructies volgens het op te richten kunstwerk).

3. Studiebureau
NONCLERCQ N.V.

Studie i.v.m. de werkzaamheden voor de herstelling en de mrich- 4.770.675 fr.
ting van de brug aan de de Troozsquare.
Deel I : civieltechnische herstellingen van het kunstwerk.
Deel II: volledige inrichting van de brug, de omgeving en de

samenhangende wegconstrucies.
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Ontwerper Onderwerp v.d. studie Kostprijs
(incl. BTW)

4. Mevr. Ines VAN DEN BERGH Uitvoering van de axonometrieen, aanzichten en perspectieven van 1.428.000 fr.
het plan

5. De heer Frans VANDALE Studie van technische bepalingen van bijzondere bestekken; 1.142.400 fr.
Medewerking aan ontwerpstudies;
Administratieve opvolging van de dossiers onder de leiding van de
verantwoordelijke ambtenaar;
Studies gericht op de rarionalisering van de voorziening thans in
gebruik bij een dienst van het BUV

6. TRACTEBEL N.V. Aanhangsel nr. 5 van het contract nr. 95 van 29.12.1972.
Overdracht van de controle over de civieltechnische studies van het
vak C 6b (St-Gillis-Voorplein) aan de aannemer.

Ofr.

7. Architect BOELENS Aanhangsel nr. 7 van het contract nr. 114 van 29.12.1972.
Uitbreiding van de opdracht van de architect tot de 3de en de 4de
fase — « Hulp bij de gunning van de opdrachten » en « Hulp bij de
leiding van de uitvoering der werken » — van zijn studieopdracht
i.v.m. de architecturale afwerkingen van het station Bizet.

906.325 fr.

8. Architect BOELENS Aanhangsel nr. 8 van het contract nr. 114 van 29.12.1972.
Uitbreiding van de opdracht van de architect tot de 3de en de 4de
fase - «Hulp bij de gunning van de opdrachten » en «Hulp bij de
leiding van de uitvoering der werken » - van zijn studieopdracht
i.v.m. de architecturale afwerkingen van het station Clemenceau

1.022.797 fr.

9. TRACTEBEL N.V. Contract B.U.V./B2 nr. 4 5.753.475 fr.
Civieltechnische studie van de metroconstructies van de zuid-
westelijke tak van de as Oost-West, begrepen tussen het kruispunt
Bergense steenweg - Lennikse baan en de Ring van Brussel (vak
L5).

10. TRACTEBEL N.V. Aanhangsel nr. 2 van het contract nr. 110 van 29.12.1972. 4.169.475 fr.
Civieltechnische studie van de metroconstructies van het vak
begrepen tussen de Ring van Brussel en het Erasmus-ziekenhuis.

11. T.V. RONDAS-SIGNA Aanhangsel nr. 5 van het contract nr. 198 van civieltechnische 2.246.400 fr.
studie van de uit te voeren verbindingsconstructies tussen het
bestaande metrostation Heizel en de bestaande metrotunnel onder
de Keizerin Charlottelaan.

12. Raadgevend-ingenieurs-
bureau A. BAGON N.V.

Contract BUV/B2 nr. 7 3.203.226 fr.
Studie voor de heraanleg van de wegen tussen het station Albert en
de Alsembergse steenweg, ingevolge de aanleg van een nieuwe
trambedding.

13. Architecten M. BRUNFAUT
en J. PETIT

Aanhangsel nr. 14 van het contract-nr. 32 van 20.4.1965.
Uitbreiding van de opdracht van de architect tot de 3de en de 4de
fase — « Hulp bij de gunning van de opdrachten » en « Hulp bij de
leiding van de uitvoering der werken » — van zijn studieopdracht
i.v.m. de architecturale afwerkingen van de tak Noord-Zuid van
het station Hallepoort.

1.802.071 fr.

14. B-GROUPN.V. Studie betreffende de gehele bewegwijzering op de openbare weg
binnen de ringautosnelweg.

4.994.906 fr.

Studie i.v.m. de uitvoerbaarheid van een dynamisch verkeersbe-
heerssysteem en van een begeleid berichtgevingssysteem van het
Brusselse Gewest (verbeteringen die moeten worden aangebracht
aan de huidige beheerssystemen van het bovengronds openbaar
vervoer en van het prive-vervoer in het Brusselse Gewest).

9.499.770 fr.

16. B-GROUPN.V. Studie omtrent specifieke tekens van plaatsbepaling, plaatsnaam- 4.987.647 fr.
borden, bewegwijzering en verkeerssignalering in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

17. GEMEENTEDIENST
VAN BELGIE,
INTERCOMMUNALE S.V.

Uitvoeringsstudie omtrent de samenstelling van een databank met 1.094.800 fr.
cartografische gegevens over de uitrustingen en het vervoer van het
Bestuur van de Uitrustingen en van het vervoerbeleid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Ontwerper Onderwerp v.d. studie Kostprijs
(incl. BTW)

18. N.V. STRATEC Onderzoek van het verkeersplan te Brussel (IRIS). 1990: 10.013.575 fr.
1991: 15.167.750 fr.

+ aanhangsels
1.123.493 fr. (1990)
3.805.076 fr. (1991)
1.616.975 fr. (1992)

19. MENS EN RUIMTE Onderzoek van het verkeersplan te Brassel (IRIS) in het Neder- 2.986.425 fr.
lands.

20. N.V. STRATEC Ruimte Brussel-Europa
Twee opdrachten:
1. Het uitwerken van een parkeerplan voor de Ruimte Brussel-

Europa.
2. Het uittesten, door simulatie van het wegverkeer, van sommige,

aan het verkeersplan aan te brengen wijzigingen.

1990 : 892.500 fr.
+ 380.000 fr.
+ 72.000 fr.
(aanhangsel)

1991: 2.781.982 fr.

21. N.V. STRATEC Parkeerstudie. 16.076.900 fr.
Onderzoek naar een coherent gewestelijk parkeerbeleid.
Identificatie van de bijzonderheden die eigen zijn aan iedere
gemeente op parkeergebied.

22. Studie van de gemiddelde snelheid te Brussel.
Doel: 1. duur van de verplaatsing met het openbaar vervoer

verkorten;
2. de verplaatsingen met het openbaar vervoer, per rijwiel

en te voet stimuleren.
B-GROUP N.V.
(Agora-aanhangsel)
Zone II-Brussel
EXCOSER
Zone 111-Brussel
COOPARCH-R.V.
Zone IV-Brussel
GEMEENTEDIENST VAN
BELGIE
Zone I-Brussel
TRACER

3.558.600 fr.

4.337.850 fr.

4.680.000 fr.

5.849.906 fr.

2.635.425 fr.

23. BAGONN.V. Studie voor de heraanleg van wegen.
Hoogte 100 1.55

3.164.549 fr.

24. BEVAC Studie - vernieuwing zwakstroominstallatie metro + premetro. 10.012.547 fr.

25. BEVAC Aanhangsel — studie zwakstromen
Amandelbomen B9
Aanhangsel - studie zwakstromen
As Noord-Zuid.

3.851.749 fr.

13.968.156 fr.

26. Architect BOELENS Aanhangsel nr. 9 - Bouwkundige studies
Station Clemenceau.

2.611.314 fr.

27. Architecten M. BRUNFAUT
& J.PETIT

Aanhangsel nr. 15 - Bouwkundige studies
Station Albert

2.050.319 fr.

28. Centre experimental de
Recherches et d'Etudes du Bati-
ment et des Travaux publics
(Centrum voor Experimenteel
Onderzoek en Studie van de
Bouw en Openbare Werken)

Studie van het geautomatiseerd beheer. 4.581.000 fr.

29. RUIMTE MOBILITEIT +
de heer P. VAN WUNNIK

Studie over over de organisatie van de wegen in de Noordwijk. 4.599.555 fr.

30. INTER-ENVIRONNEMENT
v.z.w. Brussel

Sensibiliseringsstudie Keizer Karellaan. 985.875 fr.
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Ontwerper Onderwerp v.d. studie Kostprijs
(incl. BTW)

31. STUDIEBUREAU N.V. RENE Studie i.v.m. het beheer over de Winston Churchilllaan. 2.390.000 fr.
PECHERE + PARTNERS

32. PRO-VELO Studie i.v.m. een promotiecampagne voor het fietsen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4.302.000 fr.

33. BUREAU U.R.B.S.
S.V. Ph. TOUSSAINT

Studie i.v.m. het beheer over de Keizer Karellaan. 2.937.500 fr.

34. De heer P. VAN WUNNIK Studieovereenkomst en raadgevingen met betrekking tot de aanleg 1.437.872 fr.
van de Kleine ring.

Auteur de projet

1. D+A INTERNATIONAL S.C.

Objet

Etude de gestion de 1'avenue de

- Etude

Tervuren

Cout
(TVAC)

4.654.377 F

2. Bureau d'lngenieurs
Conseils A. BAGON S.A.

Etude des travaux d'appropriation et d'amenagement du square 2.457.000 F
Montgomery et de ses abords (ouvrages souterrains en fonction de
1'ceuvre a eriger).

3. Bureau d'Etudes
NONCLERCQ S.A.

Etude des travaux de reparation et d'amenagement du pont Square
de Trooz.
Partie I: reparations de genie civil de 1'ouvrage d'art.
Partie II: amenagement complet du pont, des abords et ouvrages

rentiers connexes.

4.770.675 F

4. M"" Ines VAN DEN BERGH Realisation des axionometries, vues et perspectives du plan. 1.428.000 F

5. M. Frans VANDALE Etude de clauses techniques de cahiers speciaux des charges
Participation aux etudes de projets;
Suivi administratif des dossiers sous 1'egide du fonctionnaire en
charge;
Etudes visant a la rationalisation du dispositif actuellement en
fonction dans un service a 1'AED

1.142.400 F

6. TRACTEBEL S.A. Avenant n° 5 au contrat n° 95 du 29.12.1972.
Delegation de la maltrise des etudes de genie civil du troncon C 6b
(Parvis de St-Gilles) a 1'adjudicataire.

O F

Avenant n° 7 au contrat n° 114 du 29.12.1972.
Mission de 1'Architecte etendue a la 3° et 4° phase - «Aide a la
passation des marches » et «Aide a la direction de 1'execution des
travaux » de sa mission d'etude des parachevements architecturaux
de la station Bizet.

906.325 F

8. Architecte BOELENS Avenant n° 8 au contrat n° 114 du 29.12.1972. 1.022.797 F
Mission de 1'Architecte etendue a la 3° et 4° phase — «Aide a la
passation des marches » et «Aide a la direction de 1'execution des
travaux » de sa mission d'etude des parachevements architecturaux
de la station Clemenceau-troncon Rl.

9. TRACTEBEL S.A. Contrat AED/B2 n° 4 5.753.475 F
Etude de genie civil des ouvrages metro de la branche Sud-Ouest de
1'axe Est-Ouest compris entre Ie carrefour chee de Mons — route de
Lennick et Ie ring de Bruxelles (troncon L 5).

10. TRACTEBEL S.A. Avenant n° 2 au contrat n° 10 du 29.12.1972. 4.169.475 F
Etude de genie civil des ouvrages metro du troncon s'etendant
depuis Ie ring de Bruxelles jusqu'a 1'hopital Erasme.

11. A.M. RONDAS-SIGNA Avenant n° 5 au contrat n° 198 du 15.4.1977 2.246.400 F
Etude de genie civil des ouvrages de liaison a realiser entre
1'actuelle station Heysel et Ie runnel metro existant sous 1'av.
Imperatrice Charlotte.
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Auteur de projet Objet - Etude Coflt
(TVAC)

12. Bureau d'lngenieurs
Conseils A. BAGON S.A.

Conctrat AED/B2 n° 7 3.203.226 F.
Etude de reamenagement des voiries comprises entre la station
Albert et la chee d'Alsemberg suite a la mise en place d'un nouveau
site pour tramways.

13. Architectes M. BRUNFAUT
et J. PETIT

14. B-GROUPS.A.

Avenant n- 14 au contrat n° 32 du 20.4.1965. 1.802.071 F
Mission de 1'Architecte etendue a la 3" et 4° phase - «Aide a la
passation des marches » et « Aide a la direction de 1'execution des
travaux » de sa mission d'etude des parachevements architecturaux
de la branche Nord-Sud de la station Porte de Hal.

Etude relative a 1'ensemble de la signalisation directionnelle en voie 4.994.906 F
publique a Pinterieur du ring autoroutier.

15. TRACTEBEL S.A. Etude de faisabilite d'un systeme de gestion dynamique de trafic et 9.499.770 F
de messagerie assistee de la Region bruxelloise (ameliorations a
apporter aux systemes actuels de gestion de la circulation des
transports publics de surface et des transports prives dans la
Region bruxelloise).

16. B-GROUPS.A. Etude relative a des signalisations specifiques de reperage, de 4.987.647 F
localisation, de direction et de circulation en Region de Bruxelles-
Capitale

17. SERVICE COMMUNAL
DE BELGIQUE
STE. COOP.
INTERCOMMUNALE.

Etude de faisabilite relative a la constitution d'une banque de 1.094.800 F
donnees cartographiques relatives aux equipements et deplace-
ments de 1'Administration de 1'Equipement et de la Politique des
Displacements de la Region de Bruxelles-Capitale

18. S.A. STRATEC Etude du plan de deplacements a Bruxelles (IRIS). 1990: 10.013.575 F
1991: 15.167.750 F

+ avenants
1.123.493 F (1990)
3.805.076 F (1991)
1.616.975 F (1992)

19. MENS &; RUIMTE Etude du plan des deplacements a Bruxelles (IRIS) en neerlandais. 2.986.425 F

20. S.A. STRATEC Espace Bruxelles-Europe
Deux missions :
1. Etablir un plan de stationnement de 1'Espace Bruxelles-Europe.
2. Tester par simulation du trafic routier certaines modifications a

apporter au plan de circulation.

1990 : 892.500 F
+ 380.000 F

+ 72.000 F
(avenants)

1991: 2.781.982 F

21. S.A. STRATEC

22.

B-GROUP S.A.
(Agora-avenant)
Zone II-Bruxelles
EXCOSER
Zone III-Bruxelles
COOPARCH-R.V.
Zone IV-Bruxelles
SERVICE COMMUNAL
DE BELGIQUE
Zone I-Bruxelles
TRACER

Etude de stationnement. 16.076.900 F
Recherche d'une politique regionale coherente de maitrise du
stationnement.
Identification des specificites propres a chaque commune en
matiere de stationnement.

Etude relative a la vitesse commerciale a Bruxelles, visant a.
1. Reduire la duree des deplacements en transport public.
2. Favoriser les deplacements realises en transport public, a pieds

et en deux roues.
3.558.600 F

4.337.850 P

4.680.000 F

5.849.906 F

2.635.425 F

23. BAGON S.A. 3.164.549 FEtude de reamenagement de voiries.
Altitude 100 1.55
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Auteur de projet

24. BEVAC

25. BEVAC

Objet -

Etude - renouvellement equipeme
pre-metro.

Avenant - etude courants faibles
Amandiers B9
Avenant — etude courants faibles
Axe Nord-Sud.

Etude

nt courants faibles metro +

Coiit
(TVAC)

10.012.547 F

3.851.749 F

13.968.156 F

26. Architecte BOELENS Avenant n° 9 — etudes architecturales
Station Clemenceau.

2.611.314 F

27. Architectes M. BRUNFAUT Avenant n° 15 - etudes architecturales
& J. PETIT Station Albert

2.050.319 F

28. C.E.B.T.P. Etude de gestion informatisee des voiries regionales. 4.581.000 F
Centre experimental de
Recherches et d'Etudes du Bati-
ment et des Travaux publics

29. ESPACE MOBILITE +
M. P. VAN WUNNIK

Etude sur 1'organisation des voiries du quartier Nord. 4.599.555 F

30. INTER-ENVIRONNEMENT Etude de sensibilisation avenue Charles Quint. 985.875 F
Bruxelles a.s.b.l.

31. BUREAU D'ETUDE RENE Etude de gestion avenue Winston Churchill.
PECHERE + PARTNERS S.A.

2.390.000 F

32. PRO-VELO , Etude d'un programme d'action cycliste dans la Region de 4.302.000 P
Bruxelles-Capitale.

33. BUREAU U.R.B.S.
S.V. Ph. TOUSSAINT

Etude de gestion avenue Charles Quint. 2.937.500 F

34. M. P. VAN WUNNIK Convention d'etude et conseil concernant les amenagements de la 1.437.872 F
Petite Ceinture.

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

Uitgifte van een brochure «Het verhaal van een 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?

Aatwoord : Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat er van de brochure over de herwaardering van de Kemira-
Marlyruimte 1.200 exemplaren zijn uitgegeven.

De totale kostprijs van de inhuldiging bedraagt 975.805 fr.
(BTW niet inbegrepen) en omvat, behalve de kostprijs van de
brochure, de kosten voor de veiligheid, de verzending van de
uitnodigingen en de organisatie van de inhuldiging, evenals de
kosten voor een korte audiovisuele montage.

De brochure is verstuurd naar de vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven en werd uitgedeeld aan de personen die
aanwezig waren op de inhuldiging van de ruimte.

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

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

II a ete edite par la Region de Bruxelles-Capitale une
superbe brochure porfant Ie titre suivant: «Histoire d'une
renovation*.

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 ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que la brochure relative a la rehabilitation du site Kemira-
Marly a ete editee a 1.200 exemplaires.

Le cout total de 1'inauguration est de 975.805 F (HTVA) et
comprenait outre les couts relatifs a la brochure, de securite,
d'envoi des invitations et d'organisation de 1'inauguration,
ainsi qu'un court montage audio-visuel.

La brochure fut envoyee aux representants du monde
economique et distribuee aux personnes presentes a 1'inaugu-
ration du site.



2920 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 16 april 1993 (nr. 29)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 16 avril 1993 (n° 29)

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

De veiligheid van de metroreizigers in geval van een ramp.

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 MIVB denkt te treffen

om de veiligheid van de reizigers te waarborgen ?

2. Tegen weike datum deze maatregelen moeten getroffen
worden ?

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

Antwoord: Het is juist dat er op het metronet de laatste
tijd een aantal defekten hebben plaatsgevonden waarbij zich
rookontwikkeling heeft voorgedaan onder de voertuigen, die
voor ongerustheid zou kunnen zorgen bij de reizigers.

U dient evenwel te weten dat het hier ging om rook
veroorzaakt door een verhitting van de remvoeringen. Deze
rook is niet giftig en was niet het begin van een brand, to
uiterst zeidzame gevallen heeft de verhitting van de remmen
geleid tot de ontbranding Van vette stofdeeltjes die zich op de
bogies bevonden. Men kreeg de vlammen gemakkelijk onder
controle. Zij vormden dan ook geen echt gevaar voor de
metroklanten.

Het fenomeen van de rookontwikkeling heeft zich vooral
voorgedaan vanaf het ogenblik waarop de bouwers omwille
van overduidelijke redenen van openbare hygiene de produk-
tie hebben stopgezet van remvoeringen op basis van asbest.
Deze voeringen boden immers meer weerstand dan de nieuwe
voeringen zonder asbest.

Het dient opgemerkt dat luchtremmen, die gebruik maken
van de remvoeringen waarvan sprake, normaal slechts in
werking moeten treden bij een snelheid lager dan 15 km/u.
Vanaf de nominale snelheid van 72 km/u tot 15 km/u werken
namelijk de elektrische remmen. Het gaat zich hier om de
omzetting van de tractiemotor in een stroomopwekker.
Aangezien de luchtrem bij schade aan de elektrische rem deze
laatste vervangt bij een snelheid van 72 km/u in plaats van
15 km/u, komt het voor dat de remvoeringen abnormaal
worden verhit en hinderlijke rook verspreiden die evenwel
niet giftig is.

De MTVB wil hieraan verhelpen door de volgende maatre-
gelen die in 1993 zullen worden doorgevoerd :

— de veralgemening van een nieuw type van remvoering
zonder asbest waarvan de proeven aantonen dat deze goed
weerstand biedt bij verhitting en dat de remprestaties ervan
toereikend zijn (veralgemening in uitvoering);

— de aanpassing van de elektronische regelkasten om het
inschakelen van de luchtrem bij hoge snelheden te beper-
ken;

— de beperking van de druk op de remcilinders om een
buitensporige belasting ervan te vermijden.

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

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

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'mcendie 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 ?

Reponse : II est exact que le metro a presence ces derniers
temps un certain nombre de defectuosites produisant un
degagement de fumees en dessous des voitures, susceptibles
d'inquieter les voyageurs.

II faut savoir toutefois qu'il s'agit de fumees generees par
une surchauffe des garnitures de frein, mais que celles-ci ne
sont pas toxiques et ne constituent pas un debut d'incendie.
Dans de tres rares cas seulement, 1'echauffement des freins a
provoque 1'inflammation de poussieres grasses se trouvant sur
les bogies. Ces flammes ont pu etre mattrisees aisement et
n'ont pas constitue un reel danger pour les clients du metro.

Par ailleurs, le phenomene des fumees est surtout apparu
depuis que les fabricants ont abandonne, pour des motifs
d'hygiene publique evidents, la production de garnitures de
freins a base d'amiante, qui resistaient mieux a 1'echauffement
que les nouvelles garnitures sans amiante.

II faut relever d'autre part que le frein pneumatique, qui
applique les garnitures de frein en question, ne doit normale-
ment entrer en fonction qu'en dessous de 15 km/h, le freinage
a partir de la vitesse nominale de 72 km/h jusqu'a 15 km/h
etant assure par le frein electrique, c'est-a-dire 1'inversion de
la fonction du moteur de traction en generatrice de courant.
Comme, en cas d'avarie d'un frein electrique, celui-ci est
remplace par le frein pneumatique a 72 km/h au lieu de
15 km/h, il arrive que les garnitures de freins s'echauffent
alors anormalement et degagent une fumee genante, qnoique
non toxsque.

C'est pourquoi la STIB a prevu de remedier a cet etat de
choses par les mesures suivantes qui seront mises en place en
1993:
— generalisation d'un nouveau type de garniture de frein sans

amiante, dont les essais en cours demontrent une bonne
resistance a 1'echauffement, de meme que des performances
de freinage satisfaisantes (generalisation en cours d'execu-
tion);

— adaptation des bottlers electroniques de regulation pour
reduire les enclenchements du frein penumatique a vitesse
elevee;

— reduction de la pression aux cylindres de frein pour eviter
leur sollicitation excessive.
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De MIVB verzekert me bovendien dat er een interventie-
plan bestaat voor het geval zich in de metro een ramp
voordoet, in samenwerking met alle betrokken autoriteiten,
en dat er regelmatig oefeningen worden georganiseerd, samen
met de verschillende diensten van de MIVB, de brandweer en
een dienst voor medische noodhulp.

Ik herinner eraan dat de MIVB contractueel alle maatrege-
len moet nemen om de veiligheid te verzekeren van de
personen die zij vervoert.

Enfin, la STIB m'assure qu'il existe un plan d'uitervention
en cas de sinistre dans Ie metro, de concert avec toutes les
autorites concernees, et que des exercices pratiques sont
organises periodiquement avec la collaboration de differents
services de la STIB, des pompiers et d'un SAMU (Service
d'Aide Medicale d'Urgence).

Pour memoire, contractuellement la STIB doit prendre
toutes les mesures en vue d'assurer la securite des personnes
qu'elle transporte.

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

De begrotiag voor het onderhoud van de fietspaden.

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 ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
haar vraag van 29 december 1992 het volgende mee te delen :

De middelen besteed aan het onderhoud van de fietspaden
voor de vorige begrodngsjaren zijn de volgende :
- 1989 : geen
- 1990 : geen
- 1991 : 24.946.992 fr.
- 1992 : geen

De begroting goedgekeurd door de Raad voor 1993
bedraagt 20.000.000 fr.

Ik dien het geachte lid er evenwel op te wijzen dat het
bestuur voor Waters en Bossen en niet mijn diensten bevoegd
zijn voor het fietspad langsheen de Lorrainedreef.

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

Le budget pour 1'entretien des pistes cyclables.

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

- quel a ete le budget consacre a 1'entretien des pistes
cyclables;

- quel est le budget previsionnel prevu pour 1993 ?

Reponse : Suite a sa question du 29 decembre 1992, j'ai
1'honneur d'mformer 1'honorable membre des points sui-
vants:

Les budgets qui furent consacres a 1'entretien des pistes
cyclables pour les annees precedentes sont les suivants :
- 1989 : neant
- 1990 : neant
- 1991 : 24.946.992 F
- 1992 : neant

Le budget approuve par le Conseil pour 1993 s'eleve a
20.000.000 F.

Je me dois toutefois de signaler que la piste cyclable qui
longe la Dreve de Lorraine releve de 1'Administration des
Eaux et Forets et non de mes services.

Vraag nr. 364 van de heer Hermans d.d. 14 januari 1993
(Fr.):

Resuhaten van de acties gevoerd met behulp van groene
aumiaers.

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 aeries 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) ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de dienst «Groene Telefoon» wekelijks gemiddeld 150
oproepen ontvangt.

In twee jaar tijd werden er reeds 15.000 exemplaren
verspreid van de brochure « De Jacht op de Files is geopend »

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

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 le 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) ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que le service «Telephone vert» recoit une moyenne de 150
appels par semaine.

La brochure «La chasse aux bouchons » a deja ete distri-
buee a 15.000 exemplaires en 2 ans.

366
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Vraag nr. 365 van de heer Paternoster d.d. 14 januari 1993
(Fr.):

Onderhoud 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 ?

Antwoord: Het statuut van de Alsembergsesteenweg
bepaalt dat deze weg ressorteert onder het gezag van de
Provincie Brabant.

Naar aanleiding van de verschillende procedures van de
aanvragen van stedebouwkundige vergunningen werd deze
autoriteit verzocht haar goedkeuring te hechten aan de aard
van de werkzaamheden.

Na de werken wordt door de betrokken diensten (de
gemeentelijke politie, de MIVB, de afgevaardigden van de
Provincie, de afgevaardigde van de ontwerper (BUV — Al),
de aannemer en de leidende ambtenaar van de gewestelijke
Administratie (BUV — B2) een proces-verbaal van voorlopige
opievering van de werken opgemaakt.

Dit proces-verbaal heeft als doelstelling de werken terug te
geven aan de beheerder van de weg. Deze teruggave gaat
gepaard met een waarborg van twee jaren op het geheel van
de verrichte prestaties. Het einde van de waarborg wordt
bevestigd door een proces-verbaal van definitieve opievering.

Tijdens deze periode komt het onderhoud van het goed
« als een goede huisvader » toe aan de beheerder van de weg,
te weten de Provincie Brabant.

Voor wat betreft de geplante bomen, weinu, de beheerder
moet tussenkomen tijdens perioden van groei of grote hitte
ten einde ervoor te zorgen dat de nodige waterhoeveelheid
wordt aangebracht in de irrigatiebuizen die hiertoe zijn
voorzien.

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

Entretien des arbres pros des arrets de la ligne 5S.

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

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

Reponse: Le statut de la chaussee d'Alsemberg presente la
particularite de dependre de 1'autorite provinciale du Brabant.

Cette autorite a ete invitee a marquer son accord sur la
nature des travaux lors des diverses procedures relatives aux
demandes de permis d'urbanisme.

Apres les travaux, un proces-verbal de reception provisoire
des ouvrages est dresse conjointement par les divers services
interesses (police communale, STIB, delegues de la Province,
delegue de 1'auteur de projet (AED-A1), 1'entrepreneur et le
fonctionnaire dirigeant de 1'Administration regionale (AED-
B2).

Ce proces-verbal a pour objectif de restituer les ouvrages au
gestionnaire de la voirie. Cette restitution est assortie d'une
garantie de deux ans sur 1'ensemble des prestations realisees.
La sortie de garantie est sanctionnee par un proces-verbal de
reception definitive.

Durant cette periode, il incombe au gestionnaire de la
voirie, a savoir la Province de Brabant, d'assurer 1'entretien
du bien «en bon pere de families.

Plus precisement dans le cas des plantations d'arbres, le
gestionnaire se doit d'intervenir en periode de croissance ou
de forte chaleur afin d'assurer le versage des quanrites d'eau
necessaires dans les tuyaux d'irrigation prevus a cet effet.

Vraag nr. 367 van de heer Drouart d.d. 19 januari 1993
(Fr.) :

Coordinatie van de aankomst van een metro en het vertrek
van een bus of tram.

Ik verneem dat er in een aantal stations een regeling bestaat
waarbij de aankomst van een MIVB-metrotrein en het vertrek
van een MTVB-bus of -tram op elkaar worden afgestemd.
Hierdoor wordt de wachttij'd voor de gebruikers bij het
overstappen op een ander vervoermiddel verkort.

Zou de heer Minister me kunnen meedelen in weike
stations die regeling van toepassing is en om weike lijnen het
gaat?

Antwoord: Om de verbindingen tussen lijnen te vergemak-
kelijken, worden «transitsignalen» aangebracht aan de
bovengrondse halten, meestal ter hoogte van de ingang van
een metro.

Als deze signaallichten knipperen, dan moet de halte
worden verlengd met de hele knipperfase ten einde de klanten
die dienen over te stappen toe te laten gemakkelijk de tram of
bus te bereiken.

Question n° 367 de M. Drouart du 19 janvier 1993 (Fr.):

La coordination entre 1'arrivee d'un metro etie depart d'un
bus ou tram.

II me revient qu'un systeme permettant une coordination
entre 1'arrivee d'une rame de metro dans une station et le
depart d'un bus ou d'un tram de la STIB en surface existe
dans certaines stations. Ce systeme a pour avantage de
permettre aux usagers un transfer! de mode de transport en
minimisant leur temps d'attente.

Monsieur le Ministre pourrait-il me fournir les stations ou
fonctionne ce systeme et les lignes de transport en commun
concernees ?

Reponse: Afin de faciliter les correspondances entre lignes,
des signaux «transit» sont implantes aux arrets de surface, le
plus souvent a hauteur d'un acces metro.

Lorsque ces signaux clignotent, il y a obligation de
prolonger 1'arret durant la phase de clignotement afin de
permettre aux clients en correspondance d'acceder aisement
au tramway ou a 1'autobus.
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Lijst van de signalen die momenteel op het net in dienst zijn: Liste des signaux actuellement en service sur Ie reseau:

Halten Lijnen Richting V.erbinding Arrets Lignes Direction Correspondance

Stockel
Maalbeek

Kraainem

Roodebeek

H.-Debroux

Ban Eik
Sint-Denijs
Ziekenhuis EIsene
Oppem
Hippodroomlaan
Hor ten Berg
Viaduc E.40
Transvaal

1B aankomst
1A en 1B

1B -> Stockel

1B -> Stockel

1A aankomst

Stockel
Maelbeek

Kraainem

Roodebeek

H.-Debroux

Ban Eik
Saint-Denis
Hopital d'helles
Oppem
Av. de 1'Hippodrome
Hof ten Berg
Viaduc E.40
Transvaal

1B arrivee
1A et 1B

1B-> Stockel

1B -> Stockel

1A arrivee

Dit systeem past in het kader van het beheerscontract van
de MTVB dat deze verplicht haar dienstverlening aan de
klanten te verbeteren.

Ce systeme s'inscrit dans Ie cadre du Contrat de Gestion de
la STIB qui lui donne comme obligation d'ameliorer son

Cei
la STIB qui
service a la clientele.cprvirc fl la rlipnt-pip

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

Het plaatsea van reclamemateriaaf op de gewestwegen op
bet Louizapleia.

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 ja, 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 ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
zijn vraag de volgende inlichtingen te verschaffen:

Mijn administratie heeft aan deze onderneming nooit de
toelating verstrekt om een auto tentoon te stellen op de hoek
van de Louizalaan en de Gulden Vlieslaan.

Dat is de reden waarom mijn Administratie op 4 december
1992 een proces-verbaal heeft opgesteld voor de niet-naleving
van de reglementering voor het gebruik van de Brusselse
gewestwegen. Er werd een kopie van het proces-verbaal
verstuurd naar de gemeente, zoals dit is vereist. Het dossier is
in behandeling.

Er werd bovendien kontakt opgenomen met de gemeen-
telijke autoriteiten opdat zij hun politiebevoegdheden zouden
aanwenden om de kwestieuze bezetting onmiddellijk te laten
stopzetten.

In de toekomst zai mijn Administratie handelen zoals in het
verleden: vaststelling van de overtredingen, proces-verbaal,
sanctie,... overeenkomstig de wetgeving en reglementen die
van kracht zijn.

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

L'occupatioa 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 la
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 presente 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 1'encontre de sa politique de deplacement en
ville?

Dans la negative, quelle autorite a donne 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 ?

Reponse: A sa question, j'ai 1'honneur d'apporter a 1'hono-
rable membre les elements de reponse suivants:

Mon Administration n'a jamais autorise cette firme a
exposer de vehicule automobile a 1'angle de 1'avenue Louise et
de 1'avenue de la Toison d'Or.

C'est pourquoi. Ie 4 decembre 1992, mon Administration a
dresse proces-verbal pour non-respect de la reglementation en
matiere d'occupation de la voirie regionale bruxelloise. Copie
du proces-verbal a ete adressee a la commune, comme il se
doit. Le dossier suit son cours.

Par ailleurs, des contacts ont ete pris avec les autorites
communales pour qu'elles fassent usage de leurs pouvoirs de
police, afin de fake cesser immediatement 1'occupation liti-
gieuse.

Pour 1'avenir, mon Administration agira comme par le
passe: constat des infractions, proces-verbal, sanction,...
selon la legislation et les reglements en vigueur.
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Vraag nr. 370 van de mevrouw Nagy d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Plaats van bet leefoulieu en bet gewestelijk ontwikkelings-
plan 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 CO; 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 ?

Antwoord: De Irisgroep baseert haar beschouwingen op 10
doelstellingen die op 22 november 1990 werden goedgekeurd
door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve. Deze doelstel-
lingen zijn:

1. de mobiliteit van iedereen en van alle vervoermiddelen
bevorderen om aan de economische, sociale en culturele
behoeften te voldoen.

2. de verplaatsingen met de auto verminderen, in het bijzon-
der tijdens de spitsuren, voor korte afstanden, en voor wat
betreft de centrale bestemmingen;

3. de geluidshinder en de luchtverontreiniging verminderen;

4. de verplaatsingen omwille van beroepsredenen verbeteren;

5. het aantal en de ernst van de ongevallen verminderen;

6. het energieverbruik optimaliseren;

7. de stad, de woongelegenheid en het plaatselijk leven ervan
beschermen door een herinrichting van de openbare
ruimten;

8. de stad, de woongelegenheid en het plaatselijk leven ervan
reorganiseren door een herinrichting van de openbare
ruimte;

9. de duur van de verplaatsingen met het openbaar vervoer
beperken en minstens doen overeenstemmen met de duur
van de verplaatsingen met prive-voertuigen;

10. het aandeel uitbreiden van de verplaatsingen met het
openbaar vervoer, tweewielers en te voet. , . ' ,

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

Place de I'enviionnemeat et du plan regional de developpe-
meat dans 1'etude 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:

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

— Quels sont les parametres de pollution pris en
compte ?

2. Y a-t-il des objectifs de reduction des emissions de COi
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 ?

Reponse: Le groupe Iris base sa reflexion sur les 10
objectifs suivants approuves par 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale en date du 22 novembre 1990:

1. favoriser la mobilite de tous et de tous les modes de
deplacement, pour satisfaire les besoins economiques,
sociaux et culturels;

2. reduire les deplacements en automobile, en particulier
pour les destinations centrales, aux heures de pointe, et
pour les courtes durees;

3. reduire le bruit et la pollution de 1'air;

4. ameliorer les deplacements professionnels;

5. reduire le nombre et la gravite des accidents;

6. optimaliser la consommation energetique;

7. proteger la ville, son habitat et sa vie locale en reamena-
geant 1'espace public;

8. reorganiser la ville, son habitat et sa vie locale en
reamenageant 1'espace public;

9. reduire la duree des deplacements en transports publics et
la rendre au moins egale a celle des deplacements en
vehicules prives;

10. augmenter la part des deplacements realises en transport
^ public, a pied et en deux-rpues.
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Deze doelstellingen getuigen duidelijk van de wil van de
Executieve om een milieuvriendelijk beleid te voeren dat oog
heeft voor de gezondheid en de veiligheid. De belangrijkste
parameters betreffende de verontreiniging zijn het geluid en
de gasuitwasemingen (CO, C02, N02, NOx, HC). Wij
streven de doelstellingen na die op Europees vlak werden
bepaald voor de beperking van deze vormen van verontreini-
ging. Het effet van de verschillende voorgestelde maatregelen
blijft evenwel moeilijk nauwkeurig kwantificeerbaar, dit
omwille van de relatieve onzekerheid van de vele factoren die
in dit verband een rol spelen.

Het BIM neemt op actieve wijze deel aan de werkzaamhe-
den. Een vertegenwoordiger van deze instelling is lid van de
Irisgroep. Deze verschaft de gegevens en de kennis van zijn
insdtuut. Hij bemvloedt de methodologische en operationele
keuzen.

Voor wat betreft de verplaatsingen te voet toont de
enquete, die is uitgevoerd bij 5.000 gezinnen in het kader van
het Irisplan, aan dat 42,4 % van de inwoners van het Gewest
zich enkel te voet verplaatsen.

Ook de verplaatsingen per taxi zijn het voorwerp van de
bezorgdheden van de Irisgroep, zonder dat hiervan een echt
doorslaggevende invloed mag worden verwacht. Er worden
met name voorstellen onderzocht voor wat betreft het gebruik
door de taxi's van de beddingen die uitsluitend zijn voor-
behouden aan het openbaar vervoer.

Het gewestelijk Ontwikkelingsplan en het Irisplan zijn
volkomen interactief. De eerste opties op het vlak van de
ruimtelijke ordening werden getest voor wat betreft de
gevolgen ervan voor de verplaatsingen, en dit in het bijzonder
voor de modale verdeling tussen het openbaar en het prive-
vervoer. Deze is namelijk zeer afhankelijk van de kwaliteit
van de dienstverlening en de toegankelijkheid.

Ook moet het Gewestelijk Ontwikkelingsplan zijn beleid
voor de plaatsbepaling van de aktiviteiten in de stad (woonge-
legenheid, bedrijven, handelszaken, kantoren) bepalen in
functie van de gevolgen ervan voor de mobiliteit en de huidige
en voor de toekomst denkbare infrastructuur.

Ces objectifs montrent clairement la volonte de 1'Executif
de mener une politique soucieuse de 1'environnement, de la
sante mais aussi de la securite. Les parametres principaux
concernant la pollution sont Ie bruit et les emissions de gaz
(CO, C02, N02, NOx, HC). Nous nous inscrivons dans les
objectifs definis au plan europeen pour la reduction de ces
pollutions. L'impact des differentes mesures proposees reste
toutefois difficilement quantifiable de maniere precise vu
1'incertitude relative aux multiples facteurs intervenants.

L'lBGE participe activement aux travaux, un representant
de 1'Institut etant membre du groupe Iris. Ce representant
apporte les donnees et les connaissances de son institut. U
influence les choix methodologiques et operationnels.

En ce qui concerne les deplacements a pied, 1'enquete
menage effetuee dans Ie cadre du plan Iris aupres de 5.000
menages, revele que dans la Region, 42,4 % des habitants se
deplacent uniquement a pied.

Les deplacements en taxi font egalement 1'objet des preoc-
cupations du groupe Iris sans toutefois pouvoir en esperer une
influence reellement determinante. Des propositions sont
notamment a 1'etude quant a 1'usage des sites propres pour
transports en commun par les taxis.

Le Plan regional de developpement et Ie plan Iris sont
entierement interactifs. Les premieres options en matiere
d'amenagement du territoire ont ete testees quant a leurs
consequences en matiere de deplacement, et ce, particuliere-
ment pour la repartition modale entre transports publics et
prives, qui est particulierement dependante de la qualite de
service et de 1'accessibilite.

De meme, le Plan regional de Developpement doit definir sa
politique de localisation des activites dans la ville (logement,
entreprises, commerces, bureaux) en fonction de ses conse-
quences sur la mobilite et des infrastructures actuelles envisa-
geables a 1'avenir.

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

Rode en witte blokkea voor bet 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
twij'felt 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 ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de Administratie werd verzocht om de rode en witte
«legoblokken » te laten verwijderen waarover hij het heeft in
zijn vraag en die werden gebruikt voor de eerste proeven.

Er werd bovendien opdracht gegeven aan de aannemer, die
de elementen van gerecycleerd rubber heeft geplaatst, om de
ontbrekende elementen te vervangen en de bevestiging van
alle elementen te controleren.

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

Legos rouges et blancs devaat le Palais de Justice.

Cela fait -un an que les legos rouges et blancs que vos
services ont fait placer, trainent 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 ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
qu'ordre a ete donne a 1'Administration de faire evacuer «les
legos rouges et blancs» dont il est fait mention dans sa
question, et qui ont servi aux premiers essais.

Par ailleurs, ordre a egalement ete donne a 1'entrepreneur
qui a pose les elements en caoutchouc recycle de remplacer les
elements manquants et de verifier la fixation de tous les
elements.



2926 Vragen en Antwoordan - Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 16 april 1993 (nr. 29)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 16 avril 1993 (n° 29)

Ook kan ik het geachte lid erover inlichten dat er momen-
teel naar een opiossing wordt gezocht om de nachtelijke
zichtbaarheid van de huidige elementen te verbeteren. De
definitieve inrichting van dit plein komt toe aan de Stad
Brussel die deze openbare ruimte beheert. De Stad werkt
trouwens aan een bijzonder bestemminsplan hieromtrent.

Enfin, je peux egalement informer 1'honorable membre
qu'une solution est actuellement recherchee pour ameliorer la
visibility nocturne des elements actuels. L'amenagement defi-
nitif de cette place releve de la Ville de Bruxelles, gestionnaire
de cet espace public. La Ville elabore un PPAS a ce sujet.

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

Jaformatie van de inwoners op de Jos Leemanslaan met
betrekking tot storeade nachtelijke werken.

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

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 geihformeerd ?

Zo niet, denkt hij dan niet dat dit wel nuttig zou zij'n
geweest ?

Aatwoord: De onderhoudswerken aan de ballast, die
werden uitgevoerd tijdens de nacht van 30 november op
1 december 1992, waren werken van geringe omvang.

De MTVB had van de gemeentelijke overheid de vereiste
toelatingen bekomen voor de werken, maar heeft de omwo-
nenden niet speciaal ingelicht over de uitvoering ervan, dit in
tegenstelling tot andere gelijkaardige gevallen.

Dit is juist een van de doelstellingen die de MIVB zich heeft
gesteld in 1993, in het kader van haar ondernemingsplan dat
is goedgekeurd door de Executieve. Ik zai erop toezien dat
deze beginselen worden nageleefd.

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

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

La nuit du 30 novembre au 1" decembre, la STIB a
remplace Ie 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.

Le Ministre ayant 1'habitude de prevenir les riverains des
travaux qu'il fait effectuer, peut-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 ?

Reponse: Les travaux d'entretien du ballast qui ont ete
effectues la nuit du 30 novembre 1992 au 1" decembre 1992
etaient des travaux d'ampleur limitee.

La STIB avait obtenu des autorites communales les autori-
sations necessaires a executer ce travail mais n'a pas averti
specialement les riverains de son execution, contrairement a
d'autres cas similaires.

C'est precisement un des objectifs que la STIB s'est fixee en
1993 dans le cadre de son plan d'entreprise approuve par
1'Executif. Je veillerai a ce que ces principes soient respectes.

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

Renaming 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 ?

Aatwoord : Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat •de benamingen gebruikt in mijn briefwisseling met mijn
collega's van de andere gewestelijke en/of gemeenschapsexe-
cudeven volkomen overeenstemmen met de Grondwet.

Question n° 374 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 : J'ai 1'honneur d'mformer 1'honorable membre
que dans le cadre de mes echanges epistolaires avec mes
collegues des autres Executifs regionaux et/ou communau-
taires, les appellations utilisees le sont en parfaite conformite
avec la Constitution.
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Vraag nr. 376 van de heer Maingain d.d. 21 januari 1993
(Fr.):

Uitgave «RER News».

Met zijn antwoord op mijn vorige vraag (nr. 347) ant-
woordt de Minister slechts ten dele op de verschillende vragen
di ik hem stel.

De Minister verduidelijkt niet wat deze publikatie per
nummer en per jaar kost en evenmin aan welk bedrijf de
opdracht is gegund en volgens weike procedure dit is ges-
chied.

Ik stel bijgevolg opnieuw dezelfde vragen en dank de
Minister voor zijn antwoord.

Kan de Minister mij ook nadere uitleg verschaffen over de
begrotingsaanwijzingen van de reeds uitgevoerde uitgaven en
of er van die publikatie nog andere edities komen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat er van de publikatie «RER News» in 1992 slechts een
nummer is verschenen.

De prijs bedraagt 522.509 fr. (BTW niet inbegrepen) en
omvat de druk en de verzending ervan. Deze opdracht werd
toevertrouwd aan het bedrijf B & J Communication, op basis
van een onderhandse overeenkomst voorafgegaan door een
raadpleging van bedrijven gespecialiseerd op het vlak van
communicatie.

Question n° 376 de M. Maingain du 21 janvier 1993 (Fr.):

Ptdication «RER News».

Par sa reponse a ma precedente question (n° 347), Mon-
sieur Ie Ministre ne repond que partiellement aux differentes
demandes que je lui formulais.

Ainsi Ie Ministre ne me precise pas quel est Ie cout de
realisation par numero et sur 1'annee de cette publication,
quelle est la societe qui s'est vu attribuer Ie marche et selon
quelle procedure.

Des lors, je reintroduis les memes questions et je remercie Ie
Ministre d'y repondre.

Complementairement, je remercie Monsieur Ie Ministre de
me preciser 1'imputation budgetaire de la depense deja
effectuee et de me faire savoir si cette publication connaitra
d'autres editions.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que la publication « RER News» n'a etc publiee qu'en un seui
numero en 1992.

Le prix est de 522.509 F (HTVA) et comprend 1'impression
et 1'expedition, et le marche a ete attribue a la societe B & J
Communication par gre a gre precede d'une consultation
d'entreprises de communications.

Vraag nr. 377 van de heer Vandenbossche d.d. 22 januari
1993 (N.):

De toestand van de Ninoofsesteenweg ter boogte van de
Ninoofsepoort.

De toestand van de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de
Ninoofsepoort is erbarmelijk, de putten zijn niet te tellen. Zij
veroorzaken zware schade aan voertuigen en kunnen aanlei-
ding geven tot ernstige verkeersongevallen.

Kan de heer Minister mij laten weten wanneer hij (of zijn
diensten) zai opdracht geven om aan het wegdek de nodige
herstellingen te laten uitvoeren ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat het BUV een aanvraag van stedebouwkundige vergunning
heeft voorbereid voor de herinrichting van de ruimte waarvan
sprake.

In afwachting van het advies van de stad Brussel werd aan
de Regie der Wegen de opdracht gegeven een aangepaste
signalisatie aan te brengen om de weggebruikers te wijzen op
de slechte toestand van de rijweg en over te gaan tot de
noodzakelijke voorlopige herstellingswerken om de veiligheid
van het autoverkeer te verzekeren.

Question n° 377 de M. Vandenbossche du 22 janvier 1993
(N.):
Etat de la chaussee de Ninove a hauteur de la porte de

Ninove.

L'etat de la chaussee de Ninove a hauteur de la porte de
Ninove est lamentable, on n'y compte plus les trous. Us
provoquent des degats importants aux vehicules et peuvent
provoquer de serieux accidents de la circulation.

Le Ministre peut-il me dire quand il (ou ses services)
donnera (donneront) ordre de faire effectuer les reparations
necessaires au revetement de la chaussee ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que 1'AED a prepare une demande de permis d'urbanisme
pour le reamenagement du site.

En attendant 1'avis de la ville de Bruxelles, il a ete donne
ordre a la Regie des Routes d'apposer une signalisation
appropriee, afin de prevenir les usagers du mauvais etat de la
voirie et de proceder aux reparations provisoires necessaires
pour assurer la securite du trafic automobile.

Vraag nr. 378 van mevrouw Nagy d.d. 27 januari 1993 (Fr.):

De aankoop door de MTVB van nieuwe trams.

De MTVB plant in de loop van 1993 de indienststelling van
nieuwe, brede trams met een lage vioer. Laatstgenoemd
kenmerk vereist enkel aanpassingswerken aan het voertuig
(de aanbreng van de mechanische en elektrische elementen).
Door de verbreding van het voertuig zullen evenwel aanpas-
singswerken moeten worden uitgevoerd op de sporen.

Question n° 378 de M"" Nagy du 27 janvier 1993 (Pr.):

L'acqmsition par la STTB de nouveaux trams.

La STIB prevoit pour le courant de 1'annee 1993 la mise en
circulation de nouveaux trams de gabarit large et au plancher
bas. Si cette derniere caracteristique ne necessite que des
amenagements au niveau du vehicule (placement des elements
mecaniques et electriques), 1'augmentation de la largeur du
vehicule quant a elle exigera des travaux de reamenagement
sur les voies.
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Kan mijnheer de Minister mij meedelen wat de kostprijs is
van de aanpassingswerken veroorzaakt door de afmetingen
van de nieuwe trams ?

Antwoord: De nieuwe trams hebben een breedte van
2,30 m, deze van de huidige trams bedraagt 2,20 m. Er werd
hiertoe besloten om het komfort binnenin te verhogen en
niettemin binnen grenzen te blijven die verenigbaar zijn met
de rijvereisten van het bestaande net. Met deze verplichting
werd rekening gehouden bij de vergelijking van de offerten en
de budgetteringen. Slechts enkele plaatsen op het net stelden
een probleem maar deze zullen worden opgelost naarmate de
sporen omwille van hun verouderde staat worden vervangen.
In dit verband dient opgemerkt dat het huidig tussenspoor
1,10 m bedraagt. Dit betekent dat er minstens 23,5 cm
basisruimte overblijft tussen twee nieuwe voertuigen die
elkaar in rechte lijn kruisen.

Hieraan dient nog toegevoegd dat de totale ruimte, die
uitsteekt bij de bestaande rijtuigen, op enkele bijzondere
punten, die buiten het koetswerk uitkomen (richtingsaanwij-
zers bijvoorbeeld), groter is dan bij de rijtuigen 2000 die in
Brussel in dienst zullen worden gesteld. Er is bijgevolg geen
probleem, te meer daar de technische diensten uit voorzorg
reeds de gewoonte hadden aangenomen om tijdens de gewone
vernieuwingswerken het tussenspoor te verbreden waar dit
mogelijk was.

Le Ministre peut-il me dire quel est Ie cout des travaux
d'amenagement occasionnes par les dimensions des nouveaux
trams ?

Reponse : Les nouveaux tramways ont une largeur de
2,30 m centre 2,20 m pour les tramways actuels. Ceci a ete
decide pour augmenter le contort interieur tout en restant
dans les limites compatibles avec les imperatifs de circulation
sur le reseau existant. Cette contrainte a ete prise en compte
lors de la comparaison des offres et budgetees. Seuls quelques
points du reseau posent probleme mais ceux-ci trouveront
une solution au fur et a mesure du remplacement des voies
lors de leur renouvellement pour cause de vetuste. II est a
noter que 1'entrevoie actuel est de 1,10 m, ce qui laisse 23,5
cm d'espace minimum (base) entre deux nouveaux vehicules
qui se croisent en ligne droite. C'est dire combien le probleme
est marginal.

Ajoutons que le debordement total des voitures existantes a
hauteur de quelques points singuliers depassant la carrosserie
(clignoteurs par exemple) depasse celui des voitures 2000 qui
seront mises en circulation a Bruxelles. II n'y a done pas de
probleme, d'autant que par prudence, les Services techniques
avaient pris 1'habitude d'elargir 1'entrevoie partout ou cela
etait possible lors des operations de renouvellement courant.

Vraag nr. 379 van de heer de Lobkowicz d.d. 18 januari 1993
(Fr.) :

AfGches « Gelukkig Nieuwjaar » Gewest-Delhaize.

Sedert enkele dagen zijn op de muren van Brussel affiches
van grote afmetingen verschenen, met de vermelding « Geluk-
kig Nieuwjaar » in verschillende EG-talen.

Op deze affiches wordt met name het logo van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de n.v. Delhaize vermeld.

Hoe neemthet Gewest deel aan deze sympathieke operatie ?

Wie is de initiatiefnemer ervan ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
zijn voornoemde parlementaire vraag ervan in kennis te
stellen dat het aanbrengen van affiches van grote afmetingen
met de boodschap «Gelukkig Nieuwjaar» in verschillende
EG-talen een initiatief is van de Stad Brussel. Ik heb dit
goedgekeurd. Dit initiatief heeft geen enkele uitgave meege-
bracht voor het Gewest. De diensten hebben toegezien op de
naleving van de veiligheidsregels voor de plaatsing van de
borden op de gewestwegen, in overleg met het Bestuur voor
Stedebouw.

Question n° 379 de M. de Lobkowicz du 18 janvier 1993
(Fr.) :

AfBcbes «Boime Annee» Region-Delhaize.

Depuis quelques jours, des affiches «Bonne Annee» redi-
gees dans pl.usieurs langues de la CEE sont apparues en
affiches grand format sur les murs de Bruxelles.

Ces affiches portent notamment le logo de la Region de
Bruxelles-Capitale et de la s.a. Delhaize.

Quelle est la participation de la Region a cette sympathique
operation ?

Qui en a ete 1'initiateur ?

Reponse: En reponse a la question parlementaire precitee,
j'ai 1'honneur de porter a la connaissance de 1'honorable
membre que 1'affichage des affiches grand format souhaitant
une « Bonne Annee » en diverses langues de la CEE est due a
1'initiative de la Ville de Bruxelles. J'ai marque mon accord
sur cette initiative. Aucune depense n'en a resulte pour la
Region. Les services ont veille au respect des regles de securite
pour le placement des panneaux en voirie regionale, en
concertation avec 1'Administration de 1'Urbanisme.

Vraag nr. 380 van de heer Roelants du Vivier d.d. 1 februari
1993 (Pr.):

Studio met betrekking tot de haalbaarheid van een dyna-
misch verkeers- en verkeersinformatiesysteem.

In antwoord op mijn vraag nr. 149 van 18 januari 1991
decide de heer Minister me mee dat een contract met
betrekking tot de in het hoofd vermelde studie op
14 december 1990 met de n.v. Tractebel Development was
gesloten. De studie moest op 30 September 1991 zijn beein-
digd.

Question n° 380 de M. Roelants du Vivier du 1" fevrier 1993
(Pr.) :

Etude de faisabilite d'un systeme dynamique de traGc et de
messagerie assistee.

En reponse a ma question n° 149 du 18 janvier 1991,
Monsieur le Ministre m'informait qu'un contrat portant sur
1'etude sous rubrique avait ete confie le 14 decembre 1990 a la
s.a. Tractebel Development. L'etude devait se terminer le
30 septembre 1991.
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Kan de heer Minister me mededelen :

1. of de studie hem binnen de voorgeschreven termijn werd
bezorgd;

2. of hij op basis hiervan tot het besluit is gekomen dat dit
project technisch haalbaar is;

3. hoeveel het kost;
4. of de Commissie van de Europese Gemeenschappen werd

gevraagd aan het project deel te nemen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid in kennis te stellen
van de volgende elementen :

1. de bestelde studie werd afgeleverd binnen de vastgestelde
termijn;

2. de Administratie heeft besloten tot de technische uitvoer-
baarheid van het projekt;

3. de financiele deelname van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest aan de test van het projekt is geraamd op
126.000.000 fr., gespreid over 3 jaren;

4. er zijn stappen ondernomen bij de Commissie van de
Europese Gemeenschappen ten einde een deelname van
deze laatste aan het projekt te bekomen. Het Gewest heeft
met name aan de Commissie van de EG voorgesteld om de
eerste fase van het projekt uit te voeren in het kader van
het programma DRIVE (DG XIII). Dit voorstel werd
aanvaard en wordt momenteel uitgevoerd. Er werden
Europese subsidies voor verkregen.

Monsieur Ie Ministre peut-il me faire savoir :

1. s'il a bien recu 1'etude commandee dans les delais requis;

2. s'il a pu conclure, au vu de celle-ci, a la faisabilite
technique du projet;

3. quel en est Ie cout;
4. si des demarches ont ete entreprises aupres de la Commis-

sion des Communautes europeennes afin d'obtenir une
participation de celle-ci au projet ?

Repoase : J'ai 1'honneur de communiqer a 1'honorable
membre les elements suivants :

1. 1'etude commandee a ete remise dans les delais requis;

2. 1'Admmistration a conclu a la faisabilite technique de ce
projet;

3. la participation financiere de la Region de Bruxelles-
Capitale dans Ie test du projet est estimee a 126.000.000 F,
repartis sur 3 ans;

4. des demarches ont ete entreprises aupres de la Commis-
sion des Communautes europeennes afin d'obtenir une
participation de celle-ci au projet. La Region a notamment
propose a la CCE de realiser la premiere phase du projet
dans Ie cadre du programme DRIVE (DG Xffl). Cette
proposition a ete acceptee et est en cours d'execution. EUe
beneficie de subsides europeens.

Vraag nr. 383 van de heer Cools d.d. 15 februari 1993
(Fr.) :

Bewcgwijzenng op bet kruispunt Kunst-Wet.

Op de Kleine Ring, op het kruispunt Kunst-Wet,
bevindt zich een wegwijzer die Bergen-Parijs aangeeft in de
richting van de Basiliek.

Deze reisweg impliceert een heel wat langer trajekt dan
dat via het Zuidstation. Men moet zich immers eerst naar
Groot-Bijgaarden begeven vooraleer op de Ring te komen.
De Leopold II-tunnel is bovendien vaak verzadigd.

Zou mijnheer de Minister me kunnen meedelen weike
autoriteit verantwoordelijk is voor de bewegwijzering op
voornoemd kruispunt ?

Meent mijnheer de Minister dat de huidige bewegwijze-
ring adequaat is ?

Aatwooid: Ik heb het studiebureau «B-Group» belast
met een herontwerp van de bewegwijzering langsheen de
gewestwegen. Een van de punten van deze studie betreft de
bepaling van reiswegen om de stad te verlaten. Er werden
twee hoofdreiswegen en een secundaire reisweg weerhou-
den.

De eerste hoofdreisweg betreft de groep van de steden
Antwerpen, Luik en Namen. Deze verbindt het kruispunt
tussen de Kleine Ring en de Belliardstraat met de Ring via
de autosnelweg van Luik aan de wisselaar Reyers. De
tweede betreft de steden Gent en Bergen. Deze vertrekt op
de Kleine Ring aan het Saincteletteplein en vervoegt de
Ring aan de wisselaar van Groot-Bijgaarden. De secun-
daire reisweg is van belang voor de weggebruikers die in
de richting van Bergen rijden. Deze vertrekt op de Kleine
Ring in de omgeving van het Zuidstation.

Question n° 383 de M. Cools du 15 fevrier 1993 (Fr.) :

Signalisatioa au carrefour Arts-Loi.

Sur la Petite Ceinture, au carrefour Arts-Loi, un pan-
neau directionnel indique la direction Mons-Paris dans Ie
sens Basilique.

Cet itineraire implique un trajet beaucoup plus long que
par la gare du Midi. En effet, il faut d'abord se rendre a
Grand-Bigard avant de reprendre Ie ring. Par ailleurs. Ie
tunnel Leopold II est souvent sature.

Monsieur Ie Ministre peut-il m'indiquer quelle est
1'autorite reponsable de la signalisation au carrefour
precite ?

Monsieur Ie Ministre estime-t-il d'autre part adequate la
signalisation actuelle ?

Repoase: J'ai charge Ie bureau d'etudes « B-Group » de
repenser la signalisation directionnelle Ie long des voiries
regionales. L'un des points de cette etude concernait la
fixation des itineraires de sortie de la ville. Deux itineraires
principaux ont ete retenus ainsi qu'un itineraire secon-
daire.

Le premier itineraire principal concerne Ie groupe des
villes d'Anvers, Liege et Namur. II relie le carrefour entre
la Petite Ceinture et la rue Belliard au Ring via 1'autoroute
de Liege a 1'echangeur Reyers. Le second concerne les
villes de Gand et Mons; il se branche sur la Petite Ceinture
a la place Sainctelette et rejoint le ring a 1'echangeur de
Grand-Bigard. Quant a 1'itineraire secondaire, il concerne
les usagers prenant la destination de Mons; il se branche
sur la Petite Ceinture aux abords de la gare du Midi.

367
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Aangezien de Kleine Ring een lus vormt, moest voor eike
hoofdbestemming de plaats worden bepaald waar men de
weggebruikers liever in ene dan wel in een andere richting
stuurde. Voor wat betreft de bestemming «Bergen» werd
deze grens bepaald op het kruispunt met de Wetstraat. Op het
kruispunt met de Belliardstraat zai de bestemming « Bergen »
in zuidelijke richting worden aangegeven, via de Hallepoort.
In bijiage vindt u een kopie van het stuurschema hieromtrent.

Ook dient opgemerkt dat de reisweg die vertrekt op het
Saincteletteplein, enkel via gewestwegen loopt die in goede
staat verkeren, met een nogal rechtlijnig trace, en die nogal
ruim zijn, dit terwiji de reisweg die vertrekt aan het Zuidsta-
tion, bestaat uit gemeentewegen met een kronkelig trace, de
wegbedekking ervan is vaak heel wat minder goed. Er dient
bovendien rekening te worden gehouden met de opeenvol-
gende werkzaamheden aan het SST-station. Deze zullen de
organisatie van het verkeer gedurende jaren verstoren op de
eerste honderden meters van het trajekt ervan.

Ik verheug me er evenwel over dat de bewegwijzering
overeenkomstig de verklaring van het algemeen beleid van de
Executieve is aangebracht en aldus in het kader van mijn
bevoegdheden bijdraagt tot een kwalitarieve verbetering van
de bewegwijzering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze duidelijke bewegwijzering, die is aangepast aan de
stad, zai onze medeburgers en de buitenlandse toeristen
zonder enige twijfel in de mogelijkheid stellen om een
duidelijke kijk te hebben op de oorsprong en bestemming van
him verplaatsingen, en zai dan ook bijdragen tot de verkeers-
doorstroming.

Du fait que la Petite Ceinture forme une boucle, il y avait
lieu de determiner, pour chaque destination principale, 1'en-
droit ou 1'on envoyait les usagers dans une direction plutot
que dans 1'autre. En ce qui concerne la destination «Mons»,
cette limite a ete fixee au carrefour avec la rue de la Loi. Au
carrefour avec la rue Belliard, la direction «Mons» sera
signalee vers Ie sud, soit via la porte de Hal. En annexe figure
une copie du schema directeur en cette matiere.

II faut noter enfin que 1'itineraire partant de la place
Sainctelette passe uniquement par des voiries regionales en
bon etat, au trace relativement rectiligne et spacieuses tandis
que 1'itineraire partant de la gare du Midi emprunte des
voiries communales, presente un trace plus sinueux et Ie
revetement y est souvent nettement moms bon. Par ailleurs, il
convient de tenir compte des travaux consecutifs a la gare
TGV. Ceux-ci perturberont durant plusieurs annees 1'organi-
sation de la circulation dans les premieres centaines de metres
de son parcours.

Je me rejouis cependant que, conformement a la declara-
tion de politique generale de 1'Executif, la signalisation
directionnelle soit mise en place et contribue ainsi dans Ie
cadre de mes competences a une amelioration qualitative de la
signalisation dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Cette signalisation claire adaptee a la ville permettra sans
aucun doute a nos concitoyens et aux touristes etrangers
d'avoir une visualisation des origines et destinations de leurs
deplacements et contribuera des lors a la fluidite du trafic
routier.

Vraag nr. 385 van de heer Vandenbossche d.d. 11 februari
1993 (N.):

Gerechtelijke inspecteurs bij de MTVB.

Kan de heer Minister mij laten weten of de MTVB
ambtenaren heeft aangeworven met de bevoegdheid van
gerechtelijk inspecteur? Weike is hun reele bevoegdheid?
Weike is hun inspectietaak ? Volgens weike procedure zijn ze
of worden ze aangeworven ?

Aatwootd: Sommige personeelsleden van de MIVB bezit-
ten de hoedanigheid van «officier van gerechtelijke polities,
dit krachtens :

1. artikel 41, 3° van het reglement op de politie van het
personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en
autocar — koninklijk besluit van 15 September 1976 (B.S.
van 18 September 1976);

2. artikel 3,13° van het algemeen reglement op de politic van
het wegverkeer — koninklijk besluit van 1 december 1975
en aldus gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 September
1991;

3. artikel 16.2 (4) van het besluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke Executieve tot bepaling van het algemeen bestek
waaraan de MIVB is onderworpen : de beedigde perso-
neelsleden van de MIVB kunnen overgaan tot identiteits-
controles in het kader van de politiebevoegdheden die hen
zijn toegekend.

Deze controleagenten moeten een specifieke opieiding
doorlopen en worden aangesteld bij besluit van de Execu-
tieve.

Question n° 385 de M. Vandenbossche du 11 fevrier 1993
(N.):

laspecteurs judiciaires a la Sl'ltS.

Le Ministre peut-il me dire si la STIB a recrute des
fonctionnaires ayant le pouvoir d'un inspecteur judiciaire?
Quelle est leur competence reelle? En quoi consiste leur
mission d'inspection? Selon queue procedure ont-ils ete ou
sont-ils engages ?

Reponse: Certains agents de la STIB beneficient de la
qualite d'officer de la police judiciaire en vertu de :

1. 1'article 41, 3° du reglement sur la police des transports de
personnes par tram, premetro, metro, autobus et autocar —
arrete royal du 15 septembre 1976 (M.B. du 18 septembre
1976);

2. 1'article 3, 13" du reglement general sur la police de la
circulation routiere - arrete royal du 1° decembre 1975
ainsi modifie par 1'arrete royal du 18 septembre 1991;

3. 1'article 16.2 (4) de 1'arrete de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale arretant le cahier des charges auquel est
soumise la STIB, les agents assermentes de la STIB peuvent
proceder a des controles d'identite dans le cadre des
competences de police qui leur sont conferees.

Ces agents de controle doivent suivre une formation
specifique et sont designes par arrete de 1'Executif.
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Er werd niet op specifieke wijze aangeworven. De perso-
neelsleden aan wie deze bevoegdheid wordt verleend, worden
gekozen onder de controleurs en doorlopen voor hun
indiensttreden een specifieke opieiding van 15 dagen, in
samenwerking met de rijkswacht. Deze opieiding omvat
lessen over recht, verbalisering en het aanpakken van conflict-
situaties.

II n'y a pas eu d'embauche specifique. Les agents a qui ces
competences sont attribuees sont selectionnes parmi les
controleurs et beneficient avant leur mise en fonction d'une
formation specifique de 15 jours effectuee en collaboration
avec la gendarmerie, comprenant des cours de droit, de
verbalisation et de gestion de contestation.

Vraag nr. 386 van de heer Vandenbossche d.d. 11 februari
1993 (N.):

Gratis parkeerruimte voor ambtenarea en personeelsledea
van parastataJe instellingen.

Sommige ambtenaren en personeelsleden van parastatale
instellingen blijken over gratis parkeerruimte in de nabijheid
van hun kantoor in Brussel te beschikken.

Kan de heer Minister mij mededelen hoeveel parkeerplaat-
sen er voor de ambtenaren van zijn administratie beschikbaar
zijn, evenals de kosten die daaraan zijn verbonden ?

Kan de heer Minister die inlichtingen eveneens verstrekken
voor de parastatalen die onder zijn bevoegdheid vallen ?

Weike ambtenaren krijgen gratis parkeerruimte ?

Overweegt de heer Minister maatregelen om het openbaar
vervoer bij die ambtenaren op een of andere wijze te
stimuleren ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat ik er sedert mijn aanstelling over heb gewaakt dat alle
ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest en van de paragewestelijke instellingen zouden
kunnen beschikken over een abonnement voor het net van de
MTVB, dit ten einde het gebruik van het openbaar vervoer te
bevorderen.

De andere vragen handelen over materies die vallen onder
de bevoegdheid van de Minister van Openbaar Ambt.

Question n° 386 de M. Vandenbossche du 11 fevrier 1993
- (N.):

Emplacement de statioonement gratuit pour les fonction-
naires et membres du personnel de parastataux.

II semble que certains fonctionnaires et membres du
personnel de parastataux disposent d'un emplacement de
stationnement gratuit a proximite de leur bureau a Bruxelles.

Le Ministre peut-il me dire combien d'emplacements de
stationnement sont a la disposition des fonctionnaires de son
administration ainsi que les frais qui en decoulent ?

Le Ministre peut-il egalement communiquer ces renseigne-
ments pour les parastataux qui relevent de ses attributions ?

Quels fonctionnaires disposent d'un emplacement de sta-
tionnement gratuit ?

Le Ministre envisage-t-il d'inciter d'une maniere ou d'une
autre ces fonctionnaires a utiliser les transports en commun ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que depuis mon entree en fonction, j'ai veille a ce que tous les
agents du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale et des
pararegionaux puissent disposer d'un abonnement sur le
reseau de la STIB afin de stimuler 1'utilisation des transports
en common.

Pour ce qui concerne les autres questions, il s'agit la de
competences dependant du Ministre de la Fonction publique.

Vraag nr. 388 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993
(Fr.) :

Beschermmg van de wijk «Vogelenzang » tegea geluidsbin-
der van de ring.

Inwoners van de wijk « Vogelenzang» aan de rand van de
ring op het grondgebied van de gemeente Anderlecht hebben
reeds meermaals bij de Minister hun beklag gedaan over de
geluidshinder veroorzaakt door de ring.

In een schrijven aan deze inwoners, die zich hebben
verenigd in een wijkcomite, preciseert de Minister dat er in
1993 en 1994 een begroting van 27 miljoen frank is voorzien
voor de aanbreng van een drainerende bekleding op de ring
rond Brussel.

Zou de Minister me kunnen preciseren wanneer deze
werken zullen worden uitgevoerd? Zai aan het vak van de
ring langs deze wijk voorrang worden verleend bij de
uitvoering van de werken ?

Question n° 388 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.)

Protection du quartier du «Vogelenzang» contre la pollu-
tion sonore du ring.

Des habitants du quartier du «Vogelenzang» situe en
bordure du ring, sur le territoire de la commune d'Anderlecht,
ont, a plusieurs reprises, exprime aupres du Ministre leurs
doleances par rapport a la pollution sonore engendree par le
ring.

Dans un courrier adresse a ces habitants regroupes en
comite de quartier, le Ministre precise qu'un budget de
27 millions est prevu en 1993 et 1994 pour la pose d'enrobes
drainants sur le ring de Bruxelles.

Le Ministre peut-il me preciser quand seront effectues ces
travaux ? La portion du ring qui borde le quartier fera-t-elle
1'objet d'une priorite dans les travaux ?
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Aatwoord : Ik heb de eer het geachte lid erop te wijzen dat
de aanbreng van een drainerende bekleding op de ring RO in
Anderlecht (eerste faze, 27 miljoen frank) zai worden vastge-
legd in 1993.

Mijn Administratie heeft me laten weten dat deze werken
zullen plaatsvinden op het einde van 1993 of ten laatste in de
lente van 1994.

Het gedeelte van de ring, waarvan de slijtiaag zo snel
mogelijk moet worden vernieuwd, bevindt zich juist langs-
heen de wijk Vogelenzang. Het is bijgevolg duidelijk dat in de
eerste plaats dit vak zai worden gemoderniseerd, rekening
houdend met het stedebouwkundig karakter van de wijk en
met de hinder die deze ondergaat.

Reponse : J'ai 1'honneur de signaler a 1'honorable membre
que la pose d'enrobes drainants sur Ie ring RO a Anderlecht
(premiere phase, 27 millions de francs) sera engagee en 1993.

Mon Administration m'indique que ces travaux auront lieu
soit fin 1993, soit au plus tard au printemps de 1994.

La partie du ring dont la couche d'usure necessite d'etre
modernisee Ie plus rapidement possible se situe precisement Ie
long du quartier du Vogelenzang. II est done evident que ce
troncon sera modernise en premier lieu, compte tenu de
1'urbanisation du quartier et des nuisances qu'il subit.

Vraag nr. 391 van de heer Vandenbossche d.d. 26 februari
1993 (N.):

Weigenng van toepassing van ordonnanties door de
recbtscolleges.

De ordonnanties onderscheiden zich van decreten in de zin
dat zij kunnen worden aangevochten voor de gewone rechter
en dus niet dezelfde rechtskracht hebben als een decreet of een
gewone wet, weike zijn gelijkgeschakeld.

Kan de heer Minister mij laten weten of in het kader van
zijn bevoegdheden er reeds een aanvechting is geweest van een
van zijn ordonnanties voor de gewone rechter ?

In positief geval, kan de heer Minister mij de gronden van
die weigering van toepassing laten kennen ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid ervan in kennis te
stellen dat er tot op heden geen enkele van de ordonnanties,
die betrekking hebben op mijn bevoegdheden, het voorwerp
heeft uitgemaakt van een procedure voor het Hof of
rechtbank.

Question n° 391 de M. Vandenbossche du 26 fevrier 1993
(N.):

Refus d'application d'ordouaaaces par les juridictions.

Les ordonnances se distinguent des decrets en ce sens
qu'elles peuvent etre contestees devant Ie juge ordinaire et
qu'elles n'ont done pas la meme force de droit qu'un decret ou
qu'une loi ordinaire, lesquels sont mis sur pied d'egalite.

Le Ministre peut-il me dire si, dans Ie cadre de ses
competences, il y a deja eu contestation d'une de ses
ordonnances devant le juge ordinaire ?

Dans 1'affirmative, le Ministre peut-il me communiquer les
motifs a la base du refus de les appliquer ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
qu'a ce jour aucune des ordonnances se rapportant a mes
competences n'a fait 1'objet d'une procedure devant les Cours
et les tribunaux.

Vraag nr. 398 van de heer Vandenbossche d.d. 2 maart 1993
(N.):

In yen tan's vervallen bedrijfsruimten.

Kan de heer Minister mij mededelen of er door zijn
administratie, in het kader van bovenvermelde bevoegdheden,
een inventaris is opgemaakt van de vervallen bedrijfsruimten ?

Kan de heer Minister mij laten weten weike initiatieven er
reeel zijn genomen op het terrein ten einde te komen tot
renovatie van deze vervallen bedrijfsruimten ?

Kan de heer Minister mij laten weten waar deze gebouwen
zich situeren ?

Kan de heer Minister mij laten weten in weike mate er
contracten met de prive-sector zijn afgesloten ten einde deze
renovatie door te voeren ?

Aatwoord : In verband met de eerste vraag :

Heb ik de eer het geachte lid erover in te lichten dat de
inventaris van de afgedankte bedrijfsruimten zopas werd
voltooid. Op het geheel van de 19 gemeenten werden ± 80
ruimten geihventariseerd.

Question n° 398 de M. Vandenbossche du 2 mars 1993 (N.):

laveataire des sites d'activites economiques desaffectes.

Le Ministre peut-il me dire si, dans le cadre de ses
competences, son administration a dresse un inventaire des
sites d'activites economiques desaffectes ?

Le Ministre peut-il m'informer des initiatives qui ont
reellement etc prises sur le terrain afin de renover ces sites
d'activites economiques desaffectes ?

Le Ministre peut-il me dire ou se trouvent ces batiments ?

Le Ministre peut-il me dire dans quelle mesure des contrats
ont ete conclus avec le secteur prive pour executer cette
renovation ?

Reponse : Au sujet de la premiere question :

J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de 1'honorable
membre que 1'inventaire des sites d'activite economique
desaffectes vient de s'achever. Sur 1'ensemble des 19 com-
munes, ± 80 sites ont ete repertories.
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Ik vestig er evenwel zijn aandacht op dat het ontwerp van
ordonnantie betreffende de herinrichting van de afgedankte
bedrijfsruimten in haar artikel 3 voorziet dat eike definitieve
opname van een ruimte in de inventaris slechts geschiedt no.
advies van de Economische en Sodale Raad en nadat de
eigenaar ervan in kennis is gesteld. Deze kan hiertegen beroep
aantekenen.

De inventaris, die tot op heden werd opgesteld, is bijgevolg
een voorbereidend werk ter informatie en is « officious".

In verband met de tweede vraag :

Onderstreep ik eerst en vooral dat de concrete herinrichting
van afgedankte bedrijfsruimten slechts zai kunnen plaatsvin-
den na goedkeuring van de ordonnantie door de Gewestraad
en na inwerkingtreding ervan waartoe zai worden besloten
door de Executieve.

Er zijn en worden nog steeds verschillende studies uitge-
voerd om deze problematiek zo nauwkeurig mogelijk te
benaderen.

Ik citeer :

— De studie voltooid in februari 1992 over een typologie van
de afgedankte bedrijfsruimten in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest. Naar aanleiding van deze studie werden 13
ruimten geanalyseerd. Twee van deze ruimten (Eurogra en
Brenta) maken momenteel het voorwerp uit van een meer
diepgaande studie.

— De studie voltooid in mei 1992 over de ruimte «Bon
Grain » in Schaarbeek.

— De uitvoerbaarheidsstudie voor de reconversie van een
afgedankte bedrijfsruimte tot een terrein waar nieuwe
bedrijven kunnen worden opgericht (sector Kuregem)
(studie voltooid in September 1991).

— De lopende studie over de-prioritaire localisaties van de
afgedankte bedrijfsruimten.

— De studie over het dossier van stedebouwkundige vergun-
ning voor enkele afgedankte bedrijfsruimten (beginstadium
van de studie).

De meerderheidslocalisaties zijn de volgende : de wijk van
de Dobbelenberg, Haren, de voorhaven van Brussel, de
Marie-Christinewijk, de Picardwijk, de Masuiwijk, de wijk
van het Liedstplein, de wijk tussen het Saincteletteplein en het
Sint-Jan-Baptistvoorplein, de wijk van de Antwerpsepoort, de
wijken te westen van de vijfhoek vanaf het Klein Kasteeltje tot
aan de Nieuwiandstraat, de wijk van het Weststation, de wijk
van het Hertogin van Brabantplein, de Heyvaertwijk en de
Rozengaardwijk, de oevers van het kanaal tussen de Ropsy-
Chaudronstraat en het Vanderveldeplein, de wijk rond de
Van Volxemlaan, de Neerstalsesteenweg vanaf het Sint-
Denijsplein tot aan de Ruisbroeksesteenweg.

In verband met de laatste vraag tenslotte licht ik het geachte
lid erover in dat er nog geen officiele kontakten hebben
plaatsgevonden. De ordonnantie betreffende de herinrichting
van de afgedankte bedrijfsruimten is namelijk niet van
toepassing. Om echter beter de werkelijkheid van de afge-
dankte bedrijfsruimten te vatten, hebben er «officieuze»
kontakten plaatsgevonden in het kader van voorafgaandelijke
studies voor welbepaalde ruimten.

J'attire cependant son attention, que Ie projet d'ordonnance
relative au reamenagement des SAED prevoit en son article 3
que toute inscription definitive d'un site dans 1'inventaire ne
se fait qu'apres avis du Conseil economique et social et apres
en avoir averti Ie proprietaire qui peut exercer un droit de
recours.

L'inventaire realise a ce jour est done un travail prepara-
toire" et ne peut etre considere qu'a titre indicatif et «offi-
cieux ».

Au sujet de la deuxieme question de 1'honorable membre :

Je souligne d'abord que tout reamenagement concret de
sites d'activites economiques desaffectes ne pourra avoir lieu
qu'apres approbation de 1'ordonnance par Ie Conseil regional
et apres son entree en vigueur qui sera decidee par 1'Executif.

Cependant, diverses etudes ont ete et sont encore menees
pour cerner au plus pres cette problematique.

Je cite :

• L'etude, terminee en fevrier 1992, d'une typologie des
SAED dans la Region de Bruxelles-Capitale. A 1'occasion
de cette etude, 13 sites ont ete analyses. Deux de ces sites
(Eurogra et Brenta) font 1'objet actuellement d'une etude
plus approfondie.

Etude, achevee en mai 1992, du site «Bon grain" a
Schaerbeek.
Etude de faisabilite pour la reconversion d'un SAED en
pepiniere d'entreprise (secteur de Cureghem) (etude ache-
vee en septembre 91).

Etude en cours portant sur les localisations prioritaires des
SAED.
Etude de dossier de certificat d'urbanisme pour quelques
SAED (stade initial de 1'etude).

Les localisations majoritaires sont les suivantes : Ie quartier
du Dobbelenberg, Haren, 1'avant-port de Bruxelles, Ie quar-
tier Marie-Christine, Ie quartier Picard, Ie quartier Masui, Ie
quartier de la place Liedts, Ie quartier entre la place Saincte-
lette et Ie parvis^ St-Jean-Baptiste, Ie quartier de la porte
d'Anvers, les quartiers de 1'Ouest du pentagone depuis Ie Petit
Chateau jusqu'a la rue Terre Neuve, Ie quartier de la gare de
1'Ouest, Ie quartier de la place Duchesse de Brabant, les
quartiers Heyvaert et de la Rosaie, les berges du canal entre la
rue Ropsy Chaudron et Ie square Vandervelde, Ie quartier
autour de 1'avenue Van Volxem, la chaussee de Neerstalle
depuis la place St-Denis jusqu'a la chaussee de Ruisbroeck.

Enfin, au sujet de la derniere question, j'informe 1'honora-
ble membre qu'aucun contact officiel ne peut encore etre pris,
vu que 1'ordonnance relative au reamenagement des sites
d'activite economique desaffectes n'est pas d'application.
Cependant, afin de cerner au plus pres la realite des sites
desaffectes, des contacts « officieux » ont ete pris dans Ie cadre
d'etudes prealables de sites ponctuels.
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Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

Stedebouwkundfge verordeaing betreffende de reclame-
iaricbtmgen.

In zijn antwoord van 11 februad 1992 op mijn vraag nr. 45
van 3 januari inzake het hierboven gestelde onderwerp,
decide de heer Staatssecretaris mede dat «een ontwerp van
gewestelijke stedebouwkimdige 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.

In afwachting dat de verordening befreffende 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
verordening reclamepanelen zou verbieden op de gevels van
de gebouwen en het begrip «zero gebieden», zou invoeren,
dus zones waar reclame volledig uitgesloten wordt zoals die
bestaan in andere grote steden van Europa.

Zai de Staatssecretaris deze zinvolle aanbevelingen volgen ?

Antwoord : Op het eerste deel van de vraag van het geachte
raadslid veroorloof ik me te verwijzen naar wat ik op
3 februari 1993 verklaard heb als antwoord op de monde-
linge vraag van de heer Ph. Debry betreffende de reclame-
inrichting.

«Wat de gewestelijke stedebouwkundige verordening
betreft, bespreekt een werkgroep de op het gewestelijk
grondgebied toe te passen regelen... het spreekt vanzelf dat de
Executieve alles in het werk stelt opdat een dergelijke
gewestelijke verordening zo snel mogelijk in working treedt
maar men mag niet uit het oog verliezn dat het gaat om een
van de talrijke uitvoeringsmaatregelen van de ordonnanrie...
Moet ik u eraan herinneren dat 26 uitvoeringsbesluiten in het
Belgisch Staatsblad werden bekendgemaakt...»

Wat het tweede deel van de vraag betreft, werden de
voorstellen en de aanbevelingen van de ARAU aan het dossier
toegevoegd. Zoals de regeringsverklaring van de Executieve
staven ze de overwegingen van de werkgroep. De Executieve
zai anderzijds haar advies moeten geven op het ontwerp van
verordening dat later ter openbaar onderzoek zai liggen.

Ik kan in geen geval het voorstel betreffende een morato-
rium van het afgeven van de stedebouwkundige vergunning
ter zake aanvaarden : de overheid die de vergunning afgeeft,
beschikt dank zij de vergunningen van beperkte duur over een
instrument waarmee onomkeerbare toestanden kunnen ver-
meden worden (cfr. besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve van 26 november 1992 betreffende de stedebouw-
kundige vergunning van beperkte duur dat in het Belgisch
Staatsblad op 18 december 1992 werd bekendgemaakt).

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

Reglement d'wbaaisme relatif aux dispositifs de publicite.

Suit a ma question n° 45 du 3 janvier 1992 relative a 1'objet
sous rubrique, Monsieur Ie 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 Ie 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.

L'Arau propose notamment que, dans 1'attente de 1'adop-
tion du reglement relatif aux dispositifs de publicite, un
moratoire soit observe en ce qui concerne Ie traitement des
permis d'urbanisme concernes; et que Ie reglement prevoit
1'interdiction 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 ?

Reponse : A la premiere partie de la question de 1'honora-
ble Conseiller, je me permettrai de repondre en rappelant ce
que j'ai annoncfi Ie 3 fevrier 1993 en reponse a une question
orale de Monsieur Ph. Debry relative aux dispositifs de
publicite.

« En ce qui concerne Ie reglement regional d'urbanisme (...)
un groupe de travail discute des regles a appliquer sur Ie
territoire regional (...). II va de soi que 1'Executif met tout en
oeuvre pour qu'un tel reglement regional entre en vigueur au
plus tot, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une
mesure d'execution de 1'ordonnance parmi tant d'autres (...)
dois-je vous rappeler que 26 arretes d'execution ont etc
publics au Moniteur beige (...)».

Pour ce qui est de la seconde partie de la question, les
propositions et recommandations de 1'ARAU ont etc versees
au dossier et, comme la declaration de 1'Executif, elles
alimentent la reflexion du groupe de travail. D'autre part, il
appartiendra bien entendu a 1'Executif de se prononcer sur Ie
projet de reglement a soumettre ensuite a 1'enquete publique.

Je ne puis en tout cas pas souscrire a la proposition
consistant a instaurer un moratoire dans la dclivrance de
permis d'urbanisme en la matiere: les autorites delivrantes
disposent, en effet, grace aux permis a duree limitee, d'un
outil permettant d'eviter des situations irreversibles (cfr.
arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale du
26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme a duree
limitee, public dans Ie Monitew du 18 decembre
1992).
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Vraag nr. 92 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

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

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
politieke 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 him vuilniszakken
niet onmiddellijk werden opgehaald, maar achteraf, dat wil
zeggen met de vuilniszakken met niet-recycleerbaar huishou-
delijk afval, werden meegenomen ?

Aatwoord : Daar het Agentschap «Net Brussel» een derge-
lijke opdracht niet zeif kan uitvoeren, werd een beroep
gedaan op de prive-sector met het oog op de verdeling van de
zakken bestemd voor de selectieve ophalingen.

Het betreurenswaardig voorval waarvan u spreekt, waar
inderdaad zakken bij de tweede ronde verdeeld werden in
sommige straten van Ukkel die bij de operatic niet zijn
betrokken, is enkel aan de onderneming die voor de verdeling
een overeenkomst had gesloten, te wijten. Dit voorval heeft
het Agentschap «Net Brussel» ertoe verplicht aanvullende
selectieve ophalingsrondes te organiseren. De bij deze rondes
aldus ingezamelde zakken werden naar het sorteercentrum
vervoerd.

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

Erreur dans la 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 ?

Reponse: Ne pouvant elle-meme assumer une telle tache,
1'Agence «Bruxelles-Proprete» a fait appel au secteur prive
pour assurer la distribution des sacs destines aux collectes
selectives.

L'incident regrettable de debordement de zone qui s'est
effectivement produit a Uccle lors de la seconde distribution
de sacs et sur lequel porte votre question incombe a la seule
responsabilite de 1'entreprise contractante. II a oblige 1'Agence
«Bruxelles-Proprete» a mettre sur pied des circuits comple-
mentaires de collecte selective. Les sacs ainsi collectes ont
done ete conduits au centre de tri.

Vraag nr. 95 van mevrouw Nagy d.d. 27 januari 1993 (Fr.) ;

De naleving van de ordonnantie op de planning en de
stedebouw.

Bij het overlopen van de vastgoedrubrieken in de verschil-
lende kranten, komt men tot de vaststelling dat artikel 181
van de ordonnantie, houdende de verplichting om voor elk
goed dat te koop of te huur aangeboden wordt de stedebouw-
kundige bestemming te vermelden, weinig wordt in acht
genomen. Dit geldt ook voor de aanplakkingen waarin
gebouwen te koop of te huur worden aangeboden. Dit lijkt
me betreurenswaardig.

Kan de geachte Staatssecretaris me zeggen :

1. of de gewestelijke en de gemeentelijke administratieve
diensten duidelijke instructies hebben gekregen om deze
bepaling van de ordonnantie te doen naleven ?

2. of de vastgestelde overtredingen reeds werden bestraft ?

3. weike stappen de Staatssecretaris heeft gezet opdat artikel
181 werkelijk zou worden nageleefd?

Aatwoord: Eerst wens ik de aandacht van het geachte lid
te vestigen op het feit dat de toepassing van de ordonnantie a
priori geen bijzondere instructies vereist.

Question n° 95 de M"' Nagy du 27 janvier 1993 (Fr.) :

Le respect de 1'ordonnance organique de la plaoiGcation et
de 1'urbaoisme.

L'examen des rubriques immobilieres des differents jour-
naux permet de constater que 1'article 181 de 1'ordonnance
portant sur 1'obligation d'indiquer pour tout bien mis en
vente ou en location la destination urbanistique, n'est que peu
appliquee. II en va de meme pour 1'affichage des annonces de
mise en vente et de location des immeubles. Cela me semble
regrettable.

L'honorable Secretaire d'Etat peut-il me dire :

1. si des instructions claires ont ete donnees a 1'administra-
tion regionale et aux administrations communales pour
qu'elles fassent respecter cette disposition de 1'ordon-
nance ?

2. des sanctions ont-elles deja ete prises pour sanctionner les
infractions constatees ?

3. quelles actions le Secretaire d'Etat a-t-il entrepris afin de
rendre 1'application de 1'article 181 reellement operation-
nelle?

Reponse : Je tiens d'abord a attirer 1'attention de 1'honora-
ble membre sur le fait que 1'application de 1'ordonnance ne
necessite pas a priori d'instructions particulieres.
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Ik veroorloof mij het geachte lid er ook aan te herinneren
dat de sancties noch onder de bevoegdheid van de Executieve,
noch onder die van de colleges van burgemeesters en schepe-
nen, noch onder die van het Gewestelijk Bestuur van de
stedebouw en de ruimtelijke ordening vallen, maar enkel
onder de bevoegdheid van het Parket dat als enige het recht
heeft een gevolg aan het dossier te geven nadat de vaststelling
van de overtreding hem verstuurd werd. De Executieve wordt
ook niet rechtstreeks gei'nformeerd over de door de gemeen-
ten vastgestelde overtredingen. Het afschrift van de proces-
sen-verbaal wordt immers aan de gemachtigde ambtenaar
toegezonden. Het Bestuur van de Stedebouw en de Ruimte-
lijke ordening heeft mij medegedeeld dat er tot 15 maart 1993
nog geen enkel proces-verbaal opgesteld is geweest.

Wat betreft de acties om de toepassing van artikel 181
operationeel te maken, veroorloof ik me te verwijzen naar het
gedurende de zitting van 29 januari 1993 door de Minister-
Voorzitter gegeven antwoord op de interpellatie van de heer
Drouart. De Minister-Voorzitter had aangekondigd dat een
brief zou worden toegestuurd aan de beroepsverenigingen van
de vastgoedsector om him aandacht op deze nieuwe verplich-
ting te vestigen. Dit schrijven zai binnenkort worden ver-
stuurd.

Je me permets de lui rappeler egalement que les sanctions
ne sont du ressort ni de 1'Executif, ni des colleges des
bourgmestre et echevins, ni de 1'administration regionale de
1'urbanisme, mais bien du Parquet seui competent pour
donner suite au dossier, une fois que Ie constat de 1'infraction
lui a ete envoye. Enfin, 1'Executif n'est pas informe directe-
ment des constats d'infraction effectues par les communes. En
effet, c'est au fonctionnaire delegue que la copie des proces-
verbaux d'infraction est envoyee. L'administration de 1'urba-
nisme et de 1'amenagement du territoire m'a fait savoir qu'a la
date du 15 mars 1993 aucun proces-verbal n'a ete dresse.

Pour ce qui concerne les actions entreprises pour rendre
1'application de 1'article 181 operationnelle, je me permets de
vous renvoyer a la reponse, en seance du 29 janvier 1993, du
Ministre-President a une interpellation de M. Drouart. Le
Ministre-President avait annonce qu'un courrier serait envoye
aux associations professionnelles de 1'immobilier pour attirer
leur attention sur cette obligation nouvelle. Ce courrier sera
envoye d'ici peu.

Vraag nr. 97 van de heer Demannez d.d. 4 maart 1993 (Fr.) :

Het besluit van de Executieve tot vaststelling van de
samenstelling van het aanvraagdossier voor eea stedebouw-
kuadig getuigschrift van 6 juli 1992.

Dit besluit bepaalt in hoofdstuk II, artikel 6, § 5, dat de
plannen voor het verkrijgen van een stedebouwkundig getuig-
schrift door een architect moeten worden opgesteld.

Men kan begrijpen dat het in een zeker opzicht enkel de
architect is die « de bouwkunst» machtig is en dat hi] zich kan
laten omringen door externe bevoegde personen voor techni-
sche zaken.

Deze voorschriften schijnen de Brusselse landmeters- vast-
goeddeskundigen die een aantal belangrijke daden stellen
voor de verkavelingsvergunningen te verontrusten.

Ik zou willen weten of in dit geval, in de geest van de
Executieve, enkel de architect bevoegd is om de plannen te
maken of indien deze door een landmeter-deskundige kunnen
worden gemaakt en ingediend door de architect.

Aatwooid: Het is waar dat de plannen die deel uitmaken
van het dossier van de aanvraag om stedebouwkundig attest
met het oog op het bouwen, het verbouwen of het slopen door
een architekt moeten worden opgemaakt krachtens het
besluit van de Executieve van 6 juli 1992, wat in het verleden
niet voorzien was, maar er dient te worden opgemerkt dat de
samenstelling van het dossier van de aanvraag om verkave-
lingsvergunning nog steeds geregeld is door het ministerieel
besluit van 6 februari 1971 dat de bemoeiing van een
architekt niet voorziet.

De Executieve heeft een ontwerp van besluit tot vaststelling
van de samenstelling van het dossier van de aanvraag om
verkavelingsvergunning gedurende haar vergadering van
11 februari 1992 in eerste lezing goedgekeurd. Dit dokument
dat thans voor advies bij de afdeling wetgeving van de Raad
van State ligt, voorziet niet in de bemoeiing van een architekt
voor het uitwerken van dergelijke vergunningen.

Question n° 97 de M. Demannez du 4 mars 1993 (Fr.):

L'arrete de 1'Executif de la Region de Bnixelles-Capitale
determinant la composition du dossier de demands de
certiGcat d'urbanisme du 6 juilfet 1992.

Cet arrete prevoit en son chapitre II, article 6, § 5, que les
plans pour 1'obtention d'un certificat d'urbanisme doivent
etre etablis par un architecte.

On peut comprendre a certains egards qu'il appartient a
1'architecte seui d'assumer «l'art de construire» quitte a
s'entourer de competences exterieures pour des actes techni-
ques.

Ces prescriptions semblent inquieter les geometres experts
immobiliers bruxellois qui realisent un nombre important
d'actes pour les permis de lotir.

J'aimerais savoir dans 1'esprit de 1'Executif, si dans ce cas
1'architecte est seui habilite a dresser les plans ou si ces
derniers peuvent etre dresses par un geometre expert et
introduit par 1'architecte.

Repoase: S'il est exact que les plans contenus dans le
dossier de demande de certificat d'urbanisme en vue de
construire, de transformer et de demolir doivent etre etablis
par un architecte en vertu de 1'arrete de 1'Executif du 6 juillet
1992, ce qui n'etait pas prevu dans le passe, il convient de
signaler qu'actuellement la composition du dossier de
demande de permis de lotir est toujours reglee par 1'arrete
ministeriel du 6 fevrier 1971, qui ne prevoit pas 1'intervention
d'un architecte.

L'Executif a approuve en premiere lecture en sa seance du
11 fevrier 1992 un projet d'arrete determinant la composition
du dossier de demande de permis de lotir. Ce document, qui
est actuellement soumis a 1'avis de la section legislation du
Conseil d'Etat, ne prevoit pas 1'intervention d'un architecte
dans 1'elaboration de tels permis.
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Finanden, Begroting,

Openbaar Ambt
en Exteme Betrekkmgen

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

Evaluatie van de ordonaantie met betrekking tot een
miaimumlevermg van electriciteit.

De achtbare Staatssecretaris heeft een evaluatie beloofd van
de ordonnantie met betrekking tot een minimumlevering van
electriciteit.

Kan de Staatssecretaris in dat verband antwoorden op de
volgende vragen ?

1. Heeft hij verschillen opgemerkt in de praktijken van de
distributiemaatschappijen, met name wat het aantal afsluitin-
gen van de tellers en het aantal plaatsingen van vermogensbe-
perkers 4A betreft (met verduidelijking of het om automa-
tische plaatsingen gaat voor personen waarvoor een bijzon-
dere bescherming verantwoord is dan wel of het om aanvra-
gen van verbruikers of van. het OCMW gaat) ?

2. Kan hi) mij zeggen of de stroom is afgesneden bij de
personen van de eerste categoric op het ogenblik dat ze
moeilijk konden betalen en om weike reden ?

3. Werd bij diezelfde personen de stroom afgesneden nadat
er een vermogensbeperker werd geplaatst? Onder weike
voorwaarden en om weike redenen ?

4. Kent u gevallen waarin, na aanzuiveririg van de schuld,
opnieuw normaal werd geleverd ? In bevestigend geval, hoe-
veel?

5. Ik zou ook graag weten wanneer het onderzoek (voor-
geschreven in artikel 6) plaats had, wat de inhoud en de
resultaten ervan zijn.

6. Kunt u mij mededelen of er zich moeilijkheden hebben
voorgedaan bij het opmaken van betalingsplannen die aan-
vaardbaar zijn voor de verbruiker, en volgens weike criteria
deze plannen werden opgesteld ?

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

Cijfers voor het jaar 1992.

Voor Sibelgas:

1. Aantal afgesloten elektrickeitsmeters : 1.070

Aantal geplaatste vermogensbeperkers 4A : 473
— op vraag van de klant « Geen sociale categorieen» : 8
— via de diensten van Sibelgas voor klanten die behoren tot

« Sociale categorieen » : 38
— door een tussenkomst van het OCMW voor abonnees

« Sociale categorieen » en « Geen sociale categorieen » : 427

2. Afgesloten klanten, genietend van het specifiek sociaal
tarief: geen.

3. Afsluitingen na plaatsing van de 4A voor abonnees
genietend van het specifiek sociaal tarief : geen.

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.)

devaluation de 1'ordonaance relative au droit a la fouiid-
ture miaimale d'electricite.

L'honorable Secretaire d'Etat a promis une evaluation de
1'ordonnance relative a la fourniture minimale d'electricite.

Dans ce contexte, Ie Secretaire d'Etat peut-il repondre aux
questions suivantes ?

1. A-t-il pu observer des differences dans les pratiques des
societes de distribution notamment en ce qui concerne Ie
nombre de coupures de compteurs et Ie nombre de poses de
limitateurs de puissance 4A (en precisant s'il s'agit de poses
automatiques pour des personnes justifiant d'une protection
particuliere, s'il s'agit de demandes emanant du consomma-
teur ou du CPAS) ?

2. Peut-il m'indiquer s'il y a eu des cas de coupures chez
des personnes de la premiere categoric au moment d'une
difficulte de paiement et a cause de quoi ?

3. Chez ces memes personnes, y a-t-il eu des coupures
apres la pose du limitateur ? Dans quelles conditions et pour
quel motifs ?

4. Avez-vous eu connaissance de cas de retablissement de
fourniture normale, apres apurement de la dette ? Dans
1'affirmative, combien ?

5. Je souhaiterais egalement connaitre, en ce qui concerne
1'enquete (prevue a 1'article 6), Ie moment ou elle se situe, son
contenu et ses resultats.

6. Pourriez-vous me faire savoir s'il y a eu des difficultes a
obtenir des plans de paiement acceptables pour Ie consomma-
teur et selon quels criteres ces plans ont ete etablis ?

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

Chiffres pour Pannee 1992.

Pour Sibelgaz:

1. Nombre de coupures electricite effectuees : 1.070

Limiteurs 4A places : 473
— a la demande du client « Hors categories sociales » : 8
— par les services du Sibelgaz pour des clients appartenant a

des « Categories sociales »: 38
— a 1'intervention du CPAS pour des clients «Categories

sociales » et «Hors categories sociales » : 427

2. Clients beneficiant du tarif social specifique coupes :
aucun.

3. Coupures apres 4A place pour des clients beneficiant du
tarif social specifique : aucune.

368



2938 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 16 april 1993 (nr. 29)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 16 avril 1993 (n° 29)

4. Aantal weggenomen vermogensbeperkers en herstel van
het gewone vermogen : 274.

5. Sociaal onderzoek:

a) een eerste lijst van abonnees die de betalingen staakten en
niet weigerden opgenomen te woren op de lijsten, wordt 7
dagen na de ingebrekestelling naar het OCMW gestuurd
(47 dagen na het versturen van de factuur).

Leidt tot een eerste onderzoek door het OCMW (er wordt
geen rapport overgemaakt, Sibelgas wordt wel op de
hoogte gebracht van de sociale gevallen en verschillende
opiossingen worden door het OCMW yoorgesteld zoals
afbetalingsplannen al dan niet gepaard gaande met de
plaatsing van een vermogensbeperker, soms directe finan-
ciele tussenkomst).

b) Na de plaatsing van de 4A wordt de lijst naar het OCMW
gestuurd. Sibelgas ontvangt geen resultaten van de sociale
onderzoeken na de plaatsing van de 4A.

6. Afbetalingsplannen « Residentiele klanten » :

Toegestaan: 8.364
Niet gerespecteerd : 2.363

De meeste afsluitingen zijn het gevolg van het niet-
respecteren van de betalingstermijnen.

De afbetalingsplannen worden opgemaakt volgens voor-
stellen van het OCMW, of in direct overleg met de abonnee
waarbij het prive-leven gerespecteerd wordt en rekening
gehoudend wordt met de financiele draagkracht.

Voor de Intercommunale Interelec :

1. Het aantal afsluitingen van elektriciteitstellers sinds het
van kracht worden van de ordonnantie met betrekking tot het
recht op een minim umlevering van elektriciteit bedraagt:
2.336

Het aantal vermogensbeperkers 4A geplaatst sinds het van
kracht worden van de hierboven vermelde ordonnantie : 146

— automatische plaatsing bij personen die tot een sociale
categorie behoren : 9

— plaatsingen op aanvraag van de klant: 137.

2. Abonnees die behoren tot een sociale categorie bij wie
de elektriciteit werd afgesloten op het ogenblik dat er
betalingsmoeilijkheden waren : geen.

3. Aantal klanten behorend tot een sociale categorie bij
wie de vermogensbeperker 4A werd weggenomen ten gevolge
van de verhuizing van de klant: 1.

4. In 28 gevallen werd opnieuw een normale elektriciteits-
levering voorzien nadat de schuid aangezuiverd was. In de
overige gevallen is de schuid nog niet aangezuiverd.

5. Het sociaal onderzoek vindt in sommige gevallen plaats
nadat het OCMW de lijst heeft ontvangen van de abonnees
aan wie ingebrekestelling verzonden werd; in andere gevallen
vindt het sociaal onderzoek plaats nadat het OCMW bericht
heeft ontvangen dat een vermogensbeperker 4A werd
geplaatst. In al deze gevallen ging het OCMW akkoord met
de plaatsing.

6. Over't algemeen worden geen moeilijkheden ondervon-
den voor het opstellen van de afbetalingsplannen. De criteria
volgens weike deze plannen worden opgemaakt zijn onder
meer de sociale toestand van de klant, de samenstelling van
het gezin en de omvang van de schuid. Elk geval wordt
afzonderlijk onderzocht.

4. Nombre de limiteurs retires avec retablissement de la
puissance normale : 274.

5. Enquete sociale :

a) une premiere liste de clients en cessation de paiement
n'ayant pas refuse de figurer sur les listes est envoyee aux
CPAS 7 jours apres mise en demeure (47 jours apres
emission de la facture).

Le CPAS precede a une premiere enquete (pas de rapport
fourni, Sibelgaz est informe des cas sociaux et diverses
solutions sont proposees par le CPAS, telles que plans de
paiement assortis ou non de pose d'un limiteur, parfois
intervention financiere dkecte).

b) Apres placement du 4A, envoi de la liste au CPAS. Nous
ne recevons pas de resultat d'enquetes sociales apres pose
du4A.

6. Plans de paiement « Clients residentiels » ;

Accordes: 8.364
Non respectes : 2.363

La majorite des coupures effectuees sont consecutives au
non respect des delais de paiement.

Les plans de paiement son conclus suivant les propositions
du CPAS, ou en accord direct avec le client en respect de sa vie
privee en tenant compte de ses possibilites financieres.

Pour 1'Intercommunale Interelec :

1. Nombre de coupures electricite depuis 1'entree en
vigueur de 1'ordonnance relative au droit a la fourniture
minimale d'electricite: 2.336

Nombre de limiteurs de puissance 4A places depuis 1'entree
en vigueur de 1'ordonnance reprise ci-dessus : 146

— placements automatiques chez les clients appartenant a une
categorie sociale: 9

— placements a la demande du client: 137.

2. Nombre d'abonnes appartenant a une categorie sociale
chez lesquels la fourniture d'electricite a ete interrompue au
moment ou les difficultes de paiement sont apparues : aucun.

3. Nombre de clients appartenant a une categorie sociale et
chez qui le limiteur de puissance 4A a ete enleve suite au
demenagement du client: 1.

4. Dans 28 cas, une fourniture normale d'electricite fut a
nouveau envisagee apres apurement de la dette. En ce qui
concerne les autres cas, la dette n'a pas encore ete apuree.

5. Dans certains cas, 1'enquete sociale a lieu apres que le
CPAS ait recu la liste des abonnes a qui une mise en demeure a
ete envoyee. Dans d'autres cas, 1'enquete sociale a lieu apres
que le CPAS ait recu 1'avis de placement du limiteur de
puissance 4A. Le CPAS avait, pour tous ces cas, marque son
accord pour proceder au placement du limiteur de puissance
4A.

6. Dans 1'ensemble, on ne rencontre pas de difficultes pour
1'etablissement des plans de paiement. Les criteres suivant
lesquels ces plans sont etablis sont entre autres la situation
sociale du client, la composition du menage et 1'importance de
la dette. Chaque cas est analyse separement.
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Vraag nr. 96 van de heer Vandenbossche d.d. 26 februari
1993 (N.):

Wagering van toepassiag van ordonnanties door de
recbtscolleges.

De ordonnanties onderscheiden zich van decreten in de zin
dat zij kunnen worden aangevochten voor de gewone rechter
en dus niet dezelfde rechtskracht hebben als een decreet of een
gewone wet, weike zijn gelijkgeschakeld.

Kan de heer Staatssecretaris laten weten of in het kader van
zijn bevoegdheden er reeds een aanvechting is geweest van een
van zijn ordonnanties voor de gewone rechter ?

In positiefgeval, kan de heer Staatssecretaris mij de gronden
van die weigering van toepassing laten kennen ?

Antwoord: In antwoord op zijn schriftelijke vraag kan ik
het geachte raadslid meedelen dat er nog geen aanvechtingen
geweest zijn voor de rechtscolleges omtrent de ordonnanties
die in het kader van mijn bevoegdheden vallen, in toepassing
van artikel 9 van de bijzondere wet met betrekking tot de
Brusselse Instellingen.

Question n° 96 de M. Vandenbossche du 26 fevrier 1993
(N.):

Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.

Les ordonnances se distinguent des decrees en ce sens qu'elles
peuvent etre contestees devant Ie juge ordinaire et qu'elles
n'ont done pas la meme force de droit qu'un decret ou qu'une
loi ordinaire, lesquels sont mis sur pied d'egalite.

Le Secretaire d'Etat peut-il me dire si, dans Ie cadre de ses
competences, il y a deja eu contestation d'une de ses ordon-
nances devant le juge ordinaire ?

Dans 1'affirmative, le Secretaire d'Etat peut-il me communi-
quer les motifs a la base du refus de les appliquer ?

Repoase : J'ai 1'honneur de repondre a 1'honorable membre
qu'il n'y a pas eu de procedures judiciaires concernant les
ordonnances dans le cadre de mes competences, en application
de 1'article 9 de la loi speciale relative aux Institutions bruxel-
loises.

Vraag nr. 97 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993 (Fr.) :

De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke open-
bare maatscbappijen en van de tedea van de adviesraden.

Kan de heer Staatssecretaris me het bedrag meedelen van de
bezoldiging van de voorzitter en eventueel van de andere
bestuurders van de gewestelijke openbare maatschappijen en
de adviesraden waar de Staatssecretaris toezicht op uitoefent,
alsmede het bedrag van hun presentiegelden en van de onkos-
tenvergoeding waarop de bestuurders aanspraak kunnen
maken ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid in te lichten dat ik
slechts de voogdij heb over een adviesraad, namelijk de Hoge
Raad voor de Dringende Medische Hulp. Noch aan de Voor-
zitter, noch aan de andere beheerders wordt hiervoor een
vergoeding, zitpenningen of verblijfskosten toegekend.

Question n° 97 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.):

Les emoluments des administrateurs des societes publiques
de la Region et des membres des conseils consultants.

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il m'indiquer le montant
de 1'indemnite allouee au President, eventuellement aux autres
administrateurs ainsi que celui des jetons de presence et des
remboursements de frais des administrateurs auxquels ces
derniers peuvent pretendre au sein des societes publiques
regionales et des conseils consultants dont le Secretaire d'Etat a
la tutelle ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que je n'ai que la tutelle d'un conseil consultatif, c'est-a-dire le
Conseil superieur pour 1'Aide Medicale Urgente. Ni au Presi-
dent, ni aux autres administrateurs une indemnite, des jetons
de presence ou des remboursements de frais ne sont alloues.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vraag nr. 245 van de heer Zenner d.d. 14 december 1992
(Fr.):

Qnafhankelijkheid van de leden van de Koninldijke Com-
missie voor Monumenten en Landschappea .

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 belari'gen-
confucten 'van ge.w'estelijke gezagsdragers >i nbgmaals uiting
gegeven aanzijff'streven om eike toestand met dubbele belan-
jgeA 'of eike toestand'waarin een gezagdrager tegelijk rechter en
partij is, te vermijden.

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

et de la Politique de 1'Eau

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

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

Au cours de la seance du CRB du mercredi 21 octobre 1992,
M. le Ministre-President, en reponse a mon interpellation
concernatit «la deontqlogie et les conflits d'mteretS de respon-
sables regionaux », a reitere son sotuci, manifesto deja anterieu-
remerit, d'eviter,' toute situation de dualite d'interets pu tQute
situation dans laquelle' un reponsable est' a1 la fors juge et partie.
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Ik verneem dat tijdens de vergadering van 2 december 1992
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschap-
pen een gunsdg 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 niet
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 ?

Aatwoord: De Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen gaf mij de nodige informatie door om, zoals
ik op 13 januari 1993 beloofde, de vraag te beantwoorden.

Met betrekking tot de behandeling van het dossier van het
Charles-Albert kasteel, blijkt dat de auteur van het ontwerp
van BPA Vorst-Oost Noordelijk gedeelte zich teruggetrokken
heeft uit de vergadering toen de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen zich moest uitspreken over
het dossier van BPA.

Voor zover bekend bij de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen, werd het andere lid van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
naar wie het geachte lid verwijst, enkel belast met een
voorafgaande historisch onderzoek voor de restauratie van
het kasteel.

Wat betreft de criteria en de onverenigbaarheden, bedoeld
om de algehele onafhankelijkheid van de leden van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
met betrekking tot de onderzochte dossiers te verzekeren, stelt
men vast dat noch het koninklijk besluit van 13 december
1968, noch het koninklijk besluit van 28 april 1989, met
betrekking tot de samenstelling, de organisatie en de bevoegd-
heden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen, een bepaling in die zin voorzagen.

Toch hoop ik hier in de nabije toekomst iets aan te
verhelpen overeenkomstig de bepalingen van het artikel 3, § 2
van de ordonnantie inzake het behoud van het onroerende
erfgoed.

In de hoop het geachte lid een bevredigend antwoord
verstrekt te hebben.

II 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 ?

Repoase : Faisant suite a ma reponse du 13 janvier 1993,
j'ai recu les elements d'information demandes a la Commis-
sion royale des Monuments et des Sites.

Concernant Ie traitement du dossier du chateau Charles-
Albert, il apparait que 1'auteur de projet du PPA Souverain
Est-Partie Nord s'est retire de la reunion lorsque la Commis-
sion royale des Monuments et des Sites a eu a se prononcer
sur Ie dossier du PPA.

A la connaissance de la Commission royale des Monuments
et des Sites, 1'autre membre de la Commission royale des
Monuments et des Sites auquel 1'honorable membre fait
allusion n'avait ete charge que d'une etude historique preala-
ble a la restauration du chateau.

En ce qui concerne les criteres et incompatibilites destines a
assurer la totale independance des membres de la Commis-
sion par rapport aux dossiers examines, il faut constater que
ni 1'arrete royal du 13 decembre 1968 ni 1'arrete royal du
28 avril 1989, concernant la composition, 1'organisation et les
attributions de la Commission royale des Monuments et des
Sites, n'ont prevu de dispositions en ce sens.

Je compte cependant y remedier prochainement, conforme-
ment aux dispositions de Particle 3, § 2 de 1'ordonnance
relative a la conservation du patrimoine immobilier.

J'espere ainsi avoir pu satisfaire aux interrogations de
1'honorable membre.

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

Benamiag van de Brusselse Executieve in de briefwisseling
met de aadere 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.

Question n° 248 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.
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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 ben zo vrij het geachte lid te bevestigen dat
de beschikkingen van de Grondwet integraal nageleefd wor-
den op het domein dat hem aanbelangt.

Omdat ik geen zin heb me door het opiettende lid te laten
catalogeren en vertrouwen heb in het volgende spreekwoord :
«Die schuld bekent heeft half geboet», moet ik verschillende
overtredingen tegenover de officiele terminologie bekennen.
Die overtredingen ontstaan uit de bezorgdheid goed begrepen
te worden door mijn gesprekspartners.

In mijn leven verwijs ik regelmatig naar Moliere die een kat
een kat noemt.

Daarom gebruik ik liever de uitdrukkingen «parlement,
kamerlid, wet of gewestelijke regering» dan «raad, raadslid,
ordonnantie of gewestelijke executieve». Uit verwaandheid ?
Helemaal niet! De provincies worden toch ook beheerd door
een «provinciebestuur» en door «permanente afgevaardig-
den». Het huis van de gouverneur is toch het «Provindaal
Paleis»?

De zaak lijkt dus gesloten.

Zou ik zo stoutmoedig zijn te bekennen dat ik de uitdruk-
king « College de 1'Assemblee de la Commission communau-
taire francaise de Bruxelles» en de afkorting ervan «Cocof»
bijna nooit gebruik ? Ik gebruik daarvoor de termen «1'admi-
nistration francaise de Bruxelles» en «l'assemblee francaise
de Bruxelles » naar gelijkenis met de Brusselse advocaten die
aangesloten zijn bij «l'0rdre des avocats du Barreau de
Bruxelles ».

Ik zai het hier bij laten, anders zou men mij kunnen
verdenken van het willen voeren van een taalstrijd in deze
kolommen.

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 ?

Repoase: Je me permets de confirmer a 1'honorable
membre que les dispositions de la Constitution sont integrale-
ment respectees dans Ie domaine qui Ie preoccupe.

Cependant, peu desireux de me faire chapitrer par 1'hono-
rable membre dont je connais la vigilance et confiant dans Ie
proverbe qui veut que faute avouee soit a moitie pardonnee, je
tiens a confesser de nombreux manquements a la terminolo-
gie officielle, manquements pour lesquels je n'ai pour seule
excuse que Ie souci d'etre bien compris de mes interlocuteurs.

Moliere est, dans ma vie, une reference constante : « Pour
dire : il pleut, dites : il pleut».

Ce souci me fait preferer souvent aux expressions « conseil,
conseiller, ordonnance ou executif regional*, celles, plus
parlantes a nos oreilles, de «parlement, depute, loi ou
gouvernement regional». Plus pretentieuses, retorqueront
certains. Que nenni! Subordonnees aux regions, les provinces
ne sont-elles pas regies par un « gouvernement provincial» et
des «deputes permanents»? La residence du gouverneur
n'est-elle pas Ie « palais provincial» ?

La cause me semble entendue.

Pousserais-je des lors 1'audace jusqu'a avouer ceci encore ?
J'evite d'user de 1'expression « College de 1'Assemblee de la
Commission communautaire francaise» et de la trop ridicule
«Cocof» pour dire plus simplement «1'administration fran-
caise de Bruxelles » et «l'assemblee francaise de Bruxelles », a
1'instar de nos avocats bruxellois de langue francaise qui sont
inscrits, selon leur formule, a «1'Ordre francais des Avocats
de Bruxelles ».

J'arrete la, si 1'honorable membre me Ie permet, cette
confession, sans quoi on pourrait me soupconner de vouloir
ouvrir, dans ces colonnes, une chronique de langage.

Vraag nr. 250 van mevrouw Nagy d.d. 8 februari 1993 (Fr.):

De luifel van de St-Gbislaiaschool.

Ik verneem dat Stad Brussel onlangs de luifel van de
St-Ghislainschool (beschermd Hortagebouw) heeft laten
wegnemen, omdat deze de veiligheid van de schoolkinderen
bedreigde. Deze verwijdering gebeurde in akkoord met de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
en het kabinet van de Staatssecretaris.

Kan de Staatssecretaris me meedelen :

1. aan wie de restauratie werd toevertrouwd ?
2. wanneer de luifel werd weggenomen ?
3. op hoeveel de restauratie wordt geschat en wie de kosten

ervan moet dragen ?
4. in hoeveel fasen de operatie is verlopen en wanneer de

luifel opnieuw wordt geplaatst ?
5. welk advies de Koninklijke Commissie voor Monumenten

en Landschappen hieromtrent heeft verleend ?

Question n° 250 de M°" Nagy du 8 fevrier 1993 (Fr.) :

La marquise de I'ecole St-Gbislain.

II me revient que la marquise de I'ecole St-Ghislain (ecole de
Horta, classee) a ete recemment enlevee par la Ville de
Bruxelles. Le danger que representait cette marquise endom-
magee pour la securite des enfants de I'ecole est la raison qui a
ete evoquee pour justifier 1'enlevement, enlevement qui,
semble-t-il, s'est fait en accord avec la Commission royale des
Monuments et Sites et avec le Cabinet du Secretaire d'Etat.

Le Secretaire d'Etat peut-il me dire :

1. a qui a ete confiee cette restauration ?
2. quand a-t-on precede a 1'enlevement ?
3. quel est la previson en matiere de cout de la restauration et

a qui sera-t-il impute ?
4. quel a ete le phasage de 1'operation et a quel moment la

marquise sera-t-elle replacee ?
5. quel est 1'avis de la Commisson royale des Monuments et

Sites a ce sujet ?
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Aatwoord : In antwoord op uw informatieaanvraag betref-
fende de verwijdering van de luifel van de school, opgetrok-
ken door architect V. Horta, Sint-Gisleinsstraat 40, vindt u
hierna alle in ons bezit zijnde antwoordelementen :

1. De demontage werd toevertrouwd aan de firma Vande-
kerckhove.

2. De verwijdering vond plaats op 8 december 1992.

3. De kostprijs op basis van een eerste schatting: ±
600.000 fr. Deze uitgave wordt geboekt op de buitengewone
begroting van het departement Onderwijs van de Stad
Brussel. De Stad dient een aanvraag tot gewestelijke subsidies
in.

4. De restauratie gebeurt in een enkele fase. Volgens de
Stad Brussel zai de afwerking slechts voor 1994 zij'n.

5. De Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen kreeg op 5 juni 1991 een aanvraag voor
werken van de Stad Brussel. Op 3 juli 1991 vroeg ze een
analyse van de verflagen en een voorstel tot polychromie.

Op 19 augustus 1992 heeft de Commissie de vraag
opnieuw onderzocht en heeft ze de voorstellen tot polychro-
mie, die ze nog niet gekregen had, opgeeist. Tot op heden
ontving de Commissie geen antwoord.

Door haar brief van 18 juli 1991, herinnerde de Konink-
lijke Commissie voor Monumenten en Landschappen de Stad
eraan dat «noch het advies van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen, noch dat van het
College, zeifs niet de bouwvergunning, toestemmmg verlenen
tot het uitvoeren van veranderingswerken aan een beschermd
goed » en dat hiervoor een besluit van de Executieye noodza-
kelijk is.

De demontage maakte geen deel uit van een besluit die
hiervoor toestemming verleende. Daarom heb ik op
29 december 1992 een brief geschreven aan de Stad om haar
te herinneren aan het belang dat wij hechten aan dit gebouw
en aan de te volgen procedure.

Repoase: En reponse a votre demande d'informations
concernant 1'enlevement de la marquise de 1'ecole, construite
par 1'architecte V. Horta, rue Saint-Ghislain 40, vous trouve-
rez ci-apres les renseignements en notre possession :

1. Le demontage a etc confie a la firme Vandekerckove.

2. L'enlevement a eu lieu le 8 decembre 1992.

3. Sur base d'une premiere estimation, le montant s'eleve-
rait a ± 600.000 F. La depense sera imputee sur le budget
extraordinaire du departement Enseignement de la Ville de
Bruxelles. La Ville soliicitera les subsides regionaux.

4. La restauration s'effectuera en une phase. L'achevement
de 1'operation ne pourrait etre effectif qu'en 1994, selon la
Ville de Bruxelles.

5. La Commission royale des Monuments et des Sites a ete
saisie en date du 5 juin 1991 d'une demande de travaux par la
Ville de Bruxelles. Le 3 juillet 1991, elle a demande une
analyse des couches de peintures et qu'une proposition de
polychrome lui soit soumise.

Le 19 aout 1992, la Commission a reexamine la question et
a reclame les propositions de polychrome qui ne lui avaient
pas ete communiquees. A ce jour, la Commission n'a pas eu
de reponse.

Par lettre du 18 juillet 1991, la Commission royale des
Monuments et des Sites avail rappele a la Ville que « ni 1'avis
de la Commission royale des Monuments et des Sites, ni celui
du College, ni meme le permis de batir ne constitue une
autorisation et ne permet de realiser les travaux modificatifs a
un bien classe » et qu'un arrete de PExecutif est indispensable.

Le demontage n'a pas fait 1'objet d'un tel arrete 1'autori-
sant. Des lors, j'ai ecrit des le 29 decembre 1992 a la Ville afin
de lui rappeler tout 1'interet que nous portons a ce batiment et
la procedure en application.

Vraag nr. 251 van mevrouw Huytebroeck d.d. 8 februari
1993 (Fr.) :

De portierswoniag van het Rood Klooster te Oudergem.

Ik verneem dat er in het buitengewone oord van het Rood
Klooster problemen rijzen pmtrent de toekomst van de
portierswoning die gelegen is aan de ingang van het be-
schermde oord. Dit gebouw heeft inderdaad lange tijd als
portierswoning dienst gedaan alvorens het als kunstenaars-
atelier werd ingericht.

Sedert enige jaren staat het gebouw leeg en lijkt het te
verkommeren bij gebrek aan onderhoud.

Volgens mijn inlichtingen zou het oord dat eigendom is van
de Administratie van Domeinen en dus onder de nationale
regering en Minister Maystadt ressorteert, worden overgedra-
gen aan de bicommunautaire Brusselse overheid.

Zouden de heren Ministers een antwoord kunnen geven op
de volgende vragen;

Question n° 251 de M"' Huytebroeck du 8 fevrier 1993 (Fr.) :

La coaciergerie du Rouge-Cloitre a Auderghem.

II me revient que dans 1'extraordinaire site du Rouge-
Cloitre a Auderghem, se posent des problemes quant a
1'avenir d'un batiment nomme «la conciergerie» et situ6 a
P entree du site classe. Ce batiment a effectivement longtemps
servi de conciergerie avant d'etre transforme en atelier
d'artistes.

Depuis quelques annees, le batiment est vide et semble
deperir par manque d'entretien.

D'apres mes informations, le site appartenant a 1'Adminis-
trarion des Domaines et relevant done du National et du
Ministre Maystadt serait cede au secteur bicommunautaire
bruxellois.

Messieurs les Ministres pourraient-ils repondre aux ques-
tions suivantes :
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— is het oord reeds overgedragen aan de bicommunautaire
Brusselse overheid, met weike overeenkomst en onder
weike voorwaarden ?

— onder de bevoegdheden van weike minister valt dit oord en
met name dit gebouw ?

— zijn er reeds projecten in overweging genomen met het oog
op de renovatie en de bestemming van dit pand ?

— denkt de of denken de bevoegde ministers eraan voor dit
pand en culturele bestemming te behouden, daar er kunste-
naarsateliers zijn ingericht zou het immers interessant zijn
deze te behouden.

Aatwootd: Het landschap Rood Klooster, dat wezenlijk
deel uitmaakt van het Zonienwoud, is beschermd sinds
2 december 1959. Op 12 mei 1992 organiseert een koninklijk
besluit de eigendomsoverdracht van de bezittingen van het
landschap Rood Klooster van de Staat naar het Gewest. Voor
het beheer van dit landschap, waarvan enkele terreinen het
statuut van domaniaal natuurreservaat en domaniaal woud-
reservaatraad hebben, raad ik u aan contact op te nemen met
Minister Didier Gosuin.

Het ingangspaviljoen, in uw vraag «de portierswoning»
genoemd, is beschermd als monument sinds 16 november
1965 evenals de gebouwen van de voormalige priori)' en de
muur. Ik heb geen enkel dossier in mijn bezit over eventuele
renovarieprojecten of besremmingsplannen van deze plaatsen.
Ik zai niet nalaten er u van op de hoogte te brengen wanneer
ik toch een dossier zou toekrijgen.

— Ie site a-t-il deja ete cede au bicommunautaire bruxellois,
suivant quelles conventions ou conditions ?

— des competences de quel ministre ce site et plus particulie-
rement ce batiment releve-t-il ?

— des projets de renovation et d'affectation de ce batiment
ont-ils deja ete envisages ?

— Ie ou les ministres responsables envisagent-ils de garder a ce
batiment une destination culturelle, des ateliers d'artistes
ayant ete amenages il serait interessant de les conserver.

Repoase: Le site du Rouge-Cloitre, entire de la Foret de
Soignes, est classe depuis le 2 decembre 1959. En date du
12 mai 1992, un arrete royal organise le transfert de la
propriete des biens du site du Rouge-Cloitre de 1'Etat a la
Region. Je vous invite a entrer en contact avec le Ministre
Didier Gosuin au sujet de la gestion de ce site, dont certains
terrains ont le statut de reserve naturelle domaniale et de
reserve forestiere domaniale.

Le pavilion d'entree, nomme «conciergerie» dans votre
question, est classe comme monument depuis le 16 novembre
1965 ainsi que les bailments de 1'ancien prieure et le mur de
cloture. Je ne suis en possession d'aucun dossier concernant
d'eventuels projets de renovation et d'affectation de ces lieux.
Je ne manquerai pas de vous en informer lorsqu'un dossier me
parviendra.

Vraag nr. 252 van de heer Guillaume d.d. 11 februari 1993
(Fr.):

Het lot van de gebouwea van de Koniuklijke MHitaiie
School

Ik verneem dat u samen met de Koninkliljke Commissie
voor Monumenten en Landschappen in oktober 1992 een
bezoek heeft gebracht aan de gebouwen van de Koninklijke
Militaire School, met het oog op een eventuele bescherming
van deze gebouwen.

Kan u me zeggen hoever het staat met de eventuele
procedure tot bescherming van deze gebouwen en of er onder
andere een voorafgaand onderzoek heeft plaatsgehad ?

Antwoord: Gelet op de scenario's die de Minister van
Defensie in gedachten heeft met betrekking tot de toekomst
van de Koninklijke Militaire School, heb ik de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen onmiddellijk
onderhouden over het belang van haar bescherming. Vervol-
gens heb ik de gebouwen bezocht in tegenwoordigheid van
haar directeur. Het gaat om een statig en opmerkelijk
bouwwerk van architect Henri Maquet in klassieke stij'l,
gemengd met Lodewijk XVI elementen.

Eens in bezit van het voorstel van de Commissie, heb ik op
de gewestelijke Executieve van 15 januari 1993, het punt
ingeschreven met betrekking tot de opening van het vooraf-
gaand onderzoek aan de bescherming van de Koninklijke
Militaire School.

Wat is er nu allemaal begrepen in de eventuele rangschik-
king? De gebouwen langsheen de Renaissancelaan (hoofd-
vieugel) en de gebouwen die de grote binnenkoer omringen.

Question n° 252 de M. Guillaume du 11 fevrier 1993 (Fr.)

L'aveair des bailments de I'Ecole royale militaire.

II me revient que les bailments de I'Ecole Royale Militaire
ont ete visites en octobre 1992 par la Commission des
Monuments et Sites et vous meme, en vue d'un classement
eventuel de ces bailments.

Puis-je demander ou en est 1'eventuelle procedure de
classement de ces batiments et, notamment, si une enquete
prealable au classement a ete ouverte ?

Reponse: Vu les scenarii imagines par le Ministre de la
Defense concernant 1'avenir des batiments de I'Ecole Royale
Militaire, j'ai directement interroge la Commission royale des
Monuments et des Sites quant a 1'interet de son classement.
Ensuite, j'ai visite les batiments en presence de son directeur.
II s'agit d'une oeuvre majestueuse et remarquable de 1'archi-
tecte Henri Maquet, de style classique melange d'elements
Louis XVI.

En possession de la proposition de la Commission, j'ai
inscrit a 1'Executif regional du 15 janvier 1993, le point relatif
a 1'ouverture d'enquete prealable au classement de I'Ecole
Royale Militaire.

Sont concernes par un classement eventuel, les batiments
bordant 1'avenue de la Renaissance (aile principale) et encer-
clant la grande cour interieure.
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De Executieve heeft besloten het punt naar latere datum te
verschuiven ten einde, op initiatief van de Minister-Voorzit-
ter, contact op te nemen met de nationale Minister van
Defensie. Nu wacht ik dus op de resultaten van dit contact.

De bescherming zoals ik die voorstel dwarsboomt in geen
geval de renovatieprojecten die door de vorige nationale
Minister van Defensie voorzien werden, en meer in het
bijzonder het verkozen ontwerp.

L'Executif a decide de reporter Ie point afin qu'« un contact
soit pris par Ie Secretaire d'Etat, a 1'initiative du Ministre-
President avec Ie Ministre de la Defense nationale ». J'attends
les resultats de ce contact et ne manquerai pas de reinscrire ce
point lors d'une prochaine reunion de 1'Executif.

Le classement tel que je Ie propose ne contrecarre en rien les
projets de renovation envisages par le Ministre de la Defense
nationale precedent et tout particulierement le projet prime.

Vraag nr. 253 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993
(Fr.) :

De « restauratie » van de rozentuin van bet Park Toumay-
Solvay.

In het gewestelijk Tournay-Solvaypark werden restauratie-
werken aangevat. De turn van dit gewestelijk park is het werk
van tuinarchitect Jules Buyssens die eveneens het park van de
Terkamerenabdij en het Astridpark heeft ontworpen.

In het centraal gedeelte van het park is een rozentuin
gemaakt met prachtige uitgehouwen blauwe stenen. Zai de
door het Gewest begonnen «restauratie» rekening houden
met de originele elementen van deze rozentuin ?

Zullen de originele blauwe stenen, oude grafstenen,
opnieuw geplaatst worden? Indien sommige elementen ver-
vangen moeten worden, zou dat gebeuren met natuurlijke
kwaliteitsmaterialen of met beton ?

Aangezien het over een waardevol werk gaat, houdt de
Koninklijke Commissie voor Landschappen en Monumenten
toezicht over de werkzaamheden ?

Antwoord: De vraag van het geachte lid heeft mijn voile
aandacht weerhouden.

De restauratiewerken van de rozentuin van het Tournay-
Solvaypark behoren tot de bevoegdheid van mijn collega,
Minister van Leefmilieu, Didier Gosuin, zodoende kan u de
vraag best aan hem stellen.

Daarenboven maakte het Tournay-Solvaypark geen deel uit
van een beschermingsbesluit of van een opening van onder-
zoek waardoor de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen geen kennis had van dit project tot heraan-
leg.

Question n° 253 de M°" Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.)

La « restauration » de la roseraie du Pare Toumay-Solvay.

Des travaux de «restauration» ont ete entrepris dans la
propriete regionale Tournay-Solvay. Le jardin de ce pare
regional est 1'oeuvre de 1'architecte de jardin Jules Buyssens, a
qui on doit egalement le pare de 1'Abbaye de la Cambre et le
pare Astrid.

Le pare comprend, dans sa partie centrale, une roseraie
composee de magnifiques pierres bleues taillees. La «restau-
ration» entamee par la Region, respecte-t-elle les elements
d'origine de cette roseraie ?

Les pierres bleues d'origine, anciennes pierres tombales,
seront-elles replacees ? Si certains elements doivent etre rem-
places le seront-ils par des materiaux naturels de qualite ou
par du beton ?

Etant donne qu'il s'agit d'une ceuvre de valeur, la Commis-
sion royale des Monuments et Sites surveille-t-elle les tra-
vaux?

Repoase : La question de 1'honorable membre a retenu ma
meilleure attention.

Les travaux de restauration de la roseraie du Pare Tournay^
Solvay relevant de la competence de mon collegue le Ministre
de 1'Environnement Didier Gosuin, il y a lieu de lui adresser
votre question.

Pour le surplus, le Pare Tournay-Solvay n'ayant pas fait
1'objet d'un arrete de classement ou d'une ouverture d'en-
quete, la Commission royale des Monuments et des Sites n'a
pas eu a connaltre de ce projet de reamenagement. ,

Vraag nr. 254 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993
(Fr.):

Het station van Ukkel-Stalle.

Sedert januari 1991 werd door het personeelsgebrek van de
NMBS in het station Ukkel-Stalle, een reeks daden van
vandalisme in de hand gewerkt waardoor vandaag dit
gedeelte van het Brussels stationspatrimonium in gevaar
komt. Terwiji de NMBS overweegt de opslagplaatsen en de
aanpalende terreinen te verhuren of te verkopen vraag ik de
Staatssecretaris of er reeds een beschermingsprocedure voor
het station werd aangevat en, in voorkomend geval, in welk
stadium deze procedure zich bevindt.

Question n" 254 de M°" Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

La gare de Uccle-Stalle.

L'absence de personnel de la SNCB a la gare d'Uccle-Stalle
depuis janvier 1991 a encourage une serie d'actes de vanda-
lisme qui mettent aujourd'hui en peril cette partie du patri-
moine ferroviaire bruxellois. Alors que la SNCB envisage la
location ou la vente des entrepots et terrains qui la jouxtent, le
Secretaire d'Etat peut-il me dire si une procedure de classe-
ment de la gare a ete entamee et, le cas echeant, le stade dans
lequel se trouve cette procedure.
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Kan de Staatssecretaris mi) bovendien zeggen of hij maatre-
gelen overweegt om het stationsgebouw te vrijwaren evenals
het domein waarop het is gevestigd, met name de rij huizen uit
1894 die grenzen aan de Victor Allardstraat ?

Antwoord: Vermits ik er laatst nog geweest ben kan ik
gerust stellen dat het station Ukkel-Stalle me niet onbekend is.

Anderzijds maakt het deel uit van de gebouwen van de
NMBS die reeds geruime tijd geleden de aandacht trokken van
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen.

Ik heb vernomen dat het voorstel tot opening van het
voorafgaand onderzoek aan de bescherming kortelings zai
besproken worden.

Wat betreft de huizen gelegen V. Allardstraat, tegenover het
station, heb ik de Commissie onlangs aangeschreven ten einde
te vragen de eventuele bescherming te overwegen.

Het spreekt voor zich dat, eens in het bezit van het dossier en
van een gunstig advies van de Commissie, ik het onderzoek zai
voorstellen aan de Executieve, zo spoedig mogelijk indien het
beschermd wordt, bij de inwerkingtreding van de ordonnantie
indien het ingeschreven moet worden op de bewaarlijst.

D'autre part, Ie Secretaire d'Etat peut-il me dire s'il envisage
des mesures de nature a proteger Ie batiment de la gare, ainsi
que Ie site sur lequel il est implante, a savoir la rangee de
maisons, datees de 1894, bordant la rue Victor Allard?

Reponse: Pour m'y etre rendu recemment, je puis vous
certifier que la gare d'Uccle-Stalle ne m'est pas etrangere.

D'autre part, elle fait partie des batiments relevant de la
SNCB qui ont retenu, il y a un certain temps deja, 1'attention de
la Commission royale des Monuments et des Sites.

J'ai appris que la proposition d'ouverture d'enquete preala-
ble au classement allait y etre debattue prochainement.

Apropos des maisons situees rue V. Allard, face a la gare, j'ai
ecrit recemment a la Commission, afin de lui demander d'en
envisager eventuellement la protection.

II est evident que, mis en possession du dossier et d'un avis
favorable de la Commission, je ne manquerai pas de proposer
1'enquete a 1'Executif, dans les meilleurs delais, s'il s'agit de
classer, des 1'entree en vigueur de 1'ordonnance, s'il s'agit
d'inscrire sur la liste de sauvegarde.

Vraag or. 255 van de heer Vandenbossche d.d. 26 februari
1993 (N.):

Weigering van toepassmg van ordonnaaties door de
recbtscolleges.

De ordonnanties onderscheiden zich van decreten in de zin
dat zij kunnen worden aangevochten voor de gewone rechter
en dus niet dezelfde rechtskracht hebben als een decreet of een
gewone wet, weike zijn gelijkgeschakeld.

Kan de heer Staatssecretaris mij laten weten of in het kader
van zijn bevoegdheden er reeds een aanvechting is geweest van
een van zijn ordonnanties voor de gewone rechter ?

In positiefgeval, kan de heer Staatssecretaris mij de gronden
van die weigering van toepassing laten kennen ?

Antwoord : In antwoord op uw vraag vindt u hierna vol-
gende inlichtingen:

Op dit ogenblik is er geen enkele ordonnantie van kracht met
betrekking tot mijn bevoegdheden. De ordonnantie inzake het
behoud van het onroerende erfgoed werd slechts op 19
februari laatstleden aangenomen door de Gewestraad.

De rechtbanken konden dus met nog geen aanvechting ter
zake af te rekenen krijgen.

Question n° 255 de M. Vandenbossche du 26 fevrier 1993
(Fr.):

Refus d'applicatton d'ordoanances par les juridictions,

Les ordonnances se distinguent des decrets en ce sens qu'elles
peuvent etre contestees devant Ie juge ordinaire et qu'elles
n'ont done pas la meme force de droit qu'un decret ou qu'une
loi ordinaire, lesquels sont mis sur pied d'egalite.

Le Secretaire d'Etat peut-il me dire si, dans Ie cadre de ses
competences, il y a deja eu contestation d'une de ses ordon-
nances devant le juge ordinaire ?

Dans 1'affirmative, le Secretaire d'Etat peut-il me communi-
quer les motifs a la base du refus de les appliquer ?

Reponse: En reponse a votre demande d'informations, vous
trouverez ci-apres les renseignements suivants :

Actuellement, il n'existe aucune ordonnance en vigueur
concernant mes competences. En effet, 1'ordonnance relative a
la conservation du patrimoine immobilier a ete adoptee par le
Conseil regional le 19 fevrier dernier.

Les tribunaux de 1'ordre judiciaire n'ont done pas encore eu
a connaltre de contestations a ce sujet.

Vraag nr. 256 van mevrouw de Ville de Goyet d.d.
26 februari 1993 (Fr.):

De Eworegio-tentoonstelliag in de Koaiaklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis.

Het Brussels Gewest schenkt hoe langer hoe meer aandacht
aan zijn archeologische ondergrond. In die optiek treedt het
Gewest op als beschermheer van de tentoonstelling in de
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, gewijd aan de
in de Euroregio blootgelegde archeologische overblijfselen. In
het kader van deze tentoonstelling heeft het Gewest een afde-
ling toegevoegd met betrekking tot de resultaten van de opgra-
vingen in Brussel.

Question n° 256 de M" de Ville de Goyet du 26 fevrier 1993
(Fr.) :

L'exposition Euregio, orgaoisee aux Musses royaiix d'Ait et
d'Histoire.

La Region bruxelloise s'interesse de plus en plus a son sous-
sol archeologique. Dans cette optique, elle parraine 1'exposi-
tion des Musees royaux d'Art et d'Histoire consacree aux
vestiges archeologiques decouverts dans 1'Euregio. Dans le
cadre de cette exposition, la Region a ajoute une section
consacree aux resultats des fouilles entreprises a Bruxelles.

369
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Kan de Staatssecretaris me zeggen waarom de vondsten van
belangrijke opgravingen in de Sint-Michielskathedraal en aan
de Beurs niet tentoongesteld worden ?

Antwoord: Ik hecht in feite een grote betekenis aan de
kennis en het behoud van het Brussels archeologisch erfgoed.
In deze optiek heb ik aan de Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis gevraagd de tentoonstelling « Speurwerk » in
Brussel te ontvangen. Er werd een afdeling aan toegevoegd
met betrekking tot de opgravingen die voor rekening van het
Gewest werden gedaan. Het ging hier dus wel degelijk over
opgravingen die door zekere organismen (zoals de Kerk-
fabriek van de Rijke Klaren) verwezenlijkt werden met over-
eenkomst en toezicht van Monumenten en Landschappen.

Wat betreft de opgravingen die door andere initiatieven
ondernomen werden, hebben we ons op 7 September 1992
gericht tot him verantwoordelijken ten einde tekst en foto te
verkrijgen om te verwerken in onze brochure die uitgebracht
werd in samenwerking met het Gemeentekrediet van Belgie
«Brussel 1993 — Resultaten van de eerste archeologische
opgravingen in het Gewest».

Gezien het dringend was, vroegen wij antwoord voor
1 oktober.

Degenen onder hen die ons antwoordden werden opgeno-
men in de brochure maar de verantwoordelijken van de
opgravingen in de Kathedraal en aan de Beurs hebben te laat
gereageerd (brief ontvangen op 12 november), op dat
moment rolde de brochure van de pers. Wij hebben hun werk
dus aangehaald maar zonder illustraties en volgens de be-
schikbare bondige aantekeningen.

Le Secretaire d'Etat peut-il me dire pourquoi les resultats
des fouilles importantes realisees dans la cathedrale Saint-
Michel et sur le site de la Bourse n'etaient pas presentes dans
cette manifestation ?

Reponse: J'attache en effet une grande importance a la
connaissance et a la conservation du patrimoine archeologi-
que bruxellois. C'est dans cette optique que j'ai demande aux
Musees royaux d'Art et d'Histoire d'accueillir a Bruxelles
1'exposition «Releves d'empreintes». Une section relative aux
fouilles executees a la demande et pour le compte de la
Region, a ere adjointe. U s'agissait done bien des fouilles
realisees par certains organismes (comme la Fabrique d'Eglise
des Riches-Claires) avec convention et supervision des Monu-
ments et des Sites, etant donne 1'absence de Service regional
des fouilles.

A propos des fouilles entreprises grace a d'autres initiatives,
nous nous sommes adresses, le 7 septembre 1992, a leurs
responsables afin d'obtenir un texte et des photos a inserer
dans la brochure editee en collaboration avec le Credit
Communal de Belgique «Bruxelles 1993 - Resultats des
premieres fouilles realisees dans la Region*.

Nous demandions reponse, vu 1'urgence, pour le 1" octo-
bre.

Ceux d'entre eux qui nous ont repondu ont ete repris dans
la brochure mais les responsables des recherches a la Cathe-
drale et a la Bourse se sont manifestos trop tardivement
(courrier recu le 12 novembre), au moment oil la brochure
etait sous presse. Nous avons done cite leur travail mais sans
illustrations et d'apres les breves notices disponibles.

Vraag nr. 257 van mevrouw de Ville de Goyet d.d.
26 februari 1993 (Fr.):

De beraanleg van de Kruidtuin.

Op initiatief van het Brussels Gewest, wordt het Kruidtuin-
park heraangelegd, ten einde er opnieuw een natuurpiek van
te maken waar het prettig vertoeven is. Naast het plaatsen van
nieuwe hekkens om een grotere veiligheid te waarborgen, het
aanleggen van een speelplein, het aanplanten van nieuw
groen, voorziet het herinrichtingsplan ook in het opsmukken
van de beeldhouwwerken. Wat er overblijft van een van de
grootste beeldhouwprogramma's in Brussel van het einde van
de XIX eeuw — een programma met oorspronkelijk 52
sculpturen, van de beste artiesten van die tijd, gekozen door
C. Meunier en G. Van der Stappen — verdient inderdaad de
grootste aandacht. Het is voldoende eraan te herinneren
hoezeer beeldhouwprogramma's en stedebouw op het einde
van de XIX eeuw met elkaar waren verbonden.

Kan de Staatssecretaris me ter zake meedelen ;

— weike maatregelen worden getroffen om de verloedering
van de beeldhouwwerken tegen te gaan ?

— hoe men mecenassen zoekf die bereid zijn de renovatie van
de werken te financieren en waar men deze zoekt ?

Aatwoord: Het geheel dat gevormd wordt door de Kruid-
tuin is beschermd als monument sinds 15 mei 1964.

i De Executieve heeft de inrichtingswerken van deze tuin,
waarvan u in uw vraag melding maakt, goedgekeurd op
23 mei 1991 en 17 September 1992.

de Ville de Goyet du 26 fevrier 1993Question n° 257 de M°
(Fr.) :

Reamenagement du Jardin botanique.

A 1'initiative de la Region bruxelloise, le Pare du Jardin
botanique subit un reamenagement destine a lui faire retrou-
ver une qualite environnementale. En effet, outre le placement
de nouvelles grilles destinees a garantir plus de securite, la
creation d'une plaine de jeux et 1'amelioration de la qualite de
la vegetation, le plan de reamenagement de cet espace prevoit
aussi la renovation des sculptures. Ce qui reste d'un des plus
vastes programmes sculptes a Bruxelles a la fin du XIX' siecle,
programme qui comprenait, a 1'origine, 52 sculptures attri-
buees aux meilleurs artistes de 1'epoque, choisis par C.
Meunier et G. Van der Stappen, merite en effet la plus haute
surveillance. II suffit de se rappeler a quel point, au XIX"
siecle, programmes sculptes et urbanisme etaient lies.

Dans cette optique, le Secretaire d'Etat peut-il me dire :

•" quelles sont les mesures prises pour eviter la degradation
des sculptures ?

— comment s'effectuent les recherches de mecenes, suscepti-
bles de financer une renovation des oeuvres et quels sont les
milieux approches ?

Reponse :. L'ensemble forme par le Jardin Botanique est
classe comme site depuis le 15 mai 1964.

•L'Executif' a autorise des travaux d'amenagement de ce
jardin, dont vous faites mention dans votre question, en date
des 23 mai 1991 et 17 septembre 1992.
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De beeldhouwwerken zij'n niet beschermd als monument
maar gezien hun inplanting in een beschermd geheel, vereisen
alle restauratie- of reinigingswerken ervan, het advies van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
evenals de toelating van de Executieve.

Ik nodig u uit in contact te treden met het Kabinet van
Minister Didier Gosuin, voogdijminister van de dienst van het
Groen Plan, beheerder van deze ruimte, ten einde hun
bedoelingen te kennen.

Ik subsidieer een boek dat nu in de maak is, gewijd aan de
geschiedenis van de Kruidtuin.

Dit werk zai tijdens de boekenbeurs uitkomen bij de
uitgeverij «Les Eperonniers — La lettre volee».

Les sculptures ne sont pas classees comme monument mais
vu leur implantation dans un site classe, tous travaux de
restauration ou de nettoyage de celles-ci demandent avis de la
Commission royale des Monuments et des Sites ainsi qu'auto-
risation de 1'Executif.

Je vous invite a entrer en contact avec Ie Cabinet du
Ministre Didier Gosuin, ministre de tutelle du service du Plan
Vert, gestionnaire de cet espace, afin de connaitre leurs
intentions. '

Je subventionne un livre actuellement en confection consa-
cre a 1'histoire du Botanique.

Cet ouvrage sortira a 1'occasion de la foire du livre aux
editions «Les Eperonniers — La lettre volee».

Vraag nr. 258 van mevrouw Nagy d.d. 2 maart 1993 (Fr.);

Bescbermiag van de gebouwen van architect J.B. Dewin.

In mijn schriftelijke vraag van 2 maart 1992 heb ik u
ondervraagd over de bescherming van de gebouwen van
architect J.B. Dewin, gelegen Mabille, Delva en Finaustraat.
In die tijd heb u gezegd dat er een project tot restauratie ter
studie lag. Op 23 juli jongstleden heb ik u opnieuw hierover
ondervraagd en op 12 augustus 1992 hebt u mij geantwoord
dat het voorontwerp van studie werd onderzocht. U hebt
eveneens vermeld dat u een dossier voor bescherming aan de
Executieve ging voorleggen.

Gezien de tijd die verlopen is sedert dit antwoord, kan de
Staatssecretaris mij zeggen:

1. of het onderzoek van de voorbereidende studie aanleiding
gaf tot een nauwkeurige bestelling en in voorkomend geval
aan wie deze werd toevertrouwd, welk bestek en weike
vervaldata er werden vastgesteld, voor welk bedrag en op
welk begrotingsartikel ?

2. of de vraag tot bescherming bij de Executieve werd
ingediend en op weike datum ? In voorkomend geval, welk
gevolg er aan deze vraag werd gegeven ?

Antwoord: Ten einde het dossier voor te leggen aan de
Executieve, verzocht mijn kabinet rond 15 augustus het
gewestelijk bestuur, het dossier te vervolledigen door toevoe-
ging van de nota ter informatie van de Dienst Stedebouw en
Ruimtelijke Ordening wat de stedebouwkundige toestand van
de Lakense Haard betreft. Deze nota is op 15 januari 1^93 op
mijn kabinet toegekomen. Het dossier zai weldra aan de
Executieve voorgelegd worden.

Zodra de Executieve haar goedkeuring gehecht zai hebben,
zai ik de nodige contacten leggen opdat de voorafgaande
studie aan de restauratie aangevat kan worden.

Question n° 258 de M"" Nagy du 2 mars 1993 (Fr.):

Protection des immeubles de 1'architecte J.B. Dewia.

Dans ma question ecrite du 2 mars 1992, je vous interro-
geais a propos de la protection des immeubles de 1'architecte
J.B. Dewin, sis rue Mabille, Delva et Finau. Vous aviez a
1'epoque fait etat d'un projet de restauration a 1'etude. Le 23
juillet dernier, je vous interrogeais a nouveau a ce sujet et, en
date du 12 aout 1992, vous m'avez repondu que le projet
d'etude preliminaire etait en cours d'examen. Vous faisiez
egalement mention de votre intention de presenter un dossier
de classement a 1'Executif.

Vu le temps ecoule depuis cette reponse, le Secretaire d'Etat
peut-il me dire :

1. si 1'examen de 1'etude preliminaire a abouti a une com-
mande precise et, le cas echeant, a qui elle a ete confiee,
avec quel cahier de charges et quelles echeances, pour quel
montant, et sur quel article budgetaire ?

2. si la demande de classement a ete introduite aupres de
1'Executif, a quelle date ? Le cas echeant, quelles sont les
suites qui ont ete donnees a cette demande ?

Reponse: Afin de presenter le dossier a 1'Executif, mon
Cabinet a demande, a la mi-aout, a 1'Administradon regionale
de bien vouloir completer le dossier par la « note d'informa-
tion du Service Urbanisme et Amenagement du Territoire
quant a la situation urbanistique des batiments du Foyer
laekenois». Cette note nous est parvenue le 15 janvier 1993.
Le dossier sera des lors presente a 1'Executif incessamment.

Des 1'approbation par 1'Executif de 1'ouverture d'enquete,
je ne manquerai pas de prendre les contacts necessaires afin
que 1'etude prealable a la restauration soit entamee.
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Datum Vraag nr.
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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 Tenritoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

19.12.1990

I. 2.1991

27. 3.1991

12. 9.1991

8.10.1991

15.10.1991

II.12.1991

3. 4.1992

21. 5.1992

30. 7.1992

29. 9.1992

24. 9.1992

29. 9.1992

14.10.1992

14.10.1992

530 de Lobkowicz

533 Drouart

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.
Traducrion simultanee des debars lors des conseils commu-

241 Clerfayt o

262 Cornelissen o

297 de Lobkowicz o

369 de Lobkowicz "•

388 de Lobkowicz o

392 Debry o

418 Vandenbossche o

457 de Marcken de Merken *

476 Cauwelier *

498 Galand *

507 Vandenbussche *'•

511 Grouwels "••

514 Simonet »'

naux.

Vernieuwing van het stadsweefsel — Subsidies van de Execu-
tieve.

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

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende
gemeenten.

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

Onderzoeksopdrachten.
Missions d'erudes.
Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St-Gillis.
Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles.

De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten inzake
stadsvernieuwing.

Le remboursement des avances recuperables en matiere de
renovation urbaine.

Renovatie- en saneringspremies.
Primes a la renovation et a 1'assainissement.

Het Verbindingsbureau Brussel-Europa.
Le Bureau de liaison Bruxelles-Europe.

Studie- en Onderzoeksopdrachten door externe organisaties.
Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs.

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

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

' hizagerecht van de gemeenteraadsleden en recht op foto-
copies.

Droit de regard des conseillers communaux et droit a des
photocopies.

' Deficit van het gemeentelijk onderwijs.
Deficit de 1'enseignement communal.

' Opbrengst voor de administratie van de kortingszegels van de
tankstations.

Montant recupere par 1'administration via les timbres-
ristournes des stations-service.

* * Maximumbedragen voor de gemeentelijke belastingen.
Maxima suggeres pour les taxes communales.

o De gewestelijke subsidies voor de gemeenten.
Les subsides regionaux aux communes.
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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

10.11.1992 544 Huytebroeck

10.11.1992 545 de Lobkowicz

7.12.1992 554 Nagy

14.12.1992 558 Zeimer

30.12.1992 564 Drouart

14. 1.1993 566 Nagy

14. 1.1993 567 Hermans

1. 2.1993 568 Roelants du Vivier

14. 1.1993 570 Drouart

2. 3.1993 571 Nagy

19. 1.1993 572 Nagy

21. 1.1993 574 Vandenbossche

21. 1.1993 575 Nagy

21. 1.1993 576 de Patoul

25. 1.1993 578 Nagy

2. 2.1993 579 Debry

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Subsidies voor het herstel van de stoepen in de Anderlecht- 2828
straat.

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

Subsidies voor Inter-Environnement en Bral. 2874
Subventions a Inter-Environnement et au Bral.
Aankoop van het « Maison de la Francite » door de Brusselse , 2875

Agglomeratie.
Rachat de la Maison de la Francite par 1'Agglomeration de

Bruxelles.

Onafhankelijkheid van de leden van de Koninklijke Commis- 2876
sie voor Monumenten en Landschappen.

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

De fondsen voor de samenleving en de integratie per 2876
gemeente.

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

Onderhoud met de Eerste Minister aangaande het Berlay- 2877
montdossier.

Rencontre avec Ie Premier Ministre relative au dossier du
Berlaymont.

Bijkomende inventarisering van clandestiene kantoren door 2828
de gemeente Etterbeek.

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

Vastgoedbeslissingen ten gunste van de Europese instellingen. 2828
Decisions immobilieres au profit des institutions europeen-

nes. '

Afgifte van een bouwvergunning voor het plaatsen van een 2878
arcade in Anderlecht.

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

Uitvoeringsregels voor het gewestelijk ontwikkelingsplan. 2828
Modalites d'execution du Plan regional de Developpement.

De verkoop van «La Maison de la Francite ». 2879
La vente de la Maison de la Francite.
Herstelvorderingen na overtredingen op de stedebouwwet. 2879
Demandes de remise en etat a la suite d'mfracdons a la lot sur

1'urbanisme.

Verdeling voor 1992 van het bijzonder compenserend krediet 2880
voor de immunisatie van de onroerende voorheffing.

Repartition 1992 du credit special compensatoire de 1'im-
munisation du precompte immobilier.

De staat van de leegstaande gebouwen in Brussel. 2829
L'etat de la situation concernant les immeubles inoccupes a

Bruxelles.
De dringende noodzakelijkheid in de besluiten van de 2829

Executieve (vervolg).
L'urgence invoquee dans les arretes d'Executif (suite).
Eventuele vernietiging van de verkoop van een gemeente- 2881

terrein gelegen tussen de S. Dupuislaan en de A. Willemyns-
straat.

Annulation eventuelle de la vente d'un terrain communal sis
entre Ie boulevard S. Dupuis et la rue A. Willemyns.
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Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

27. 1.1993 580 Nagy

27. 1.1993 581 Nagy

1. 2.1993 582 Roelants du Vivier

5. 2.1993 583 Nagy

2. 2.1993 584 Nagy

2. 2.1993 585 Adriaens

5. 2.1993 586 Huytebroeck

5.

5.

15.

2.1993

2.1993

2.1993

587

588

589

Nagy

de Lobkowicz

de Lobkowicz

9. 2.1993

11. 2.1993

11. 2.1993

15. 2.1993

590

591

592

593

De Berlangeer

Huytebroeck

Vandenbossche

Clerfayt

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

"'* Question avec reponse

''"' De norm voor bewoonbaarheid voor het toekennen van 288
renovatiepremies.

Les normes d'habitabilite lors de 1'octroi des primes a la
renovation.

o De vestiging van kantoren van Europese regio's in de 286
Europese wijk.

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

** Steunaanvragen bij het Europees Sociaal Fonds. 288
Demandes de concours aupres du Fonds social europeen.

o De toepassing van de omzendbrief met betrekking tot de 286
hotels.

L'application de la circulaire relative aux etablissements
hoteliers.

* De naleving van de ordonnantie op de stedebouw. 282
Le suivi de 1'ordonnance urbanisme.

* Het Urbis-kaartensysteem. 283
Le systeme de cartographic informatisee Urbis.

** De tewerkstelling van de werklozen en de opvang van de 288
kleine kinderen.

La remise au travail des chomeurs et 1'accueil de la petite
enfance.

* De inventaris van de leegstaande gebouwen, 283
Recensement des immeubles abandonnes.

* Heraanleg van de stoepen in Elsene en Brussel. 283
Reamenagement des trottoirs a Ixelles et a Bruxelles.

* De uitbetaling van de gewestelijke subsidies voor de voet- 283
paden.

Liquidations des subsides regionaux relatifs aux voies de
circulation pietonne.

** Oude hoofding op het briefpapier van gewestelijke diensten. 288
Ancien en-tete de papier a lettres dans certains services

regionaux.

** Partnershipovereenkomst inzake socio-professionele 288
inschakeling tussen de BGDA en sommige partners.

Partenariat en matiere d'insertion socio-professionnelle entre
1'ORBEM et certains operateurs.

!!' Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden 283
van parastatale instellingen.

Emplacement de stationnement gratuit pour les fonction-
naires et membres du personnel de parastataux.

* De achterstand in het aanbrengen van een nieuwe wegbedek- 283
king in de Notelaarsstraat en in de Ridderschapslaan.

Retard dans le renouvellement du revetement de sol de la rue
du Noyer et de la rue de la Chevalerie.

17. 2.1993

18. 2.1993

594

595

Guillaume-Vanderroost '''

Nagy

Reserve GEKO's die voldoen aan de kwalificatievoorwaarden
en eventuele steun in 1993 en 1994 vanwege het IBF.

Reserve d'ACS remplissant certaines conditions de qualifica-
tion et intervention eventuelle pour 1993 et 1994 du FBI.

De dringende spoed in de besluiten van de Executieve
(vervolg).

L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif (suite).
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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

19. 2.1993 596 Duponcelle

24. 2.1993 597 Drouart

24. 2.1993 598 Drouart

26. 2.1993 599 Vandenbossche

24. 2.1993 600 Drouart

26. 2.1993 601 de Lobkowicz

4. 3.1993 602 de Lobkowicz

2. 3.1993 603 Adriaens

12. 3.1993 604 Nagy

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

*'"' Question avec reponse

Nakomen van de beloften gedaan in 1992 aan de afgevaar- 2889
digden van de brandweer.

La concretisation des promesses aux delegues des pompiers
en 1992.

De sociale onderzoeken in het raam van de SST-werken. 2834
Les enquetes sociales effectuees dans la cadre des travaux du

TGV.
De afgifte van een stedebouwkundige vergunning voor een 2866

hondepiste.
La delivrance d'un permis d'urbanisme pour une piste

d'education cabine.
Weigering van toepassing van ordonnanties door de rechts- 2891

colleges.
Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
De bezoldiging van de besruurders van de gewestelijke 2834

openbare maatschappijen en van de leden van de advies-
raden.

Les emoluments des administrateurs des societes publiques de
la Region et des membres des conseils consultatifs.

Aard van de besluiten betreffende de stad en de gemeenten. 2891
Nature des arretes concernant la ville et les communes.
Gemiddeld jaarlijks uurrooster van de gemeentelijke en 2834

gewestelijke ambtenaren.
Moyenne horaire annuelle de travail des fonctionnaires

communaux et regionaux.
Het veldonderzoek in samenwerking met de gemeente Etter- 2835

beek.
L'enquete de terrain realisee en collaboration avec la com-

mune d'Etterbeek.
De working van de Gewestelijke Commissie voor de Ruim- 2867

telijke Ordening.
Le fonctionnement de la Commission regionale d'Amenage-

ment du Territoire.

Minister belast met Financial, Begroring, Openbaar Ambt en Exteme Bettekldngen
Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures

6. 3.1992 126 de Marcken de Merken *

26.11.1992 166 Vandenbossche o

4. 3.1993 173 de Lobkowicz o

14. 1.1993 174 de Lobkowicz

Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofd- 2835
stedelijk Gewest.

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

Overzicht van de mobiliteit van de Brusselse ambtenaren. 2867
Apercu de la mobilite des fonctionnaires bruxellois.
Gemiddeld jaarlijks uurrooster van de gemeentelijke en 2868

gewestelijke ambtenaren.
Moyenne horaire annuelle de travail des fonctionnaires

communaux et regionaux.
Renaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 2892

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance

avec les autres Executifs.
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Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Quesdon avec reponse

19. 1.1993 175 Hasquin

19. 1.1993 176 Maingain

22. 1.1993 177 Nagy

21. 1.1993 178 De Berlangeer

27. 1.1993 180 Nagy

2. 2.1993 181 De Berlangeer

15. 2.1993 182 Vandenbossche

8. 2.1993 183 Payfa

11. 2.1993 184 Nagy

5. 2.1993 185 Nagy

5. 2.1993 186 Nagy

5. 2.1993 187 Nagy

8. 2.1993 188 Nagy

15. 2.1993 189 Creyf

15. 2.1993 190 Vandenbossche

11. 2.1993 191 Vandenbossche

Woonplaats van de personeelsleden van het Gewest.
Domiciliation des agents regionaux.

Belasting op stadsreinheid en -veiligheid. — Taalgebruik op de
aanslagbiljetten.

Taxe PSU. — Emploi des langues dans les avertissements-
extraits de role.

De (on)geli)'ke behandeling tussen mannen en vrouwen in de
gewestelijke besturen.

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

Vrijstelling van de gewestelijke belasting voor zwaar gehan-
dicapten.

Exoneration de la taxe regionale pour les personnes forte-
ment handicapees.

Hierarchische rangschikking van de graden in het Infor-
matiecentrum voor het Brussels Gewest.

Classement hierarchique des grades au Centre d'lnformatique
pour la Region bruxelloise.

Tweetalige aanslagbiljetten gewestelijke belasting.
Avertissements-extraits de role bilingues pour la taxe

regionale.

EG-richtlijnen. — Omzetting in ordonnandes.
Directives CE. — Transposition en ordonnances.

De contractuele personeesleden bij de Dienst Belastingen en
Ontvangsten.

Le personnel contractuel attache au Service Taxes et Recettes.

De uitbreiding van het CCN, — Oprichting van Sofibru.
Extension du CCN. - Creation de Sofibru.

De uitbreiding van het CCN. — Voorwaarden van de
huurovereenkomsten.

Extension du CCN. — Conditions de baux.

De uitbreiding van het CCN. — Oppervlakte bestemd voor het
Gewest.

Extension du CCN. — Surface destinee a la Region.

Begrotingsraming voor de werken ter uitbreiding van het
CCN.

Estimation budgetaire des travaux d'extension du CCN.

Niet-onderbreking van de werken ter uitbreiding van het
CCN.

Non-interruption des travaux d'extension du CCN.

Tweetaligheid van de formulieren van de administratie van
, Financien. ... •;•". ,i-
Bilinguisme des formulaires de 1'administration des Finances.

Administratieve organisatie. — 'Working en contact met de
\ burger,, ,... ,,,;, , , ; i . . , . •„ i ;.
Organisation de 1'administration. — Fonctionnement et

•contacts ayec le citoyen. 4 . 1 . . . r . .,

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden
" : van parasrataleinstellingen,,. in , ] . • : (.; pi/i . '.I ' . i i ; ! ,
Emplacement de stationnement gratuit pour fonctionnaires et

membres du personnel de parastataux.
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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. 2.1993 192 Vandenbossche

24. 2.1993 193 Drouart

2. 3.1993 194 Nagy

12. 3.1993 195 Grouwels

9. 3.1993 196 Guillaume

12. 3.1993 197 Drouart

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
" Question avec reponse

Weigering van toepassing van ordonnanues door de rechts- 2900
colleges.

Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke 2869

openbare maatschappijen en van de leden van de advies-
raden.

Les emoluments des administrateurs des societes publiques de
la Region et des membres des conseils consultants.

Gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de gewestelijke 2837
administratie.

Egalite des chances entre hommes et femmes dans 1'adminis-
tration regionale.

Meerjarenbegroting van de Brusselse Hoofdstedelijke 2901
Executieve.

Budget pluriannuel de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Berekening van de terugbetaling van de ten onrechte geinde 2901
belasting op de stadsreinheid en -veiligheid.

Calcul du remboursement de la taxe PSU indument percue.
De aan de gemeenten verleende subsidies. 2902
Les subsides aux communes.

Minister belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
Ministre du Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau

29. 1.1992 124 Roelants du Vivier

11. 2.1992 126 Adriaens

26. 3.1992 143 Andre

27. 4.1992 151 de Lobkowicz

29. 7.1992 160 de Lobkowicz

11. 8.1992 164 Adriaens

24. 9.1992 174 Roelants du Vivier

1.10.1992 180 Drouart

Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

Promotion de 1'utilisarion de 1'energie solaire dans les nouvel-
les constructions.

Het recycleren van gebruikte olien en dierlijke en plantaar-
dige vetten.

Le recyclage des huiles et graisses animales et vegetales
usagees.

Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GHMB.
Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB.
Betwistbaar gebruik van het portvrijdom door ambtenaren

van het BNRL.
Utilisation contestable de la franchise postale par des fonc-

tionnaires de 1'ARNE.
Gedeeltelijke concessie van het gebied Kinsendael.
Concession partielle du site du Kinsendael.
Het vervolgen van milieumisdrijven.
La repression des atteintes a 1'environnement.
Installatie van regenwaterputten bij nieuwbouw.
Installation de citernes d'eau de pluie pour les nouvelles

constructions.
Aantal afsluitingen van de waterdistributie in het Gewest.
Nombre de coupures d'eau dans la Region.

2837

2838

2838

2838

2838

2838

2838

2838

370
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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

28.10.1992 188 Vandenbossche

10.11.1992 189 Huygens

10.11.1992 190 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

14. 1.1993 200 Nagy

14. 1.1993 201 Adriaens

13. 1.1993 202 Nagy

13. 1.1993 203 Nagy

13. 1.1993 204 Paternoster

14. 1.1993 205 deLobkowicz

14. 1.1993 206 Drouart

13. 1.1993 207 Nagy

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 283
bevoegdheid van de Minister.

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

Overzicht van de waterwinningsvergunningen in het Gewest. 283
Apercu des autorisations de captage d'eau dans la Region.
Niveau van de exploitatie van de grondwaterlagen in het 283

Gewest.
Niveau d'exploitation des nappes aquiferes dans la Region.

De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele 283
produkties.

Les productions audiovisuelles commandees ou subvention-
nees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Gebruik van kringlooppapier en ophaling van oud papier bij 283
de besturen.

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

Nieuwe wetgeving inzake bestrijding van de geluidshinder. 283
Nouvelle legislation relative a la lutte centre Ie bruit.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 283
Composition et organisation des cabinets.
Samensteiling en organisatie van de kabinetten. 284
Composition et organisation des cabinets.
Het sluiten van de dossiers voor een premie bij de aankoop of 284

bij de bouw van een woning.
La cloture des dossiers de primes a 1'acquisition ou a la

construction d'un logement.
Niet-naleving van de quota's van huurders van buitenlandse 284

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. 284
L'utilisation de papier recycle par les administrations

regionales. '
Verhuizing van het BIM naar de Gulledelle. 284
Demenagement de 1'IBGE au Gulledelle.
Het groene nummer van het BIM. 284
Le telephone vert de 1'IBGE. ;
Het riolenprobleem van laag Vorst. 2SA
Le probleme des egouts du bas de Forest.

Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 284
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 284
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 admi- 284
nistratie.

L'utilisation du papier recycle dans 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

19. 1.1993 208 Drouart

21. 1.1993 209 Vandenbossche

20. 1.1993 210 Vandenbossche

25. 1.1993 211 Nagy

27. 1.1993 212 Nagy

1. 2.1993 213 Debry

2. 2.1993 214 Vandenbossche

5. 2.1993 215 de Lobkowicz

5. 2.1993 216 Roelants du Vivier

9. 2.1993 217 de Lobkowicz

11. 2.1993 218 Nagy

11. 2.1993 219 Nagy

11. 2.1993 220 Nagy

11. 2.1993 221 Nagy

11. 2.1993 222 Nagy

11. 2.1993 223 Vandenbossche

11. 2.1993 224 Nagy

26. 2.1993 225 Vandenbossche

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

De betaling van de kosten voor de bekabeling van de 2841
teledistributie door de huurders van sociale woningen.

La prise en charge financiere par des locataires de logement
social des frais de cablage de teledistribution.

Selectieve ophaling van vervallen geneesmiddelen. 2842
Collecte selective de medicaments perimes.

Selectieve ophaling en recyclage van de spuitbussen. 2842
Collecte selective et recyclage des aerosols.

De dringende noodzakelijkheid in de besluiten van de 2843
Executieve (vervolg).

L'urgence invoquee dans les arretes d'Executif (suite).

Het Brussels nijverheidsakkoord van mei 1991. 2843
L'accord de branche bruxellois de mai 1991.

Ontoereikende uitoefening van toezicht door de BGHM. 2843
Incapacite de la SLRB a jouer son role de tutelle.

Milieu-invloeden op de bewaring van het cultured erfgoed te 2844
Brussel.

Effets de 1'environnement sur la sauvegarde du patrimoine
culturel a Bruxelles.

Sensibilisering tot milieuvriendelijk verbruik. 2844
Sensibilisation a 1'eco-consommation.

Nood aan woningen tot in het jaar 2000. — Studie « Wonen te 2845
Brussels.

Besoins en logement jusqu'en 2000. — Etude «Habiter
Bruxelles ».

Radioactiviteit van de in Brussel verspreide turf. 2845
Taux de radioactivite de la tourbe distribute a Bruxelles.

De verwijdering van de produkten uit fotolaboratoria. 2846
Elimination des produits de laboratoires photographiques.

De colloquia over de verpakkingen georganiseerd door het 2846
BIM.

Les colloques sur les emballages organises par 1'IBGE.

Het statuut van de personen van de eel « Milieuinspectie » bij 2847
het BIM.

Le statut des personnes de la cellule «Inspectoral de 1'En-
vironnement» a 1'IBGE.

«Een klare kijk op de lucht». — Nieuwe meetstations. 2847
Transparence de 1'air. — Nouvelles stations de mesure.

De erkenningscommissie inzake gevaarlijke afvalstoffen. 2848
La commission d'agreation des entreprises en matiere de

dechets dangereux.

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden 2848
van parastatale instellingen.

Emplacement de stationnement gratuit pour les fonction-
naires et membres du personnel de parastataux.

Uitbreiding van de drukkerij VHD. 2848
Extension de 1'imprimerie VHD.

Weigering van toepassing van ordonnanties door de 2849
rechtscolleges.

Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
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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. 2.1993 226 Drouart

26. 2.1993 227 Debry

4. 3.1993 228 de Lobkowicz

4. 3.1993 229 Huygens

4. 3.1993 230 Huygens

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke 284
openbare maatschappijen en van de leden van de advies-
raden.

Les emoluments des administrateurs des societes publiques de
la Region et des membres des conseils consultatifs.

Het mechanisme voor de terugbetaling van de leningen voor 284
de sociale huisvesting.

Le mecanisme de remboursement des emprunts du logement
social.

Toelage aan de v.z.w. «Reseau Idee». 285
Subvention a 1'a.s.b.l. «Reseau Idee».
De omzetting van de Europese Richtlijnen 86/280 en 90/415. 285
- Lozing van toxische stoffen.

Transposition des Directives europeennes 82/280 et 90/415. -
Rejet des substances toxiques.

Omzetting van de Europese Richtlijn 88/347. — Lozing van 285
chlooroplossingen.

Transposition de la Directive europeenne 88/347. — Rejet de
solv.ants chlores.

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. 1.1993 115 de Lobkowicz

21. 1.1993 116 Nagy

27. 1.1993 118 Nagy

27. 1.1993 119 Nagy

8. 2.1993 120 Vandenbossche

2. 2.1993 121 Drouart

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.
Utilisation ecologique du papier.
Recyclage van de afgedankte wagens.
Recyclage des voitures hors d'usage.
Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de

bevoegdheid van de Minister.
Structure et activites des services d'inspection relevant des

attributions du Ministre.
De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele

produkties.
Les productions audiovisuelles commandoes ou subvention-

nees par la Region de Bruxelles-Capitale.
Renaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance

avec les autres Executifs.
De economische barometer van het Hoofdstedelijk Gewest.
Le barometre economique en Region bruxelloise.
Het schenken van informaticamaterieel aan een aantal Brus-

selse bedrijven.
Offre de materiel de communication a certaines entreprises

bruxelloises.
Een marktstudie betreffende de communicatiebehoeften van

de ondernemingen.
Etude de marche concernant les besoins des entreprises en

matiere de communication.
EEG-beschikkingen inzake onrechtmatige steun aan bedrij-

ven.
Decisions CEE en matiere d'aide accordee indument a des

entreprises.
Overheidssteun aan bedrijven die politieke partijen finan-

cieren.
Aide publique a des societes financant des partis politiques.
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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. 2.1993 122 Vandenbossche

17. 2.1993 123 Vandenbossche

26. 2.1993 124 Vandenbossche

24. 2.1993 125 Drouart

4. 3.1993 126 Clerfayt

* Question sans reponse
o Question avec reponse proyisoire

** Question avec reponse

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden 2852
van parastatale instellingen.

Emplacement de stationnement graruit pour les fonction-
naires et membres du personnel de parastataux.

Kennismakingscursus van de KUB over de toekomst- 2905
mogelijkheden van de KMO's.

Cours d'initiation de la KUB sur les possibilites d'avenk des
PME.

'Weigering van toepassing van ordonnanties door de 2853
rechtscolleges.

Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke 2853

openbare maatschappijen en van de leden van de advies-
raden.

Les emoluments des administrateurs des societes publiques de
la Region et des membres des conseils consultants.

Eerste balans van de Brusselse economische databank. 2853
Premier bilan de la banque de donnees economiques bruxel-

loises.

Minister belast met Openbare Werken, Verkeer en de Vemieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten
Ministre des Travaux publics, des Communications

et de la Renovation des Sites d'Activites economiques desaffectes

14.10.1992 329 de Lobkowicz

14.10.1992 331 de Lobkowicz

28.10.1992 332 Drouart

28.10.1992 334 Vandenbossche

28.10.1992 336 Vandenbossche

17.11.1992 345 Nagy

2.12.1992 348 Hermans

14,12.1992 353 Zenner

Aard van het koopcontract voor vuilnisbakken.
Nature du marche pour 1'acquisition de bacs a ordures.
Heraanleg van het Montgomery-verkeersplein.
Reamenagement du rond-point Montgomery.
Inventaris van de gebouwen gebruikt door het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest.
Inventaire des immeubles occupes par la Region de Bruxelles-

Capitale.
Verhouding tussen het sociaal-recreatieve en het woon-

werkverkeer.
Rapport entre Ie trafic social et de loisirs et Ie trajet domicile-

travail.
Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de

bevoegdheid van de Minister.
Structure et activites des services d'inspection relevant des

attributions du Ministre.
Schema van de werkzaamheden voor het Communicatiecen-

trum Noord.
Calendrier des travaux au Centre de communication Nord.
Veiligheid op het MIVB-net.
La securite sur Ie reseau de la STIB.
Planning en begroting van de werkzaamheden aan de Brug-

mannlaan. — Petitie van de buurtbewoners.
Calendrier et budget des travaux a 1'avenue Brugmann. —

Petition des riverains.

2907

2908

2869

2909

2854

2909

2854

2911
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Datum
—

Date

Vraag nr.
— Auteur

Question n°

Voorwerp
—

Objet

BIadzijde
—

Page

"' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
" Vraag met antwoord

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

30.12.1992 362 Nagy

5. 1.1993 363 Nagy

14. 1.1993 364 Hermans

14. 1.1993 365 Paternoster

19. 1.1993 367 Drouart

14. 1.1993 368 Drouart

14. 1.1993 369 Drouart

14. 1.1993 370 Nagy

14. 1.1993 371 deLobkowicz

24. 2.1993 372 Carton deWiart

14. 1.1993 373 Drouart

14. 1.1993 374 deLobkowicz

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

De veiligheid van de voetgangers op de Ninoofsesteenweg 291
(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 291
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. 291
Reamenagement du boulevard Bockstael a Laeken.

Kosten van de studies over het openbaar en prive-vervoer. 291
Cout des etudes sur les transports en commun et prives.

Uitgifte van een brochure «Het verhaal van een 291
wedergeboorte ».

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

De veiligheid van de metroreizigers in geval van een ramp. 292
La securite des voyageurs du reseau metro en cas de sinistre.

De begroting voor het onderhoud van de fietspaden. 292
Le budget pour 1'entretien des pistes cyclables.

Resultaten van de acties gevoerd met behulp van groene 292
nummers.

Resultats des actions menees a 1'aide de numeros verts.

Onderhoud van de bomen bij de haltes van lijn 55. 292
Entretien des arbres pres des arrets de la ligne 55.

Coordinatie van de aankomst van een metro en het vertrek 292
van een bus of tram.

La coordination entre 1'arrivee d'un metro et le depart d'un
bus ou tram.

Het plaatsen van reclamemateriaal op de gewestwegen op het 292
Louizaplein.

L'occupation des voiries regionales par du materiel publi-
citaire a la place Louise.

Openbare reinheid bij de overdekte bushaltes. 28J
La proprete publique aupres des abribus.

Plaats van het leefmilieu en het gewestelijk ontwikkelingsplan 79't
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. 19\
Legos rouges et blancs devant le Palais de Justice.

Het aanbrengen van de zitjes in sommige MIVB-bussen. 28^
Montage des sieges dans certains autobus de la STIB.

Informatie van de inwoners op de Jos Leemanslaan met 19'.
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 29:
met de andere Executieven.

Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance
avec les autres Executifs.
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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

19. 1.1993 375 Vandenbossche

21. 1.1993 376 Maingain

22. 1.1993 377 Vandenbossche

27. 1.1993 378 Nagy

18. 1.1993 379 de Lobkowicz

1. 2.1993 380 Roelants du Vivier

15. 2.1993 381 Drouart

11 2. 1993 382 Zenner

15. 2.1993 383 Cools

15. 2.1993 384 Nagy

11. 2.1993 385 Vandenbossche

11. 2.1993 386 Vandenbossche

18 2.1993 387 Nagy

24. 2.1993 388 Drouart

24. 2.1993 389 Vandenbossche

24. 2.1993 390 Drouart

26. 2.1993 391 Vandenbossche

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
" Question avec reponse

De inadequate bewegwijzering en signalisatie op de gewest- 2854
wegen in Brussel.

La signalisation inadequate sur les voiries regionales a
Bruxelles.

Uitgave « RER News». 2927
Publication « RER News ».

De toestand van de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de 2927
Ninoofsepoort.

Etat de la chaussee de Ninove a hauteur de la porte de
Ninove.

De aankoop door de MTVB van nieuwe trams. 2927
L'acquisition par la STIB de nouveaux trams.

Affiches « Gelukkig Nieuwjaar » Gewest-Delhaize. 2928
Affiches « Bonne Annee » Region-Delhaize.

Studie met betrekking tot de haalbaarheid van een dynamisch 2928
verkeers- en verkeersinformatiesysteem.

Etude de faisabilite d'un systeme dynamique de trafic et de
messagerie assistee.

Het doorgaand verkeer in de Vogelenzang. 2855
La circulation de transit dans Ie quartier Vogelenzang.

De prive-financiering van snelheidsvertragers. 2855
Le financement par les riverains des ralentisseurs de vitesse.

Bewegwijzering op het kruispunt Kunst-wet. 2929
Signalisation au carrefour Arts-Loi.

Integratie van het register van het autoverkeer in het Irisplan. 2856
Integration du cadastre de la circulation automobile dans le

Plan Iris.

Gerechtelijke inspecteurs bi) de MIVB. 2930
Inspecteurs judiciaires a la STIB.

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden 2931
van parastatale instellingen.

Emplacement de stationnement gratuit pour les fonction-
naires et membres du personnel de parastataux.

De terugbetaling aan het Gewest van schade aan de wegen. 2856
Remboursement a la Region des degats routiers.

Bescherming van de wijk « Vogeienzang » tegen geluidshinder 2931
van de ring.

Protection du quartier du « Vogelenzang » centre la pollution
sonore du ring.

Financiele en bevoegdheidsaspecten van het fietsenpadenplan 2857
van de gemeenschapsraad van Evere.

Aspects financiers et de competence du plan de pistes
cyclables du Conseil communautaire d'Evere.

De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke 2857
openbare maatschappijen en van de leden van de advies-
raden.

Les emoluments des administrateurs des societes publiques de
la Region et des membres des conseils consultatifs.

Weigering van toepassing van ordonnanties door de rechts- 2932
colleges.

Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
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Datum

Date

Vraag nr.

Question n"
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

26. 2.1993

26. 2.1993

26. 2.1993

2. 3.1993

2. 3.1993

2, 3.1993

2. 3.1993

4. 3.1993

392 Guillaume

393 de Ville de Goyet

394 Drouart

395 Adriaens

396 Nagy

397 Guillaume

398 Vandenbossche

399 Guillaume-Vanderroost

4. 3.1993 400 Maingain

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Kostprijs van het openbaar vervoer voor de oorlogsinvaliden. 285
La tarification des transports en commun pour les invalides

de guerre.
De aanleg van een rotonde op de Tentoonstellingslaan in 285

Jette.
Amenagement d'un rond-point, avenue de 1'Exposition, a

Jette.

De bouw van een nieuw metrostation in het Zuidstation. 285
Amenagement de la nouvelle station de metre, gare du Midi.
Het fietspad op de Gulden Vlieslaan. 285
La bande cyclable situee avenue de la Toison d'Or.
De werken aan de tunnelingang van de parking «Deux 285

Portes».
Les travaux a la tremie du parking des Deux Portes.
Vrachtwagens op de kleine ring. 285
Les poids lourds sur la petite ceinture.
Inventaris vervallen bedrijfsruimten. 293
Inventaire des sites d'activites economiques desaffectes.
Balans van het jaar 1992, dat door de Europese Gemeenschap 286

als «Europees jaar voor de veiligheid, de hygiene en de
gezondheid op de werkplaatsen» uitgeroepen werd.

Bilan de 1'annee 1992 choisie par la Communaute europeenne
comme «1'annee europeenne pour la securite, 1'hygiene et la
sante sur les lieux du travail*.

« Tourist Passport». 286
« Tourist Passport».

Staatssecretaris toegevoegd aan de Mimster-Voorzitter
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President

1. 9.1992 81 Vandenbossche

14. 1.1993 91 Roelants du Vivier

14. 1.1993 92 deLobkowicz

14. 1.1993 93 deLobkowicz

27. 1.1993 95 Nagy

26. 2.1993 96 Vandenbossche

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.
Utilisation ecologique du papier.
Stedebouwkundige verordening betreffende de reclame-

inrichtingen.
Reglement d'urbanisme relatif aux dispositifs de publicite.
Vergissing bij de verdeling van de zakken voor de selectieve

ophaling.
Erreur dans la distribution des sacs pour la collecte selective.
Benaming van de Brusselse Executieve in de brierwisseling

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance

avec les autres Executifs.
De naleving van de ordonnantie op de planning en de

stedebouw.
Le respect de 1'ordonnance organique de la planification et de

1'urbanisme.
Weigering van toepassing van ordonnanties door de

rechtscolleges.
Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
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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

4. 3.1993 97 Demannez

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
" Question avec reponse

Het besluit van de Executieve tot vaststelling van de samen- 2936
stelling van het aanvraagdossier voor een stedebouwkundig
getuigschrifr van 6 juli 1992.

L'arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale
determinant la composition du dossier de demande de
certificat d'urbanisme du 6 juillet 1992.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Financier!,
Begroring, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen

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

14.12.1992

8. 2.1993

15. 2.1993

26. 2.1993

24. 2.1993

91 Drouart

94 Drouart

95 Drouart

96 Vandenbossche

97 Drouart

Evaluatie van de ordonnantie met betrekking tot een 2937
minimumlevering van electriciteit.

devaluation de 1'ordonnance relative au droit a la fourniture
minimale d'electricite.

Hulpfondsen voor maatschappelijk onderzoek. 2962
Fonds d'entraide pour enquete sodale.
De gasafsluitingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2862
Les coupures de gaz dans la Region de Bruxelles-Capitale.
Weigering van toepassing van ordonnanties door de 2939

rechtscolleges.
Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke 2939

openbare maatschappijen en van de leden van de advies-
raden.

Les emoluments des administrateurs des societes publiques de
la Region et des membres des conseils consultatifs.

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

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

26. 3.1990 61 de Lobkowicz

25. 6.1990 85 Garcia

30.11.1990 133 de Lobkowicz

4. 3.1991 156 Cornelissen
-; ' ' ; . . ! - . ;l :,

Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen. 2862
Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.
Vergunningen afgegeven en controles uitgevoerd door het 2862

BIM.
Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE,
Bevel van de rechter in kortgeding van 2 november 1990. — 2863

Afgifte van een gratis jachtvergunning.
Ordonnance des referes du 2 novembre 1990. - Delivrance

fd'un permis.^e chasse gratuit. .
Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark in 2863
' Koekelberg.. i , . . , . . . ,,.;. ;. }_,<.< 3
Reniise en ftat du Pare Elisabeth a Koekelberg.

371
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Biadzijde

* Vraag zonder anfwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

* * Vraag met antwoord

27. 6.1991

8. 2.1993

8. 2.1993

11. 2.1993

11. 2.1993

184 Draps

3. 9.1991 201 deLobkowicz

25.10.1991 213 Huygens

27. 2.1991 222 Nagy

14.12.1992 245 Zenner

14. 1.1993 248 deLobkowicz

250 Nagy

251 Huytebroeck

252 Guillaume

253 Nagy

11. 2.1993 254 Nagy

26. 2.1993 255 Vandenbossche

26. 2.1993 256 de Ville de Goyet

26. 2.1993 257 de Ville de Goyet

2. 3.1993 258 Nagy

"' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Achterstal in de behandeling van de dossiers commodo- 286
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. 286.
Organigramme de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de

1'Environnemen t.
Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren. 286
Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.
Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel. 286:
L'etat d'avancement des dossiers de classement.
Onafhankelijkheid van de leden van de Koninklijke Commis- 293

sie voor Monumenten en Landschappen.
Independance des membres de la Commission royale des

Monuments et Sites.
Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 294

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance

avec les autres Executifs.
De luifel van de St-Ghislamschool. 294
La marquise de 1'ecole St-Ghislain.
De portierswoning van het Rood Klooster te Oudergem. 294
La conciergerie du Rouge-Cloitre a Auderghem.
Het lot van de gebouwen van de Koninklijke Militaire School. 294
L'avenir des batiments de 1'Ecole royale militaire.
De «restauratie» van de rozentuin van het Park Tournay- 294

Solvay.
La « restauration » de la roseraie du Pare Tournay-Solvay.

Het station van Ukkel-Stalle. 294
La gare de Uccle-Stalle.
Weigering van toepassing van ordonnanties door de re- 294

chtscolleges.
Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
De Euroregio-tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor 294

Kunst en Geschiedenis.
L'exposition Euregio, organisee aiix Musees royaux d'Art ef

d'Histoire.
De heraanleg van de Kruidtuin. 294
Reamenagement du Jardin botanique.
Bescherming van de gebouwen van architect J.B. Dewin. 294
Protection des immeubles de 1'architecte J.B. Dewin.
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