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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 Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

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

Onderzoeksopdrachten.

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

Question n0 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. 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 organismes exterieurs.

La question a ete publiee dans Ie 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 juUlet 1992 (Fr.) :

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

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

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

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'Anderlecbt.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2524.
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Vraag nr. 567 van de heer Hermans d.d. 14 januari 1993
(Fr.) :

Bijkomende inventarisering van claadestieae kantorea
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.) :

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

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

Vraag nr. 576 van de heer de Patoul d.d. 21 januari 1993
(Fr.):

De staat van de leegstaande gebouwea ia Brussel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2829.

Question n° 576 de M. de Patoul du 21 janvier 1993 (Pr.):

L'etat de la situation concernant les immeubles inoccupes a
Bruxelles.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2829.

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

De achterstsnd in het aanbrengen van een nieuwe wegbe-
dekking in de Notelaarsstraat en in de Ridderscbapslaan.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2832.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2832.

Vraag nr. 597 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993
(Fr.) :

De socials onderzoeken in het raam van de SST-werken.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2834.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2834.

Vraag nr. 606 van de mevrouw Nagy d.d. 12 maart 1993
(Fr.) :

De dringende noodzakelijkbeid waarop mea zicb ia de
besluitea van de Executieve beroept (vervolg).

Kan de achtbare Minister mij zeggen waarom het besluit
van de Executieve van 2 april 1992 tot wijziging van het
besluit van 12 juli 1989 houdende de samenstelling en de
werking van de Kabinetten, de leden van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve en de gewestelijke Staatssecreta-
rissen niet ter fine van advies is voorgelegd aan de Raad van
State en daartoe een spoedeisende reden heeft aangevraagd
(de Executieve was geinstalleerd sedert juni 1989!) ?

Question n° 606 de M°" Nagy du 12 mars 1993 (Fr.) :

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

L'honorable Ministre peut-il me dire pour quelles raisons
1'arrete de 1'Executif du 2 avril 1992 modifiant 1'arrete du
12 juillet 1989 determinant la composition et Ie fonctionne"
ment des Cabinets, des membres de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale et des Secretaires d'Etat regionaux n'a pas
ete soumis a 1'avis du Conseil d'Etat invoquant un motif
d'urgence (1'Executif etant en place depuis juin 1989!) ?

Vraag nr. 608 van de heer Guillaume d.d. 12 maart 1993
(Fr.) :

Gewestelijke vertegenwoordiging in bet Centrum voor
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Het Koninklijk Commissariaat voor het migrantenbeleid is
bij de wet van 15 februari 1993 (B.S. 19/2/1993) vervangen
door een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding.

Question n° 608 de M. Guillaume du 12 mars 1993 (Fr.):

Representation regionale au Centre pour I'egalite des
chances et la lutte centre Ie racisme.

Le Commissariat royal a la politique des immigres a ete
remplace par la loi du 15 fevrier 1993 (M.B. 19/2/1993) par
un Centre pour I'egalite des chances et la lutte centre le
racisme.
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Een ontwerp van koninklijk besluit vastgesteld ter uitvoe-
ring van artikel 5 van voormelde wet en goedgekeurd door de
Ministerraad voorziet in de benoeming in de Raad van
bestuur van het centrum van 8 Franstalige, 8 Nederlands-
talige leden en een Duitstalig lid; 7 onder hen zullen door de
gemeenschaps- en gewestexecutieven worden voorgedragen.

Kan de Hoofdstedelijke Executieve mij zeggen weike ver-
deelsleutel wordt gehanteerd tussen de verschillende gewesten
en gemeenschappen en in het bijzonder hoeveel Brusselse
leden er in dit centrum zullen worden benoemd waarvan de
migrantenproblematiek prioritair is voor ons Gewest ?

Weike criteria zullen de doorslag geven bij het toewijzen
van de voor de Brusselaars gereserveerde plaats(en) ?

Un projet d'arrete royal pris en execution de 1'article 5 de la
loi precitee et approuve par Ie conseil des Ministres, prevoit la
nomination au conseil d'administration du centre de 8 mem-
bres d'expression francaise, de 8 membres d'expression
neerlandaise et d'un membre d'expression allemande; parmi
eux, 7 membres seront proposes par les Executifs communau-
taires et regionaux.

L'Executif bruxellois pourrait-il m'indiquer quelle cle de
repartition est prevue entre les differentes regions et commu-
nautes et en particulier combien de membres bruxellois seront
nommes dans ce centre dont la problematique qui touche a
1'immigration, interesse de maniere prioritaire notre Region?

En outre, quels vont etre les criteres determinants pour
attribuer Ie ou les places reservees aux Bruxellois ?

Vraag nr. 609 van de heer Vandenbossche d.d. 12 maart 1993
(N.):

Tewerkstelling van Gesco's in Brusselse gemeentebesturen.

1. Kan de heer Minister mij, per gemeente, een overzicht
geven van het aantal gesubsidieerde contractuele'n die djdens
het Jaar 1992 in de Brusselse gemeentebesturen werden
tewerkgesteld ?

2. In weike functies, opnieuw per gemeente, werden de
gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld (arbeidersperso-
neel, administratief personeel of politiepersoneel,...) ?

Question n" 609 de M. Vandenbossche du 12 mars 1993
(N.):

ACS employes dans les communes bruxelloises.

1. Le Ministre peut-il me donner un apercu, par commune,
du nombre de contractuels subsidies mis au travail au cours
de 1'annee 1992 dans les communes bruxelloises ?

2, A quelles fonctions, a nouveau par commune, les
contractuels subsidies ont-ils ete employes (personnel ouvrier,
personnel administratif ou personel de police,...) ?

Vraag nr. 612 van mevrouw Nagy d.d. 22 maart 1993
(Fr.):

Gewestelijke subsidie voor herstelwerken aan de voetpaden
te Moleabeek.

Het Hoog Comite van Toezicht onderzoekt sedert een
maand bij het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek de
uitvoering van de eerste fase van de werken voor de herstel-
ling van de trottoirs van een vijftiental gemeentelijke verkeers- '
wegen. In totaal is voor deze werken een begroting van
200 miljoen, voor 90 % betoelaagd door het Gewest, uitge-
trokken.

Reden van dit onderzoek, dat bij de leidinggevende ambte-
naren wordt gevoerd, lijkt een aantal onregelmatigheden bij
de uitvoering van de werken (onderaannemer die niet door de
gemeente is erkend, overdreven kosten, verdwijnen van
materiaal, niet correcte metingen) te zijn. Deze onregelmatig-
heden hebben het College er trouwens toe gebracht ook een
administratief onderzoek in te stellen.

Kan de Minister mij in dit verband zeggen weike houding
hij aanneemt met betrekking tot de verdere betoelaging van
dit project, dat over 5 jaar is gespreid ? Kan hij mij zeggen of
de betaling van de toelagen gedurende het onderzoek zai
worden stopgezet ?

Question n° 612 de M°" Nagy du 22 mars 1993 (Fr.) :

La subsidiation par la Region des travaux de refection des
trottoirs a Molenbeek.

Le Comite superieur de Controle enquete depuis un mois
au sein de 1'administration communale de Molenbeek-Saint-
Jean a propos de 1'execution de la premiere phase des travaux
de renovation des trottoirs d'une quinzaine d'arteres commu-
nales. Ces travaux portent sur un budget total de 200 mil-
lions, subsidies a 90 % par la Region.

Cette enquete aupres des fonctionnaires semble justifiee par
un certain nombre d'anomalies dans 1'execution des travaux
(sous-traitant non agree par la Commune, surcouts, dispari-
tion de materiel, metrages incorrects). Ces anomalies ont
d'ailleurs pousse le College a faire eux aussi une enquete
administrative.

Dans ce contexte, le Ministre peut-il me dire quelle est son
attitude quant a la poursuite de la subsidiation de ce projet
dont 1'etalement est prevu sur 5 ans? Peut-il me dire si le
paiement des subsides sera bloque pendant la duree de
1'enquete ?

372
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Vraag nr. 613 van mevrouw Nagy d.d. 22 maart 1993
(Fr.) :

Gebouwea aangekocht door het Bedrijf van Aanleg van de
Agglomeratie.

Kan de Minister-Voorzitter mij, ter aanvulling van mijn
vraag nr. 554 van 30 november 1992 en de antwoorden die
zijn verstrekt, nadere uitleg geven over de directieraad van het
bedrijf en over de aankoop van onroerende goederen waar-
naar hij in zijn antwoord verwijst ?

Kan de Minister-Voorzitter mij in het bijzonder zeggen:
1) Wie deel uitmaakt van de directieraad van het bedrijf?
2) Weike onroerende goederen het bedrijf heeft gekocht en

wat de criteria waren om deze gebouwen te kiezen ?

3) Weike gebouwen het bedrijf heeft aangekocht?

Question n° 613 de M"° Nagy du 22 mars 1993 (Fr.) :

Proprietes acquises par la Regie d'Amenagement de I'Ag-
glomeradon.

En complement a la question ecrite n° 554 du 30 novembre
1992 et aux reponses qui lui ont ete faites. Ie Ministre-
President pourrait-il me donner des precisions concernant a la
fois Ie conseil de direction de la Regie et 1'acquisition de biens
immobiliers auxquels il fait mention dans sa reponse ?

Plus precisement, Ie Ministre-President peut-il me dire:
1) Qui fait partie du conseil de direction de la Regie ?
2) De quels biens immeubles la Regie a-t-elle fait 1'acquisi-

tion et sur quels criteres a ete arrete Ie choix de ces
immeubles ?

3) Quelle est la liste des proprietes acquises par la Regie?

Vraag nr. 614 van mevrouw Nagy d.d. 22 maart 1993
(Fr.):

«Maison de la Francite» (vervolg).

In zijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 572 van
12 januari 1993 verklaarde de Minister-Voorzitter dat hij
toen onmogelijk kon antwoorden. Kan de Minister-Voorzit-
ter thans, gezien de onzekerheid die er heerst inzake de
verkoopsvoorwaarden en de toekomstige bestemming van dit
belangrijk cultureel centrum in Brussel, de volgende vragen
beantwoorden:

1) Zijn de expertiseprocedures vandaag beeindigd en is het
goed reeds verkocht?

2) In voorkomend geval, voor welk bedrag ?
3) Wat staat er in de huurovereenkomsten die de koper moet

naleven ?

Question n° 614 de M°" Nagy du 22 mars 1993 (Fr.)

La Maison de la Francite (suite).

Dans la reponse a la question n° 572 du 12 janvier 1993, Ie
Ministre-President faisait part de 1'impossibilite dans laquelle
il se trouvait a 1'epoque pour y repondre. Des lors, et vu
1'incertitude qui continue de regner quant aux conditions de
la vente de cet immeuble et a 1'affectation future de ce haut
lieu culturel bruxellois, Ie Ministre-President peut-il repondre
aujourd'hui aux questions suivantes:

1) Les procedures d'expertise sont-elles aujourd'hui achevees
et la vente du bien a-t-elle deja eu lieu ?

2) Le cas echeant, quel est Ie montant de la transaction ?
3) Quel est le contenu des conventions de location aux-

quelles 1'acheteur devra se conformer?

Vraag nr. 616 van de heer Drouart d.d. 2 april 1993 (Fr.) :

De publicitaire kostea van berichten van de Minister in
verscheidene publikaties.

De Minister-Voorzitter poogt zijn beleid te promoten door
in verschillende publikaties berichten van algemeen belang te
laten verschijnen.

Graag vernam ik voor 1992 en 1993 met weike publikaties
de Minister-Voorzitter contact heeft opgenomen om diens
berichten te laten verschijnen, alsmede de kostprijs voor eike
bericht.

Question n° 616 de M. Drouart du 2 avril 1993 (Fr.) :

Frais publidtaires des messages du Ministre dans diverses
publications.

Le Ministre-President tente de promouvoir sa politique en
publiant dans differences publications des messages « d'interet
general*.

II me plairait de connattre, pour les annees 1992 et 1993, la
liste des publications qui ont ete contactees par le Ministre-
President pour editer ses publicites ainsi que les montants des
frais pour chacune d'elles.

Vraag nr. 617 van de heer Drouart d.d. 5 april 1993 (Fr.) :

De dividenden voor het aandeel van de gemeenten in de
in tercomm unales.

De Minister-Voorzitter volgt aandachtig de evolutie van de
financiele toestand van de Brusselse gemeenten. De dividen-
den voor het aandeel van de gemeenten in de intercommu-
nales die basisenergie (elektriciteit en gas), alsmede water
leveren, is voor hen een bron van inkomsten.

Question n° 617 de M. Drouart du 5 avril 1993 (Fr.):

Les dividendes de la participation des communes dans les
intercommunales.

Le Ministre-President suit attentivement 1'evolution des
finances des communes bruxelloises. Une source de leurs
recettes est constituee par les dividendes de la participation
des communes dans les intercommunales distribuant des
« energies primaires» (electricite et gaz) ainsi que 1'eau.
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Zou de Minister-Voorzitter me voor de drie jongste jaren,
per gemeente en per intercommunale die elektriciteit, gas en
water verdeelt, het bedrag van de gestorte dividenden kunnen
meedelen?

Monsieur Ie Ministre-President pourrait-il me fournir pour
ces 3 dernieres annees, par commune et par intercommunale
distribuant 1'electricite, Ie gaz et 1'eau, Ie montant des
indemnites versees ?

Vraag nr. 619 van de heer Roelants du Vivier d.d. 15 april
1993 (Fr.) :

Nood aaa woniagen tot in hetjaar 2000. - Studie « Wonen
te Brussels.

De synthese van de studie «Wonen te Brussel», 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° 619 de M. Roelants du Vivier du 15 avril 1993
(Fr.) :

Besoias ea 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 publiee en avril 1992, contient un
passage passablement etonnant sur 1'estimation 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. 620 van mevrouw Nagy d.d. 16 april 1993 (Fr.) :

De toekomst van de wijk Froissart-Komen.

In zijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 292 van
14 maart 1991 betreffende de toekomst van de wijk Froissart-
Komen, waar de bouw van woningen en van een hotel was
gepland, deelde de Minister-Voorzitter mede dat hij de vragen
onmogelijk kon beantwoorden omdat het dossier toen nog
niet was samengesteld.

Kan de Minister mij vandaag zeggen:

1. tegen weike prijs de huizenblok werd verkocht ?

2. of in het contract een bepaling staat die de bouw van de
woningen waarborgt ?

3. in voorkomend geval, hoeveel woningen er gepland zijn,
binnen weike termijn ze moeten worden gebouwd, welk
gedeelte van de huizenblok voor woningen wordt be-
stemd ?

4. hoeveel ruimte het hotel verhoudingsgewijs inneemt in het
project ?

5. of de vraag om bouwvergunning reeds werd ingediend?
Zo niet, binnen weike termijn wordt hij aangevraagd ?

Question n° 620 de M°" Nagy du 16 avril 1993 (Fr.) :

Le devenir de 1'ilot Froissart-Comines.

Dans sa reponse a la question ecrite n° 292 du 14 mars
1991 concernant le devenir de Pilot Froissart-Comines sur
lequel etait prevu un projet de logements et d'hotel, le
Ministre-President faisait etat de 1'impossibilite de repondre
precisement aux questions en raison du fait que le dossier
n'etait a 1'epoque pas encore constitue.

Aujourd'hui, le Ministre peut-il me dire:

1. Quel a ete le prix de vente de 1'ilot?

2. Le contrat contient-il une clause de garantie pour la
construction de logements ?

3. Le cas echeant, quel est le nombre de logements prevus, le
delai fixe pour les construire et la portion de 1'flot
concernee par cette construction ?

4. Quelle est la proportion de m2 d'hotel par rapport a la
superficie totale du projet ?

5. Le permis de batir a-t-il deja ete introduit? Dans la
negative, dans quel delai le sera-t-il ?
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Vraag nr. 621 van mevrouw Nagy d.d. 16 april 1993 (Fr.):

De overeenkomst BRAT inzake botelinfrastructuur te
Brussel.

De Hoofdstedelijke Executieve heeft met de p.v.b.a. BRAT
een overeenkomst gesloten ten einde de behoeften aan
hotelinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
naar de toekomst toe te beoordelen.

Kan de Minister mij zeggen:
1. Indien de p.v.b.a. BRAT al conclusies heeft ingediend?

2. Zo ja, wat de slotsom is van deze studie ?

Question n° 621 de M-' Nagy du 16 avril 1993 (Fr.):

La convention BRAT en matiere d'infrastructures hote-
lieres a Bruxelles.

L'Executif de la Region a conclu avec la s.p.r.l. BRAT une
convention ayant pour objet 1'evaluation prospective des
besoins en matiere d'infrastructures hotelieres dans la Region
de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre peut-il me dire:
1. si a ce jour la s.p.r.l. BRAT a remis ses conclusions a ce

sujet?
2. le cas echeant, quelles sont les conclusions de cette etude ?

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Externe Betrekkingen

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

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

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 ere publiee dans le Bulletin n° 21, p. 2052.

Vraag nr. 176 van de heer Maingain d.d. 19 januari 1993
(Pr.) :

Belasting op stadsreinheid en -veiligheid. — Taalgebruik
op de aanslagbiljetten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2836.

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

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2836.

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

Vrijstelling van de gewestelijke belasting voor zwaar gehan-
dicapten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2836.

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

Exoneration de la taxe regionale pour les personaes
fortement handicapees.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2836.

Vraag nr. 199 van de heer Drouart d.d. 2 april 1993. (Fr.):

De publicitaire kosten van de berichtea van de Minister in
verschefdene publikaties.

De Minister poogt zijn beleid te promoten door in verschil-
lende publikaties berichten van algemeen belang te laten
verschijnen.

Graag vernam ik voor 1992 en 1993 weike publikaties
door de Minister werden gecontacteerd om diens berichten te
laten verschijnen, alsmede wat elk bericht heeft gekost.

Question n° 199 de M. Drouart du 2 avril 1993 (Fr.):

Les frais publicitaires des messages du Ministre dans
diverses publications.

Le Ministre tente de promouvoir sa politique en publiant
dans differentes publications des messages «d'interet gene-
ral®.

II me plairait de connattre, pour les annees 1992 et 1993, la
liste des publications qui ont ete contactees par le Ministre
pour editer ses publicites ainsi que les montants des frais pour
chacune d'elles.
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Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

Aaamoedigiag van hetgebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

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

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

et de la Politique de 1'Eau

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

Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les
aouvelles constructions.

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

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

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

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

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

Le recyclage des huiles et graisses animates et vegetales
usagees.

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

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

Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GHMB.

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

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

Conventions passees par 1'IBGE et la SLKB.

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

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

Betwistbaar gebrwk 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
fonctioanaires de J'ARNE.

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

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

GedeeltelSfke concessie van het gebied Kinseadael.

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

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

Concession partielle du site du Kinsendael.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 24, p. 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° 164 de M. Adriaens du 11 aout 1992 (Fr.):

La repression des atteintes a 1'environnement.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 24, p. 2305.
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Vraag nr. 174 van de heer Roelants du Vivier d.d. 24 Septem-
ber 1992 (Fr.):

lastallatie van regenwaterputten bij nieuwboiiw.

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.):

Aantal afsluitingen van de waterdistributie in het Gewest.

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

Question n° 180 de M. Drouart 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.

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

Structuw en activiteiten 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'inspection 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 waterwinningsvergunningen in het
Gewest.

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

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

Niveau van de exploitatie van de groadwaterlagen in bet
Gewest.

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

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

Nieuwe wetgeving inzake bestrijding van de geluidshinder.

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

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

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

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

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.

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

Nouvelle legislation relative a la lutte centre 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.):

Samenstelfiag 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
(Fr.):

Het sluiten van de dossiers voor een premie bij de aaokoop
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'acquisition ou a la
construction d'un logement.

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

Vraag nr. 199 van de heer Adriaens d.d. 15 februari 1993
(Fr.) :

Het verdwijnen van de bomea in bet Zonienwoud.

In de persmededeling van de Executieve, verspreid na
afloop van haar vergadering van 4 februari, werd aangekon-
digd dat de studies over het afsterven van de beuken en de
eiken in het Zonienwoud zouden worden voortgezet. Graag
ontving ik van de Minister belast met Leefmilieu enkele
verduidelijkingen ter zake.

Sedert twee jaar worden samen met drie universiteiten
studies uitgevoerd.

- Welk bedrag was met de overeenkomsten met elk van de
universiteiten gemoeid ?

- Zijn er voorlopige conclusies getrokken ?

- Zo ja, kunnen deze worden ingekeken, en hoe ?

De bomen sterven niet alleen af in het Brusselse gedeelte
van het Zonienwoud. De Minister had gezegd dat hij in dat
verband met de andere twee gewesten wil gaan samenwerken.

- Wat is er concreet van deze samenwerking met de andere
gewesten reeds terechtgekomen ?

- Hebben de andere gewesten bijgedragen tot de financiering
van de eerder genoemde overeenkomsten ?

Definitieve conclusies blijken nog niet beschikbaar. De
Executieve zegt dat de studies op grotere schaal zullen worden
voortgezet.

- Voor weike termijn zullen de toekomstige overeenkomsten
worden gesloten ?

- Weike financiele bedragen zullen hiermee gemoeid zijn ?

Question n° 199 de M. Adriaens du 15 fevrier 1993 (Pr.) ;

Le deperissement des arbres en Foret de Soignes.

Le communique de presse de 1'Executif diffuse a 1'issue de
sa reunion du 4 fevrier annoncait la poursuite des etudes sur
le deperissement des hetres et des chenes en foret de Soignes.
Je souhaiterais obtenir du Ministre de 1'Environnement
quelques precisions sur ce suJet.

Des etudes ont deja eu lieu depuis deux ans avec trois
universites.

- Quel fut le montant des conventions passees, respective-
ment avec chaque universite ?

- Des conclusions provisoires ont-elles ete tirees ?

- Dans 1'affirmative, ces conclusions sont-elles disponibles et
comment ?

Le deperissement ne concerne pas seulement la partie
bruxelloise de la Foret de Soignes. Une volonte de travail
commun avec les deux autres regions avait ete annoncee par
le Ministre.

- Cette collaboration avec les autres Regions a-t-elle pu se
concretiser ?

- En particulier, les autres Regions ont-elles participe finan-
cierement aux conventions precitees ?

II apparait que des conclusions definitives ne peuvent
encore etre tirees. L'Executif annonce la poursuite des etudes
sur un echantillon plus important.

- De quelle duree seront les futures conventions ?

- Sur quels montants financiers portent-elles ?

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 du has de Forest.

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

Beaamiag van de Brusselse Execudeve in de briefwisseling
met de andere Executieven.

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 bruxellois dans sa correspon-
dance avec les autres Executifs.

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

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

De betaling van de kosten voor de bekabeling van de
teledistributie door de buurders van sociale wooingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2841.

Question n° 208 de M. Drouart du 19 janvier 1.993 (Fr.) :

La prise en charge Gnanciere par des locataires de logement
social des frais de cabfage de teledistribution.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2841.

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

Selectieve ophaling van vervallen geneesmiddelen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2842.

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

Collecte selective de medicaments pennies.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2842.

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

Selectieve ophaling en recyclage van de spuitbussen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2842.

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

CoIIecte selective et recyclage des aerosols.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2842.

Vraag nr. 211 van mevrouw Nagy d.d. 25 januari 1993 (Fr.) :

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2843.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2843.

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

Het Brussels nijverbeidsakkoord van mei 1991.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2843.

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

L 'accord de branche bruxellois de mai 1991.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2843.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2844.

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

E f f e t s de I'environnement sur la sauvegarde du patrimoine
culture! a Bruxelles.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2844.
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Vraag nr. 215 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 februari 1993
(Fr.):

Seasibiliseriag tot milieuvdendelijk verbruik.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2844.

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

Seasibilisation a 1'eco-consommation.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2844.

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

Radioactiviteit van de in Bnissel verspreide turf.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2845.

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

De verwijdering van de produkten uit fotolaboratoiia.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2846.

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

De colloquia over de verpakkingea georgaaiseerd door bet
BIM.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2846.

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

Het statuut van de personen van de eel «Milieuinspectie»
bij hot BIM.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2847.

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

Taux de radioactivite de la tourbe distribute a Bmxelles.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2845.

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

Elimination des produits de laboratoires pbotograpbiques.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2846.

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

£es colloques sur les emballages organises par 1'IBGE.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2846.

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

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2847.

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

«Eea A/are kijk op de lucbt». — Nieuwe meetstations.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2847.

Vraag nr. 222 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993
(Fr.) :

De erkenningscommissie intake gevaarlijke afvalstoffen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2848.

Question n° 221 de M°-° Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.) !

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2847.

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

La commission d'agreation des entreprises en matiere de
dechets dangereux.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2848.

373
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Vraag nr. 223 van de heer Vandenbossche d.d. 11 februari
1993 (N.):

Gratis parkeermimte voor ambtenaren en persoaeelsledea
van parastatale instellingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2848.

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.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n" 29, p. 2848.

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

Uitbreiding van de drukkerij WD.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2848.

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

Extension de 1'imprimerie VHD.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2848.

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

Weigeriag vaa toepassiag van ordoonanties door de
rechtscolleges.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2849.

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

Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2849.

Vraag nr. 226 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.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2849.

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 consultants.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2849.

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

Toe/age aan de v.z.w. «Reseau Idee».

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2850.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2850.

Vraag nr. 229 van de heer Huygens d.d. 4 maart 1993 (Fr.): Question n° 229 de M. Huygens du 4 mars 1993 (Fr.):

De omzetting van de Europese Richtlifnen 86/280 en
90/415. — Lozing van toxiscbe stoffen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2850.

Transposition des Directives europeennes 86/280 et
90/415. — Rejet de substances toxiques.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2850.

Vraag nr. 230 van de heer Huygens d.d. 4 maart 1993 (Fr.): Question n° 230 de M. Huygens du 4 mars 1993 (Fr.):

Omzetting van de Europese Richtlifn 88/347. - Lozing van
chfooroplossingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2850.

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2850.
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Vraag nr. 231 van mevrouw Nagy d.d. 8 maart 1993 (Fr.):

De «restauratie » van de rozentmn van het Park Toumay-
Solvay.

In het gewestelijk domein Tournay-Solvay zijn restauratie-
werken uitgevoerd. De tuin 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 centrale gedeelte van het park is een rozentuin
aangelegd met prachtige blauwe natuurstenen. Zai er bij de
door het Gewest begonnen «restauratie» rekening worden
gehouden met de originele elementen van deze rozentuin ?

Zullen de originele blauwe stenen, oude grafstenen, vervan-
gen worden? Indien sommige elementen vervangen moeten
worden, zullen ze worden vervangen door natuurlijke kwali-
teitsmaterialen of door beton ?

Aangezien het over een waardevol werk gaat, houdt de
Koninklijke Commissie voor Landschappen en Monumenten
toezicht op de werkzaamheden ?

Question n° 231 de M"" Nagy du 8 mars 1993 (Fr.) :

La « restawation » de la Roseraie du Pare Towaay-Solvay.

Des travaux de «restauration» ont ete entrepris dans la
propriete regionale Tournay-Solvay. Le jardin de ce pare
regional est 1'ceuvre 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 remplacees? Si certains elements doivent etre
remplaces, le seront-ils par des materiaux naturels de qualite
ou par du beton ?

Etant donne qu'il s'agit d'une oeuvre de valeur, la Commis-
sion royale des Monuments et Sites surveille-t-elle les tra-
vaux?

Vraag nr. 232 van de heer Debry d.d. 12 maart 1993 (Fr.) :

De gemiddelden in 1991 en 1992 van de normale huur-
waarden.

De normale huurwaarden vormen een grens die de sociale
huurprijzen niet mogen overschrijden.

De Minister heeft te kennen gegeven de normale huurwaar-
den progressief te willen verhogen, met name door middel van
artikel 16, § 2 en § 3 van het besluit van 16 oktober 1991.

Kan de Minister mij voor 1991 en 1992 de gemiddelden
van de normale huurwaarden geven voor eike maatschappij,
uitgedrukt in het percentage van de gemiddelde basis huur-
prijs voor eike maatschappij ?

Question n" 232 de M. Debry du 12 mars 1993 (Fr.) :

Les valeurs moyeanes en 1991 et 1992 des valeurs locatives
normales. »

Les valeurs locatives normales constituent des plafonds que
les loyers sociaux ne peuvent depasser.

Le Ministre a exprime sa volonte de relever progressive-
ment les valeurs locatives normales, notamment au moyen de
Particle 16, § 2 et § 3 de 1'arrete du 16 octobre 1991.

Le Ministre peut-il me donner pour 1991 et 1992 les
valeurs moyennes des valeurs locatives normales pour chaque
societe, exprimees en pourcentage du loyer de base moyen de
chaque societe ?

Vraag nr. 233 van de heer Debry d.d. 12 maart 1993 (Fr.) :

De terugbetaling van werken die onrechtmatig aan de
huurders van de Anderlechtse Haard werden aangerekend.

Herhaalde malen heb ik de aandacht van de Minister
gevestigd op het probleem van de vervanging van de thermo-
statische kranen in de gebouwen van de Anderlecbtse Haard.

Op basis van de antwoorden van de Minister, dat de
vervanging van dergelijke kranen de taak was van de
maatschappij (behalve indien het bewijs van een abnormaal
gebruik wordt geleverd) heeft de BGHM naar de Ander-
lechtse Haard geschreven om haar hierover in te lichten.

Deze maatschappij heeft bijgevolg ten onrechte soms
aanzienlijke bedragen gevorderd — om dergelijke kranen te
vervangen, en voor andere werken die normaal gesproken te
haren laste zijn, en zou dit nog steeds doen.

Welk verhaal hebben de huurders ? Kunnen zij eisen dat de
ten onrechte door de maatschappij gei'nde bedragen worden
terugbetaald ? Zai de Minister tussenbeide komen, zodanig
dat de onwettige praktijken van de Anderlechtse Haard
stoppen en dat de huurders worden terugbetaald ?

Question n° 233 de M. Debry du 12 mars 1993 (Pr.) :

Le remboursement de travaux indument factures aux
locataires du Foyer asderlechtois.

J'ai deja, a plusieurs reprises, evoque au Ministre le
probleme du remplacement de vannes thermostatiques dans
les immeubles du Foyer anderlechtois.

Sur base des reponses du Ministre, qui precisait que le
remplacement de telles vannes incombait a la societe (sauf
preuve d'un usage normal), la SLRB a ecrit au Foyer
anderlechtois pour 1'informer de la chose.

La societe dont question a done percu indument — et
continuerait a percevoir - des sommes parfois importantes
pour le remplacement desdites vannes, ainsi que pour d'autres
travaux normalement a sa charge.

De quels recours disposent les locataires ? Peuvent-ils exiger
le remboursement des sommes indument percues par la
societe ? Le Ministre compte-t-il intervenir pour que cessent
les pratiques illegales du Foyer anderlechtois et que les
locataires soient rembourses ?
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Vraag nr. 234 van de heer Debry d.d. 12 maart 1993 (Pr.) :

De voorwaarden voor bet verlenen van voorrang bij het
verkrijgen van een volkswoning.

Artikel 8, § 1 van het besluit van de Executieve van
17 oktober 1991 bepaalt dat er aan de kandidaat-huurder
met een inkomen dat lager ligt dan het referte-inkomen, drie
aanspraken op voorrang worden verleend, wanneer ten
minste 10 % van de woningen van de maatschappij bewoond
worden door huurders waarvan het inkomen meer bedraagt
dan het inkomen bedoeld in artikel 3, § 1.

Kan de Minister me zeggen weike maatschappijen deze
voorwaarden vervullen ?

Question n° 234 de M. Debry du 12 mars 1993 (Fr.) :

Les conditions d'octroi de priorites a I'acces au logement
social.

L'article 8, § 1" de 1'arrete de 1'Executif du 17 octobre 1991
prevoit 1'octroi de trois titres de priorite au candidat locataire
dont les revenus sont inferieurs aux revenus de reference,
«lorsque 10 % au moins des logements de la societe sont
occupes par des locataires dont les revenus depassaient les
revenus d'admission vises a 1'article 3, § 1°».

Le Ministre pourrait-il me dire quelles sont les societes qui
sont dans ces conditions ?

Vraag nr. 236 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 lijst van
de momenteel toegekende subsidies, maar decide 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?

Question n° 236 de M. Drouart 12 mars 1993 (Fr.);

Les subsides aux communes.

Dans une question ecrite precedente (n° 533), j'avais
interroge 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 ?

Vraag nr. 239 van de heer de Lobkowicz d.d. 22 maart 1993
(Fr.) :

Herstelliag van de bordea « Zoaienwoud » in hun oor-
sproakelijke staat.

Uw diensten hebben aan alle uithoeken van dit bos borden
met de vermelding «Gewestelijk Zonienwoud» en met het
iriskenteken geplaatst.

Deugnieten hebben echter sedertdieri het woord « geweste-
lijk» doen verdwijnen.

Wanneer gaat u de borden in hun oorspronkelijke staat
herstellen ?

Question n° 239 de M. de Lobkowicz du 22 mars 1993 (Fr.):

Restauratioa des paaaeaux «Foret de Soigaes» dans lew
pristia etat.

Vos services ont installe des panneaux « Foret regionale de
Soignes » accompagnes de 1'iris a tous les coins de cette foret.

Depuis, des malandrins ont fait disparattre le mot « regio-
nal".

Quand allez-vous restaurer les panneaux dans leur pristin
etat?

Vraag nr. 240 van mevrouw Nagy d.d. 24 maart 1993 (Fr.) :

Coatrole van de wets- en verordeniagsbepaliagen met
betrekkmg tot het leefmilieu.

Zeven maanden na de goedkeuring ervan, wordt een besluit
in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt dat de door de
directeur-generaal en door de inspecteur-generaal van het
BIM aangewezen technische ambtenaren en beambten exclu-
sieve controlebevoegdheid verleent wat de wets- en verorde-
ningsbepalingen inzake leefmilieu betreft.

Question n° 240 de M°" Nagy du 24 mars 1993 (Fr.) :

Coatrole des dispositions legates et reglementaires en
matiere d'eavironaement.

Sept mois apres son adoption, le Moniteur beige public
1'arrete qui confie un pouvoir exclusif de controle, quant aux
dispositions legales et reglementaires en matiere d'environne-
ment, aux fonctionnaires et agents techniques designes par le
directeur general et 1'inspecteur general de 1'IBGE.
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De toegewezen taak heeft betrekking op de toetsing van 14
wetteksten met bepalingen op velerlei vlakken (jacht, be-
schermingvan bossen en wouden, van oppervlaktewateren...).

Kan de Minister me, gelet op de omvang van deze taak,
meedelen:

1. Of, afgezien van de preventie en het beheer van afvalstof-
fen, de aldus op pad gestuurde beambten exclusieve
controle- en toezichthoudende bevoegdheid hebben ?

2. Hoe ze gaan controleren of hoe ze reeds hebben gecontro-
leerd?

3. Hoe groot de doeltreffendheid van him opdracht reeds is
gebleken, wetende dat het gaat over erg technische wetten,
die soms moeilijk te begrijpen zijn ?

La tache confiee comporte Ie controle de 14 textes legaux
contenant des dispositions dans diverses matieres (chasse,
protection des bois et forets, des eaux de surface...);

Face a 1'ampleur de la tache. Ie Ministre peut-il me dire:

1. Si a 1'exception de la «matiere» prevention et gestion des
dechets, les proposes envoyes ainsi en mission detiennent
un pouvoir de controle et de surveillance exclusif?

2. Comment vont-ils (ou ont-ils commence) a controler ?

3. Quelle est 1'efficacite deja averee de leur mission s'agissant
de legislations tres techniques, d'une comprehension par-
fois difficile ?

Vraag nr. 241 van de heer Debry d.d. 24 maart 1993 (Fr.):

Het meedelen, door de openbare vastgoedmaatschappijen,
van informade met betrekkiag tot de bewegingea ia het
h uurdersbestaad.

Artikel 8, § 5 van het besluit van 17 oktober 1991 bepaalt
dat de openbare vastgoedmaatschappijen de BGHM uiterlijk
op 31 maart een verslag moeten sturen over de bewegingen in
het huurdersbestand tijdens het voorbije jaar.

Kan de Minister me zeggen of deze verplichting reeds gold
voor de bewegingen in 1991 en of de maatschappijen in 1992
verslagen hebben binnengestuurd ?

Zo ja, zou het dan mogelijk zijn me voor eike maatschappij
de voornaamste gegevens uit deze verslagen mee te delen ?

Ik zai dezelfde vraag stellen voor de verslagen over de
bewegingen voor 1992, waarover de BGHM reeds beschikt.

Question n° 241 de M. Debry du 24 mars 1993 (Fr.) :

£a transmission par les SISP d'informations sur les mouve-
ments de locataires.

L'article 8, § 5 de 1'arrete du 17 octobre 1991 prevoit que
les SISP sont tenues de transmettre a la SLRB, au plus tard Ie
31 mars, un rapport sur les mouvements de locataires de
1'annee anterieure.

Le Ministre peut-il me dire si cette obligation portait deja
sur les mouvements de locataires de 1991 et si les rapports des
societes ont ete remis en 1992 ?

Dans 1'affirmative, serait-il possible de connaltre, par
societe, les principales informations contenues dans ces
rapports.

Je poserai la meme question pour les rapports sur les
mouvements de 1992 deja en possession de la SLRB.

Vraag nr. 242 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 maart 1993
(Fr.) :

Subsidie voor 1993 aan de v.z.w. Inter-Environnement-
Bruxelles.

U heeft de Executieve de hernieuwing (voor 1993) doen
goedkeuren van een subsidie van 3 miljoen ten gunste van de
v.z.w, Inter-Environnement Bruxelles.

De toegekende subsidie zou bestemd zijn om een gedeelte
van de kosten van de opdrachten van de v.z.w. te dekken.

Ik herinner eraan dat de v.z.w. in 1991 en 1992 een
subsidie van respectievelijk 2,5 en 2,75 miljoen had gekregen.

Kan u me zeggen waarom een subsidie aan een v.z.w.
telkens weer wordt verhoogd, terwiji de kwaliteit van het
werk van de v.z.w. verhoudingsgewijs niet verbetert ?

Question n" 242 de M. de Lobkowicz du 25 mars 1993 (Fr.) :

Subvention 1993 a 1'a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles.

Vous avez fait approuver par 1'Executif le renouvellement
en 1993 d'un subside de 3 millions en faveur de 1'a.s.b.l. Inter-
Environnement Bruxelles.

La subvention octroyee serait destinee a soutenir une partie
des frais occasionnes par les missions de 1'a.s.b.l.

Pour rappel, en 1991 et 1992,1'a.s.b.l. avait beneficie d'un
subside de 2,5 millions et 2,75 millions respectivement.

Pouvez-vous me dire ce qui justifie cette augmentation
constante d'une subvention a une a.s.b.l. qui ne connait
parallelement pas une augmentation de la qualite de ces
interventions ?
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Vraag nr. 243 van de heer Drouart d.d. 2 april 1993 (Fr.) :

De publicitaire kosten •van de bericbten van de Minister in
verscbeidene publikaties.

De Minister poogt zijn beleid te promoten door in verschil-
lende publikaties berichten van algemeen belang te laten
verschijnen.

Graag vernam ik voor 1992 en 1993 met weike publikaties
de Minister contact heeft opgenomen om diens berichten te
laten verschijnen, alsmede wat elk bericht heeft gekost.

Question n° 243 de M. Drouart du 2 avril 1993 (Fr.) :

Les frai's publicitaires des messages du Miaistre dans
di verses publications.

Le Ministre tente de promouvoir sa politique en publiant
dans differences publications des messages «d'interet gene-
ral*.

II me plairait de connaltre, pour les annees 1992 et 1993, la
liste des publications qui ont ete contactees par le Ministre
pour editer ses publicites ainsi que les montants des frais pour
chacune d'elles.

Vraag nr. 244 van de heer de Lobkowicz d.d. 9 april 1993
(Fr.) :

Proefboringen met bet oog op bet capteren van water.

Ik verneem dat er proefboringen zouden worden uitge-
voerd, op initiatief van het Brussels Gewest, om water te
vinden en om, in geval van succes, rechtstreeks water op het
gewestelijk grondgebied te winnen.

Is dit waar ?

Question n° 244 de M. de Lobkowicz du 9 avril 1993 (Fr.)

Sondages en we de captation d'eau.

II me revient que des sondages seraient effectues, a 1'initia-
tive de la Region bruxelloise, en vue de trouver de 1'eau et en
cas de succes de faire des captages directement sur le territoire
regional.

Qu'en est-il ?

Vraag nr. 245 van de heer de Lobkowicz d.d. 9 april 1993
(Fr.):

Uitbreidingen van de grenzea van bet Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest via de selectieve ophalingen.

Ik heb u reeds vragen gesteld over de verdeling van de
beruchte gele en blauwe zakken in de wijken van Ukkel, waar
echter geen enkele selectieve ophaling werd georganiseerd.

Nu verneem ik dat zowat twee weken geleden ook zakken
werden verdeeld in Linkebeek, namelijk in de wijk rond het
Dapperenplein en in de Stationstraat.

Gaat het over een nieuwe vergissing, in welk geval er een
ernstig probleem rijst in verband met de verdeling van de
vuilniszakken, of organiseert u daarentegen selectieve opha-
lingen in Linkebeek, waarvoor dan mijn oprechte felicitaties ?

Question n° 245 de M. de Lobkowicz du 9 avril 1993 (Fr.)

Extension des limites de la Region de Bruxelles-Capitale
par la vote des collectes selectives.

J'ai deja eu 1'occasion de vous interroger sur les distribu-
tions des desormais fameux sacs jaunes et bleus dans les
quartiers a Uccle ou pourtant aucune collecte selective n'etait
organisee.

J'apprends, a present, qu'il y a deux semaines environ, des
sacs etaient distribues a Linkebeek aux environs du square des
Braves et de la rue de la Station.

S'agit-il d'une nouvelle erreur, auquel cas commence serieu-
sement a se poser le probleme de la distribution des sacs
poubelles, ou, au contraire, vous organisez des collectes
selectives a Linkebeek ce qui vous vaudrait mes tres sinceres
felicitations ?

Vraag nr. 246 van mevrouw Nagy d.d. 14 april 1993 (Fr.) :

De keuze en de bestemming van de zakken die gebruikt
worden bij de selectieve ophaling van afval.

In sommige gemeenten wordt bij de selectieve ophaling van
afval geexperimenteerd met speciale zakken, met de volgende
afmetingen:
- gele zakken: L 90 X 170 cm/dikte: 60 micron.
- blauwe zakken; L 65 X 150 cm/dikte: 50 micron.

De samensrelling ervan vertoont trouwens bepaalde ken-
merken: toevoeging van kleurstof, basisgrondstof voor de
fabricage (Low Density Polyethylene) wat een belangrijke
verspilling van grondstof is.

Question n° 246 de M"" Nagy du 14 avril 1993 (Fr.):

Le choix etia destination des sacs utilises dans le cadre de la
collects selective de dechets.

L'experience de collecte selective de dechets dans certaines
communes se realise au moyen de sacs specifiques. Ceux-ci
correspondent aux dimensions suivantes:
- sacs jaunes: L 90 X 170 cm/epaisseur: 60 microns.
- sacs bleus: L 65 X 150 cm/epaisseur: 50 microns.

Par ailleurs, Us presentent certaines caracteristiques quant a
leur composition: additifs de coloration qui constituent un
gaspillage important de matiere premiere, matiere de base
pour la fabrication (Low Density Polyethylene).
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Zowel de aankoopprijs van de zakken als hun bestemming
na het sorteren van de afvalstoffen die ze bevatten, brengen mij
ertoe de Minister over de volgende punten te ondervragen:

1) De voormelde afmetingen zijn die van de zakken die ter
beschikking van de inwoners zijn gesteld. Wat zijn echter de
theoretische afmetingen die u tijdens de bestelling had
bepaald ?

2) Werd er, voor de zakken werden besteld, een aanbeste-
ding gehouden om nauwkeurig de prijzen te kennen van alle
bedrijven die dit soort produkten konden leveren ?

3) In weike hoeveelheid werden de zakken bestend en gele-
verd ?

4) Waarom hebt u zakken gekozen in LDPE (Low Density
Polyethylene) en niet in MDPE (Medium Density Polyethy-
lene). Laatstgenoemde kunnen bij een gelijke weerstand tot
40 % minder dik zijn, waardoor veel grondstoffen worden
bespaard; bovendien kan bij MDPE een belangrijk percentage
gerecycleerde grondstoffen worden gebruikt.

5) De keuze van het materiaal is des te belangrijker indien
het nadien wordt verbrand. Weike bestemming hebben de
zakken nadat hun inhoud is gesorteerd ? Weike tonnage heb-
ben deze zakken samen ? Worden ze naar de verbrandingsoven
van NOH gebracht of opgenomen in de recyclageprocessen ?
In voorkomend geval, waar en hoeveel kost dat ?

6) Waarom werden kleurstoffen toegevoegd aan de
samenstelling van de zakken, dat kost veel meer dan de opdruk
in inkt op de zak ?

7) Kan men kleurstoffen gebruiken in de massa en inkt die
geen zware metalen bevatten ? Kan men eveneens waarborgen
dat de behandeling van PE of de gebruikte toevoegingen om het
materiaal van de zakken antistatisch te maken en te vermijden
dat ze glijden, geen toevoeging van zware metalen met zich
bracht?

Enfin, tant Ie cout que represente 1'achat des sacs et leur
destination apres tirage des dechets qu'ils contiennent m'ame-
nent a interroger Ie Ministre sur les points suivants:

1) Les dimensions citees plus haut resultent de la mesure des
sacs mis a disposition des habitants. Quelles sont toutefois les
dimensions theoriques que vous aviez determinees lors de la
commande ?

2) Avant la commande des sacs, y a-t-il eu appel d'offres
pour connahre precisement les prix de toutes les societes
susceptibles de livrer ce type de produits ?

3) Par quelle quantite ont ete commandes et livres les sacs ?

4) Pourquoi avoir choisi des sacs en LDPE (Low Density
Polyethylene) plutot que ceux en MDPE (Medium Density
Polyethylene) alors qu'a resistance egale, ces derniers peuvent
etre 40 % moins epais, permettant ainsi un gain important de
matiere premiere et que par ailleurs. Ie MDPE permet 1'intro-
duction d'un pourcentage important de matiere recyclee ?

5) Le choix du materiau est d'autant plus important si celui-
ci est incinere par la suite: quelle est la destination des sacs
apres triage de leur contenu ? Quel tonnage represente 1'ensem-
ble de ces sacs ? Sont-ils orientes vers 1'incinerateur de NOH ou
integres dans des fuieres de recyclage? Le cas echeant, ou et
pour quel cout ?

6) Pourquoi avoir utilise des additifs de coloration dans la
masse des sacs, ce qui represente un cout nettement plus
important que 1'impression a 1'encre sur la surface du sac ?

7) Peut-on garantir que les colorants utilises dans la masse
et les encres ne contiennent aucun metal lourd ? Peut-on egale-
ment garantir que le traitement du PE ou les additifs utilises
pour rendre la matiere des sacs antistatique et antislip n'ont pas
entratne 1'adjonction de metaux lourds ?

Vraag nr. 247 van mevrouw Nagy d.d. 14 april 1993 (Fr.):
Opbaling van recycleerbare klediagstukea en afval door de

v.x.w. Terre.
Volgens een overeenkomst gesloten met de Brusselse Hoofd-

stedelijke Executieve haalt de v.z.w. Terre sedert meer dan een
jaar herbruikbare kledingstukken en afval op, op het gehele
gewestelijk grondgebied.

Kan de Minister mij echter zeggen waarom deze ophaling in
sommige wijken en in het bijzonder in de Kuregemwijk te
Anderlecht sedert 4 maanden niet meer gebeurt ?

Question n° 247 de M"" Nagy du 14 avril 1993 (Fr.) :
Le ramassage de vetements et de dechets recyclables par

1'a.s.b.l. Terre.
Par convention avec 1'Executif de la Region de Bruxelles-

Capitale, 1'a.s.b.l. Terre effectue depuis plus d'un an des col-
lectes de vetements et dechets reutilisables sur tout le territoire
regional.

Le Ministre peut-il cependant me dire pourquoi dans certains
quartiers, et en particulier dans le quartier de Cureghem a An-
derlecht, cette collecte ne s'effectue plus depuis plus de 4 mois ?

Vraag nr. 248 van mevrouw Nagy d.d. 16 april 1993 (Fr.):
De expfoitatievergunning van het bedrijf Stevens in Schaar-

beek.
Op 31 maart jongstleden heeft een grote brand de installaties

van een autosloperij langs het kanaal in de as gelegd. Indien
deze brand geen slachtoffers heeft gemaakt, is dat waarschijn-
lijk te wijten aan het feit dat er geen woningen staan rond het
bedrijf. Voor het bedrijf Stevens aan de Groendreef te Schaar-
beek is dit niet zo. Behalve het potentiele gevaar dat dit bedrijf
in een wijk met hoge bevolkingsdichtheid betekent, veroor-
zaakt het ook hinder (lawaai, stof, zowel overdag als
's avonds) en de inwoners hebben daar al herhaalde malen over
geklaagd. Het blijkt trouwens dat de exploitatievergunning
van deze onderneming niet meer geldig is.

Question n° 248 de M°" Nagy du 16 avril 1993 (Fr.):
Le permis d'exploitation des etablissements Stevens a

Schaerbeek.

Le 31 mars dernier, un important incendie ravageait les
installations d'un demolisseur de voitures le long du canal. Si
cet incendie n'a fait aucune victime, c'est vraisemblablement en
raison du fait que les alentours de 1'entreprise ne sont pas
habites. II n'en n'est pas de meme pour les etablissements
Stevens, localises a 1'Allee verte a Schaerbeek, qui outre le
danger potentiel que represente cette entreprise dans un quar-
tier a forte densite de population, engendre des nuisances
(bruit, poussiere, de jour comme en soiree) dont les habitants se
sont plaints a de multiples reprises. U semble par ailleurs que le
permis d'exploitation de cette entreprise ne soit plus valide.
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Kail de Minister mij in dit verband zeggen:

1) Onder weike voorwaarden en op weike datum de
exploitatievergunning aan deze firma werd toegekend ?

2) Of er maatregelen tegen deze firma werden getroffen ?
In voorkomend geval, weike, op weike datum, met welk
resultaat ?

3) Is de exploitatievergunning voor het bedrijf Stevens
vandaag nog geldig ?

Dans ce contexte, Ie Ministre peut-il me dire:

1) A quelles conditions et a quelle date a etc accorde Ie
permis d'exploitation a cette entreprise ?

2) Des mesures ont-elles ete prises a 1'egard de cette
entreprise ? Le cas echeant, lesquelles, a quelle date avec quel
resultat?

3) Le permis d'exploitation des etablissements Stevens est-
il encore valide a ce jour ?

Vraag nr. 249 van mevrouw Nagy d.d. 16 april 1993 (Fr.) :

De door de Ewopese Commissie vastgestelde overtredia-
gen, door bet Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de EEG-
richtlijnen.

Ziehier de lijst van de Europese richtlijnen die het Brussels
Gewest niet respecteert:

91/0157/EEG: Richtlijn van de Raad van 18 maart 1991
inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten.
Stand van de procedure: aanmaning.
Deze richtlijn is van belang voor het Brussels Gewest.

90/0667/EEG: Richtlijn van de Raad van 27 november 1990
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de
verwijdering en verwerking van dierlijke afvallen, voor het
in de handel brengen van dierlijke afvallen en ter voorko-
ming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in dier-
voeders van dierlijke oorsprong (vissen daaronder begre-
pen) en tot wijziging van richtlijn 90/0425/EEG).
Stand van de procedure: aanmaning,
Deze richtlijn is van belang voor het Brussels Gewest.

90/0415/EEG: Wijziging van bijiage II bij richtlijn 86/0280/
EEG betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen
voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de bijiage bij
richtlijn 76/0464/EEG vallende gevaarlijke stoffen.
Stand van de procedure: aanmaning.
Deze richtlijn is van belang voor het Brussels Gewest.

88/0609/EEG: Richtlijn van de Raad van 24 november 1988
inzake beperking van de emissies van bepaalde verontrei-
nigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties —
rapporten.
Stand van de procedure: aanmaning.
Deze richtlijn is van belang voor het Brussels Gewest.

88/0609/EEG: Richtlijn van de Raad van 24 november 1988
inzake beperking van de emissies van bepaalde verontrei-
nigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties —
omzetting.
Stand van de procedure: aanmaning.
Deze richtlijn is van belang voor het Brussels Gewest.

87/0217/EEG: Richtlijn van de Raad van 19 maart 1987
inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging
van het milieu door asbest.
Stand van de procedure: vraag om informatie.
Deze richtlijn is van belang voor het Brussels Gewest.

85/0337/EEG: Richtlijn van de Raad van 27 juni 1985
betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde
openbare en particuliere projecten - omzetting.
Stand van de procedure: met redenen omkleed advies.
De richtlijn is van belang voor het Brussels Gewest.

Question n° 249 de M-' Nagy du 16 avril 1993 (Fr.):

Les infractions aux directives CEE relevees par la Commis-
sion europeenne pour la Region de Bruxelles-Capitale.

'Void la liste des directives europeennes pour lesquelles
Bruxelles n'est pas en regle:

91/0157/CEE: Directive du Conseil, du 18 mars 1991,
relative aux piles et accumulateurs contenant certaines
matieres dangereuses.
Stade de la procedure: mise en demeure.
La Region bruxelloise est concernee.

90/0667/CEE; Directive du Conseil, du 27 novembre 1990,
arretent les regles sanitaires relatives a 1'elimination et a la
transformation de dechets animaliers a leur mise sur le
marche et la protection centre les agents pathogenes des
aliments pour animaux d'origine animale ou a base de
poisson, et modifiant la Directive 90/0425/CEE.
Stade de la procedure: mise en demeure.
La Region bruxelloise est concernee.

90/0415/CEE: Modification de 1'annexe II de la Directive
86/0280/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs
de qualite pour les rejets de certaines substances dangereu-
ses relevant de la liste I de 1'annexe de la Directive 76/
0464/CEE
Stade de la procedure: mise en demeure.
La Region bruxelloise est concernee.

88/0609/CEE: Directive du Conseil du 24 novembre 1988
relative a la limitation des emissions de certains polluants
dans 1'atmosphere en provenance des grandes installations
de combustion - rapportage.
Stade de la procedure: mise en demeure.
La Region bruxelloise est concernee.

88/0609/CEE: Directive du Conseil du 24 novembre 1988
relative a la limitation des emissions de certains polluants
dans 1'atmosphere en provenance des grandes installations
de combustion - transposition
Stade de la procedure: mise en demeure.
La Region bruxelloise est concernee.

87/0217/CEE: Directive du Conseil du 19 mars 1987 concer-
nant la prevention et la reduction de la pollution de
Penvironnement par 1'amiante.
Stade de la procedure: demande d'informations.
La Region bruxelloise est concernee.

85/0337/CEE: Directive du Conseil du 27 juin 1985 concer-
nant 1'evaluation des incidences de certains projets publics
et prives sur 1'environnement - transposition.
Stade de la procedure: avis motive.
La Region bruxelloise est concernee.
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84/0360/EEG: Richtlijn van de Raad van 28 juni 1984
betreffende de bestrijding van door industriele inrichtin-
gen veroorzaakte luchtverontreiniging.
Stand van de procedure: aanmaning.
Deze richtlijn is van belang voor het Brussels Gewest.

Kan de Minister me zeggen waarom het Gewest zich niet
schikt naar elk van deze 8 richtlijnen ?

84/0360/CEE: Directive du Conseil du 28 juin 1984 relative a
la lutte centre la pollution atmospherique en provenance
des installations industrielles.
Stade de la procedure: mise en demeure.
La Region bruxelloise est concernee.

Le Ministre peut-il me donner les raisons de ces non-
conformites de la Region a chacunes de ces 8 directives ?

Minister belast met Economic

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

Recyclage van de afgedankte wagens.

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

Ministre de 1'Economie

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

Recyclage des ventures hors d'lisage.

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

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

Sttuctaw en activiteitea van de iaspecdedieasten oader 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 acdvites des services d'inspection relevant des
attributions du Ministre.

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

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

Beaaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling
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
(Pr.):

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

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

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

De economische barometer van het Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2851.

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

Overheidssteun aan bedrijven die politieke partifen Gnaa-
cierea.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2852.

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

Le barometre economique en Region bruxelloise.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2851.

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

Aide publique a des societes Gnancant des partis politiques.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2852.

374
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Vraag nr. 122 van de heer Vandenbossche d.d. 11 februari
1993 (N.):

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden
van parastatale instellingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2852.

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.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2852.

Vraag nr. 124 van de heer Vandenbossche d.d. 26 februari
1993 (N.):

Weigering van toepassiag van ordonnanties door de
rechtscolleges.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2853.

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

Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2853.

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

De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke
openbare maatscbappijen en van de ledea van de adviesraden.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2853.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2853.

Vraag nr. 127 van de heer Clerfayt d.d. 8 maart 1993 (Fr.) :

Initiatieven ter begeleidiag van bet beheer van de Brusselse
KMO's.

De Minister heeft een aantal initiatieven genomen op het
vlak van de begeleiding bij het beheer van kleine en middel-
grote ondernemingen in het Hoofdstedelijk Gewest, in het
bijzonder in samenwerking met de centra voor hoger onder-
wijs (universiteiten, enz.).

Kan de Minister mij voor elk van de jaren 1989, 1990,
1991 en 1992 de lijst van deze verschillende initiatieven
mededelen en zeggen wie voor deze begeleiding bij het beheer
heeft gezorgd en wat het bedrag van deze overeenkomsten is ?

Kan de Minister mij vervolgens voor elk van deze uitge-
voerde programma's de volgende inlichtingen geven uit-
gaande van de evaluatieverslagen die hij zeker zai gevraagd
hebben ? Wat waren voor elk van deze programma's:
1) het aantal personen die deze opieiding hebben gevolgd;
2) de aard van de aangeboden opieidingsprogramma's;
3) het soort ondernemingen waar de cursisten vandaan

kwamen (kleine of middelgrote);
4) de activiteitensectoren (secundaire, tertiaire of subsector

van deze beide categorieen) ?

Question n° 127 de M. Clerfayt du 8 mars 1993 (Fr.):

Initiatives en matiere d'accompagnement a la gestion des
PME bruxelloises.

Le Ministre a pris plusieurs initiatives en matiere d'accom-
pagnement a la gestion des petites et moyennes entreprises de
la Region bruxelloise, en particulier en collaboration avec des
centres d'enseignement superieur (universites, etc.)

Le Ministre peut-il me donner, pour chacune des annees
1989, 1990, 1991 et 1992, la liste de ces diverses initiatives,
les prestataires de ces services d'accompagnement a la gestion,
le montant de ces conventions ?

Ensuite, pour chacun des programmes mis en ceuvre, le
Ministre peut-il me fournir les renseignements suivants a
partir des rapports devaluation qu'il n'aura pas manque de
demander ? Pour chacun de ces programmes, quels ont ete:
1) le nombre de beneficiaires de ces formations;
2) la nature des programmes de formation offerts;
3) le type d'entreprises dont les beneficiaires etaient origi-

naires (petites ou moyennes);
4) les secteurs d'activite (secondaire, tertiaire ou sous-secteur

de ces deux categories) ?

Vraag nr. 128 van de heer Clerfayt d.d. 8 maart 1993 (Fr.):

Initiatieven inzake de opieiding van de kaderleden van de
Brusselse KMO's.

De Minister heeft verschillende initiatieven genomen in
verband met de opieiding van de kaderleden van de kleine en
middelgrote ondernemingen van het Brussels Gewest, in het
bijzonder in samenwerking met de centra voor hoger onder-
wijs (universiteiten, enz.).

Question n° 128 de M. Clerfayt du 8 mars 1993 (Fr.) ;

Initiatives en matiere de formation des cadres de PME
bruxelloises.

Le Ministre a pris plusieurs initiatives en matiere de
formation des cadres des petites et moyennes entreprises de la
Region bruxelloise, en particulier en collaboration avec des
centres d'enseignement superieur (universites, etc.)
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Kan de Minister mij de lijst bezorgen van de initiatieven die
in 1989, 1990, 1991 en 1992 genomen werden, met vermel-
ding van de instellingen die de opieiding gegeven hebben en de
kost van deze overeenkomsten ?

Kan de Minister mij vervolgens voor alle uitgevoerde
programma's, aan de hand van de evaluatieverslagen die hij
ongetwijfeld opgevraagd heeft, volgende inlichtingen
verschaffen:
1) hoeveel mensen hebben de opieiding bijgewoond;
2) weike opieidingsprogramma's werden aangeboden;
3) van weike soort ondememingen kwamen de deelnemers

(kleine of middelgrote);
4) tot weike activiteitensector behoorden ze (secundaire,

tertiaire of sub-sector van deze categorieen) ?

Le Ministre peut-il me donner, pour chacune des annees
1989, 1990, 1991 et 1992, la liste de ces diverses initiatives,
les prestataires de ces services de formation, le montant de ces
conventions ?

Ensuite, pour chacun des programmes mis en oeuvre, le
Ministre peut-il me fournir les renseignements suivants a
partir des rapports devaluation qu'il n'aura pas manque de
demander ? Pour chacun de ces programmes, quels ont ete:
1) le nombre de beneficiaires de ces formations;
2) la nature des programmes de formation offerts;
3) le type d'entreprises dont les beneficiaires etaient origi-

naires (petites ou moyennes);
4) les secteurs d'activite (secondaire, tertiaire ou sous-secteur

de ces deux categories) ?

Vraag nr. 131 van de heer Drouart d.d. 12 maart 1993
(Fr.):

De aan de gemeeaten 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 lijst van
de momenteel toegekende subsidies, maar decide 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 ledeh van de Executieve
diende te contacteren.

Zou de Minister me de lijst kunnen meedelen van de aan de
gemeenten toegekende subsidies voor aangelegenheden 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 ?

Question n° 131 de M. Drouart du 12 mars 1993 (Fr.):

Les subsides aux communes.

Dans une question ecrite precedence (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 ?

Vraag nr. 132 van mevrouw Nagy d.d. 29 maart 1993
(Fr.) :

De wil van het Gewest om te investeren in telecommuni-
catie — Metropolitan Area Network.

Op de schriftelijke vraag nr. 119 betreffende de noodzaak
om de telecommunicatiebehoeften van de ondememingen
duidelijker te omschrijven, en meer in het bijzonder de
bestelling van een marktstudie om de toepassingen van de
dienst M.A.N. (Metropolitan Area Network), antwoordt de
Minister dat hoewel et nog steeds sprake is van deze studie, ze
tot vandaag nog aan niemand is opgedragen. Aangezien er in
de pers slechts bescheiden aandacht is besteed aan dit
initiatief, vraag ik de Minister mij op de volgende vragen te
antwoorden:

1) Op welk soort onderneming zai deze marktstudie
betrekking hebben (weike activiteitensector, grootte, aantal
banen) ?

Question n° 132 de M-" Nagy du 29 mars 1993 (Fr.)

La voloate regionale d'investir en madere de telecommuni-
cations - Metropolitan Area Network.

A la question ecrite n" 119 concernant la necessite d'une
definition plus precise des besoins des entreprises en matiere
de telecommunications, et plus particulierement la commande
d'une etude de marche ayant pour objet les applications du
service M.A.N. (Metropolitan Area Network) le Ministre
repond que s'il est toujours question de ladite etude, elle n'a a
ce jour pas encore ete confiee. Toutefois, dans la mesure ou
cette initiative n'a ete relatee que de maniere tres succincte par
la presse, le Ministre peut-il repondre aux questions sui-
vantes:

1) Quel est le type d'entreprise qui sera concernee par cette
etude de marche (secteur d'activite, taille, nombre d'em-
plois) ?
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2) Binnen weike termijn moet deze studie worden besteld ?

3) Wat zijn de precieze doelstellingen van de haal-
baarheidsstudies, en het bestek — in het bijzonder wat de
werktermijnen betreft — die aan de contractant zai worden
opgelegd ?

4) Weike adviesbureaus hebben tot op heden een offerte
ingediend om deze studie te verkrijgen ? Voor welk bedrag ?

5) Hoeveel geld zai in totaal aan deze studie worden
besteed?

6) Op welk begrotingsartikel zai dit worden ingeschreven ?

2) Dans quels delais devrait etre passee la commande de
cette etude ?

3) Quels sont les objectifs precis de 1'etude de faisabilite et
Ie cahier des charges — en particulier en ce qui concerne les
echanges de travail — qui sera impose au contractant ?

4) Quels sont les bureaux d'etude qui a ce jour ont fait
offre pour 1'obtention de cette etude ? Pour quel montant ?

5) Quel est Ie montant total qui sera consacre a cette
etude?

6) A quel article budgetaire sera-t-il inscrit ?

Vraag nr. 133 van mevrouw Nagy d.d. 29 maart 1993
(Fr.) :

Het schenken van telecommunicatiematerieel aan een aan-
tal Brusselse bedrijven (vervolg).

Ter aanvulling van het antwoord van de Minister op mijn
vraag nr. 118 en in het bijzonder wat het bedrag betreft dat
aan dit project wordt besteed, vraag ik de Minister:

1) Welk advies gaf de Administratie en de Gewestelijke
Inspectie van Financien over dit project, het bedrag ervan en
de nadere regels van de overeenkomst gesloten met de partner
die het materieel moet leveren ?

2) Hoe zai de 60.309.500 fr. over de drie jaar van het
project worden gespreid ?

3) Welk deel van de begroting wordt aan de opieiding
besteed en wordt daartoe gegeven aan de v.z.w. Teleport ?

4) Weike tegenprestatie zai aan de ontvangende onderne-
mingen worden gevraag voor dit aanbod van opieiding, en
materieel?

5) Weike ondernemingen hebben tot op heden belangstel-
ling betoond voor dit project ?

Question n° 133 de M-' Nagy du 29 mars 1993 (Fr.) :

Offre de materiel de telecommunications aux entreprises
bruxelloises (suite).

En complement a la reponse faite par Ie Ministre a ma
question n° 118, et en particulier a celle qui concerne Ie
montant consacre a ce projet, Ie Ministre peut-il repondre aux
question suivantes:

1) Quel a ete 1'avis de 1'Administration et de 1'Inspection
regionale des Finances sur ce projet, son montant et les
modalites de la convention avec Ie partenaire qui fournira Ie
materiel ?

2) Comment s'operera la ventilation des 60.309.500 F.)
sur les 3 annees du projet ?

3) Quelle est la part du budget consacre a la formation et
confiee a cet effet a 1'a.s.b.l. Teleport?

4) Quelle sera la contrepartie demandee aux entreprises
beneficiaires en echange de cette offre de formation et de
materiel ?

5) Quelles sont a ce jour les entreprises qui ont manifesto
leur interet pour ce projet ?

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

Vraag nr. 406 van de heer Guillaume d.d. 24 maart 1993
(Fr.) :

Aliddelen om zwartrijden bij de MTVB te bestrijden.

Het Brussels openbaar vervoer wordt geconfronteerd met
enorme problemen. Onder meer het zwartrijden is sedert
enige jaren een echte plaag. De MIVB poogt het verschijnsel
de kop in te drukken door meer te controleren. Via affiches
tracht men de reizigers ook te sensibiliseren. Deze affiches
leggen afwisselend de nedruk op preventie of op bestraffing
(onder andere door de aanzienlijke toename van de boetes).

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

Question n° 406 de M. Guillaume du 24 mars 1993 (Fr.):

Moyens de lutte de la STIB centre la fraude.

Les transports en commun bruxellois connaissent d'impor-
tants problemes dont celui de la fraude qui constitue un fleau
endemique depuis quelques annees. La STIB essaie de dimi-
nuer Ie phenomene par 1'intermediaire de 1'augmentation de
la frequence des controles. On tente aussi par voie d'affi-
chages de sensibiliser les voyageurs en alternant la prevention
et la repression, notamment par 1'accroissement sensible des
amendes.
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Zou men niet, zoals in Parijs en vooral in Londen, bij de
ingang van de stations automatische deuren kunnen plaatsen
waardoor de toegang tot de perrons onmogelijk wordt zonder
een ticket of een magneetkaart in deze toestellen te steken?
Denkt de Minister niet dat deze techniek het zwartrijden zeifs
het inddenteel zwartrijden, zou doen afnemen en ervoor zou
zorgen dat de overgrote meerderheid oneerlijke gebruikers
zich dan inderdaad niet de moeite zou getroosten deze
barrieres over te klimmen om de kosten van een ticket uit te
sparen ?

Kan de Minister me zeggen of er in Brussel ter zake reeds
studies werden uitgevoerd en zo ja, hoeveel dergelijke voor-
zieningen de MJVB zouden kosten ?

Ne pourrait-on pas, a 1'instar de ce qui existe a Paris et
surtout a Londres, placer, a 1'entree des stations, des portil-
lons automatiques empechant d'avoir acces aux voies sans
glisser un ticket ou une carte magnetique dans 1'appareil ? Le
Ministre ne croit-il pas que cette technique permettrait une
diminution sensible de la fraude, meme occasionnelle, et
aurait un effet dissuasif sur 1'immense majorite des utilisa-
teurs indelicats qui ne seraient effectivement pas prets a
escalader des barrieres pour eviter les frais d'un trajet ?

Le Ministre peut-il m'indiquer si des etudes ont deja ere
effectuees sur le sujet a Bruxelles et, dans 1'affirmative, le cout
d'une pareille infrastructure pour la STIB ?

Vraag nr. 408 van mevrouw Huytebroeck d.d. 31 maart
1993 (Fr.) :

Staat van de Luttrebruglaan en de Neerstalsesteenweg.

Verschillende lanen in Vorst zijn voor het ogenblik moeilijk
berij'dbaar voor de automobilisten en volledig ontoegankelijk
voor voetgangers en fietsers. Ik spreek met name over de
Luttrebruglaan en de Neerstalsesteenweg.

Wat de Luttrebruglaan betreft, zijn er veel bulten en kuilen
in het wegdek dat blijft verslechteren en de tramsporen steken
op sommige plaatsen 15 cm uit.

De gemeente Vorst weigert echter met de wegenwerken te
beginnen onder voorwendsel dat het Gewest in ieder geval
alles zai moeten overdoen wanneer bus 50 en bus 49 een eigen
baan krijgen.

Ik zou willen weten voor wanneer uw diensten deze werken
voor een eigen baan plant.

Wat zijn uw voorstellen dienaangaande, voorziet u behalve
in een eigen baan ook in een fietspad ?

Heeft het Gewest plannen voor de Neerstalsesteeweg, die
nauwelijks beter is ? Wanneer zullen ze worden uitgevoerd ?

Question n" 408 de M™ Huytebroeck du 31 mars 1993 (Fr.)

Etat de 1'aveaue du Font de Luttre et de la chaussee de
Neerstalle.

Plusieurs avenues forestoises sont actuellement difucile-
ment praticables pour les automobilistes et tout a fait
impraticables pour les pietons et les cyclistes. Je parle
notamment de 1'avenue du Font de Luttre et de la chaussee de
Neerstalle.

En ce qui concerne 1'avenue du Font de Luttre, les bosses et
fosses ne manquent pas, la voirie ne cesse de se degrader et les
rails de tram depassent a certains endroits les 15 cm.

Or, la commune de Forest refuse de commencer des
travaux de voirie sous pretexte que la Region devra de toute
maniere tout refaire lors de la mise en site propre des bus 50
et49.

J'aimerais savoir pour quand les travaux de ce site propre
sont prevus par vos services.

Ou en sont vos projets a ce sujet, prevoyez-vous, outre le
site propre, un espace reserve aux cyclistes ?

En ce qui concerne la chaussee de Neerstalle, guere mieux
lotie, la Region a-t-elle prevu des projets et pour quand sont-
ils programmes ?

Vraag nr. 409 van de heer Drouart d.d. 2 april 1993 (Fr.):

Reclame voor bet openbaar vervoer.

De Minister poogt het gebruik van het openbaar vervoer in
onze stad te stimuleren door in verschillende tijdschriften
slogans te publiceren zoals «er gaan 100 wagens in een
tram»,...

Graag vernam ik voor 1992 en 1993 weike publikaties
door de Minister werden gecontacteerd om die slogans te
laten verschijnen, alsmede wat elk bericht kost.

Question n" 409 de M. Drouart du 2 avril 1993 (Fr.):

La publicite pour les transports en commun.

Le Ministre tente positivement de promouvoir 1'usage de
transports en commun dans notre ville par la parution dans
differents periodiques de slogans tels que «0n peut mettre
100 voitures dans un tram»,...

II me plairait de connaitre, pour les annees 1992 et 1993, la
liste des publications qui ont etc contactees par le Ministre
pour editer de tels slogans ainsi que les montants des frais
publicitaires pour chacun d'eux.
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Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

Ecologiscb 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.) :

Beaaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling
met de andere 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 1'Executif bruxellois dans sa correspoadance
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.):

Weigermg van toepassmg van ordonnanties door de rechts-
colleges.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2861.

Vraag nr. 100 van de heer Drouart d.d. 5 april 1993 (Fr.) :

De door de gemeenten gevraagde stedelijke vuiloisbakken.

Op initiatief van de Staatssecretaris heeft het Gewest een
wedstrijd georganiseerd voor het ontwerpen van een vuilnis-
bak, die langs de gewestwegen zou worden geplaatst en, op
vraag van de gemeenten, ook langs de gemeentelijke wegen.

Zou de Staatssecretaris me de lijst kunnen meedelen van de
gemeenten die om dergelijke vuilnisbakken hebben verzocht en
me kunnen zeggen hoeveel vuilnisbakken eike gemeente heeft
besteld?

Vraag nr. 102 van mevrouw Nagy d.d. 14 april 1993 (Fr.) :

De bestemming van het niet-recycleerbaar afval ingezameld
tijdens de setectieve ophalingen.

De selectieve ophaling van afval zit in verschillende gemeen-
ten van de agglomeratie nog altijd in de experimentele fase.
Men kan weliswaar verheugd ziJn over het feit dat vele Brus-
selse gemeenten eraan deelnemen, maar toch rijzen een aantal
vragen wat de bestemming van dit ingezameld afval betreft.

Kan de Staatssecretaris me in dit verband de volgende vragen
beantwoorden:

1) Hoeveel ton niet-recycleerbaar afval levert de selectieve
ophaling op ?

2) Wat gebeurt er met dit afval ? Wordt het naar de verbran-
dingsoven van Neder-over-Heembeek gebracht ? ''

3) Zo neen, wordt het dan in Vlaanderen als afval ver-
werkt ? Waar in Vlaanderen en hoeveel kost dit ?

Question n° 96 de M. Vandenbossche du 26 fevrier 1993
(N.):

Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2861.

Question n° 100 de M. Drouart du 5 avril 1993 (Fr.):

Les corbeilles urbaines demandees par les communes.

La Region, a 1'initiative du Secretaire d'Etat, a organise un
concours en vue d'elaborer une corbeille destinee a equiper la
voirie regionale et, a la demande des communes, les voies
communales.

Le Secretaire d'Etat pourrait-il me communiquer la liste des
communes qui auraient effectue une telle demande ainsi que le
nombre de corbeilles commandees par commune ?

Question n° 102 de M™ Nagy du 14 avril 1993 (Fr.) :

La destination des dechets non recydables issus dela collects
selective.

La collecte selective de dechets est toujours en cours d'expe-
rimentation dans differentes communes de 1'agglomeration. Si
1'on ne peut que se rejouir du fait qu'elle suscite la participation
de nombreux Bruxellois, certaines questions subsistent cepen-
dant quant a la destination des dechets collectes.

A ce sujet, le Secretaire d'Etat peut-il repondre aux questions
suivantes:

1) Quel est le tonnage des dechets non recydables que
produit la collecte selective ?

2) Quelle est la destination de ces dechets ? Sont-ils amenes
a 1'incinerateur de Neder-over-Hembeek ?

3) Dans la negative, sont-ils alors traites comme dechets en
Flandre ? Le cas echeant, ou en Flandre a lieu ce traitement et
quel cout represente-t-il ?
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,

Openbaar Ambt
en Exteme Betrekldngen

Vraag nr. 99 van de heer Drouart d.d. 2 april 1993 (Fr.):

De publidtaire kosten van de benchten van de Staatssecre-
taris in verscbeidene publikaties.

De Staatssecretaris poogt zijn beleid te promoten door in
verschillende publikaties benchten van algemeen belang te
laten verschijnen.

Graagvernam ik voor 1992 en 1993 met weike publikaties
de Staatssecretaris contact heeft opgenomen om diens berich-
ten te laten verschijnen, alsmede wat elk bericht heeft gekost.

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

et des Relations exterieures

Question n" 99 de M. Drouart du 2 avril 1993 (Fr.):

Les frais publidtaires des messages du Secretaire d'Etat
dans diverses publications.

Le Secretaire d'Etat tente de promouvoir sa politique en
publiant dans differences publications des messages « d'interet
general».

II me plairait de connattre, pour les annees 1992 et 1993, la
liste des publications qui ont ete contactees par le Secretaire
d'Etat pour editer ses publicites ainsi que les montants des
frais pour chacune d'elles.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

A. Vragen gesteld aan de heer Gosuin

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

Verbouding scbade Zooienwoud/Andere bossen.

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

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

et de la Politique de 1'Eau

A. Questions posees a M. Gosuin

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

Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.

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

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

Vergunningen afgeleverd en controles uitgevoerd door bet
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 le Bulletin n° 12, p. 1151.

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

Bevel van de rechter in kortgeding van 2 november 1990. —
Afgifte van een gratis jachtvergunniag.

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

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

Ordonnance des referes du 2 novembre 1990. - Delivrance
d'lin permis de cbasse gratuit.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 12, p. 1156.
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Vraag nr. 156 van de heer Comelissen d.d. 4 maart 1991
(Pr.) :

Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark
in Koekelberg.

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

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

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.

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

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

Acbterstal in de bebandeling van de dossiers commodo-
iacommodo bij gebrek aan voldoeade personeel voor de
Leefaulieu-administra tie.

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

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

Retard dans Ie traitemeat des dossiers commodo-incom-
modo, faute de personnel sufGsant a 1'Administration de
1'En vironn emen t.

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

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

Organogram van bet Brussels Jnstituut voor Milieubeheer.

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

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

Organigramme de I'lnstitat bruxellois pour la Gestion de
I'Enwonnement.

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

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

Klachten over de Grma Cebelor in 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 Grme Cebelor a Ganshoren.

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

B. Vragen gesteld aan de heer van Eyil

Vraag nr. 262 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 april 1993
(Fr.):

Subsidie voor de v.z.w. Patris.

Onlangs hebben wij via de pers vernomen dat de Hoofdste-
delijke Executieve op 10 december 1992 op uw voorstel een
subsidie van 800.000 fr. zou toegekend hebben aan een
vereniging zonder winstoogmerk, genoemd Patris.

Kunt u deze informatie bevestigen?

In bevestigend geval:
- Op weike datum werden de statuten van deze v.z.w. in het

Belgisch Staatsblad bekendgemaakt ?
- Op weike datum werd de subsidie door de vereniging Patris

aangevraagd ?
- Wie heeft deze aanvraag ondertekend ?
- Op grond van weike nuttige ervaring, van de aanvrager is

de subsidie voor rekening van de begroting van monumen-
ten en landschappen toegekend ?

- Weike criteria hanteert u bij de selectie van de verschillende
aanvragen die bij u inkomen?

B. Questions posees a M. van Eyil

Question n° 262 de M. de Lobkowicz du 14 avril 1993 (Fr.):

Subvention a l'a.s.b.1. Patris.

Nous avons recemment appris par la presse qu'en date du
10 decembre 1992, 1'Executif bruxellois aurait, sur votre
proposition, accorde un subside de 800.000 francs a une
association sans but lucratif denommee Patris.

Pouvez-vous confirmer cette information ?

Dans 1'affirmative:
- Quelle est la date de publication des statuts de cette a.s.b.l.

au Moniteur beige ?
- A quelle date la demande de 1'association Patris vous

a-t-elle ete adressee ?
- Quel est Ie nom du signataire de cette demande ?
- Quelle est 1'experience utile du demandeur justifiant 1'oc-

troi d'une subvention supportee par Ie budget «Monu-
ments et Sites » ?

- Quels sont vos criteres de selection des differentes deman-
des qui vous parviennent ?
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Kunt u verklaren dat er geen enkel verband bestaat tussen
de toekenning van deze subsidie en het publiceren van het
eerste nummer van het tijdschrift «Ane ou cerises ?», het
blad van de FDF-afdeling van Schaarbeek, dat onlangs in
alle bussen is rondgedeeld ?

Pouvez-vous certifier qu'il n'y a aucun rapport entre
1'octroi de cette subvention et la realisation du n° 1 du
periodique « Ane ou cerises ?», organe de la section FDF de
Schaerbeek diffuse toutes bottes recemment ?

Vraag nr. 263 van de beer De Berlangeer d.d. 16 april 1993
(N.):

Taalgebruik bij de dietist taxi's.

Einde maart moesten de controleurs van de dienst der
huurvoertuigen lessen gaan volgen, ten einde de bevoegdheid
van hun mandaat te kunnen uitbreiden, lessen die gegeven
werden bij de diensten van de MIVB.

Waarom werden deze lessen alleen in de Franse taal
gegeven, en werden Nederlandstaligen verplicht deze ook in
het Frans te volgen ?

Question n" 263 de M. De Berlangeer du 16 avril 1993 (N.) :

Laague utilisee au service taxis.

Pour pouvoir elargir les competences liees a leur mandat,
les controleurs du service des vehicules de location ont du
aller suivre, fin mars, des cours donnes aupres des services de
laSTIB.

Pourquoi ces cours etaient-ils donnes uniquement en fran-
cais et pourquoi les neerlandophones ont-ils etc obliges de les
suivre en francais ?

375
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II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie

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

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

President et Ministre
de PAmenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

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

Simultaanvertaling tijdeiis 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.) ;

Traductioti simultanee des debats lors des conseils commu-
naux.

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

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

Vernieuwiag van het stadsweefsel. — Subsidies van de
Executieve.

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

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

Renovation du tissu urbain. — 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 afdeling iaformatica in de verschil-
leade 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
1'informatique dans les differentes communes.

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

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

Vernieuwing alleeastaande gebouwen in St.-Giflis.

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-GiIles.

La question et la reponse provisoire ont et6 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 terugbetaliag van de recupereerbare voorschotten
inzake stadsvernieumng.

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 saaeringspremies.

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 gewestelijke 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 ete publiees dans le
Bulletin n° 28, p. 2723.

Vraag nr. 578 van mevrouw Nagy d.d. 25 januari 1993 (Fr.):

De dringende noodzakelijkbeid in de besluiten van de
Executieve (vervolg).

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 b.epaald 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
voorgelegd?

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 him rechthebbenden.

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

Antwoord: De heer Gosuin zai op de vraag antwoorden.

Question n° 578 de M°" 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 Phabitude 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 possibility d'invoquer 1'urgence doit a notre sens
garder son caractere exceptionnel et doit, ainsi que le
prevoient les lois coordonnees sur le 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 ?

Reponse: M. Gosuin repondra a la question.

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

De vestiging 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.
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Vraag nr. 583 van mevrouw Nagy d.d. 5 februari 1993 (Fr.) :

De toepassiag van de omzendbriet met betrekking tot de
hotels.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 29, biz. 2865.

Question n° 583 de M- Nagy du 5 fevrier 1993 (Fr.) :

L'application de la circulaire relative aux etablissemeats
hoteliers.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 29, p. 2865.

Vraag nr. 592 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 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; 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.
mogeiijK een
verstrekken.

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

Emplacement de statioonemeat 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: 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 le delai imparti.

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

Vraag nr. 618 van mevrouw Nagy d.d. 14 april 1993 :

De BBP's Vorstlaan Oost en West te Watermael-Bos-
voorde.

Tijdens haar vergadering van 18 maart 1993 heeft de
Executieve 2 BBP's te Watermael-Bosvoorde goedgekeurd
waarvan de ene betrekking heeft op de Vorstlaan, de Karel
Albertlaan, de grens van het domein van het kasteel Karel
Albert, het Zonienwoud en de oude wijken van de Borstel-
hoek en de Middelburgstraat; de andere heeft betrekking op
de Gemeentelijke Gasthuisstraat deze van Geai-Houx-Archi-
ducs en het begin van de Vorstlaan.

Kan de Minister-Voorzitter mij een antwoord geven op de
volgende vragen inzake deze BBP's:

1. Op weike data werden deze BBP's in de gewestelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening aangenomen ?

2. Hoeveel leden van de GCRO waren bij de goedkeuring
aanwezig ?

Question n° 618 de M°" Nagy du 14 avril 1993 :

Le PPAS Souverain Est et Ouest a Watermael-Boitsfort.

Lors de sa reunion du 18 mars 1993,1'Executif a approuve
deux PPAS a Watermael-Boitsfort qui concernent 1'un le
boulevard du Souverain, 1'avenue Charles-Albert, la limite
parcellaire du chateau dit Charles-Albert, la foret de Soignes
et les quartiers anciens du Coin du Balai et de la rue de
Middelbourg; 1'autre le quartier de la rue de 1'Hospice
Communal, celui de Geai-Houx-Archiducs et front du boule-
vard du Souverain.

A propos de ces deux PPAS, le Ministre-President peut il
repondre aux questions suivantes:

1. A quelle date ce PPAS a-t-il ete adopte en Commission
regionale d'Amenagement du Territoire ?

2. Combien de membres de la CRAT etaient presents lors
de 1'approbation ?
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3. Weike motivering werd er gegeven om de goedkeuring
te verantwoorden ?

4. In hoeveel kantoren is er voor elk van de projecten
voorzien ?

Antwoord: Ik heb mijn administratie bijkomende inlichtin-
gen gevraagd om het geachte lid een zo volledig mogelijk
antwoord te geven.

3. Quelle motivation a ete presentee pour justifier 1'appro-
bation ?

4. Quelle est, pour 1'un et 1'autre projet, la proportion de
bureaux prevue ?

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

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Exteme Betrekkingen

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

Overzicbt van de mobtliteit van de Brusselse ambtenaren.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 29, biz. 2867.

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

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

AperigU de la mobilite des foncdonnaires bmxelfois.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n" 29, p. 2867.

Vraag nr. 173 van de heer de Lobkowicz d.d. 4 maart 1993
(Fr.):

Gemiddeld jaarlijks wrrooster van de gemeentelijke en
gewestelijke ambtenaren.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 29, biz. 2868.

Question n° 173 de M. de Lobkowicz du 4 mars 1992 (Fr.) :

Moyeaae horaire annuelle de travail des fonctionnaires
commuaaux et regionaux.

La question et la reponse provisoire out ete publiees dans Ie
Bulletin n° 29, p. 2868.

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

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.) :

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

De (on)gelijke bebandeling tussen mannen en vrouwen in
de gewestelijke besturen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 28, biz. 2728.

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

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 28, p. 2728.

Vraag nr. 193 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993
(Fr.):

De bezoldiging van de bestuwders van de gewestelijke
openbare maatscbappijen en van deleden van de adviesraden.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 29, biz. 2869.

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 coaseils consultatifs.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 29, p. 2869.
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Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

Noodaan woningen tot in bet jaar 2000. Studie « Wonen te
Brussels.

De synthese van de studie «Wonen te Brussel», 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 van 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 huisvestingsbe-
leid?

Antwoord: De heer Picque zai op de vraag antwoorden.

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

et de la Politique de 1'Eau

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

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

La synthese de 1'etude «Habiter Bruxelles», realisee par
1'Institut de Sodologie de 1'Universite de Bruxelles a la
demande de 1'Executif et public en avril 1992, contient un
passage passablement etonnant sur 1'estimation 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 escomp-
tee?

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 ?

Reponse: M. Picque repondra a la question.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 101 van de heer Drouart d.d. 5 april 1993 (Fr.) :

Toepassing van het gemeentelijke belastingreglement op de
daden van venviling.

Op initiatief van de Staatssecretaris heeft het Gewest de
gemeenten geholpen bij het opstellen van een model van
gemeentelijk belastingreglement dat ertoe strekt het achterla-
ten van vuilnis op de gemeentelijke wegen te belasten.

Zou de Staatssecretaris me de lijst kunnen meedelen van de
gemeenten die dit belastingreglement wel en niet toepassen,
alsmede voor de gemeenten die het wel toepassen, de bedra-
gen (per gemeente) die deze belastingen hebben opgeleverd ?

Antwootd: Gezien het belangrijke aantal te verzamelen
inlichtingen en om het geachte lid een zo volledig mogelijk
antwoord te geven, heb ik mijn administratie om de nodige
informatie gevraagd.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Question n° 101 de M. Drouart du 5 avril 1993 (Fr.) :

L'application du reglement-taxe communal visant les gestes
de malproprete.

La Region, a 1'initiative du Secretaire d'Etat, a aide les
communes a mettre au point un modele de reglement-taxe
communal visant la taxation des gestes de malproprete sur les
voies communales.

Le Secretaire d'Etat pourrait-il me communiquer la liste des
communes qui appliquent et celles qui n'appliquent pas ce
reglement-taxe ainsi que, pour les communes qui 1'appli-
quent, les montants (par commune) de ces taxes ?

Repoase: En raison du nombre important de renseigne-
ments a recueillir et afin de pouvoir fournir a 1'honorable
membre une reponse la plus complete possible, j'ai interroge
1'administration en vue d'obtenir les elements necessaires.
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

Evolutie van de beschermmgsdossiers 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'avancemeat 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. 457 van de heer de Marcken de Merken d.d. 3 april
1992 (Fr.):

Het Verbindingsbureau Brussel-Europa.

Kunnen de heren Ministers ons inlichten over de activitei-
ten, sedert 3 j'uli 1991, van het Verbindingsbureau Brussel-
Europa ?

Zouden ze ons eveneens kunnen zeggen weike leemten de
leden van het Verbindingsbureau hebben ontdekt en op weike
moeilijkheden ze zijn gestoten, onder andere inzake de
toepassing van de sommige Europese, nationale, gewestelijke
en gemeentelijke reglementen ?

Krijgt het Verbindingsbureau Brussel-Europa daadwerke-
lijk medewerking van de verantwoordelijken van de 19
gemeenten van ons Gewest ?

Antwoord: De heer Chabert heeft op de vraag geantwoord
in Bulletin nr. 22, biz. 2167.

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

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

Le bureau de liaison Bruxelles-Europe.

Messieurs les Ministres peuvent-ils nous informer des
activites deja realisees depuis le 3 juillet 1991 par le Bureau de
Liaison Bruxelles-Europe ?

Pourraient-ils egalement nous communiquer les lacunes et
difficultes eventuelles deja rencontrees par les membres du
Bureau de Liaison notamment au niveau de 1'application de
certaines reglementations europeennes, nationales, regionales
et communales ?

Le Bureau de Liaison Bruxelles-Europe rencontre-t-il une
reelle cooperation de la part des responsables des 19 com-
munes de notre Region ?

Reponse: M. Chabert a repondu a la question dans le
Bulletin n° 22, p. 2167.

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

Vastgoedbeslissingen ten 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».

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 le
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 cloitre Van Maerfant,
la realisation d'un club pour les parlementaires europeens
(eventuellement rue de la Science), la reconstruction de 1'hotel
Aubecq en tant que residence du President de la Commission,
la mise a la disposition du president du parlement d'un
immeuble rue du Remorqueur, la 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 ».
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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 ?

Aatwoord:

1. Van Maerlant Klooster:

Het wordt noch verworven noch onteigend. De renovatie
van dat gebouw hangt nu af van de prive-sektor.

2. Club voor de leden van het Europees Parlement:

Geen nieuws meer, gelet op de afwezigheid van belangstel-
ling vanwege de leden van het Europees Parlement.

3. De wederopbouw van het Aubecq Herenhuis;

Meerdere inplantingsvoorstellen werden overwogen,
onderzocht en voorgesteld aan de Commissie. Geen enkele
kreeg de goedkeuring van de betrokken partijen.

4. Gebouw Stoomsleperstraat:

Na onderzoek van dit gebouw zou het projekt niet langer
weerhouden worden.

5. Europees kinderdagverblijf:

De werf (Clovislaan) werd opgestart. Het gaat om een
Europees initiatief dat door de Gemeenschap financieel
gedragen wordt. Andere vestigingsplaatsen worden onder-
zocht.

6. De West Europese Unie:

Het voorstel werd niet weerhouden, gelet op de uitbreiding
van de opdrachten van de WEU en de daaruit voortvloeiende
vraag naar bijkomende oppervlakte. De WEU heeft zich, op
eigen kosten aan de Regentschapstraat gevestigd.

7. Economisch en Sociaal Comite:

De protokolakkoorden toegevoegd aan het verdrag van
Maastricht voorzien in gemeenschappelijke organisatorische
strukturen voor de administratiezetel van het ESC en de Raad
der Regio's in Brussel.

Het ESC behoudt zijn huidige zetel, in afwachting van de
ratificering van het verdrag van Maastricht. De Noordwijk
blijft een mogelijke inplantingsplaats voor beide functies.

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

Uitvoeriagsregels voor het 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 ?

Monsieur Ie Ministre peut-il me faire 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 ?

Reponse:

1. Cloltre Van Maerlant:

Ce site ne sera pas acquis, ni exproprie. La renovation de ce
batiment dependra maintenant du prive.

2. Club pour les parlementaires europeens:

Plus de nouvelles, vu Ie manque de demande de la part des
parlementaires.

3. La reconstruction de 1'hotel Aubecq:

Plusieurs propositions d'implantation ont ete envisagees,
examinees et proposees a la Commission. Aucune n'a recu
1'accord des parties concernees.

4. Immeuble rue du Remorqueur:

Apres examen dudit immeuble, cette idee devrait etre
abandonnee.

5. Creche europeenne:

Le chantier (boulevard Clovis) a commence. Ce chantier
constitue une initiative europeenne et est finance par la
Communaute. D'autres sites sont a 1'examen actuellement.

6. L'Union de 1'Europe occidentale:

La proposition n'a pas etc retenue, vu 1'elargissement des
missions de 1'UEO et en consequence sa demande de surface
supplementaire. L'UEO s'est installee a la rue de la Regence, a
ses frais.

7. Comite economique et social:

Les protocoles d'accord annexes au traite de Maastricht
prevoient une structure organisationnelle commune pour le
CES et le Conseil des Regions a Bruxelles.

Le CES conserve son siege actuel, en attendant la ratifica-
tion du Traite de Maastricht. Le quartier Nord reste un lieu
d'implantation.

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 le
PRD prevoit dans son dernier alinea que les modalites
d'execution de 1'article sont arretes par 1'Executif.

Alors que le 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 le projet de PRD est-il realise ?

376
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Antwoord: Eerst en vooral lijkt het mij aangewezen het
geachte raadslid te herinneren aan de jurisprudentie van de
Raad van State, die stelt dat een bepaling uit een wet, een
decreet of een ordonnantie uksluitend kan worden be-
schouwd als niet-toepasbaar in het geval zou blijken dat de
toepassing ervan onmogelijk is zonder de uitvaardiging van
de uitvoeringsbesluiten.

In het onderhavige geval echter blijkt dat artikel 17 van de
ordonnantie nauwkeurig genoeg is om het gewestelijk ont-
wikkelingsplan zonder uitvoeringsbesluit te kunnen uitwer-
ken. In deze context kan bovendien worden opgemerkt dat in
Belgie, en dan vooral in de Brusselse agglomeratie, al bijna
een halve eeuw lang talloze bijzondere plannen van aanleg
zijn uitgewerkt zonder dat er ooit een uitvoeringsbesluit is
uitgevaardigd bij artikel 16 van de wet van 29 maart 1962,
waarin de inhoud van het bijzonder plan van aanleg werd
vastgelegd. Dit toont aan dat artikel 17 wel degelijk kon
worden toegepast ondanks het ontbreken van een uitvoe-
ringsbesluit.

Toch kan ik het geachte raadslid geruststellen dat het
uitvoeringsbesluit van artikel 17 op dit ogenblik wordt
uitgewerkt. Het zai tijdig worden gepubliceerd voor de
definitieve vormgeving van het gewestelijk ontwikkelings-
plan.

Ik stip hierbij aan dat ook als het ontwerp van gewestelijk
ontwikkelingsplan op dit ogenblik wordt uitgewerkt en
besproken met de gewestelijke administraties, dat dit ontwerp
daarom nog niet werd bekrachtigd door de Executieve.

Tenslotte wijs ik erop dat eerst meer dan 30 andere
besluiten zijn gepubliceerd, omdat wordt geoordeeld dat deze
dringender zijn voor de inwerkingtreding van de organieke
ordonnantie. Dit verklaart ook de verschuiving van het
besluit betreffende het gewestelijk ontwikkelingsplan.

Repoase: II me paralt tout d'abord utile de rappeler a
1'honorable conseiller la jurisprudence du Conseil d'Etat selon
laquelle une disposition legale, decretale ou d'ordonnance
n'est consideree comme non applicable que dans la mesure ou
il apparalt que son application est impossible sans la promul-
gation des arretes d'execution.

Or, dans Ie cas d'espece, il apparalt que 1'article 17 de
1'ordonnance est suffisamment precis pour que Ie plan
regional de developpement puisse etre elabore sans arrete
d'execution. A cet egard, on peut remarquer que la Belgique,
et 1'agglomeration bruxelloise en particulier, ont connu
depuis pratiquement un demi siecle de nombreux plans
particuliers d'amenagement qui ont ete elabores sans qu'il y
ait eu d'arrete d'execution de 1'article 16 de la loi du 29 mars
1962 determinant Ie contenu du plan particulier d'amenage-
ment. Ceci demontre que 1'article 17 pourrait etre applique
nonobstant 1'absence d'arrete d'execution.

Toutefois, je puis rassurer 1'honorable conseiller: 1'arrete
d'execution de 1'article 17 est actuellement en cours d'elabo-
ration et sera public en temps opportun pour la mise en forme
du projet de plan regional de developpement.

Je signale egalement que si Ie projet de plan regional de
developpement est effectivement en cours d'elaboration et fait
1'objet de reflexions en collaboration avec les administrations
regionales, Ie projet de plan n'est pas encore arrete par
1'Executif.

Je rappelle enfin que pres de 30 arretes juges plus urgents
pour assurer la mise en ceuvre de 1'ordonnance organique ont
ete publics a ce jour, ce qui explique ce decalage pour rarrete
relatif au plan regional de developpement.

Vraag nr. 584 van mevrouw Nagy d.d. 2 februari 1993 (Fr.):

De aaleviag van de ordonaaatie op de stedebouw.

Ondanks de goedkeuring van de ordonnantie 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
Kasteleinsplein 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 stijging van de
huurprijzen en de hinder als gevolg van de concentraties aan
nineties, onder andere horeca, worden verdreven.

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 ?

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

Le sum de 1'ordonnaace iirbanisme.

Malgre le vote de 1'ordonnance organique de la planifica-
tion et de 1'urbanisme du 29 aout 1991, les infractions restent
nombreuses. Pour ne prendre que quelques exemples, il
apparatt 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 fonctiohnelle hautement dommageable aux
habitants, progressivement chasses par la hausse des loyers et
les nuisances dues a la concentration de fonctions, dont
1'horeca.

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

1. Pourquoi le 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) ?
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Antwoord: Het geachte lid gelieve hierna kennis te nemen
van de volgende gegevens als antwoord bp de gestelde vraag.

Bij gebrek aan klachten tegen dergelijke inbreuken beschikt
de Dienst Inbreuken van het BSRO over geen enkele informa-
tie ter zake.

Bovendien blijft eike gemeente autonoom en vrij om al of
niet proces-verbaal te laten opstellen door de gemeentelijke
controleambtenaar.

Ik heb echter aan de gemeente Elsene gevraagd om streng
toe te zien op deze aangelegenheid en om, in voorkomend
geval, over te gaan tot vervolging van de vastgestelde
inbreuken.

Voor wat de toepassing van artikel 181 van de organieke
ordonnantie betreft heb ik mijn standpunt reeds medegedeeld
in mijn antwoord van 29 januari aan de heer Drouart in het
raam van de interpellatie die hi] toen aan alle leden van de
Executieve had gericht.

De aangekondigde brieven werden zopas verstuurd naar de
twee grote verenigingen uit de immobiliensektor. Ook de pers
die regelmatig immobilien-aankondigingen opneemt werd
aangezet tot betere informade van het publiek betreffende
deze nieuwe verplichting. Ook aan de gemeenten werd
gevraagd om beter toe te zien op de eerbiediging van deze
bepalingen.

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre,
j'ai 1'honneur de porter a sa connaissance les elements
suivants.

En 1'absence de plaintes formulees a 1'encontre de telles
infractions. Ie service des infractions de 1'AUAT ne beneficie
d'une quelconque source d'information,

En outre, chaque commune possede son autonomie en cette
matiere et reste libre de faire dresser proces-verbal par Ie
controleur communal.

J'ai toutefois invite la commune d'lxelles a etre vigilante en
cette matiere et, Ie cas echeant, de proceder aux formalites de
poursuite des infractions constatees.

En ce qui concerne 1'application de 1'article 181 de 1'ordon-
nance organique, je me suis exprime dans ma reponse a
Monsieur Drouart Ie 29 janvier dans Ie cadre de son interpel-
lation adressee conjointement a 1'ensemble des membres de
1'Executif.

Le courrier annonce vient d'etre envoye aux deux grandes
associations regroupant les professionnels de 1'immobilier.
Une demarche a ete faite vis-a-vis des organes de presse
publiant regulierement des annonces immobilieres pour assu-
rer une meilleure information du public quant a cette
obligation nouvelle. Les communes ont egalement ete invitees
a veiller au respect de ces dispositions.

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

Het Urbis-kaartensysteem is vandaag operationeel. Een
stijgend 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 systems de cartographic informatisee Urbis.

Le systeme de cartographie informatisee Urbis est aujourd-
'hui operationnel et diffuse a un nombre croissant d'utilisa-
teurs. Parmi ces utilisateurs se trouvent des departements de
1'administration regionale, des pararegionaux et des commu-
nes bruxelloises.

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

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 ?
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Aatwoord;Ik heb de eer het volgende te antwoorden op de
vragen gesteld door het achtbare lid in verband met het
computergestuurd cartografiesysteem Urbis:

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

Basisallocatie 10.11.12.04 «0pmaak en verspreiding van
gewestelijke statistieken » betreft uitsluitend de overeenkomst
met de v.z.w. Bres, samengesteld uit verschillende Brusselse
universiteiten, voor de publikatie van de statistische indicato-
ren en van dossiers met betreking tot onderwerpen van
gewestelijke nut.

Basisallocatie 10.12.12.05 «0pmaak van gegevensbanken,
cartografische gegevens inbegrepen» betreft de computer
gestuurde cartografie Urbis. In dit geval is zij bestemd om de
basiskaart aan te vullen. Hiertoe werd een overeenkomst van
drie jaar gesloten met de Gemeentedienst van Belgie. Deze
overeenkomst vervalt eind 1994.

— Zijn er andere begrotingsposten die bijdragen tot de
financiering van de gewestelijke statistieken, 20 ja, weike ?

Neen. Enkel twee voornoemde basisallocaties hebben
betrekking op de gewestelijke statistiek.

— 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)?

Het computer gestuurd cartografiesysteem Urbis is een
volledig gedecentraliseerd systeem.

Uitgaande van een enkele kaart en van een codesysteem dat
zorgt voor de verbinding tussen de gegevens en de kaart, kan
iedere Urbisgebruiker zijn eigen databanken ontwerpen,
beheren en in kaart brengen.

De data worden dus niet gecentraliseerd in een grote
« Gewestelijke databank*, maar iedere dienst van het Minis-
terie van het Brusels Hoofdstedelijk Gewest heeft de mogelij-
kheid om zijn eigen gegevens te beheren in het Urbis-systeem.

Om op de hoogte te zijn van het bestaan van deze
gedecentraliseerde databanken en om de toegang ertoe te
vergemakkelijken, heeft het Gewest een «Club van Urbis-
gebruikers » opgericht.

Deze club valt onder het beheer van het CIBG en heeft
onder meer als opdracht een gids van de Urbistoepassingen
samen te stellen.

Deze brochure zai een overzicht geven van de toepassingen
van de diverse gebruikers, van de data die zij beheren, van de
toegangsmogelijkheden, enz.

Naast de werkingskredieten van het CIBG werd er dus niet
voorzien in specifieke kredieten voor de centralisatie en de
valorisatie van de gegevens die dank zij het Urbissysteem
ingezameld worden.

De Executieve zai de gewestelijke gebruikers van Urbis
aanmoedigen geregeld de meest relevante statistieken en
gegevens te verspreiden onder vorm van thematische kaarten,
brochures, enz.

Repoase: Aux questions posees par 1'honorable membre,
au sujet du systeme de cartographic informatisee Urbis, je
repondrai ce qui suit:

— 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 ?

I/allocation de base 10.11.12.04, intitulee « Confection et
diffusion de statistiques regionales » concerne exclusivement
la convention avec 1'a.s.b.l. Bres, composee de differences
universites bruxelloises, pour la publication des indicateurs
statistiques et des dossiers relatifs a des sujets d'interet
regional.

L'allocation de base 10.12.12.05, intitulee « Confection de
banques de donnees, en ce compris les donnees de cartogra-
phic » concerne, quant a elle, la cartographic informatisee
Urbis. Elle est destinee, en 1'occurence, a completer la carte de
base. Pour ce faire, un contrat de trois ans a ete conclu avec Ie
Service Communal de Belgique, dont 1'echeance se situe fin
1994.

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

Non. Seules les deux allocations de base preciteeS concer-
nent les statistiques regionales.

— 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 Ie systeme Urbis ?

Le systeme de cartographic informatisee Urbis est un
systeme reellement decentralise.

A partir d'une carte unique et d'un systeme de codes faisant
la relation entre les donnees et la carte, chaque utilisateur
d'Urbis peut concevoir, gerer et cartographier ses propres
banques de donnees.

II n'y a done pas de centralisation des donnees dans une
grande «Banque regionale des donnees », mais chaque service
du Ministere regional a la possibility de gerer ses propres
donnees dans le systeme Urbis.

Toutefois, afin de connaitre 1'existence de ces banques de
donnees decentralisees et d'en faciliter 1'acces, la Region a
cree un «Club des utilisateurs de Urbis ».

Une des missions de ce club, gere par la CIRB, est
1'elaboration d'un guide des applications Urbis.

Cette brochure decrira les applications des differents utili-
sateurs de la carte, les donnees qu'ils gerent, les possibilites
d'acces, etc.

Hors les credits de fonctionnement du CIRB, il n'y a done
pas de credits specifiquement prevus pour la centralisation et
la valorisation des donnees recoltees grace au systeme Urbis.

L'Executif encouragera les Services regionaux utilisateurs
de Urbis a diffuser regulierement les statistiques et donnees les
plus pertinentes sous forme de cartes thematiques, de bro-
chures, etc.
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Vraag nr. 587 van mevrouw Nagy d.d. 5 februari 1993
(Fr.):

De mventaris van de leegstaaade gebouwen.

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 bepalingen bouwwerken kun-
nen worden opgetrokken;

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

Kan de heer Minister-Voorzitter me zeggen hoe ver het
staat met de opstelling van deze gemeentelijke inventarissen,
die nuttige instrumenten zij'n voor het beleid inzake ruimte-
Ujke 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 ?

Antwoord: De ordonnantie van 29 juli 1991 deed de
noodzaak ontstaan voor meerdere tientallen uitvoeringsbe-
sluiten. Het geachte raadslid is hiervan ongerwijfeld op de
hoogte.

Op dit ogenblik zijn reeds 28 besluiten verschenen in het
Belgisch Staatsblad, 6 ontwerpen werden onderworpen aan
het advies van de Raad van State en 4 andere aan een
onderzoek van de Executieve.

Dat is op zich een mooie prestatie, want in contrast met de
voorstanders van haast en spoed, geef ik de voorkeur aan
verzorgd en efficient werk.

In deze context is het duidelijk dat de verschillende nieuwe
verplichtingen heel progressief moeten worden ingevoerd,
vooral dan op dit vlak, waarvoor we op weinig ervaring
kunnen bogen.

Het scheen mij toe dat de voorkeur moest worden gegeven
aan het openbaar patrimonium.

Daarom breng ik in herinnering dat:
— sinds 18 april 1990 een omzendbrief de gemeenten eraan

houdt een inventaris op te stellen van het gemeentelijk
onroerend patrimonium: zo werden al 5.100 goederen
ingebracht in de gewestelijke databank;

— de omzendbrief van 16 maart 1992 betreffende de ver-
vreemding van onroerende goederen die toebehoren aan
plaatselijke besturen bepaalt dat de goederen die worden
voorgesteld voor overdracht, moeten worden opgenomen
in het driejaarlijkse beheersplan;

— het besluit van de Executieve van 28 januari 1993 met
betrekking tot de uitvoering van de ordonnantie van
29 augustus 1991, houdende de bevordering van de toe-
gang tot middelgrote woningen in het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest de verplichting voor de plaatselijke besturen
versterkt om jaarlijks een lijst op te stellen van goederen
(bouwgronden en te vernieuwen woningen) die ze wensen
te verkopen, al dan niet in toepassing van het mechanisme
van de ordonnantie.

Question n° 587 de M-' Nagy du 5 fevrier 1993 (Fr.) :

Recensemeat des immeubtes abandonnes.

L'article 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 batis, susceptibles de recevoir des
constructions selon les dispositions reglementaires en
vigueur;

— tous les immeubles batis qui ne sont ni habites ni
exploites.

Monsieur Ie Ministre-President peut-il me preciser oii 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 ?

Reponse: L'ordonnance du 29 juillet 1991 necessitait en
aval plusieurs dizaines d'arretes d'execution, ce dont 1'hono-
rable conseillere est probablement consciente.

A ce jour, 28 arretes ont ete publics au Moniteur beige,
6 projets sont soumis a 1'avis du Conseil d'Etat, et 4 autres
sont soumis a 1'examen de 1'Executif.

C'est deja une belle performance, et aux partisans du «tout
— tout de suite », je prefere Ie travail soigne et efficace.

A cet egard, il est clair que les differentes obligations
nouvelles doivent etre introduites avec progressivite, surtout
dans ce domaine ou peu d'experience existe.

II m'a paru que la priorite devait etre accordee au patri-
moine public.

Je rappellerai done que:
— des Ie 18 avril 1990, une circulaire aux communes les

amenait a etablir un inventaire du patrimoine immobilier
communal: ainsi quelques 5.100 biens sont encodes dans
la banque de donnees regionale;

— la circulaire du 26 mars 1992 concernant les alienations
des biens immobiliers qui appartiennent aux pouvoirs
locaux prevoit notamment que les biens proposes a 1'alie-
nation figurent dans Ie plan triennal de gestion;

— 1'arrete de 1'Executif du 28 janvier 1993 portant execution
de 1'ordonnance du 29 aout 1991 visant a favoriser I'acces
au logement moyen renforce cette obligation d'etablir
chaque annee une liste des biens (terrains a batir et
habitations qui necessitent une renovation) que les pou-
voirs locaux souhaitent vendre, en application ou non du
mecanisme de 1'ordonnance.
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We kunnen dus gerust stellen dat betreffende de goederen
van de plaatselijke besturen nu al een zware inspanning wordt
geleverd, aangezien van hen tenslotte wordt verwacht dat ze
het goede voorbeeld geven.

Het is echter even duidelijk dat artikel 179 veel verder gaat
dan dat: daarom bereid ik tegen het einde van het jaar een
besluit voor ter uitvoering van dit artikel.

Tenslotte wens ik te wijzen op het feit dat 18 van de
19 gemeenten een taks heffen op verlaten gebouwen en dat de
inventaris die hiervoor werd opgemaakt ter inzage ligt van de
bevolking.

On peut done affirmer qu'en ce qui concerne les biens des
pouvoirs locaux, qui sont censes dormer Ie bon exemple, un
effort important est d'ores et deja enregistre.

Mais il est clair que 1'article 179 va bien au-dela: c'est
pourquoi, je preparerai pour la fin de 1'annee 1'arrete portant
execution de cet article.

Je dens enfin a indiquer dans ce sens que 18 des 19 com-
munes levent une taxe sur les immeubles a 1'abandon, et que
1'inventaire qui sert a I'enrolement peut etre consulte par Ie
public.

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

Heraaaleg van de stoepen in Elseae 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 Elsene 18.400.000 fr. bij voor
de werken in de Legrandlaan, de Herfststraat, de Boondaal-
sesteenweg, de Van Aastraat, de Kluisstraat, de E. Solvay-
straat en de Wayenbergstraat.

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

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

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

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

Antwoord: Gevolg gevend aan zijn vraag heb ik de eer de
gevraagde inlichtingen aan het geachte lid mede te delen.

Voor het dossier Elsene dat betrekking had op het herstel
van de voetpaden in de Herfst-, Van Aa-, Kluis-, Solvay- en
Wayenbergstraten, de Legrandlaan en de Boondaalse steen-
weg (tussen de Jaargetijdenlaan en de Hogeschoollaan en
tussen de Curielaan en de Bergmannlaan) werd de verhoging
van het subsidiepercentage toegekend op basis van de criteria
b) en c) van Hoofdstuk II van de ministeriele omzendbrief van
30 September 1988 - Belgisch Staatsblad van 28 december
1988 - namelijk:

b) Uitgesproken veroudering van de wegen voor voetgan-
gersverkeer of de behuizing aldaar tegenover de te herstellen
voetpaden (meer dan 40 jaar);

c) Elk project waarvan de kosten op meer dan
15.000.000 fr. worden geraamd. De verhoging wordt uiter-
aard toegekend indien de reele kost voor de uitvoering van de
werken meer dan 15.000.000 fr. bedraagt.

Voor het dossier Brussel dat betrekking had op de heraan-
leg van de voetpaden in de Blaesstraat werd de verhoging
toegekend op basis van het voornoemde criterium b) uit de
ministeriele omzendbrief.

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

Reameaagement des trottoirs a JxeUes et a Bruxelles.

Vu les divers documents justificatifs presentes par les
communes et etant donne que la demande de majoration des
subsides repond aux criteres de la circulaire ministerielle,
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 arin 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 oui, ou cela s'est-il produit recemment ?

Reponse: Suite a sa demande, j'ai 1'honneur de communi-
quer a 1'honorable membre les informations souhaitees.

Pour Ie dossier d'lxelles relatif a la restauration des voies
pietonnes des rues de 1'Automne, van Aa, de 1'Ermitage, E.
Solvay et Wayenberg, de 1'avenue Legrand et de la chaussee
de Boondael (entre 1'avenue des Saisons et 1'avenue de
1'Universite et entre 1'avenue P. Curie et 1'avenue G. Berg-
mann), la majoration du taux normal de subsides a ete
octroyee au regard des criteres b) et c) du chapitre II de la
circulaire ministerielle du 30 septembre 1988 — Moniteur
beige du 28 decembre 1988 - a savoir:

b) Vetuste tres prononcee des voies de circulation pietonne
ou de 1'habitat environnant les trottoirs a restaurer (plus de
40 ans);

c) Tout projet dont 1'estimation des travaux s'eleve a plus
de 15.000.000 F; la majoration sera effectivement accordee si
Ie cout reel d'execution des ouvrages s'eleve bien entendu a
plus de 15.000.000 F.

Pour Ie dossier de Bruxelles concernant la reconstruction
des trottoirs de la rue Blaes, la majoration a ete accordee en
vertu du critere b) dont question ci-avant de la circulaire
ministerielle precitee.
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Het verhoogd subsidiepercentage wordt vanzelfsprekend
uitsluitend toegekend op voorwaarde dat de gemeente ook
werkelijk beantwoordt aan een van de zes criteria vermeld
onder Hoofdstuk II van de ministeriele omzendbrief van
30 September 1988. Bovendien lijkt het ons belangrijk op te
merken dat de gemeente, indien ze meent dat ze kan in
aanmerking komen voor een verhoogd subsidiepercentage,
zeifs verplicht is deze verhoging aan te vragen in de beraadsia-
ging van de gemeenteraad waarbij het ontwerp voor de
werken wordt goedgekeurd. Daarenboven moet de opdra-
chtgever van de werken een uifgebreid verslag opstellen ter
staving van de gegrondheid, enerzijds, van de subsidieaan-
vraag (in toepassing van Hoofdstuk I van de omzendbrief) en,
anderzijds, van de aanvraag om verhoogd subsidiepercentage
(in toepassing van Hoofdstuk 11 van de omzendbrief). Bij dit
verslag moeten ter verduidelijking foto's worden gevoegd.

De gemeenten dienen echter aanvragen in die niet beam-
woorden aan de verhogingscriteria.

Het geachte lid vindt hieronder de lijst van de vaste
toezeggingen van subsidieringen aan 65 %, die djdens de
periode 1 januari 1992 tot 10 maart 1993 toegekend werden.

1. Brussel - BT 2043/26: heraanleggen van de wegenis en
de voetpaden in de Anderlechtstraat (tussen de Van Artevel-
destraat en de Gierstraat).

— Toegekende subsidie: 647.000 fr. voor het gedeelte
voetpaden.

2. Schaarbeek - BT 2264/11: verbeteren van de wegenis
en van de voetpaden in de Jerusalemstraat.

— Toegekende subsidie 389.000 fr. voor het gedeelte
voetpaden.

3. Brussel — BT 2043/33: heraanleggen van de riolering, de
wegenis :en de voetpaden in de Vrierestraat (fase 1: tussen
Sint-Annadreef-en Medoristraat).

— Toegekende subsidie: 1.111.000 fr. voor het gedeelte
voetpaden.

4. Oudergem — BT 2232/4: herstellen van de voetpaden in
verschillende straten (Koninklijke Jacht-, Valduc- en Drie-
bruggenstraat, de Brouckere-, Brassine- en Verbovenlaan,
Sloordelle, Cultureel Centrum en Watermaalse steenweg).

- Toegekende subsidie 15.509.000 fr.

5. Brussel - BT 2043/29: heraanleg van de wegenis en van
de voetpaden in de Wimpelbergstraat (tussen huisnummer
175 en de Vekemansstraat).

— Toegekende subsidie 2.678.000 fr. voor het gedeelte
voetpaden.

La majoration du taux normal de subvention n'est octroyee
bien sur qu'a la condition que la demande de la commune
reponde effectivement a un des six criteres repris au chapi-
tre II de la circulaire ministerielle du 30 septembre 1988. En
outre, il est important de signaler que la commune, si elle
estime qu'elle peut beneficier d'une augmentation du taux
normal de subsides, doit obligaroirement solliciter cette
majoration lors de la deliberation du conseil communal
approuvant Ie projet des travaux. De plus. Ie mattre de
1'ouvrage se doit d'etablir un rapport circonstancie detaille
justifiant Ie bien-fonde d'une part de la demande de subven-
tion (en application du chapitre I de la circulaire) et d'autre
part de la demande de majoration du taux normal de subsides
(en vertu du chapitre II de la circulaire). Ledit rapport sera
complete par des documents photographiques suffisamment
eclairants.

Les communes introduisent neanmoins des demandes qui
ne correspondent pas aux criteres de majoration.

L'honorable membre trouvera, ci-apres, la liste des pro-
messes fermes de subsides octroyees au cours de la periode du
1" janvier 1992 au 10 mars 1993 au taux de 65 %.

1. Bruxelles - BT 2043/26: reconstruction de la voirie et
des trottoirs rue d'Anderlecht (troncon compris .entre la rue
Van Artevelde et la rue Vautour).

- Subsides octroyes 647.000 F pour la partie trottoirs.

2. Schaerbeek - BT 2264/11: amelioration de la voirie et
des trottoirs rue de Jerusalem.

- Subsides accordes 389.000 F pour la partie trottoirs.

3. Bruxelles - BT 2043/33: reconstruction de 1'egout et
reamenagement de la voirie et des trottoirs rue de Vriere
(phase 1: troncon Dreve Sainte-Anne - rue Medori).

Subsides alloues 1.111.000 F pour la partie trottoirs.

4. Auderghem - BT 2232/4: restauration de votes pie-
tonnes dans diverses arteres de la commune (rues de la Chasse
Royale, Valduc, des Trois Fonts, avenues de Brouckere,
Brassine, Verboven, allee des Colzas, centre culturel et
chaussee de Watermael).

- Subsides octroyes 15.509.000 F.

5. Bruxelles - BT 2043/29: reconstruction de la voirie et
des trottoirs rue du Wimpelberg (section entre Ie 175 et la rue
F. Vekemans).

- Subsides accordes 2.678.000 P pour la partie trottoirs.

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 onrhun voetpaden te
renoveren.

Question n° 58^ de M. de Lobkowicz du 15 fevrier 1993
(Fr.) :

Liquidations des subsides regionaux 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.
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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 ?

Aatwoord: In antwoord op de gestelde vraag heb ik de eer
de gewenste inlichtingen aan het geachte Raadslid mede te
delen.

Eerst wens ik het geachte Raadslid gerust te stellen door te
bevestigen dat, voor alle werken waarvoor een definitieve
toezegging van de subsidies werd afgeleverd (op basis van de
uitslagen van de aanbesteding), de financiele tussenkomst
door het Gewest zai uitbetaald worden, voor zover de
opdrachtgever van de werken uiteraard alle toekenningsvoor-
waarden van de subsidie nageleefd heeft.

Het geachte lid vermeldt de achterstand bij de uitbetaling
van bepaalde subsidies.

Algemeen gesproken willen we er aan herinneren dat de
verantwoordelijkheid voor de achterstand dikwijis bij de
gemeenten zeif te vinden is, omdat ze niet tijdig alle vereiste
verantwoordingsstukken indienen.

De opdrachtgever van de werken moet inderdaad de
voorschriften ter zake eerbiedigen. Ze luiden als volgt:

Na voorlegging van de nodige bewijsstukken (vorderings-
staten of facturen) kunnen voorschotten uitbetaald worden
ten voordele van de opdrachtgever naarmate de werken
vorderen en ten belope van 9/1 Ode van het bedrag van de
toelage, berekend op basis van de goedgekeurde offerre of
kostenraming.

Bij de eerste aanvraag tot uitbetaling moet de opdrachtge-
ver aan de Gewestelijke Dienst die bevoegd is voor het te
subsidieren werk, op straffe van uitstel van eike betaling van
de toelage, volgende documenten bezorgen:

1. Ontvangstbericht afgeleverd door het Hoog Comite van
Toezicht;

2. Eensluidend verklaard afschrift van het bevel tot het
starten van de werken of de bestelling van de leveringen.

Zodra de voorlopige aflevering heeft plaatsgehad, zai de
opdrachtgever aan de bevoegde Gewestelijke Dienst de vol-
gende stukken toezenden:
1. het proces-verbaal van voorlopige aflevering;
2. een korte nota waarin de berekening van de uitvoerings-

termijnen weergegeven wordt;
3. de eindafrekening van de werken.

Het Gewest verklaart zich akkoord met de eindafrekening
en het saldo van het aandeel dat ten laste valt van het Gewest
zai ter beschikking gesteld worden van het opdrachtgevende
bestuur.

U 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 ?

Repoase: En reponse ^ sa demande, j'ai 1'honneur de
fournir a 1'honorable membre les renseignements desires.

Je tiens tout d'abord a rassurer 1'honorable membre en lui
confirmant qu'en ce qui concerne tous les travaux pour
lesquels une promesse ferme de subsides a ete delivree
(engagement ferme pris sur la base des resuitats d'adjudica-
tion), 1'intervention financiere de la Region sera liquidee,
pour autant bien entendu que Ie maitre de I'ouvrage ait
respecte 1'ensemble des conditions d'octroi des subventions.

La question posee par 1'honorable membre fait etat du
retard de liquidation de certaines subventions.

D'une maniere generale, il est important de rappeler que la
responsabilite dans Ie retard incombe souvent aux communes
qui n'introduisent pas, en temps voulu, tous les documents
justificatifs requis.

En effet. Ie maTtre de I'ouvrage se doit de respecter les
prescriptions en la matiere et reprises ci-apres:

Sur production des pieces necessaires (etat d'avancement,
factures), des acomptes peuvent etre liquides au profit du
maitre de I'ouvrage au fur et a mesure de 1'avancement des
travaux et a concurrence des 9/10'°"' du montant du subside
calcule sur la base de 1'offre approuvee.

Lors de la premiere demande de liquidation, Ie mattre de
I'ouvrage est tenu de fournir au service des Travaux subsidies,
sous peine d'ajournement de tout paiement de la subvention,
les documents suivants:

1. Copie certifiee conforme de 1'ordre de commencer les
travaux;

2. Accuse de reception delivre par Ie Comite superieur de
Controle des documents transmis par Ie maitre de I'ouvrage.

Des que la reception provisoire a eu lieu, Ie maTtre de
I'ouvrage doit transmettre:

1. Ie proces-verbal de reception provisoire des travaux;
2. une note succincte reprenant Ie calcul des delais d'execu-

tion;
3. Ie decompte final des travaux.

La Region marque alors son accord sur Ie decompte final
des travaux, Ie solde de la part a charge de la Region est
ensuite mis a la disposition de 1'Administration communale.
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Indien bij de eindafrekening blijkt dat het Gewestaandeel
kleiner is dan het bij het verlenen van de vaste belofte
bepaalde bedrag, wordt de toelage herzien en aangepast op
basis van het uiteindelijk als berekeningsbasis voor de toelage
in aanmerking genomen bedrag.

De nauwgezette eerbiediging van de hiervoor vermelde
regelingen en beginselen door de opdrachtgever maakt een
normaal verloop van de aan de uitbetaling van de toegekende
subsidies voorafgaande administratieve formaliteiten moge-
lijk.

Voor wat de in de vraag van het geachte lid vermelde
gemeente Anderlecht betreft, dient opgemerkt dat deze
gemeente bijna systematisch beslist om haar eerste aanvraag
tot uitbetaling in te dienen op het tijdstip van de voorlopige
opievering bij het beeindigen van de werken samen met de
eindafrekening.

Ze zou echter, zoals de meeste gemeenten, gedeeltelijke
uitbetalingen van de subsidie kunnen bekomen tijdens de
werken door aan de bevoegde dienst de voormelde staten der
werken over te maken.

Anderlecht komt dus slechts in het bezit van de toelage na
de volledige uitvoering der werken, daar waar ze reeds sedert
geruime tijd de kosten verbonden aan de reeds uitgevoerde
werken aan de aannemer heeft moeten betalen.

We nemen een dossier als voorbeeld. De gemeente Ander-
lecht heeft in 1990 een definitieve toezegging van subsidies
verkregen voor het herstellen van de voetpaden in de Dauw.

Tot op heden werd nog geen enkel verantwoordingsstuk
van betalingen overgemaakt aan de Gewestelijke Administra-
tie.

Voor het begrotingsjaar 1993 heeft de Dienst Gesubsi-
dieerde Werken tijdens de maanden januari en februari
uitbetalingsvoorstellen overgemaakt aan de Dienst Boekhou-
ding van het Gewest voor een totaal bedrag van
96.733.000 BF, overeenstemmend met 11 dossiers.

De verschillende bedragen betreffende deze dossiers ziJn
ofwel reeds uitbetaald aan de betrokken gemeenten, ofwel in
uitbetaling gesteld.

Op 10 maart 1993 waren er, op basis van alle uitbetalings-
aanvragen ingediend door de gemeenten, 16 dossiers voor een
totaal bedrag van ± 68.000.000 BF in onderzoek bij de
Dienst Gesubsidieerde Werken. De uitbetalingsvoorstellen
zullen tussen 1 april en 30 juni 1993 aan de Dienst Boekhou-
ding van het Gewest worden overgemaakt.

Rekening houdend met wat hiervoor werd vermeld kan
men stellen dat alle voor 10 maart 1993 door de gemeenten
overgemaakte uitbetalingsaanvragen tegen 30 juni 1993 zul-
len uitgevoerd zijn.

Het geachte lid vindt hierna, ter informatie, de voor elk
begrotingsjaar tussen 1 januari 1987 en 31 december 1992
uitgevoerde ordonnanceringen:

S'il apparait au decompte final que la part de la Region est
inferieure au montant prevu lors de 1'octroi de la promesse
ferme, Ie subside est revu et ajuste en fonction du montant
definidvement retenu comme base de calcul de la subvention.

Le respect rigoureux des regles et principes exposes ci-
dessus par le mattre de 1'ouvrage permet consequemment un
deroulement normal des formalites administradves inherentes
a la liquidation des subventions accordees.

A propos de la commune d'Anderlecht dont il est fait
mention dans la question de 1'honorable membre, il est a
noter que celle-ci decide quasi systematiquement d'introduire
sa premiere demande de paiement a la reception provisoire
des travaux avec le decompte final des ouvrages.

Elle pourrait, comme le font la plupart des communes,
obtenir des paiements pardels de la subvention au fur et a
mesure de 1'avancement des travaux en envoyant a mon
service competent les etats d'avancement des travaux tel que
precise ci-avant.

II en resulte qu'Anderlecht ne peut disposer du montant de
la subvention qu'apres execution complete des travaux alors
qu'elle a deja du depuis un certain temps regler a 1'adjudica-
taire le cout des divers etats d'avancement de 1'entreprise.

Pour citer un dossier precis, la commune d'Anderlecht a
obtenu en 1990, une promesse ferme de subsides pour la
restauration de voies pietonnes du Quartier de la Rosee.

A ce jour, aucune piece justificative de paiement n'a encore
ete transmise a 1'Administration regionale.

Pour 1'exercice budgetaire 1993, mon service des Travaux
subsidies a transmis aux services comptables de la Region, au
cours des mois de janvier et fevrier, des propositions de
paiement pour un montant total de 96.773.000 F correspon-
dant au traitement de 11 dossiers.

Les differents montants relatifs a ces dossiers sont, soit deja
payes aux communes concernees, soit en cours de liquidation.

Au 10 mars 1993, sur la base de toutes les demandes de
paiement introduites par les communes, 16 dossiers pour un
montant total de ± 68.000.000 F sont encore a 1'instruction
aupres de mon service des Travaux subsidies. Les proposi-
tions de paiement y relatives seront envoyees aux Services
comptables de la Region au cours de la periode du 1° avril
1993 au30juinl993.

Compte tenu de ce qui precede, on peut affirmer qu'au
30 juin 1993, toutes les demandes de paiement transmises par
les communes jusqu'au 10 mars 1993 auront ete honorees.

A titre informatif, 1'honorable membre trouvera ci-apres les
ordonnancements effectues, pour chaque exercice budgetaire,
au cours de la periode du 1" janvier 1987 au 31 decembre
1992:

Jaar1987
Jaar1988
Jaar 1989
Jaar 1990
Jaar 1991
Jaar 1992

8.708.000 fr;
8.194.000 fr.

24.682.000 fr.
15.513.000 fr.
74.069.000 fr.

164.998.000 fr.

Annee1987
Annee 1988
Annee1989
Annee 1990
Annee 1991
Annee 1992

8.708.000 F.
8.194.000 F.

24.682.000 F.
15.513.000 F.
74.069.000 F.

164.998.000 F.

377
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Deze bedragen bewijzen, indien dit nog zou nodig zijn, de
gunstige evolutie in de behandeling van de uitbetalingsdos-
siers van de subsidies, inzonderheid voor de voetpaden die een
belangrijk onderdeel zijn van het beleid inzake gesubsidieerde
werken dat door mij wordt gevoerd.

Ces chiffres attestent, si besoin en etait, de 1'evolution
favorable du traitement des dossiers de liquidation des
subventions, notamment pour les voies pietonnes qui consti-
tuent un axe important de la politique que je mene en matiere
de travaux subsidies.

Vraag nr. 594 van mevrouw Guillaume-Vanderroost d.d.
17 februari 1993 (Fr.) :

Reserve GEKO's die voldoen aan de kwaUGcatievoorwaar-
den en eventuele steua in 1993 en 1994 vanwege het IBF.

In december jongstleden tekende de raad van bestuur van
de ONE de oprichting van twee nieuwe gemeentelijke kinder-
opvangcentra 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 sodaal assistent van een opvangcentrum
wordt volledig door de ONE betaald.

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

Kunt u me zeggen, rekening houdend met de programmatie
van de ONE, of er op de arbeidsmarkt van het Brussels Ge-
west 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 ?

Aatwoord: 1. Op 1 maart 1993 waren er :

— 95 werkzoekenden die voldeden aan GECO-voorwaarden;
— 63 werkzoekenden die voldeden aan de voorwaarden van

het IBF.

2. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een overeen-
komst gesloten zowel met het Waals Gewest als met de Franse
Gemeenschap betreffende de IBF-tewerkstelling in door het
DGK erkende instellingen.

— 56 halftijdse IBF-betrekkingen zijn ingevuld in Brussel;
— 66 halftijdse IBF-betrekkingen zijn ingevuld in Wallonie.

Op dit ogenblik wordt geen rekening gehouden met een
toename van het aantal betrekkingen, vooral omdat niet alle
toegewezen betrekkingen zijn ingevuld.

3. Voor de eventuele bijkomende toekenning van GECO-
betrekkingen, wegen de budgettaire beperkingen op regionaal
en federaal vlak (trekkingsrechten) te zwaar door.

Bovendien wordt voortaan voorrang verleend aan de toe-
kenning van GECO-betrekkingen in het kader van beroeps-
omschakeling, gericht op laaggeschoolde stempelaars die
moeten worden opgeleid en opnieuw tewerkgesteld.

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

Reserve d'ACS remplissant certaines conditions de qualifi-
cation 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.

L'intervention ACS est de 2,5 puericultrices pour 12 en-
fants, 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 bruxel-
loise des personnes susceptibles de remplir les conditions
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'ini-
tiative ?

Reponse: 1. Au 1" mars 1993, il y avait :

- 95 demandeurs d'emploi repondant aux conditions ACS;
- 63 demandeurs d'emploi repondant aux conditions FBIE.

2. Une convention a ete signee entre la Region wallonne et
la region de Bruxelles-Capitale, d'une part, et la Communaute
francaise d'autre part, en ce qui concerne les emplois FBIE
occupes dans les etablissements agrees par 1'ONE.

- 56 postes FBIE mi-temps sont occupes a Bruxelles;
- 66 postes FBIE mi-temps occupes en Wallonie.

Pour 1'instant, il n'est pas prevu d'accrottre ce nombre de
postes, d'autant que tous les postes attribues ne sont pas effec-
tivement occupes.

3. Pour ce qui concerne 1'eventuel octroi des postes ACS,
les contraintes budgetaires regionales et federates (droit de
tirage) pesent sur 1'octroi de postes supplementaires.

En outre, la priorite est desormais accordee a 1'octroi de
postes ACS dans Ie cadre de programmes de transition profes-
sionnelle qui visent des chomeiirs peu qualifies et qu'il
convient de former et de remettre a 1'emploi.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 24 mei 1993 (nr. 30)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 24 mai 1993 (n° 30) 3011

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

De dr'mgeade spoed in de besluitea van de Executieve
(vervolg).

In mij'n 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.

Antwoord: In tegenstelling tot hetgeen door het geachte lid
wordt beweerd, roept de Executieve niet op systematische
wijze de hoogdringendheid in om de teksten van de ontwerp-
besluiten niet te moeten voorleggen aan de Afdeling Wetge-
ving van de Raad van State voor advies.

Omdat de Executieve de uitzonderlijke en afwijkende aard
van de hoogdringendheid kent, roept ze dit slechts in als de
toestand het vereist.

Het eerste besluit dat het geachte lid in haar vraag aanhaalt
betreft de verdeelwijze en de toekenningsvoorwaarden van
het bijzonder bijkomend krediet 1992 aan de gemeenten
inzake openbare netheid.

Voor dit krediet moeten er 19 dossiers opgemaakt worden
(het richt zich tot alle gemeenten van het Gewest) die de
inventaris opmaken van de toestand inzake openbare netheid
voor eike gemeente, evenals een evaluatie van hun behoeften
en hun verwezenlijkingen.

Deze analyse gaat noodzakelijkerwijze vooraf aan de
bepaling van de toekenningscriteria en van de regeling voor
de verdeling van het krediet; doet men dit niet dan werkt men
niet naar de doelstelling toe : op de meest passende wijze
inspelen op de gemeentelijke behoeften ter zake.

De Executieve moet bijgevolg wel de hoogdringendheid
inroepen om het krediet nog tijdens het jaar waarop het
betrekking heeft te kunnen vastleggen.

Het tweede deel van de vraag van het geachte lid slaat op
het Besluit van de Executieve van 10 december 1992 tot wijzi-
ging van het besluit van 4 juli 1991 waarbij de werking en de
ondertekening van de akten van de Executieve geregeld
werden.

Ook hier was het inroepen van de hoogdringendheid
verantwoord.

De Executieve heeft trouwens de redenen voor de hoog-
dringendheid uiteengezet in de preambel.

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

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

Dans ma question du 3 juin 1992, j'evoquais 1'habitude
qu'a I'Executif d'invoquer 1'urgence dans ses arretes. Par ce
biais, celui-ci 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 pre-
voient 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 fonc-
tionnement et reglant la signature des actes de I'Executif.

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.

Reponse: Contrairement aux allegations de 1'honorable
membre. I'Executif ne verse pas dans la pratique consistant a
invoquer de fa^on systematique 1'urgence pour se dispenser de
soumettre les textes des projets d'arretes a 1'avis de la Section
de legislation du Conseil d'Etat.

En effet, I'Executif, si conscient du caractere exceptionnel
et derogatoire de 1'urgence, est attentif a n'invoquer cette
circonstance que lorsque la situation Ie requiert,

Le premier arrete sur lequel porte la question de 1'honora-
ble membre, est relatif au mode de repartition et aux condi-
tions d'octroi du credit complementaire special aux com-
munes en matiere de proprete publique en 1992.

Ce credit suppose la preparation de 19 dossiers (1'ensemble
des communes de la Region etant vise), soit un inventaire de
la situation en matiere de proprete publique de chaque com-
mune, ainsi qu'une evaluation individuelle de leurs besoins et
de leurs realisations.

Cette analyse est necessairement prealable a la determina-
tion des criteres d'octroi et des modalites de repartition du
credit, sauf a en manquer la finalite qui est de repondre de la
facon la plus adequate aux besoins communaux en la matiere.

L'Executif est par consequent contraint d'invoquer 1'ur-
gence pour que 1'engagement du credit puisse se faire durant
1'annee budgetaire a laquelle il se rapporte.

La seconde partie de la question de 1'honorable membre
concerne 1'arrete de I'Executif 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
I'Executif.

Dans ce cas, encore, 1'urgence etait justifiee.

L'Executif a d'ailleurs pris soin de developper dans le
preambule les circonstances a la base de 1'urgence.
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Ik kan me dus beperken tot het verwijzen naar de tekst van
het in het Belgisch Staatsbhd van 19 december 1992 bekend-
gemaakte besluit.

Het past hier ook te laten opmerken dat de draagwijdte van
dit besluit relatief beperkt is.

Het heeft als enig doel de Executieve vrij te stellen van te
vergaderen om de partijen te horen die bedoeld worden in de
artikelen 135 en 150 van de ordonnantie houdende organisa-
tie van de planning en van de stedebouw.

Dit besluit schept geen enkele nieuwe delegatie van
bevoegdheden binnen de Executieve.

Je me bornerai done a renvoyer 1'honorable membre au
texte de 1'arrete public au Moniteur beige du 19 decembre
1992.

II convient, en outre, d'insister sur la portee relativement
limitee de cet arrete.

En effet, celui-ci a pour seui objet de dispenser 1'Executif de
se reunir pour assurer 1'audition des parties visees aux articles
135 et 150 de 1'ordonnance organique de la planification et de
1'urbanisme.

Cet arrete n'emporte done aucune nouvelle delegation de
competence au sein de 1'Executif.

Vraag nr. 598 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993
(Pr.) :

De afgifte van een stedebouwkundige vergunning voor eea
hoadepiste.

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
constructies die tot de installatie behoren een (andere) vergun-
ning is vereist.

Kan de Minister-Voorzitter me zeggen of het terrein voor
hondendressuur in Neerpede, naast de weg die de Verlos-
singsstraat 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 : Als antwoord op de vraag van het geachte lid
heb ik de eer de volgende gegevens mede te delen.

V66r de inwerkingtreding van artikel 84, § 1, 5°, van de
ordonnantie was er geen reglementering op een dergelijk
gebruik, na wijziging van de bestemming van een niet
bebouwd goed. Het is slechts na deze inwerkingtreding dat
een wijziging in het gebruik van een niet bebouwd goed
onderworpen is aan reglementering (zie ook mijn antwoord
op uw vraag nr. 518) en er een stedebouwkundige vergunning
voor vereist is.

Uit mondelinge inlichtingen medegedeeld door de gemeente
blijkt dat een aanvraag voor het plaatsen van een woonwagen
geweigerd werd op 29 oktober 1985. Niettemin blijft de
vraag open of het gebruik van deze eigendom als honden-
opieidingspiste inging v66r of na de inwerkingtreding van de
meuwe ordonnantie.

Om me toe te laten een omstandig antwoord te geven
wordt de vraag gesteld aan de gemeente, dit vooral omdat het
goed in een goedgekeurd BBP ligt.

Question n- 598 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.):

La delivraace d'ua permis d'arbsiaisme pour uae piste
d'educadoa canine.

Dans une question ecrite precedente (n° 518), j'avais
interroge Ie Ministre-President sur les conditions urbanis-
tiques 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'ordonnance du 29 aout 1991 et ceci independamment des
constructions 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 : En reponse a la question de 1'honorable membre,
j'ai 1'honneur de porter a sa connaissance les elements
suivants.

Avant 1'application de 1'article 84, § I", 5°, de 1'ordon-
nance, cette occupation, en tant que modification d'un bien
non bad, n'etait pas reglementee. Ce n'est que posterieure-
ment a cette entree en vigueur qu'un changement d'utilisation
d'un bien non bati est reglemente (cfr. a ce sujet ma reponse a
votre question n°518) et necessite 1'obtention d'un permis
d'urbanisme.

Si, d'apres des renseignements verbaux obtenus aupres de
la commune, il semble qu'une demande d'installation d'une
roulotte ait fait 1'objet d'un refus en date du 29 octobre 1985,
il reste qu'il n'est pas probant que 1'usage de la propriete a des
fins de piste d'education canine ne soit pas posterieur a
1'entree en vigueur de la nouvelle ordonnance.

Afin de me permettre une reponse circonstanciee, la
question est, par meme courrier, posee a la commune compte
tenu parriculierement de la situation du bien dans un PPAS
approuve.
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Vraag nr. 600 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993
(Fr.) :

De bezoldigiag van de bestuurders van de gewestelijke
openbare maatschappijen en van de leden 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 ?

Aatwoord: De vergoedingen en presentiegelden die wor-
den toegekend aan de Voorzitter, de Vice-Voorzitter en de
leden van het Beheerscomite van de Brusselse Gewestelijke
Dienst voor Arbeidsbemiddeling zijn vastgesteld bij konink-
lijk besluit van 15 december 1988, verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 31 januari 1989 en gewijzigd door een besluit
van de Executieve van 20 december 1990.

Question n" 600 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 Ie Ministre-President peut-il m'indiquer Ie 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 consultatifs dont Ie Ministere a la
tutelle ?

Reponse: Les indemnites et jetons de presence a allouer
aux President, Vice-President et membres du Comite de
gestion de 1'Office regional bruxellois de 1'Emploi sont fixes
par un arrete royal du 15 decembre 1988, public au Moniteur
beige du 31 janvier 1989 et modifie par un arrete de 1'Executif
du 20 decembre 1990.

Vraag nr. 602 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
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 zomeruurrooster...

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
noch de plaatselijke besturen, noch de toezichthoudende
overheid in het bezit zijn van dergelijke gegevens. De vraag is
bovendien zo ruim gesteld dat het in de praktijk onmogelijk is
om uit te rekenen wat het gemiddelde jaarlijks aantal
arbeidsuren is, gelet op het groot aantal ambtenaren, hun
verschillende statuten en administratieve standen.

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

Moyeone boraire annuelle de travail des fonctionnaires
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 communa-
les 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 que
possible de la realite, de tenir compte de 1'horaire officiel
hebdomadaire, des conges, des services assures, d'un eventuel
horaire d'ete.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que ni les pouvoirs locaux, ni 1'autorite de tutelle ne sont en
possession de telles donnees. La question est en outre si vaste
qu'il est dans la pratique impossible de calculer Ie nombre
annuel moyen d'heures de travail, compte tenu du grand
nombre de fonctionnaires, de leurs differents statuts et de
leurs positions administratives.

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

Het veldonderzoek in sameawerking 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 voor deze
studie ?

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.

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

— 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 ?

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
kan ik het volgende melden.

Eerst en vooral wil ik benadrukken dat het proefproject van
inventarisering dat werd uitgevoerd op het grondgebied van
Etterbeek nog niet werd afgesloten.

Gezien het experimentele karakter van het project waar-
over sprake, moest de toegepaste methodologie worden
aangepast naar gelang de wijk die werd onderzocht.

De overeenkomst die oorspronkelijk liep over 6 maanden
moest worden verlengd. De tot nu toe verzamelde resultaten
hebben dan ook een louter indicatieve waarde.

Een eerste schatting na 3 maanden onderzoek (van 1 ok-
tober tot 31 december 1992) geeft ons volgende resultaten.

Het onderdeel volkstelling van dit project wijst op 572 niet-
inschrijfbare buitenlandse ingezetenen (internationale ambte-
naren, toeristen...) en 945 inschrijfbare buitenlandse ingezete-
nen, waarvan 306 niet in hun hoofdverblijfplaats.

Wat betreft verlaten gebouwen, werden er 197 geihventari-
seerd, waarvan er 156 volledig onbewoond bleken.

En tenslotte werden 7.500 m2 kantoren aangetroffen,
waarvoor gemeentebelasting wordt ontdoken en waarvan
5.230 m2 in aanmerking komt voor verbalisering (ongeveer
60 dossiers).

Hierbij moet worden opgemerkt dat de grote kantoor-assen
nog niet werden gei'nventariseerd en dus nog niet werden
opgenomen in deze tussentijdse resultaten,

De geschatte ontvangsten zullen in alle omstandigheden
hoger zijn dan de kosten van het onderzoek (2.500.000 BF),
maar het effect op de begroting zai zich pas ten vroegste in
1994 laten gevoelen (rol 1993).

De belasting op de hoofdverblijfplaats alleen al zou met
400 inwoners meer een bijkomend bedrag opieveren van zo'n
15 miljoen.

Resultaten van deze orde hebben ons ertoe aangezet te
onderzoeken of we dit scenario konden uitbreiden naar
andere gemeenten aan de kleine ring. Hieromtrent zijn er al
kontakten met de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Brussel-
Stad, Sint-Gulis en Elsene.

— Quels en ont etc les resultats quant au nombre detecte

— de bureaux clandestins;
— d'immeubles abandonnes;
— de residents non declares ?

— Des informations utiles autres que les trqis precitees
pourraient-elles etre collationnees grace a de relies 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 ?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre,
je puis apporter les elements d'mformation suivants.

Dans un premier temps, je voudrais souligner que 1'opera-
tion pilote de recensement complementaire menee sur le terri-
toire etterbeekois n'est pas encore arrivee a son terme,

En effet, etant donne le caractere experimental de ladite
operation, la methodologie utilisee a du etre adaptee en fonc-
tion des quartiers controles.

Prevue pour une duree initiale de 6 mois, la convention a
done du etre prolo.ngee. Ainsi, les resultats engranges jusqu'a
present n'auront qu'une valeur purement indicative.

Une premiere estimation apres 3 mois d'enquete (du 1" oc-
tobre au 31 decembre 1992) nous apporte les resultats sui-
vants.

En matiere de recensement de la population, 1'operation a
revele 572 residents non-inscriptibles (fonctionnaires interna-
tionaux, touristes,...) et 945 residents inscriptibles, dont 306
residents non-principaux.

En matiere d'immeubles abandonnes, 197 immeubles ont
ete recenses dont 156 ont revele une inoccupation totale.

Enfin, un reperage de 7.500 m2 de bureaux echappant a la
taxe communale a ete effectuee, dont 5.230 m2 sont suscepti-
bles de proces-verbaux (environ 60 dossiers).

II est a noter que les grandes arteres de bureaux n'ont pas
encore ete recensees et ne sont done pas comptabilisees dans
les presents resultats.

Les recettes escomptees seront en tout etat de cause
nettement superieures au cout de 1'enquete (2.500.000 FB),
mais les effets budgetaires ne s'en feront sentir au plus tot
qu'en 1994 (role 1993).

Ainsi, en terme de taxe sur les residences principales,
1'apport de 400 habitants supplementaires fournirait a lui seui
un montant supplementaire de quelques 15 millions.

De tels resultats nous ont amenes a envisager 1'extension de
ce scenario a toutes les communes de la petite ceinture. Des
contacts en ce sens sont en cours, notamment avec les com-
munes de Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles-Ville, Saint-Gilles
et Ixelles.
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Vraag nr. 604 van mevrouw Nagy d.d. 12 maart 1993 (Fr.) :
De working van de Gewestelijke Commissie voor de

Ruimtelijke Ordeoiag.
Sedert juli 1992, en krachtens artikel 201 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 gewoonlij'k 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: Het ziet er naar uit dat de gegevens waarover
het geachte Raadslid beschikt, onvolledig zijn en dat de van
kracht zijnde reglementering niet juist wordt ingeschat.

Artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 februari 1985
bepaalt inderdaad dat « behalve haar voorzitter, de Commis-
sie is samengesteld uit dertig leden ».

Artikel 10 van hetzelfde besluit bepaalt dat «de Commissie
slechts rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen indien ten
minste de helft van haar leden aanwezig is. Indien deze
voorwaarde niet vervuld is, wordt de Commissie opnieuw
samengeroepen binnen de acht dagen om dezelfde agenda te
bespreken en zij beraadslaagt dan rechtsgeldig welk het aantal
aanwezige leden ook is ».

Zo heeft de RECRO sedert 1 juli 1992 zes maal vergaderd.
Ondanks het feit dat het quorum in de eerste vergadering niet
aanwezig was, heeft de Commissie in de tweede vergadering
met recht uitspraak gedaan, overeenkomstig artikel 10 van
het koninklijk besluit van 6 februari 1985. Van de 16
ontwerpen van BBP die aan de RECRO werden voorgelegd,
kregen er slechts 5 een gunstig advies.

Het BBP Leopold II C* kreeg een gunstig advies tijdens. de
eerste vergadering (6 januari 1993 - 5 leden en een plaatsver-
vanger). Dit werd bevestigd op 13 januari in aanwezigheid
van 7 leden.

Het BBP «Huizenblok 233» en huizenblok 15 «Park
Walckiers» kregen beide een gunstig advies op 6 januari
1993. Dit werd bevestigd tijdens de tweede vergadering op
13 januari 1993.

Het BBP «Sint Maria Wijk» werd voor de eerste keer
onderworpen aan een onderzoek op 6 januari 1993 (1 gunstig
advies, 2 ongunstige adviezen en 2 onthoudingen) en kreeg
1 ongunstig en 7 voorwaardelijke gunstige adviezen op
13 januari.

Het BBP «Huizenblok 30» tenslotte kreeg een gunstig
advies op 24 februari 1993 (6 leden en 1 plaatsvervanger). Dit
werd op 3 maart tijdens de tweede vergadering bevestigd
(4 leden).

Question n° 604 de M™ Nagy du 12 mars 1993 (Fr.) :
Le fonctionnemeat de la Commission regipnale 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.

U 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 Pilot 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.

Cet 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: II semble bien que les informations que detient
1'honorable membre soient incompletes, particulierement en
meconnaissance des reglements en vigueur.

En effet, 1'article 4 de 1'arrete royal du 6 fevrier 1985
precise que « outre son President, la Commission est compo-
see de 30 membres ».

L'article 10 du meme arrete stipule que «la Commission ne
delibere valablement que si la moitie au moins de ses membres
sont presents. Si cette condition n'est pas remplie, la Commis-
sion est reconvoquee a huitaine avec le meme ordre du jour et
elle delibere valablement quel que soit le nombre de membres
presents*.

Ainsi, depuis le 1" juillet 1992, la CRAT s'est reunie a six
reprises. Si le quorum n'a jamais ete atteint en 1" reunion, la
Commission a neanmoins valablement statue en seconde
reunion et ce, conformement a 1'article 10 de 1'arrete royal du
6 fevrier 1985. Sur les 16 projets de PPAS soumis a la CRAT,
seuls 5 d'entre eux ont beneficie d'un avis favorable.

Ainsi, le PPAS Leopold II C* a obtenu un avis favorable
lors de la 1" reunion (6 janvier 1993 - 5 membres et un
suppleant), confirme le 13 janvier en presence de 7 membres.

Les PPAS «Ilot 233» et Hot 15 «Parc Walckiers» ont
beneficie tous deux d'un avis favorable en date du 6 janvier
1993, confirme en seconde reunion a la date du 13 janvier
1993.

Le PPAS « Quartier Sainte-Marie» a, quant a lui, subi un
premier examen en date du 6 janvier 1993 (1 avis favorable,
2 avis defavorables et 2 abstentions) et s'est vu octroyer un
avis defavorable et 7 avis favorables sous conditions en date
du 13 janvier.

Enfin, le PPAS «Ilot 30 » a beneficie d'un avis favorable en
date du 24 fevrier 1993 (6 membres et 1 suppleant), confirme
le 3 mars au cours de la seconde reunion (4 membres).
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Vraag nr. 605 van mevrouw Creyf d.d. 8 maart 1993 (N.) :

Nieuwe organisatie van de Brusselse Gewestelijke Econo-
mische en Sociale Raad.

De ontwerp-ordonnantie over de nieuwe organisatie van de
Brusselse Gewestelijke Economische en Sociale Raad is nog
niet goedgekeurd.

De Brusselse Gewestelijke Economische en Sociale Raad
werkt dus nog steeds op basis van het koninklijk besluit van
27juli 1988 tot oprichting van de Raad. Dit koninklijk
besluit bepaalt dat de duurtijd van het mandaat 4 jaar is.

— Wanneer zai of is het mandaat van de huidige leden van
de Raad verstreken ?

— Zai de Executieve, gelet op het uitblijven van een
ordonnantie de nodige initiatieven nemen om de Raad
opnieuw geldig samen te stellen ?

— Volgens weike procedure kunnen nu of zullen de leden
voorgedragen door de politieke frakties in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, vervangen of herbevestigd worden
(art .2,§l ,c)?

Antwooid:

1) Rekening houdend met de zeer binnenkort te verwach-
ten stemming van het ontwerp van ordonnantie houdende
oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, zetten de huidige leden van
de Brusselse Gewestelijke Economische en Sociale Raad hun
mandaat voort tot het moment dat de bovengenoemde
ordonnantie van kracht wordt.

2) Zodra de ordonnantie in werking treedt, zai de Execu-
tieve de leden van de nieuwe Raad benoemen.

3) In de huidige situatie kan als volgt voorzien worden in
de vervanging van de politieke leden van de Raad: de
betrokken politieke groeperingen dienen een dubbele lijst van
kandidaten in bij de Executieve weike de nieuwe leden
benoemt.

Het ontwerp van ordonnantie voorziet geen politieke leden
in het kader van de toekomstige Economische en Sociale Raad
voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Question n° 605 de M°" Creyf du 8 mars 1993 (N.):

Nourefle organisation du Conseil economique et social
regional bruxellois.

Le projet d'ordonnance sur la nouvelle organisation du
Conseil economique et social regional bruxellois n'a pas
encore ete vote.

Le Conseil economique et social regional bruxellois fonc-
tionne done toujours sur la base de 1'arrete royal du 27 juillet
1988 portant creation du Conseil. Get arrete royal dispose
que la duree du mandat est de 4 ans.

- Quand prendra fin ou a pris fin le mandat des membres
actuels du Conseil ?

- Faute d'une ordonnance, 1'Executif prendra-t-il les initia-
tives necessaires pour recomposer valablement le Conseil ?

- Selon quelle procedure les membres presentes par les
groupes politiques de la Chambre des Representants peuvent-
ils etre ou seront-ils remplaces ou reconfirmes (art, 2, § 1°, c) ?

Reponse:

1} Compte tenu de 1'adoption imminente du projet d'or-
donnance creant le Conseil economique et social de la Region
de Bruxelles-Capitale, les membres actuels du Conseil econo-
mique et social de la Region bruxelloise poursuivent leur
mandat jusqu'a ce que 1'ordonnance susmentionnee entre en
vigueur.

2) Aussitot que 1'ordonnance entrera en vigueur, 1'Executif
nommera les membres du nouveau Conseil,

3) Actuellement il pourratt etre precede au remplacement
des membres politiques du Conseil en suivant la procedure
suivante: les groupes politiques concernes presentent une liste
double de candidats parmi lesquels 1'Executif nomme les
nouveaux membres.

Le projet d'ordonnance ne prevoit pas la presence de
membres politiques dans le cadre du futur Conseil economi-
que et social de la Region de Bruxelles-Capitale.

Vraag nr. 607 van mevrouw Nagy d.d. 12 maart 1993 (Fr.) :

De dringende noodzakelijkheid waarop men zicb in de
besluiten van de Executieve beroept (vervolg).

Sedert de goedkeuring en de uitvaardiging van de ordon-
nantie van 29 augustus 1991 is bijna een jaar verlopen.
Nochtans heeft de Minister het nodig geacht zich op de
dringende noodzakelijkheid in te roepen voor de besluiten
van 30 juli 1992,

1. betreffende de behandeling door de gemachtigde ambte-
naar van de aanvragen om stedebouwkundige vergunning
en stedebouwkundig attest aangevraagd door een publiek-
rechtelijke rechtspersoon of betreffende werken van open-
baar nut;

2. tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen door
een gemachtigde ambtenaar inzake stedebouwkundige
attesten aangevraagd door een publiekrechtelijke rechts-
persoon of betreffende werken van openbaar nut.

Question n" 607 de M" Nagy du 12 mars 1993 (Pr.):

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

Une annee s'est presque ecoulee entre le vote et la promul-
gation de 1'ordonance du 29 aout 1991. Cependant le Minis-
tre a cm bon d'invoquer 1'urgence pour les arretes suivants du
30 juillet 1992.

1. relatif a 1'instruction par le fonctionnaire delegue des
demandes de permis d'urbanisme et de certificat d'urba-
nisme sollicites par une personne de droit public ou
relatifs a des travaux d'utilite publique;

2. reglant la forme des decisions prises par le fonctionnaire
delegue en matiere de certificats d'urbanisme sollicites par
une personne de droit public ou relatifs a des travaux
d'utilite publique.
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Zou de achtbare Minister mij bovendien kunnen zeggen
waarom de lijst van de publiekrechtelijke rechtspersonen of
betreffende de werken van openbaar nut niet in een besluit is
opgenomen zoals er is voorgeschreven door artikel 139 van
de ordonnantie ?

Antwoord: Bij het opstellen van de uitvoeringsbesluiten
van de ordonnantie van 29 augustus 1991 is gebleken dat er
in artikel 158, betreffende de procedure en de termijnen voor
de afgifte van stedebouwkundige attesten, niet verwezen werd
naar de artikelen 139 en 142.

Het niet vermelden van deze verwijzing had als gevolg dat
de aanvragen om stedebouwkundige attesten die ingediend
werden door publiekrechtelijke rechtspersonen of die betrek-
king hadden op werken van openbaar nut enkel konden
worden afgegeven door het college van burgemeester en
schepenen, hetgeen zeker niet de wil van de wetgever was.

Deze fout werd hersteld door artikel 32 van de ordonnantie
van 30 juli 1992 tot wijziging van de organieke ordonnantie.

De Executieve heeft de twee in de vraag bedoelde besluiten
te samen laten uitwerken en heeft ze op 30 juli 1992
goedgekeurd, op de dag van de bekrachtiging van de wijzi-
gende ordonnantie.

De Executieve heeft de hoogdringendheid ingeroepen
omdat, vanuit een zorg voor degelijk bestuur, men zonder
verwiji de afgifte van stedebouwkundige attesten door de
gemachtigde ambtenaar moest organiseren, daar de wetgever
de wens had uitgedrukt dat de procedures voor de vergunnin-
gen en de attesten gelijkaardig zouden zijn.

Ik vestig er trouwens de aandacht op dat de aanhef van
deze besluiten bovendien vermeldt dat het gaat om de
.toepassing op de stedebouwkundige attesten van de bepalin-
gen vervat in de reeds bestaande besluiten op de stedebouw-
kundige vergunningen, besluiten die aan de Raad van State
werden voorgelegd.

Voor wat het tweede deel van uw vraag betreft, verwijs ik
naar mijn antwoord op uw interpellatie over ditzelfde onder-
werp in de plenaire zitting van 19 maart laatstleden.

Par ailleurs, 1'honorable Ministre peut-il me dire pourquoi
la liste des personnes de droit public ou relatifs a des travaux
d'utilite publique n'a pas ete traduite par un arrete de
1'Executif tel que prevu par 1'article 139 de 1'ordonnance ?

Repoase: Lors de 1'elaboration des arretes d'execution de
1'ordonnance du 29 aout 1991, il est apparu que dans 1'article
158, relatif a la procedure et aux delais de delivrance des
certificats d'urbanisme, la reference aux articles 139 a 142
avait ete omise.

Cette omission avait pour consequence que les demandes
de certificat d'urbanisme sollicitees par les personnes de droit
public ou relatifs a des travaux d'utilite publique ne pouvaient
etre delivres que par Ie college des bourgmestre et echevins, ce
qui n'etait manifestement pas la volonte du legislateur.

C'est par 1'article 32 de 1'ordonnance du 30 juillet 1992,
modifiant 1'ordonnance organique qu'il a ete remedie a cette
erreur.

L'Executif a done fait elaborer parallelement les deux
arretes dont objet, et les a approuves Ie 30 juillet 1992, c'est-
a-dire Ie jour meme de la sanction de 1'ordonnance modifica-
tive.

L'Executif a invoque 1'urgence dans la mesure ou, dans un
souci de bonne administration, il convenait d'organiser sans
delai la delivrance des certificats d'urbanisme par Ie fonction-
naire delegue puisque Ie legislateur avait manifesto son desir
d'assurer un parallelisme de procedure pour les permis et les
certificats.

Je signale d'ailleurs que Ie preambule de ces arretes vise en
outre Ie fait qu'ils constituent la transposition aux certificats
d'urbanisme de dispositions contenues dans les arretes exis-
tants pour les permis d'urbanisme, arretes qui avaient ete
soumis a 1'avis du Conseil d'Etat.

Quant a la deuxieme partie de votre question, je me
permettrai de vous renvoyer a ma reponse en seance pleniere a
votre interpellation du 19 mars dernier sur Ie meme sujet.

Vraag nr. 610 van de heer Vandenbossche d.d. 12 maart 1993
(N.):

Toevoegea van punten aan de agenda van gemeenteraads-
zittingea.

Het toevoegen van punten aan de dagorde door gemeente-
raadsleden leidt nogal dikwijis tot conflicten.

Schepencolleges of burgemeesters weigeren bijkomende
punten omdat de verklarende nota onvoldoende elementen
bevat, omdat ze niet aan de juiste persoon werd overhandigd,
omdat die bijkomende punten een bevoegdheid van het sche-
pencollege betreffen,... Ingevolge artikel 97 derde lid van de
nieuwe gemeentewet, hebben gemeenteraadsleden het recht
om, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, punten
toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraadszitting.

Question n" 610 de M. Vandenbossche d.d. 12 mars 1993
(N.):

A/our de points a 1'ordre du jour des seances de conseil
communal.

Lorsque des conseillers communaux ajoutent des points a
1'ordre du jour, il en resulte assez souvent des conflits.

Les colleges des bourgmestre et echevins refusent des points
complementaires parce que la note explicative ne contient pas
d'elements suffisants, parce qu'elle n'a pas ete remise a la
bonne personne, parce que ces points complementaires
concernent une competence du college echevinal,... Confor-
mement a 1'article 97, troisieme alinea de la nouvelle loi
communale, les conseillers communaux ont Ie droit d'ajouter
des points a 1'ordre du jour d'un conseil communal moyen-
nant Ie respect des conditions fixees.

378
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Sommige colleges van burgemeester en schepenen weigeren
punten die betrekking hebben op interpellaties over onder-
houdswerken aan de gemeentelijke infrastructuur. Men moti-
veert die weigering door te stellen dat het beheer van
gemeentelijke eigendommen tot de bevoegdheid van het sche-
pencollege behoort. Die interpretatie lijkt met juist te zijn.

1. Wanneer kan het schepencollege de toevoeging van pun-
ten weigeren?

2. Het weigeren van het toevoegen van punten over zaken
die tot de bevoegdheid van het schepencollege zouden beho-
ren, schakelt het controlerecht van de gemeenteraad op die
bevoegdheid uit. Kunnen punten die betrekking hebben op de
controle van de gemeenteraad op het uitvoeren van taken die
tot de bevoegdheid van het schepencollege behoren worden
geweigerd?

3. Weike richtlijnen bestaan er ofweike criteria worden er
gehanteerd met betrekking tot het toevoegen van punten aan
de dagorde (artikel 97 derde lid)?

Antwoord: Hierbij verzoek ik het geachte lid de gegevens te
willen vinden als antwoord op de bovenvermelde vraag.

Artikel 97, 3de lid, van de nieuwe gemeentewet geeft aan
elk gemeenteraadslid het recht om, voor de zitting van de
gemeenteraad, een of meerdere punten aan de agenda van de
gemeenteraad toe te voegen.

De vraag van een gemeenteraadslid om een of meerdere
punten toe te voegen is slechts regelmatig indien :

- het verzoek schriftelijk gebeurt;
— het verzoek overhandigd wordt aan de burgemeester of zijn

wettelijke vervanger;
— het verzoek tenminste drie vrije dagen voor de vergadering

van de gemeenteraad plaatsvindt;
- het verzoek vergezeld is van een verklarende nota of van

elk document dat de raad kan toelichten.

In principe kunnen noch de burgemeester, noch het college
van burgemeester en schepenen weigeren een agendapunt in
te schrijven indien het voorstel voldoet aan de voorwaarden
van artikel 97, 3de lid, van de nieuwe gemeentewet.

Slechts indien het voorgestelde punt, vanuit een objectief
standpunt, klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort, kan het college van burgemeester en
schepenen de toevoeging aan de agenda weigeren.

In geval van twijfel is het de gemeenteraad zeif die hierover
uispraak moet doen.

Het door het geachte lid aangehaalde voorbeeld van een
interpellatie over onderhoudswerken aan de gemeentelijke
infrastructuur kan, op het eerste zicht, niet beschouwd
worden als klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van de raad
behorend. Het beheer van de infrastructuur impliceert auto-
matisch het doen van uitgaven en het uitvoeren van werken.

Het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur lijkt
dan ook een gemengde bevoegdheid, waarvoor de toepassing
van artikel 97, 3de lid, niet kan geweigerd worden.

Certains colleges des bourgmestre et echevins refusent des
points qui ont trait a des interpellations sur des travaux
d'entretien aux infrastructures communales. Us motivent ce
refus en affirmant que la gestion des proprietes communales
releve de la competence du college echevinal. Cette interpreta-
tion ne semble pas correcte.

1. Quand Ie college echevinal peut-il refuser que des points
soient ajoutes?

2. Le refus d'ajouter des points sur des questions qui
releveraient de la competence du college echevinal empeche
que le conseil communal exerce son droit de controle sur cette
competence. Peut-on refuser des points qui ont trait au
controle du conseil communal sur 1'execution de taches qui
relevent de la competence du college echevinal?

3. Quelles sont les directives qui existent ou quels criteres
utilise-t-on en ce qui concerne 1'ajout de points a 1'ordre du
jour (article 97, troisieme alinea)?

Reponse:]e prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous
les elements de reponse a la question susmentionnee.

L'article 97, alinea 3, de la nouvelle loi communale donne a
chaque conseiller communal le droit de faire ajouter, preala-
blement a la reunion du conseil communal, un ou plusieurs
points a 1'ordre du jour de celle-ci.

La demande d'un conseiller communal tendant a faire
ajouter, un ou plusieurs points a 1'ordre du jour n'est reguliere
que :
— si elle est faite par ecrit;
— si elle est faite au bourgmestre ou a son remplacant legal;

- si elle est faite au moins trois jours francs avant la reunion
du conseil;

- si elle comporte une note explicative ou un autre document
propre a eclairer le conseil.

Ni le bourgmestre, ni le college des bourgmestre et echevins
ne peuvent, en principe, refuser d'inscrire a 1'ordre du jour
une proposition remise aux conditions prevues a Particle 97,
alinea 3, de la nouvelle loi communale.

Ce n'est que lorsque 1'objet propose ne releve, d'un point de
vue objectif, manifestement pas de la competence du conseil
communal, que le college des bourgmestre et echevins a le
droit de refuser 1'adjonction a 1'ordre du jour.

En cas de doute a cet egard, il appartient au conseil
communal lui-meme de trancher la question.

L'exemple, invoque par 1'honorable membre, d'une inter-
pellation relative a des travaux d'entretien de 1'infrastructure
communale ne peut, a premiere vue, etre considere comme ne
relevant manifestement pas de la competence du conseil com-
munal. La gestion de 1'infrastructure implique automatique-
ment des depenses et 1'execution de travaux.

L'entretien de 1'infrastructure communale apparatt done
comme une competence mixte pour laquelle 1'application de
1'article 97 ne peut pas etre refusee.

Vraag nr. 611 van mevrouw Nagy d.d. 18 maart 1993 (Fr.) :

Verlaten ea op reaovatie wachteade kaatoorgebouwea.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 565 van
29 december 1992 stel ik vast dat u niet heeft geantwoord op
mijn eerste vraag.

Question n" 611 de M°" Nagy du 18 mars 1993 (Fr.) :

Immeubles de bureaux a /'abandon ou en atteate de
renovation.

Recevant votte reponse a ma question n° 565 du 29 decem-
bre 1992, je constate que vous avez omis de repondre a ma
premiere interrogation.
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Aatwoord: Aansluitend bij mijn antwoord op uw vraag
(nr. 565) met betrekking tot verlaten kantoorgebouwen breng
ik u op de hoogte van onderstaande gegevens:

- het globale volume van kantoorgebouwen die in het
algemeen al verscheidene jaren verlaten zijn, wordt
geraamd op 44.000 m2;

- gezien de bescheidenheid van dit volume, dit is 0,6 % van
de totale oppervlakte, hoeven geen bijzondere maatregelen
te worden genomen om dit fenomeen te bestrijden;

- anderzijds zijn algemene maatregelen wenselijk; in dit
kader wij's ik er op dat de belastingreglementen van de
gemeenten betreffende verlaten gebouwen op dit soort
situaties van toepassing zijn.

Repoase: Complementairement a ma reponse a votre
question (n° 565) relative aux immeubles de bureau a 1'aban-
ion, je vous informe des elements suivants:

- Ie volume global des bureaux abandonnes, en general
depuis de nombreuses annees, est estime a 44.000 m2;

la faiblesse de ce volume, rapporte au stock general, soit
0,6 %, n'incite pas a prendre des mesures particulieres
pour lutter centre ce phenomene;

par contre, des mesures generales sont souhaitables; dans
ce cadre Je rappelle que les reglements-taxes des communes
relatifs aux immeubles a 1'abandon sont applicables a ces
situations.

Vraag nr. 615 van M. Debry d.d. 22 maart 1993 (Pr.):

De verwerviag van grondea door bet Gewest.

De aangepaste begroting 1991 voorzag in 30 miljoen op
basisallocatie 16.1.3.7101 «verwerving van gronden door het
gewest». Op de begroting 1992 is echter 120 miljoen
uitgetrokken.

Zou de Minister-Voorzitter mij kunnen zeggen hoe deze
begrotingen zijn besteed en weike soort onroerende goederen
er werden aangekocht: gebouwd of niet gebouwd goed, soort
onroerend goed, plaats prijs, oppervlakte, grondoppervlakte,
huidige bestemming, gepland gebruik... ?

"Werden de aankopen onderhands of bij openbare verkoop
gedaan ?

Zou de Minister mij de criteria kunnen verduidelijken die
hij bij zijn keuze heeft gehanteerd ?

Aatwoord : In 1991 gebeurde geen enkele vastlegging.

Voor 1992 gebeurden 4 vastleggingen:

1. Openbare aankoop van het gebouw in de Odonstraat,
19-24 te Anderlecht.

Er werd 3,5 miljoen frank vastgelegd in de begroting op
basis van de raming van het Aankoopcomite; de aankoop
ging door tegen een prijs van 2,81 miljoen, indusief onkosten.

Dit gebouw werd aangekocht ten gunste van het initiatief
tot stadsvernieuwing in de Dauwwijk. Het zai worden
doorverkocht aan de gemeente Anderlecht, van zodra deze
over de nodige kredieten beschikt.

2. Aankoop van een terrein aan de Alsembergsesteenweg
1091 te Ukkel.

Question n° 615 de M. Debry du 22 mars 1993 (Fr.):

Les acquisitions foacieres regionales.

Le budget ajuste 1991 prevoyait 30 millions a 1'allocation
de base 16.1.3.7101 «Acquisitions foncieres regionales ». Le
budget 1992 prevoyait quant a lui 120 millions.

Le Ministre-President pourrait-il me dire 1'utilisation qui a
ete faite de ces budgets en precisant le type de biens
immobiliers achetes: bien bad ou non bati, type d'immeuble,
localisation, prix, superficie, surface plancher, affectation
actuelle, utilisation projetee,... ?

Les achats ont-ils ete effectues de gre a gre ou suite a une
vente publique ?

Le Ministre pourrait-il preciser les criteres qui ont dicte ses
choix?

Repoase : En 1991, il n'a ete precede a aucun engagement.

Pour 1992, il a ete precede a 4 engagements:

1. Achat en vente publique de 1'immeuble rue Odon, 19-24
a Anderlecht.

Un engagement budgetaire de 3,5 millions a ete effectue sur
base de 1'estimation du Comite d'Acquisition d'lmmeubles;
1'achat s'est effectue au prix de 2,81 millions, frais compris.

Cet immeuble fut acquis en vue de favoriser 1'operation de
renovation urbaine du quartier de la Rosee. II sera retrocede a
la commune d'Anderlecht lorsque celle-ci disposera de credits
disponibles.

2. Acquisition d'un terrain chaussee d'Alsemberg, 1091 a
Uccle.

Met de aankoop van dit terrein, dat eigendom is van het
Fonds des batiments scolaires, stemt een vastlegging overeen
van 30 miljoen, gebaseerd op een raming van een prive-
expert.

De aankoop had nog niet plaats, maar de partijen zijn
akkoord op basis van een prijs van 26,5 miljoen, overeen-
komstig de raming van het Aankoopcomite. Het doel is de
vestiging van woningen met een vaste prijs.

Ce terrain propriete du Fonds des batiments scolaires a fait
1'objet d'un engagement de 30 millions sur base de 1'estima-
tion d'un expert prive.

L'achat ne s'est pas encore concretise, mais les parties sont
d'accord sur base d'un prix de 26,5 millions conforme a
1'estimation du Comite d'Acquisition d'lmmeubles. L'objectif
est la production de logements a prix determines.
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3. Aankoop van een gebouw aan de Lemonnierlaan 207 te
Brussel-Stad.

Er gebeurde een vastlegging van 5 miljoen op basis van de
raming van het aankoopcomite. De aankoop had nog niet
plaats, maar de partijen zijn het eens over de prijs van
4,95 miljoen.

Dit gebouw is gelegen in een huizenblok waar het Gewest
reeds een aantal huizen in haar bezit heeft.

4. Aankoop van twee gebouwen in de Graystraat nrs 110
en 112-114 te Etterbeek.

Het betreft twee gebouwen die het gemeenschappelijk bezit
waren van de gemeente Etterbeek (76 %) en het Gewest
(24 %), als gevolg van de projecten tot verbreding van de
Graystraat.

Ze zijn gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het
«Buurtcontract»-project van de Graystraat te Elsene.

Er gebeurde een vastlegging van 3 miljoen op basis van de
raming van het Aankoopcomite.

De aankoop gaat door in de loop van de eerstkomende
weken.

3. Acquisition d'un immeuble boulevard Lemonnier, 207 a
Bruxelles-Ville.

Un engagement de 5 millions a ete effectue sur base de
1'estimation du Comite d'Acquisition d'lmmeubles. L'acte
n'est pas encore passe, mais les parties sont d'accord sur Ie
prix de 4,95 millions.

Get immeuble est situe dans un Hot ou la Region possede
deja un certain nombre d'immeubles.

4. Acquisition de 2 immeubles rue Gray, 110 et 112-114 a
Etterbeek.

II s'agit de 2 immeubles que possedaient en copropriete la
commune d'Etterbeek (76 %) et la Region (24 %), heritage
des projets d'elargissement de la rue Gray.

Us se situent au voisinage immediat du projet de « contrat
de quartier » pour la rue Gray a Ixelles.

Un engagement de 3 millions a ete realise sur base de
1'estimation du Comite d'Acquisition d'lmmeubles.

L'acte sera passe dans les prochaines semaines.

Minister belast met Financien, Begrodng,
Openbaar Ambt

en Externe Betrekkingen

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

Tweetalige aanslagbiljetten 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 ?

Antwoord: Krachtens de bepalingen vervat in de artikelen
35, § 1 en 18 van het koninklijk besluit van 18 juli 1966
houdende coordinade van de wetten op het gebruik van de
talen in bestuurszaken (Belgisch Staatsblad van 2 augustus
1966), dienen de berichten, mededelingen en formulieren die
voor het publiek bestemd zijn in het Nederlands en in het
Frans gesteld te worden.

Overeenkomstig ardkel 19 en naar analogic met artikel 20,
§ 1 van de hierboven vermelde wetgeving, dient de adminis-
ttatie 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.

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

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

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 tient-
on pas compte des remarques faites precedemment ?

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 madere administrative (Moniteur
beige du 2 aout 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 1'article 20, S 1°
de la legislation susmentionnee, 1'administradon emploie
dans ses rapports avec un particulier la langue que 1'interesse
utilise, quand celle-ci est Ie francais ou Ie neerlandais («selon
Ie 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 zij'n
de bestaande richtlijnen de volgende: alle aanslagbiljetten en
begeleidende schijven 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 hi) kiest.

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.

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

De uitbreiding van het CCN. — Oprichting van SoGbru.

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.

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
veranrwoorden, 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.

Antwoord: Om te antwoorden op de vraag van het geachte
lid betreffende Sofibru en de uitbreiding van het Communica-
tiecentrum Noord, zou ik het volgende willen preciseren:

1. Zonder dat het de taak is van de Minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Execudeve zich uit te spreken over
de door de bevoegde verantwoordelijken van de andere
gewesten genomen beslissingen, blijkt uit ontvangen inlichtin-
gen dat gelijkaardige operaties werden uitgevoerd via Gimo-
hold te Antwerpen voor het Vlaamse Gewest en via Sofibail in
het Waalse Gewest en in de Franse Gemeenschap.

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

Extension du CCN. — Creation de SoGbru.

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 etc confiee, de gre a gre, aux entreprises Van
Rymenant.

Loin de faire toute la clarte sur Ie 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.

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 SRIB, le Ministre evoque les precedents de la
Communaute flamande, 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 ete 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 oeuvre de la politique economique
regionale, application des regles de bonne gestion assurant
une rentabilite normale.

Reponse: Pour repondre a la question de 1'honorable
membre relative a Sofibru et a 1'extension du Centre de
Communication Nord, je tiens a preciser ceci:

1. Sans qu'il appartienne au Ministre de 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale de se prononcer sur les decisions
prises par les responsables competents des autres regions, il
appert des renseignements recus que des operations similaires
a celle sous revue ont ete menees en ce qui concerne la Region
flamande via Gimohold a Anvers et via Sofibail dans la
Region wallonne et dans la Communaute francaise.
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2. Terecht herinnert het geachte lid aan de opdracht van de
GIMB. Deze zou evenwel volledig moeten vermeld worden:
artikel 3, 3° van de statuten van de GIMB bepaalt inderdaad
dat zij ertoe gehouden is de opdrachten uit te voeren die de
Executieve haar toevertrouwt ten einde bij te dragen tot de
uitvoering van het economisch beleid van het Brusselse
Gewest doch ook van het financiele beleid van het Gewest.

Het behoeft geen lang betoog dat een van de fundamentele
punten van de gedelegeerde opdracht aan de GIMB wel
degelijk kadert in dit statutair aspect van haar opdracht.

Wat de rendabiliteit betreft, herinner ik eraan dat de
overeenkomst van gedelegeerde opdracht werd afgesloten
tegen de marktvoorwaarden en derhalve wel degelijk strookt
met een normale rendabiliteit.

2. L'honorable membre a raison de rappeler la mission de
la SRIB. Toutefois, il appartient de la citer entierement:
1'article 3,3'°°, des statuts de la SRIB specific en effet que celle-
ci est tenue d'accomplir les missions qui lui sont confiees par
1'Executif en vue de contribuer a la mise en oeuvre de la
politique economique de la Region bruxelloise mais aussi de
la politique financiere de la Region.

II n'est pas necessaire de faire de longs developpements
pour expliquer qu'un des points fondamentaux de la mission
deleguee confiee a la SRIB entre bien dans cet aspect statutaire
de sa mission.

Pour ce qui est de la rentabilite, je rappelle que la
convention de mission deleguee a ete souscrite aux conditions
du marche et done respecte bien une rentabilite normale.

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

Gelijke kaasen voor vrouwen en manaea ia de gewestelijke
administratie.

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 ?

Antwoord: Hierbij verzoek ik het geachte lid volgende
gegevens te willen vinden als antwoord op de bovenvermelde
vraag.

1) De ambtenaar belast met het analytische rapport en het
gelijke-kansenplan voor mannen en vrouwen bij het Ministe-
rie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is mevrouw
Claudine Fabry, adjunct-adviseur — Hoofd van Dienst.

2) Het analytische rapport kon niet binnen de door het
koninklijk besluit van 27 februari 1990 bepaalde termijn
worden opgesteld.

Door het complexe karakter van de hersttucturering van
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
verscheidenheid van de op het personeel toepasbare statuten,
al naargelang van waar deze mensen komen (nationale
ministeries, Agglomeratie, MTVB, parastatalen, verscheidene
contractuelen...) moet het model van het analytisch rapport
aan deze bijzondere kenmerken worden aangepast.

Bovendien werden de laatste jaren zeer veel nieuwe mensen
in dienst genomen: 65 % vrouwen, 35 % mannen.

Question n° 194 de M1" Nagy du 2 mars 1993 (Fr.) :

Egalite des chances entre bommes et femmes dans {'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. Ie Ministre pourrait-il me
dire:

1) Quel est Ie 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 ?

Reponse:]e prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous
les elements de reponse a la question susmentionnee.

1) Le fonctionnaire charge d'etablir le rapport analytique
et le projet de plan d'egalite de chances entre les hommes et les
femmes pour le Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale
est M°° Claudine Fabry, Conseiller adjoint — Chef de service.

2) Le rapport analytique n'a pas pu etre etabli dans les
delais fixes par Parrete royal du 27 fevrier 1990.

La complexite de la restructuration du Ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale et la diversite des statuts
applicables au personnel selon son origine (ministeres natio-
naux, Agglomeration, STIB, parastataux, contractuels
divers...) necessitent une adaptation du modele de rapport
analytique a cette particularite.

De plus, un nombre tres important d'engagements a eu lieu
durant ces dernieres annees: 65 % femmes, 35 % hommes.
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Het informatiseren van de gegevens over het overgedragen
personeel dat ter beschikking van het Ministerie werd gesteld
evenals dat van het nieuw in dienst genomen personeel, is
volop aan de gang.

Hierdoor worden stap na stap die ontbrekende gegevens
aangevuld die nodig zi]'n voor de vergelijkende toestand man/
vrouw.

3) Het onrwerp van gelijke-kansenplan voor mannen en
vrouwen zai zo vlug mogelijk worden opgesteld. De beslissing
een interne begeleidingscommissie op te richten, werd op een
vergadering van het basisoverlegcomite van het Ministerie
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest genomen,

L'informatisation des donnees relatives aux dossiers du
personnel transfere, mis a la disposition du Ministere, ainsi
que nouvellement engage est en plein developpement.

Elle permet petit a petit de completer les donnees man-
quantes necessaires a 1'etablissement de la situation comparee
des hommes et des femmes.

3) La redaction du projet de plan d'egalite de chances entre
les hommes et les femmes sera menee a bien dans Ie plus bref
delai possible. La decision de creer la commission interne
d'accompagnement a ete prise lors d'une reunion du comite
de concertation de base du Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Vraag nr. 198 van mevrouw Nagy d.d. 1 april 1993 (Fr.) :

Missie van de Minister naar Jemzalem, in bet kader van bet
eerste Israelitiscb-Palestijns Academisch Semiaarie.

De pers heeft bericht over de recente missie van de Minister
naar Jeruzalem, in het kader van het eerste Israelitisch-
Palestijns Academisch Seminarie over de kwestie Jeruzalem,
dat tot doel heeft de statuten van de betrekkingen tussen de
verschillende gemeenschappen op te stellen.

Kan de Minister me in verband met deze missie de volgende
informatie meedelen:
1. de lijst van de personen die hem op deze missie hebben

vergezeld;
2. wie van deze medereizigers zijn reis- en verblijfskosten niet

zeif heeft moeten betalen en hoeveel deze dan wel bedroe-
gen?

Aatwoord: Het antwoord op de twee door het geachte lid
gestelde vragen, moet worden gezien in het licht van het
antwoord op een derde implidete vraag die van meer belang
is: welk is het doel, het kader en het belang van de reis naar
Jeruzalem en naar Kai'ro. Het geachte lid zai het daar
ongetwijfeld mee eens zijn.

Mijn reis naar het Midden-Oosten was het gevolg van een
dubbele uitnodiging overgemaakt door de Minister van
Buitenlandse Zaken die er trouwens zijn steun aan verleende:
enerzijds was er die van Israelitische en Palestijnse intellectue-
len uit Jeruzalem die informatie wensten over stedelijke socio-
kulturele toestanden die enige gelijkenis vertonen met die in
hun stad en anderzijds was er de uitnodiging van de Belgische
ambassadeur in Kairo die voorstelde voorbereidende ge-
sprekken aan te vatten met de gouverneur van de stad met het
oog op een eventuele latere samenwerking tussen Brussel,
hoofdstad van Europa en Kairo, zetel van de Arabische Liga.

Die beide bezoeken die ik om besparingsredenen samen heb
gevoegd in een enkele reis, passen in het kader van de
internationale betrekkingen en van de promotie van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het buitenland.

Zowel in Jeruzalem als in Ka'u-o was de belangstelling voor
het eigen karakter van Brussel, bi-kulturele stad en stedelijk
gewest, ontegensprekelijk. Er werd trouwens in de pers over
geschreven en verscheidene diplomatieke zendingen te Brussel
hebben om bijkomende informatie dienaangaande verzocht.

Rekening houdend met de eisen van een zeer druk pro-
gramma (vaste data voor het seminarie waarop ik in Jeruza-
lem was uitgenodigd) was het mij niet mogelijk met de
geregelde lijndiensten te reizen. Derhalve heb ik een vliegtuig
van de luchtmacht gebruikt.

Question n° 198 de M-" Nagy du V avril 1993 (Fr.) :

Mission du Ministre a Jerusalem dans Ie cadre du Premier
Seminaire academique fsraelo-palestimen.

La presse a fait etat de la recente mission du Ministre a
Jerusalem dans Ie cadre du Premier Seminaire academique
israelo-palestinien sur la question de Jerusalem ayant pour
objectif d'organiser Ie starut des relations entre ses differences
communautes.

A propos de cette mission, Ie Ministre peut-il me preciser:

1. la liste des personnes qui 1'accompagnaient dans cette
mission;

2. quelles etaient les accompagnants dont les frais de voyage
et de sejour ont ete pris en charge et pour quel montant ?

Repoose: La response aux deux questions posees par
1'honorable membre doivent s'interpreter a la lumiere de la
reponse a une troisieme question implicite qui importe
davantage: quel est 1'objet, Ie cadre et 1'interet du voyage a
Jerusalem et au Caire. L'honorable membre partagera, j'en
suis certain, -ce point de vue.

Mon voyage au Proche-Orient repondait a une double
invitation transmise par Ie Ministere des Affaires Etrangeres
qui, d'ailleurs, y donnait son appui: d'une part celle d'intel-
lectuels israeliens et palestiniens de Jerusalem, qui souhai-
taient s'informer sur des situations socio-culturelles urbaines
presentant quelque similitude avec celle de leur ville et d'autre
part 1'invitation de 1'ambassadeur de Belgique au Caire qui
proposait d'initier des entretiens exploratoires avec Ie gouver-
neur de la ville en vue d'une cooperation future eventuelle
entre Bruxelles, capitale de 1'Europe, et Le Caire, siege de la
Ligue arabe.

Ces deux visites que, pour des raisons d'economie, j'ai
groupe en un seui voyage, se situent dans le cadre des
relations Internationales et de la promotion de la Region de
Bruxelles-Capitale a 1'etranger.

Tant a Jerusalem qu'au Caire, 1'interet pour la specificite de
Bruxelles, ville biculturelle et ville-region, a ete manifeste. La
presse s'en est d'ailleurs fait 1'echo et plusieurs missions
diplomatiques a Bruxelles ont souhaite obtenir des informa-
tions complementaires a ce sujet.

Les imperatifs d'un programme tres serre (dates fixes pour
le seminaire auquel j'etais invite a Jerusalem) ne me permet-
taient par d'utiliser les lignes aeriennes regulieres. J'ai done
utilise un avion de la force aerienne.
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Vier leden van mijn Kabinet en drie journalisten hebben mi)
vergezeld.

De leden van het Kabinet werden terugbetaald voor hun
verblijfskosten. Voor de journalisten werden de gebruikelijke
schikkingen getroffen, namelijk het ten laste nemen van de
overnachtingskosten.

Alhoewel ik niet over alle gegevens beschik om de juiste
kostprijs van deze zending te berekenen, raam ik het totaal op
nagenoeg 700.000 fr.

Quatre membres de mon Cabinet m'ont accompagne ainsi
que trois journalistes.

Les membres du Cabinet out ete rembourses de leurs frais
de sejour. Pour les journalistes, la Region a applique les
dispositions d'usage, a savoir la prise en charge du logement.

Bien que je ne dispose pas de tous les elements pour chiffrer
exactement Ie cout de cette mission, j'estime Ie montant total
k environ 700.000 F.

Vraag nr. 200 van de heer Drouart d.d. 5 april 1993 (Fr.):

Het symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door
12 sterren omgevea.

De Raad heeft een resolutie goedgekeurd waarbij hij het
symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt,
namelijk een iris.

In de uitgave van maart van het tijdschrift «Vlan» heeft de
Minister een artikel laten opnemen waarin de verschillende
voordelen van de vestiging van de Europese instellingen in
Brussel naar voren worden gebracht en waarin de iris door
twaalf sterren wordt omgeven.

Zou. de Minister me kunnen zeggen of een dergelijk
symbool tot de door de Raad afgebakende regelgevende
bevoegdheid behoort?

Zorgt dit niet voor verwarring bij de Brusselaars over het
symbool van het Gewest ?

Antwoord: De door het geachte lid gestelde vraag doet mij
bijzonder genoegen: zij is het bewijs van de gegrondheid van
de sensibiliseringscampagne die ik zopas bij de bewoners van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het getouw heb gezet
om ze beter in te lichten omtrent het belang van de aanwezig-
heid van de Europese Gemeenschappen te Brussel.

Ik stel inderdaad vast dat zijn aandacht werd getrokken
door een in « Vlan » verschenen bijiage, hetgeen trouwens ook
het geval zai geweest zijn voor tal van Brusselaars.

Het geachte lid mag echter gerust zijn: de iris met twaalf
sterren er rond is niet het nieuwe gewestlogo; het gaat in dit
geval om een symbolische voorstelling van de symbiose en de
harmonic waarin de Executieve Brusselaars (voorgesteld door
de iris) en Europese ambtenaren (voorgesteld door de twaalf
sterren) wenst zien samen te leven. In het moderne grafisme
zijn dergelijke beeldassociaties een gewone zaak.

De bedoelde publikatie was bovendien een gerichte, niet
iteratieve boodschap. Er bestaat derhalve geen enkel gevaar
dat de Brusselaars de in Vlan verschenen afbeelding zouden
verwarren met het logo van het Gewest zoals door de Raad
uitgekozen en dat verder waardig boven Brussel zai blijven
wapperen.

Question n° 200 de M. Drouart du 5 avril 1993 (Fr.):

Le symbols de la Region de BnixelIes-Capitale eatowe de
12 etoiles.

Le Conseil a vote une resolution par laquelle il definit le
symbole de la Region de Bruxelles-Capitale, a savoir un iris.

Dans le periodique Vlan du mois de mars, le Ministte a fait
placer une publicite presentant les differents avantages qu'ap-
portent les institutions europeennes a Bruxelles. Dans cette
publicite, 1'iris est entoure de 12 etoiles.

Le Ministte pourrait-il me dire si un tel symbole rentre dans
un cadre legistique defini par le Conseil ?

En agissant de la sorte, ne cree-t-il pas une confusion dans
1'esprit des Bruxellois sur le symbole qui caracterise la
Region ?

Reponse: La question posee par 1'honorable membre me
comble d'aise: elle demontre le bien-fonde de la campagne de
sensibilisation que je viens de lancer aupres des habitants de la
Region de Bruxelles-Capitale pour mieux les informer sur
1'interet de la presence des Communautes europeennes a
Bruxelles.

Je constate en effet que son attention a ete mise en alerte
par 1'encart paru dans Vlan, ce qui aura ete aussi le cas
probablement de nombreux Bruxellois.

Mais que 1'honorable membre se rassure: 1'iris entoure de
douze etoiles n'est pas le nouvel embleme regional; il s'agit en
1'occurrence d'une representation symbolique de la symbiose
et de 1'harmonie dans lesquelles 1'Executif souhaite voir
cohabiter Bruxelles (representes par 1'iris) et fonctionnaires
europeens (representes par les douze etoiles). Dans le gra"
phisme moderne, la recherche de telles associations d'images
est devenue habituelle.

La publication visee etait, en outre, un message ponctuel,
non iteratif. II n'y a done aucun danger que les Bruxellois
confondent 1'illustration parue dans Vlan avec 1'embleme de
la Region tel que choisi par le Conseil et qui, lui, continuera a
flotter fierement dans le ciel bruxellois.
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Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

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

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

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

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer hem het volgende mee te delen:

In samenwerking met andere leden van deze Executieve
werd, op mijn initiatief, sinds 1 januari 1992, de opdracht
gegeven voor de volgende audiovisuele produkties:

1. Een reeks korte uitzendingen, voor een totaal bedrag
van 1.190.000 fr., wordt gewijd aan voorname personen uit
Brussel, die een welbepaald aspect van de stad toelichten, dat
hen nauw aan het hart ligt. Voor de produktie, de realisatie en
de uitzending van dit maandelijks programma werd een
overeenkomst gesloten met Tele-Bruxelles. Dit bedrag werd
geboekt ten laste van artikel 18.2.1.12.01 van de begroting
1992.

2. Een reeks informatieve uitzendingen, voor een totaal
bedrag van 1.680.000 F, in het kader van het informatiepro-
gramma «Bruxelles Utile». Ook hier staat Tele-Bruxelles in
voor de produktie, de realisatie en de uitzending. Dit bedrag
werd eveneens geboekt ten laste van artikel 18.2.1.12.01 van
de begroting 1992.

3. De informatieve televisiespots betreffende het «klein
chemisch huishoudelijk afval» en de bekendmaking van het
Afvalstoffenplan, maken deel uit van de algemene opdrachten
die werden toevertrouwd aan de firma «Axiome», enerzijds,
en aan de firma «Trimedia Belgium Contact" anderzijds;
deze firma's hebben zeif het communicatieplan uitgewerkt en
stonden in voor de technische opvolging.

Sedert het begin van mijn ambtstermijn, in januari 1992,
werd, op mijn initiatief, geen enkele opdracht gegeven voor
andere audiovisuele produkties.

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

et de la Politique de 1'Eau

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

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

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

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

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre,
je puis lui fournir les elements suivants:

Depuis Ie premier janvier 1992, les productions audiovi-
suelles suivantes ont ete commandees a mon initiative en
collaboration avec d'autres membres de cet Executif:

1. Pour un montant total de 1.190.000 F., une serie
d'emissions courtes fera intervenir des personnalites bruxel-
loises sur un aspect precis de la ville qu'ils affectionnent. Une
convention a ete signee avec Tele-Bruxelles pour la produc-
tion, la realisation et la diffusion de ces sequences mensuelles.
La somme a ete imputee a charge de 1'article 18.2.1.12.01 du
budget 1992.

2. Pour un montant total de 1.680.000 F., une serie
d'emissions d'information qui correspond a notre participa-
tion au programme d'information «Bruxelles Utile». Une fois
encore, Tele-Bruxelles produit, realise et diffuse ces informa-
tions. La somme a egalement ete imputee a charge de Particle
18.2.1.12.01 du budget 1992.

3. Pour ce qui concerne les ecrans d'information televisee
relatifs aux «petits dechets chimiques menagers» et a la
communication du Plan Dechets, ils sont compris dans les
missions generates confiees a la societe Axiome, d'une part et
a la societe Trimedia Belgium Contact, d'autre part; lesquelles
ont elles-memes elabore Ie plan de communication et se sont
chargees du suivi technique.

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

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

Is het Gewest van plan ter zake een specifiek beleid op te
zetten ?

Bestaat de mogelijkheid dat aan de gemeenten subsidies
worden gegeven om het gebruik van kringlooppapier te
stimuleren ?

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

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

La Region compte-t-elle mettre sur pied une politique
particuliere en ces domaines ?

Existerait-il pour les communes des possibilites de subsides
pour favoriser 1'emploi du papier recycle ?

379
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Antwoord: Momenteel wordt in de besturen weinig
gebruik gemaakt van kringlooppapier of van niet-chloorge-
bleekt papier. De ervaring die door het BIM ter zake werd
opgedaan, zai evenwel toelaten om het gebruik van deze
papiersoorten in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest uit te
breiden.

Het Gewest is van plan om een tweevoudig beleid op te
zetten, met name wat betreft het gebruik van kringlooppapier
in, en de ophaling van oud papier bij de besturen en
Kabinetten.

1. Bij het BIM werkt men aan de voorbereiding van een
omzendbrief waarin de gebruikswijze wordt toegelicht van de
verschillende niet-chloorgebleekte papiersoorten of van
kringlooppapier, die op de markt verkrijgbaar zijn, met
vermelding van de respectievelijke kostprijs ervan. Deze
omzendbrief zai zich niet beperken tot het papier alleen,
andere onderwerpen betreffende het eco-verbruik op kantoor
zullen eveneens worden aangesneden. De omzendbrief zai
tijdens de vergadering van de Executieve worden besproken
en naar de besturen worden toegezonden. Men overweegt
eveneens om, na het versturen van de omzendbrief, een
opieiding te organiseren voor de economen.

De Actieve deelname van de besturen en de Kabinetten aan
het eco-verbruik zai bijdragen tot het waarborgen van een
markt voor gerecycleerde produkten en met name voor
kringlooppapier. Het succes van de selectieve ophalingen in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, hetgeen bijdraagt tot het
recycleren van produkten, dient gepaard te gaan met een
ondersteuning van de markt van gerecycleerde produkten.

2. Het afvalstoffenplan voorziet tevens dat men overgaat
tot selectieve ophalingen in kantoren, restaurants, scholen,...
Deze ophalingen hebben tot doel de recyclage te stimuleren.
In de loop van het 2de trimester van 1993, is voorzien dat het
Agentschap Net Brussel instaat voor deze ophalingen. Hierbij
zai enerzijds oud papier worden opgehaald dat door de
besturen, die vrijwillig van de actie deelnemen, werd gesor-
teerd. Anderzijds zai men er ook voor zorgen dat bij de prive-
maatschappijen de voorraad van papier vermindert. Deze
maatschappijen zullen genieten van een gunstig tarief. Het
opgehaalde papier zai worden gerecycleerd.

Met betrekking tot het toekennen van subsidies aan de
gemeenten om het gebruik van kringlooppapier te stimuleren,
is nog niets voorzien.

Het is wenselijk dat de verschillende niveaus van de
openbare besturen zouden deelnemen aan de acties die
bijdragen tot het beperken van de weerslag van de menselijke
activiteiten op het leefmilieu, Ik hoop dan ook dat de
gemeenten vol enthoesiasme zullen meewerken aan de twee
acties die ik zopas heb toegelicht.

Reponse: Actuellement peu d'unites administratives utili-
sent du papier recycle ou du papier non blanchi au chlore.
Toutefois, 1'experience de 1'IBGE va permettre 1'extension de
1'utilisation de ces papiers en Region de Bruxelles-Capitale.

La Region compte mettre sur pied une politique en deux
axes relativement a 1'usage du papier recycle et la collecte du
vieux papier sur les administrations et les Cabinets.

1. Une circulaire est en preparation a 1'IBGE qui recom-
mandera notamment les modalites d'utilisation des diverses
qualites de papier non blanchi ou recycle existant sur les
marches et renseignera sur les couts de celle-ci. Cette circu-
laire ne se limitera pas au papier et d'autres sujets concernant
1'eco-consommation au bureau seront abordes. La circulaire
sera examinee en Executif et diffusee dans les administrations.
II est egalement envisage de faire suivre cette diffusion d'une
formation destinee aux economats.

La participation active des administrations et des Cabinets
a 1'eco-consommation contribuera ainsi a garantir un marche
pour les produits recycles et notamment Ie papier. Le succes
remporte par les collectes selectives en Region de Bruxelles-
Capitale menant au recyclage necessite en effet un support au
marche des produits recycles.

2. Le Plan Dechets prevoit des collectes selectives adressees
aux bureaux, restaurants, ecoles,... Celles-ci visent a encoura-
ger le recyclage. Au cours du 2'°' trimestre 1993, il est prevu
que ces actions soient materialisees par 1'Agence Bruxelles
Proprete. II s'agira, d'une part, de collecter des vieux papiers
tries dans les administrations participant volontairement a
1'action, et, d'autre part, de fournir un service de destockage
du papier adresse aux societes privees. Celles-ci beneficieront
d'une tarification favorable. Les papiers recueillis seront
recycles.

Pour ce qui est des subsides adresses aux communes afin
d'encourager 1'utilisation de papier recycle, rien n'est prevu.

II est souhaitable que les differents niveaux des pouvoirs
publics participant aux actions contribuent a limiter 1'impact
sur 1'environnement des activites humaines et j'ose esperer
que les communes seront enthousiastes pour participer aux
deux actions que je viens d'exposer.

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

Niet-naleving van de quota's van huwders van buiten-
landse oorsproag door de Lakease Haard.

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

De Lakense Haard heeft ervoor gezorgd dat er in 18.000 m2

woonruimte wordt voorzien om deze nood te lenigen.

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

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

Le quartier Nord, tant du cote St-Josse que du c6t&
Bruxelles, subit une fois de plus de lourdes modifications et la
question du logement des habitants chasses de ce quartier
reste sans reponse.

La creation de 18.000 m2 de logement, sous la houlette du
Foyer laekenois a toutefois etc programmee pour y repondre.
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Men kan dus moeilijk aanvaarden dat de volkshuisvestings-
maatschappijen, en in het bijzonder de Lakense Haard, in een
gemeente waar 35,5 % van de bevolking migranten zijn,
onder hun huurders slechts 15 % personen van buitenlandse
oorsprong tellen.

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

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
van onze Gewestelijke Vergadering, heb ik de eer een
overzicht te geven van het aanbod van sociale woningen,
zoals het zai worden voorgesteld van zodra het project van
Batipromo volledig zai zijn afgewerkt en indien voor de
tweede fase de beslissing van de raad van bestuur van de BGH
van 4 juni 1992 wordt nageleefd, hetgeen ik niet betwijfel.

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

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

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre
de notre Assemblee regionale, je peux lui transmettre un
tableau de synthese reprenant 1'offre de logements sociaux
telle qu'elle sera formulee une fois 1'ensemble du projet
Batipromo completement realise et ceci si la decision du
conseil d'administration de la SLRB du 4 juin 1992 est
respectee pour la seconde phase, ce dont je ne doute pas.

Aard van de woningen
Type de logements

1 kamer / 1 chambre
2 kamers / 2 chambres
3 kamers / 3 chambres
4 kamers / 4 chambres
Gehandicapten / Handicapes

TOTAAL /TOTAL

Fase 1 (verwezenlijkt)
Phase 1 (realisee)

23
65
10

—
-

98

Fase 2 (in de ontwerpfase)
Phase 2 (en projet)

10
8

15
10
5

45

TOTAAL
TOTAL

33
73
25
10
5

146

Zoals u uit bovenstaande tabel kan afleiden, is het aanbod
van gepaste woningen voor gezinnen, en met name voor
kroostrijke gezinnen, erg verschillend in de eerste en tweede
fase.

Ter herinnering dient te worden vermeld dat fase I ten laste
is van de begroting 1990 en dit op een moment waar noch het
Gewest, noch de BGH precieze parameters hadden vastge-
steld wat betreft het aanbod van grote woningen.

Daarentegen is het voorstel voor de tweede fase, globaal
gezien, conform de vandaag vastgestelde quota's, die bepalen
dat 40% van de jaarlijkse investeringen dienen te worden
aangewend voor woningen met drie of vier kamers.

Er dient op te worden gewezen dat dit percentage betrek-
king heeft op de globale jaarlijkse bedragen en niet op
individuele projecten.

Comme vous pouvez Ie constater, les offres effectuees en
premiere et seconde phase sont tres differentes dans la
reponse qu'elles entendent apporter a la question des families
et notamment des families nombreuses.

Pour rappel, la phase I a ete imputee sur Ie budget 1990 a
une epoque ou tant la Region que la SLRB n'avaient pas
encore affirme des parametres precis en ce qui concerne 1'offre
des grands logements.

Par centre, la proposition de seconde phase est, elle,
globalement conforme aux quotas fixes aujourd'hui et qui
stipulent que 40% des investissements annuels devront etre
affectes aux logements de trois et quatre chambres.

II est a remarquer que ce pourcentage s'entend par rapport
aux montants annuels globaux et non projet par projet.

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

Het gebruik van kringlooppapier ill de gewestadniinistra-
ties.

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

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

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

L'utilisatioa de papier recycle par les administrations
regionales.

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

Prenant comme exemple la reponse du Ministre-President,
puis-je demander au Ministre de 1'Environnement comment et
quand il va informer ses collegues sur une realite qui a bien
change depuis les annees 60 (date a laquelle ont du etre
recoltees les informations reprises dans leurs reponses) ?
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Kan de Minister belast met Leefmilieu, die het gebruik van
kringlooppapier in zijn eigen kabinet en administratieve
diensten heeft veralgemeend, de gehele Executieve ervan op
de hoogte brengen:
— dat er een ruime keuze bestaat aan ecologisch papier, voor

elk gebruik;
— dat dit papier een behandeling ondergaat waardoor de

technische nadelen die in de antwoorden van de andere
leden van de Executieve naar voren komen, worden
verholpen;

— dat de prijzen even hoog, soms hoger, maar soms ook
lager liggen? CWanneer de ecotaks wordt toegepast, zai
het financieel voordeel veel groter zijn).

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

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

Aatwoord: Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord op
de vraag nr. 193 betreffende het kringlooppapier, die door de
heer Demannez werd gesteld.

En particulier, Ie Ministre de 1'Environnement, qui a
generalise 1'utilisation de papier recycle dans son propre
cabinet et dans son administration, peut-il confirmer a
1'ensemble de 1'Executif:
— qu'il existe un large choix de papiers ecologiques pour

toutes les utilisations;
— que ces papiers sont traites de maniere telle qu'ils ne

presentent plus aucun des inconvenients techniques ima-
gines dans les reponses d'autres membres de 1'Executif;

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

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

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

Repoase:]e me permets de signaler a 1'honorable membre
qu'il devrait se referer a la question n° 193 relative au papier
recycle, posee par Monsieur Demannez.

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

Verhuiziag van het BIM aan de Gulledelle.

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

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

Antwoord; Op 19 maart 1992 werd de eigendom van het
gebouw Gulledelle voor 50% overgedragen naar het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest. Het Gewest is eigenaar van het
3de, 4de en 5de verdiep van het administratief gebouw B, met
1967 m2 kantoren, alsook van kelders, parkeerplaatsen,
laboratoria, enz...

De eerste vervaldag van de huurovereenkomst over 3/6/9
jaar van het Generaligebouw, gelegen Louizalaan 149 was op
30 november 1992. Een nieuwe huurperiode van 3 jaar zou
34,5 miljoen hebben gekost.

Bovcndien was er niet genoeg ruimte voor het personeel
van het Instituut.

Na het uitvoeren van verbouwingswerken voor een bedrag
van 236.000 fr. heeft het BIM zijn intrek genomen in de
Gulledelle. De telefonische, electrische en computerinstalla-
ties werden aangepast voor een totaal bedrag van 5,7 miljoen.
De verhuizing kostte 2 miljoen.

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

Demenagement de 1'IBGE au Gulledelle.

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

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

Repoase: Le 19 mars 1992, la propriete de 1'immeuble
Gulledelle a ete transferee pour 50% a la Region de
Bruxelles-Capitale. La Region est proprietaire des 3°', 4°" et
5"° etages du bloc administratif B, representant 1.967m2 de
bureaux, ainsi que de caves, parkings, laboratoires, etc...

La bail 3/6/9 de 1'immeuble Generali situe au n° 149 de
1'avenue Louise arrivait a son premier terme le 30 novembre
1992. Une nouvelle location pour 3 ans aurait coute 34,5
millions.

En outre, le personnel de 1'Institut commencait a s'y trouver
a 1'etroit.

Moyennant des amenagements representant un cout de
236.000 F. 1'IBGE s'est installe au Gulledelle. Les installations
telephonique, electrique et informatique ont ete adaptees
pour un montant total de 5,7 millions. Le demenagement a
coute 2 millions de francs.
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Het Gewest besloot om bijkomende ruimten in een aan-
grenzend gebouw te huren omdat, tot op heden, bepaalde
diensten, gevestigd in de Gulledelle, de kantoren die aan het
Gewest toekomen nog niet hebben verlaten. Momenteel zijn
er besprekingen aan de gang met de betrokken overheden en
er zai over een compensatie worden onderhandeld.

La Region a du se resoudre a prendre en location des
surfaces complementaires dans un immeuble voisin car cer-
tains occupants du Gulledelle n'ont, a ce jour, pas encore
libere des locaux revenant a la Region. Des discussions sont
en cours avec les autorites concernees et une compensation
sera negociee avec celle-ci.

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

Toelatmg voor de uitbating van een bandendepot op eea
braakliggend terrein te Aaderlecht.

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

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

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

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

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

Aatwoord: Na raadpleging van de vergunningslijsten door
het BIM, blijkt dat er geen exploitatievergunning werd
afgeleverd voor een bandendepot in de door het geachte lid
vermelde zone.

De afdeling «Inspectie » van het BIM werd gewaarschuwd
en heeft de nodige maatregelen genomen.

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

L'autorisation pour I'exploitation d'ua depot de paeus sur
ua terrain vague a Anderlecht.

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

II est a souligner que ce terrain est lui-meme borde d'un
autre terrain vague (ancienne ecole communale P3/5, aujour-
d'hui demolie) qui rend aise 1'acces a ce dep6t de pneus. Les
nombreux enfants qui vivent dans Ie quartier ont deja boute Ie
feu a 1'ancienne ecole a 1'epoque ou elle etait desaffectee. Le
risque de voir un jour ces pneus bruler existe.

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

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

Dans 1'hypothese ou le proprietaire de ce depot n'aurait pas
respecte la legislature en cette matiere, quelles mesures a
prises le Ministre afin de faire respecter la loi ?

Reponse: Apres consultation des listes d'autorisations par
1'IBGE, il est apparu qu'aucune autorisation d'exploiter n'a
ete delivree pour un depot de pneus dans la zone signalee par
1'honorable membre.

La division «Inspectorat» de 1'IBGE en a ete avertie et a
pris les dispositions necessaires.

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

Oatoereikende uitoefeniag van toezicbt door de BGHM,

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

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° 213 de M. Debry du 1" fevrier 1S>93 (Pr.) :

Incapacite 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 ».

U me semble qu'elle faillit a sa tache de tutelle, d'autant
plus que le role d' intervention en second niveau, en cas de
desaccord permanent entre une societe et un locataire, est
pourtant clairement inscrit dans le projet de Code du
Logement depose par le 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 ?

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid van
deze Vergadering, heb ik de eer hem mee te delen dat de
Executieve, bij de eerste lezing, haar goedkeuring heeft gehecht
aan het ontwerp van personeelsformatie van de BGH van 16
juli 1992. De raad van beheer van de BGH heeft deze perso-
neelsformatie goedgekeurd en, op 5 november 1992 bracht het
Basisoverlegcomite van de maatschappij een met redenen
omkleed advies uit.

Op 17 december 1992, hechtte de Executieve haar goedkeu-
ring aan:
— het ontwerp van besluit tot vaststelling van de personeels-

formatie van de BGH, zoals gewijzigd na het onderzoek
door de raad van beheer;

— het ontwerp van besluit betreffende de hierarchische inde-
ling van de graden van de personeelsleden, dat op 2 maart
1993 door het sectorcomite XV werd onderzocht;

— het ontwerp van besluit tot vaststelling van de graden van
de personeelsleden die eenzelfde trap van de hierarchic
vormen;

— het ontwerp van besluit tot vaststelling yan de taalkaders
van de BGH.

Deze twee laatste besluiten werden voor advies overgemaakt
aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Het ontwerp van personeelsformatie voorziet 54 betrekkin-
gen zodat de maatschappij het hoofd kan bieden aan haar
nieuwe verplichtingen.

Tijdens haar zitting van 18 februari 1993, hechtte de Execu-
tieve tenslotte haar goedkeuring aan de aanwerving van 13
kontraktuele beambten ten einde de goede werking van de
BGH te verzekeren tot op het ogenblik dat de definitieve
personeelsformatie van. kracht wordt.

La SLRB evoque des problemes de personnel que je n'ignore
pas. II apparalt 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 ?

Repoase: En reponse a la question de 1'honorable membre
de cette Assemblee, je porte a sa connaissance que 1'Executif a
approuve en premiere lecture le projet de cadre organique de la
SLRB du 16 juillet 1992. Celui-ci a ete approuve par le conseil
d'administration de la SLRB et le Comite de concertarion de
base de la societe a donne son avis motive le 5 novembre 1992.

Le 17 decembre 1992,1'Executif a approuve:

— le projet d'arrete fixant le cadre organique de la SLRB tel
qu'amende suite a son examen par le conseil d'administra-
tion;

— le projet d'arrete relatif au classement hierarchique des
grades du personnel qui a ete examine par le Comite de
secteur XV le 2 mars 1993;

— le projet d'arrete determinant les grades des membres du
personnel constituant un meme degre de la hierarchic;

— le projet d'arrete fixant les cadres linguistiques de la SLRB.

Ces deux derniers arretes ont ete envoyes pour avis a la
Commission permanente de controle linguistique.

Le projet de cadre comporte 54 emplois, de maniere a
permettre a la societe de faire face a ses obligations nouvelles.

Enfin, 1'Executif a autorise, en sa seance du 18 fevrier 1993,
1'engagement de 13 agents contractuels pour assurer le bon
fonctionnement de la SLRB jusqu'a ce que son cadre definitif
entre en vigueur.

Minister belast met Economic

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

Vanuit het perspectief van de duurzame economic die uit-
drukkelijk als richtsnoer is vermeld in de Regeringsverklaring
kan het gebruik van papier in een meer milieuvriendelijke
richting worden bijgestuurd. Heeft de Minister niet voorge-
schreven dat voor zijn Departenaent men geleidelijk kan over-
schakelen op gerecycleerd papier ? Zo kan bereikt worden dat
binnen een tijdsspaime van 10 jaar 95 % van het totaal gebruik
aan papier zai bestaan uit gerecycleerd papier. De resterende
5 % zou kunnen aangewend worden voor de druk waaraan
een extreem hoge eis zou worden gesteld. Ook voor dit restpro-
dukt kan milieuvriendelijker papier worden gebruikt; niet-
chloorgebleekt papier. De aanwezigheid van chloor is onge-
wenst in onze waterbiotoop en geeft bij verbranding aanleiding
tot het ontstaan van de gevreesde dioxyne.

Ministre de 1'Economie

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

Si 1'on se place du point de vue economique de la durability,
qui figure explicitement en fant que ligne directrice dans la
declaration gouvernementale, il est possible d'orienter rutilisa-
tion du papier afin de la rendre plus respectueuse de 1'environ-
nement. Le Ministre n'a-t-il pas prescrit que, dans son departe-
ment, on puisse progressivement passer au papier recycle?
D'ici 10 ans, 95 % du papier utilise pourra ainsi etre du papier
recycle. Les 5 % restants pourraient etre consacres aux publi-
cations requerant une qualite tres superieure. Meme pour ces
5 %, on peut utiliser du papier ecologique, a savoir du papier
blanchi sans chlore. La presence de chlore est deconseillee dans
notre biotope aquaoque et libere, en cas de combustion, la
dioxyne tant redoutee.
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Kan de heer Minister mi) mededelen :

1. Hoeveel papier wordt momenteel door de diensten van
de heer Minister gebruikt en met weike toepassing?

2. Wat is daarvan het aandeel van gerecycleerd papier ?

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

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

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

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

Aatwoord: Hierbij verzoek ik het geachte lid de gegevens te
willen vinden als antwoord op de bovenvermelde vraag.

1. Voor het lopende dienstjaar heeft de Huishoudelijke
Dienst het volgende besteld:
- 630.000 bladen drukpapier;
- 1.180.000 bladen fotocopiepapier,
- 586.000- bladen listingpapier (informatica en glijdende

werktijdregeling);
- 275.000 omslagen van allerhande formaten.

2. Er is geen gebruik gemaakt van kringlooppapier bij de
Administratie,

3. De nadelen van niet-chloorgebleekt papier zijn: een
grijsachtig uitzicht, een geringere doorzichtigheid, het veelvul-
dig vrijkomen van stofdeeltjes en aankoopprijs die hoger ligt
dan bij gewoon papier.

4. Volgens de inlichtingen verstrekt door de leveranciers
van fotokopieerapparaten is het gebruik van kringlooppapier
of niet-chloorgebleekt papier opgegeven voor fotokopieen.

De genoemde firma's waren al dan.niet terecht de mening
toegedaan dat de herhaalde pannes bij fotokopieerapparaten
te wijten waren aan het gebruik van ongeschikt papier.
Kringlooppapier of niet-chloorgebleekt papier kan eventueel
worden gebruikt als kladpapier of voor het maken van
omslagen.

5. De Huishoudelijke Dienst bezorgt geregeld papier aan
het gewestelijk agentschap voor «Netheid te Brussels.

6. Tot nu toe is er geen datum bepaald voor het gebruik
door de gewestelijke diensten van voormelde soorten papier.

Le Ministre peut-il me dire :

1. Queue quantite de papier ses services utilisent actuelle-
ment et pour quelles applications ?

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

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

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

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

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

Reponse:]e, prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous
les elements de reponse a la question susmentionnee.

1. Pour 1'exercice en cours, le Service de 1'Economat a
commande:
- 630.000 feuilles de papier d'imprimerie;
- 1.180.000 feuilles de papier pour photocopies;
- 586.000 feuilles de listings (informatique et pointage);

- 275.000 enveloppes de differents formats.

2. Aucun papier recycle est utilise au sein de 1'Administra-
tion.

3. Les inconvenients du papier n'ayant pas subi de traite-
ment au chlore sont: un aspect gdsatre, une opacite moindre,
degagement abondant de poussieres et un prix d'achat
superieur au prix du papier normal.

4. Suivant avis des fournisseurs de machines a photoco-
pier, 1'usage du papier recycle ou n'ayant pas subi de
traitement au chlore, a ete abandonne pour les photocopies.

- Les firmes precitees attribuant, en effet a tort ou a raison,
les pannes frequentes des photocopieuses a 1'utilisation de
papiers non adequats. Les papiers recycles ou n'ayant pas subi
de traitement au chlore pourraient eventuellement etre prevus
comme papier brouillon ou pour la confection d'enveloppes.

5. Le Service de 1'Economat precede regulierement a la
livraison de papier a 1'agence'regionale «Bruxelles proprete».

6. Aucune date n'a, a ce jour, ete fixee quant a 1'utilisation
par les services regionaux des types de papiers precites.

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

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

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

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

Les productions audiovisuelles commandoes on subven-
tioimees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Monsieur le Ministre aurait-il 1'am'abilite de me fournir la
liste, le cout, le poste budgetaire y afferent ainsi que la date
des differences productions audiovisuelles qui ont ete com-
mandees ou subventionnees par la Region de Bruxelles-
Capitale ?
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Graag ontving ik deze gegevens voor de periode na het
aantreden van de Executieve, en voor eike produktie-
maatschappij.

Aatwoord: In antwoord op de vragen van het geacht lid,
heb ik de eer hem mede te delen dat ik vier audiovisuele
produkties heb laten uitvoeren.

Hierna vindt U hiervoor een gedetailleerd verslag.

1. Video Flander's Technology International '91 (1991)
Produktiehuis: Mediason.
Kostprijs: 8.215.000 fr. + BTW 19 %.

Dit is de prijs van de produktie van de videofilm en de prijs
van de speciale projectiestand op FTI van 1991. Opgemerkt
dient te worden dat delen van deze film opnieuw bruikbaar
zijn en gebruikt worden bij andere gelegenheden.

Budgetnummer is 11.05.01.12.04 van de begroting 1991.

2. Brussels Cable Magazine (1991)
Produktiehuis: Videocom.

Het doel van deze audiovisuele produktie was de deelname
van het Brusselse Gewest aan een infovideo bestemd voor
uitzending op de interne kabel van de grote Brusselse hotels,
ten behoeve van buitenlandse zakenlui. Er was een tussen-
komst van het Brusselse Gewest voor twee minuten econo-
misch nieuws per maand.

Kostprijs voor het gedeelte dat werd afgeleverd bedraagt
326.834 fr. (incl. BTW).

Budgetnummer is 11.05.01.12.04 van de begroting 1991.

3. Drie dagen in Brussel (1991)
Produktiehuis: Les Grandes Productions.

Een langspeelfilm van 55 minuten over Brussel en een
master over Brussel.

De basiskostprijs bedraagt 6.000.000 fr. + BTW 19 % en
werd verdeeld over de kabinetten van de heren Minister
Charles Picque, Jos Chabert en Rufin Grijp a rato van elk
2.000.000 fr. + BTW 19 %.

Latere bijkomende kosten worden enkel gedragen door de
kabinetten van de heer Minister Charles Picque en de heer
Minister Jos Chabert.

Budgetnummer is 11.05.01.12.04 van de begroting 1991.

4. Tele-Bruxelles - « Perspectives*.

Kostprijs: 246.750 fr. + BTW per portret, ingeschreven of
budgettaire allocatie 11.05.01.12.04.

Testserie van 6 portretten van ondernemingen waarvan de
verwezenlijking aan Tele-Bruxelles werd toevertrouwd om bij
het grote publiek de noodzakelijke combinatie van « Wonen-
Economie» te bevorderen.

Reportages over het leven van dynamische Brusselse bedrij-
ven, en meer bepaald KMO's, die representatief zijn ofwel
voor de economische activiteit van het Gewest, ofwel voor
speerpuntsectoren, ofwel voor de beslissingen die door de
economische instrumenten van de Executieve worden geno-

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

Repoase: En reponse aux questions de 1'honorable mem-
bre, j'ai 1'avantage de lui faire savoir que j'ai fait realiser
quatre productions audiovisuelles.

Vous trouverez ci-dessous un rapport detaille a ce sujet.

1. Video Flander's Technology International '91 (1991)
Maison de production: Mediason.
Cout: 8.215.000 F + TVA 19 %.

II s'agit du prix de la production du film video et de celui du
stand de projection special au stand FTI en 1991. II est a noter
que des parties de ce film sont reutilisables et reutilisees lors
d'autres circonstances.

L'inscription budgetaire s'est faite sous la rubrique
11.05.01.12.04 du budget de 1991.

2. Brussels Cable Magazine (1991)
Maison de production: Videocom.

L'objectif de cette production audiovisuelle etait la partici-
pation de la Region de Bruxelles-Capitale a une video
d'information destinee a une diffusion en circuit ferme dans
les grands hotels bruxellois, au profit des hommes et femmes
d'affaires etrangers. Le programme prevoyait une interven-
tion de la Region a ete interrompue pour cause de faillite de la
firme Videocom.

Cout de la partie fournie: 326.834 F (TVA incluse).

L'inscription budgetaire s'est faite sous la rubrique
11.05.01.12.04 du budget de 1991.

3. Trois jours a Bruxelles (1991)
Maison de production: Les Grandes Productions.

Un long metrage de 55 minutes sur Bruxelles et un master
sur Bruxelles.

Le cout de base est de 6.000.000 F + TVA 19 %, reparti
sur les cabinets de MM. les Ministres Charles Picque, Jos
Chabert et Rufin Grijp, a raison de 2.000.000 F + TVA 19 %
pour chacun.

Les couts ulterieurs seront supportes uniquement par les
cabinets de MM. les Ministres Charles Picque et Jos Chabert.

L'inscription budgetaire s'est faite sous la rubrique
11.05.01.12.04 du budget de 1991.

4. Tele-Bruxelles - « Perspectives ».

Cout: 246.750 F + TVA par portrait impute sur 1'alloca-
tion budgetaire 11.05.01.12.04.

Serie test de 6 portraits d'entreprises dont la realisation a
ete confiee a Tele-Bruxelles pour promouvoir, dans le grand
public, la necessaire cohabitation « Habitat-Economies.

Reportages sur la vie d'entreprises bruxelloises dynami-
ques, et plus specialement de PME, representatives soit de
1'activite economique de la Region, soit de secteurs de pointe,
soit encore des decisions prises par les instruments economi-
ques de 1'Executif.
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De keuze van deze bedrijven gebeurt volgenbs zichtbaar-
heidscriteria na raadpleging van economische instanties
zoals: Brussel Technopol, GOMB, GIMB, VOB, KKNB en na
instemming van de bedrijven in kwestie.

Deze portretten duren zo'n 6 minuten en worden verspreid
in het kader van het magazine « Urba » van Tele-Bruxelles met
de vermelding van de steun van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Tot slot van het test-experiment van 1992, werd besloten
de opdracht van Tele-Bruxelles te hernieuwen voor een serie
van 12 reportages, te verwezemijken in 1993.

Le choix de ces societes se fait suivant des criteres de
visibilite apres consultations des instances economiques telles
que: Bruxelles Technopol, SORB, SRIB, UEB, CCIB et apres
accord des entreprises concernees.

Ces portraits d'une duree de ± 6 minutes sont diffuses dans
le cadre du magazine «Urba» de Tele-Bruxelles avec la
mension du soutien de la Region de Bruxelles-Capitale.

L'experience test de 1992 terminee, il a ete decide de
reconduire la mission de Tele-Bruxelles pour une serie de
12 reportages a realiser en 1993.

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

Eerste balaas 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 uitvoering 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 ?

Antwoord:

— Er werden 56 toestellen uitgedeeld: 48 minitels en
8 modemkaarten. Deze cijfers stijgen dagelijks, aangezien de
opieidingscursussen voortduren.

— 490 bedrijven hebben belangstelling voor het initiatief
getoond en werden derhalve uitgenodigd op de opieidingscur-
sussen.

— Teleport heeft een scholing uitgevoerd bij 56 Brusselse
KMO's, dat is 91 personen, zonder de parastatalen, adminis-
traties en leveranciers van databanken te rekenen.

— De Brusselse KMO's werden via volgende middelen op
de hoogte gebracht;
a) Artikels in de pers: Hierop kwamen 180 spontane aanvra-

gen.

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

Premier bilan de la banque 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 1992, p. 2172).

Le Ministre pourrait-il me dire:

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

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

— aupres 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 ?

Reponse:

- 56 appareils ont ete distribues: 48 minitels et 8 cartes-
modem. Ces chiffres augmentent evidemment tous les jours,
puisque les cours de formation se poursuivent.

- 490 entreprises se sont montrees interessees par cette
initiative et ont done ete invitees aux sessions de formation.

— Le Teleport a effectue un ecolage aupres de 56 PME
bruxelloises, soit 91 personnes, sans compter des parastataux,
administration et fournisseurs de banque de donnees.

— Les PME bruxelloises ont ete informees par les moyens
suivants:
a) Articles de presse: Us ont suscite 180 demandes sponta-

nees.

380
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b) Bedrijven die deelnemen aan de opstelling van de Brusselse
Economische Barometer (direct mail): 90 bedrijven hebben
een aanvraag ingediend.

c) Bedrijven die zich in de gegevensbank van de Technopol
bevinden (direct mail): 220 bedrijven hebben een aanvraag
ingediend.

d) In de komende dagen worden de Brusselse bedrijven,
geabonneerd op Videotex (Belgacom), gecontacteerd ten
einde ze onder meer op de hoogte te brengen van het
bestaan van specifiek Brusselse gegevensbanken.

b) Entreprises collaborant a la construction du Barometre
Economique Bruxellois (direct mail): 90 entreprises ont
rentre une demande.

c) Entreprises se touvant dans la base de donnees Technopol
(direct mail): 220 entreprises ont rentre une demande.

d) Dans les prochains jours, les entreprises bruxelloises abon-
nees au Videotex (Belgacom) seront contactees afin de les
prevenir de 1'existence de banque de donnees specifique-
ment bruxelloises.

Vraag nr. 129 van de heer Clerfayt d.d. 8 maart 1993
(Fr.): . - .

Activiteiten en personeel van Tecbnopole.

Het project Technopole is zeker een van de interessantste
initiatieven inzake economisch beleid van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve.

Dit project is einde 1991 van start gegaan.

Kan de Minister me zeggen:
- op weike datum elk van de vier pijiers van het hele

project effectief hun activiteiten hebben aangevat ?
- hoeveel personen zijn ingezet voor elk van deze pijien ?

- voor eike persoon, op weike datum traden ze in dienst en in
voorkomend geval, op weike datum zijn ze vertrokken ?

Aatwoord:

1) De verschillende polen zijn op volgende data operatio-
neel geworden:
- pool gezondheid: 18 november 1991
- pool landbouw & voeding: 1 december 1991
- pool communicatie: 2 maart 1992
- pool precisie-industrie: 1 juli 1992.

2) Voor alle polen werd een persoon aangeworven. Enkel
de pool communicatie heeft een verandering van poolverant-
woordelijke gekend.

3) Indiensttreding van de poolverantwoordelijken:
- pool gezondheid: 18 november 1991
- pool landbouw & voeding: 1 december 1991
- pool communicatie: 2 maart 1992 tot 31 augustus 1992,

opgevolgd door de nieuwe poolverantwoordelijke op
1 oktober 1992

- pool precisie-industrie: 1 juli 1992.

Question n° 129 de M. Clerfayt du 8 mars 1993 (Fr.):

Activites et personnel de la Tecbnopole.

Le projet Technopole est certainement 1'une des initia-
tives interessantes de la politique economique poursuivie
par 1'Executif de la Region de Bruxelles.

Ce projet a effectivement demarre en fin 1991.

Le Ministre pourrait-il me dire:
— a quelle date chacun des quatre poles du projet global ont-

ils effectivement debate leurs activites
— combien de personnes ont-elles ete engagees sur chacun de

ces poles ?
— pour chacune d'entre elles, quelle est la date de leur entree

en fonction et, s'il echet, de leur depart ?

Reponse:

1) Les differents poles sont devenus operationnels aux
dates suivantes:
— pole sante: 18 novembre 1991
— pole agro-alimentaire: 1° decembre 1991
— pole communication: 2 mars 1992
— pole industries de precision: 1" juillet 1992.

2) Pour chaque pole, un responsable de pole a ete engage.
Seui le pole communication a connu un changement de
responsable de pole.

3) Entree en fonction des responsables de pole:
— pole sante: 18 novembre 1991
— pole agro-alimentaire: 1" decembre 1991
— pole communication: 2 mars 1992 jusqu'au 31 aout 1992,

suivi du nouveau responsable de pole le 1° octobre 1992

— pole industries de precision: 1" juillet 1992.

Vraag nr. 130 van de heer Duponcelle d.d. 12 maart 1993
(Fr.):

Titel van het informatietijdscbrift van Technopole.

Ik heb zopas het informatieblad van Technopole ontvan-
gen. Ik wens uiting te geven aan mijn verbazing van de
Engelse titel van dit blad.

Question n° 130 de M. Duponcelle du 12 mars 1993 (Fr.):

Titre de la revue d'infoimations de Tecbnopole.

Je viens de recevoir la feuille d'information de Technopole.
Je voudrais vous exprimer ma stupefaction devant le titre en
anglais de ce feuillet.
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Na « Bru-Bizz » en « Brussels Today » een publikatie die met
veel geld van de overheid wordt gesteund en een Engelse titel
kiest.

Kan de Minister mij zeggen weike logica aan deze keuze ten
grondslag ligt ? Hoe valt dit gebruik te rijmen met het decree!
van de Franse Gemeenschap d.d. 12 juli 1978 dat, via de
artikelen 1, §§ 1° en 7° en 1, § 3 van toepassing is op de
berichten aan de Franstalige Brusselaars.

Antwoord: De v.z.w. Brussel Technopool geeft inderdaad
een tweemaandelijks informatietijdschrift in het Nederlands
en het Frans uit, onder de naam «Technopol News».

Deze titel werd door de verantwoordelijken van de Techno-
pool gekozen om redenen van eenvoud en efficientie. De titel
«Technopol News» kan inderdaad in om het even weike
taalkundige context worden gebruikt en kan gemakkelijk
herkend worden door de zowel Franstalige en Nederlandsta-
lige bestemmelingen als andere lezers van het informatieblad.

De keuze van een titel met een Engelse connotatie vormt
geen schending van het Dekreet van de Franse Gemeenschap
van 12 juli 1978.

Apres « Bru-Bizz » et « Brussels Today », voici encore une
publication largement soutenue par des moyens financiers
publics qui utilise 1'anglais pour elaborer son titre.

Le Ministre peut-il me dire quelle logique a preside a ce
choix? De quelle maniere cette habitude respecte-t-elle le
decret de la Communaute francaise du 12 juillet 1978
applicable par ses articles 1, §§ 1° et 7° et 1, § 3 en ce qui
concerne le message adresse aux Bruxellois francophones ?

Reponse: L'a.s.b.l. Bruxelles Technopole edite effective-
ment une revue bimestrielle d'informations en neerlandais et
en francais sous le titre «Technopol News».

Ce titre a ete choisi par les responsables de la Technopole
pour des raisons de simplicite et d'efficacite. Le titre «Tech-
nopol News» peut en effet etre utilise dans n'importe quel
contexte linguistique et peut etre facilement reconnu par les
destinataires francophones, neerlandophones et autres de
cette revue.

Le choix d'un titre a connotation anglaise ne constitue pas
une violation des dispositions du Decret de la Communaute
francaise du 12 juillet 1978.

Vraag nr. 134 van de heer Drouart d.d. 2 april 1993 (Fr.) :

De publidtaite kosten voor de bericbtea van de Minister in
verscheidene publikaties.

De Minister poogt zijn beleid te promoten door in verschil-
lende publikaties berichten van algemeen belang te laten
verschijnen.

Graag vernam ik voor 1992 en 1993 met weike publikaties
de Minister contact heeft opgenomen om diens berichten te
laten verschijnen, alsmede wat elk bericht heeft gekost.

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer hem mede te delen dat in 1992 op de post
« buitenlandse investeringen » een ganse reeks publikaties zijn
geweest, waarvan de artikels meestal werden voorbereid door
de Administratie. Het gaat zowel om tijdschriften als om
jaargidsen (zie: twee tabellen in bijiage).

In totaal is in 1992 aan dergelijke publicitaire inlassingen
3.800.000 frank besteed.

Nog in 1992 zijn er op de post «buitenlandse handel»
3 publicitaire inlassingen geboekt (zie lijst in bijiage) voor een
totaal bedrag van 210.710 frank.

Voor 1993 zijn tot nu toe volgende publicitaire inlassingen
toegezegd:
- Brussels Business Travel (Sabenagids) 200.000 fr.
- Entreprendre/Dynamiek (rijdschrift) 63.000 fr.
- Best Business Locations 1993-1994 251.750 fr.
- Business Links (blad Amerikaanse ambassade)

48.000 fr.
- Corporate Location (« Belgium »-gids) 475.000 fr.
- Investment Guide 50.000 fr.

Het gaat om een yoorlopig totaal van 1.086.750 fr.

Question n° 134 de M. Drouart du 2 avril 1993 (Fr.) :

Les frais publidtaires des messages du Ministre dans
diverses publications.

Le Ministre tente de promouvoir sa politique en publiant
dans differentes publications des messages «d'interet gene-
ral».

II me plairait de connaitre, pour les annees 1992 et 1993, la
liste des publications qui ont ete contactees par le Ministre
pour editer ses publications ainsi que les montants des frais
pour chacune d'elles.

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre,
j'ai 1'honneur de lui faire savoir que le poste «investissements
etrangers» a compte, en 1992, toute une serie de publications
dont les articles avaient ete prepares pour la plupart par
1'Administration. II s'agit tant de periodiques que d'annuaires
(voir les deux tableaux en annexe).

En 1992, un montant de 3.800.000 F a ete consacre a ces
insertions publicitaires.

Toujours pour 1'annee 1992, 3 insertions publicitaires ont
ete inscrites au poste «commerce exterieur» (voir liste en
annexe) pour un montant total de 210.710 F.

Les insertions publicitaires suivantes ont ete promises
jusqu'a present pour 1'annee 1993:
— Brussels Business Travel (guide Sabena)
— Entreprendre/Dynamiek (periodique)
— Best Business Locations 1993-1994
— Business Links (publication de 1'ambassade

- Corporate Location (guide « Belgium »)
- Investment Guide

II s'agit d'un total provisoire de

200.000 F
63.000 F

251.750 F
americaine)

48.000 F
475.000 F

50.000 F
1.086.750 F
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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 inspectiedienstea onder de
bevoegdheid van de Minister.

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

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

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

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

4. Hoe zijn deze diensten gestructureerd ?

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

6. Hoeveel controles voeren deze diensten jaarlijks uit ?

7. Hoeveel overtredingen werden hierbij vastgesteld ?

8. Hoeveel processen-verbaal werden hierbij opgesteld?

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

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

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
inlichtingen te verstrekken in verband met de inspectie- en
controletaken van het Bestuur van de Uitrusting en het
Vervoerbeleid.

1. en 2. De dienst Bl (verkeersinfrastructuur) is over het
algemeen belast met het toezicht en de inspectie in het kader
van de volgende opdrachten:

— het toezicht op de wegenwerken op het gewestelijk
wegennet;

— de inspectie van het net en van de kunstwerken;

— het onderzoek van de schade aan de wegen en de
intrusting ervan ingevolge ongevallen;

— het privatief gebruik van de gewestwegen (voor reklame,
prive-werven, enz...);

— de herstelling van de wegen na werven voor de aanbreng
van kabels of leidingen door de concessiehouders;

— de voorafgaande onderzoekingen in het kader van openin-
gen van wegen;

Ministre des Travaux 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 d'iaspection relevant des
attributions du Ministre.

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

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

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

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

4. Comment ces services sont-ils structures ?

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

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

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

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

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

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

Reponse'.Yai 1'honneur d'informer 1'honorable membre au
sujet des missions d'inspection et de controle de 1'Administra-
tion de 1'Equipement et de la Politique des Deplacements.

1. et 2. Le service Bl (infrastructures des deplacements) est
en general charge de la surveillance et de 1'inspection dans le
cadre des missions suivantes:

— surveillance des chantiers routiers du reseau regional;

— inspection du reseau et des ouvrages d'art;

— examen des degats causes aux voiries et a leur equipement
par le fait d'accidents;

— occupations privatrices de voies regionales (installations
publicitaires, chantiers prives, etc...);

— remises en etat des voiries apres chantiers d'etablissement
de cables ou canalisations par les concessionnaires;

— examens prealables des projets d'ouverture de voirie,
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3. Deze diensten leven bij him verschillende inspectie- en
controle- taken de wetten, ordonnanties, besluiten en om-
zendbrieven na, evenals de clausules van het reglement van
goede uitvoering en van de algemene bestekken waaraan ze
zijn onderworpen.

4. en 5. Voor wat betreft de structuur en het kader van
deze diensten zai het geachte lid in bijiage een tabel vinden
met de destreffende inlichtingen. Die ligt ter inzage bij de
griffie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (dienst Parle-
mentaire vragen).

6. In 1992 werden 132 laboratoriumproeven verricht op
de 24 werven.

7. en 8. Naar aanleiding van de 132 proeven op de werven
werden 21 inbreuken vastgesteld. Eike inbreuk heeft het
voorwerp uitgemaakt van een proces-verbaal.

9. De 21 processen-verbaal hebben geleid tot:

— tegenproeven met een bevredigend resultaat in 7 gevallen
(het proces-verbaal wordt in dat geval geklasseerd zonder
gevolg);

— een tegenproef die aan de gang is (1 geval);

— de toepassing van een rafactie in 9 gevallen; voor vier
processen-verbaal wacht men nog op het antwoord van de
aannemer.

10. Zoals reeds medegedeeld in het antwoord op vraag
nr. 3 moeten de diensten niet de strategische opties bepalen
maar wel degelijk de bestaande wetgevingen en reglemente-
ringen toepassen.

3. Ces services executent leurs differentes missions de
contr61e et d'inspection en se conformant aux lois, ordon-
nances, arretes et circulaires ainsi qu'aux clauses du code de
bonne pratique, des cahiers generaux des charges... auxquels
ils sont soumis.

4. et 5. En ce qui concerne la structure et Ie cadre de ces
services, 1'honorable membre trouvera en annexe un tableau
reprenant les renseignements y relatifs. U peut etre consulte au
greffe du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale (service
des questions parlementaires).

6. Durant 1'annee 1992, 132 essais de laboratoire ont ete
effectues sur les 24 chantiers.

7. et 8. Sur les 132 essais effectues sur chantier, 21
infractions ont ete constatees, chacune d'elle ayant fait 1'objet
d'un proces-verbal.

9. Les 21 proces-verbaux ont eu pour suite soit:

— des contre-essais avec resultat satisfaisant dans 7 cas (Ie
proces-verbal est alors classe sans suite);

un contre-essais en cours (1 cas);

1'application d'une refaction dans 9 cas, quatre proces-
verbaux sont en attente de la reponse de 1'entrepreneur.

10. Comme precise a la sous-question n° 3, les services
n'ont pas pour mission de definir des options strategiques,
mais bien d'appliquer les legislations et reglementations
existantes.

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

Veiligheid op het MTVB-net.

Er wordt veel gei'nvesteerd in het openbaar vervoer om de
voorzieningen en de dienstverlening aan de klanten te verbete-
ren.

Nochtans zijn de klanten na 20 uur enigszins bevreesd voor
hun veiligheid op het MIVB-net. Regelmatig worden passa-
giers aangerand en worden hun uurwerk, mantel, handtas,
juwelen, geld of andere voorwerpen gestolen. Sommigen
lopen zeifs lichamelijke letsels op.

Kan de Minister mij zeggen wat de bediende-bestuurder te
doen staat om de klanten te helpen als de alarmknop wordt
ingedrukt ?

Weike stappen kan het slachtoffer ondernemen bij de
MTVB?

Weike onderrichtingen werden er aan het personeel van de
MIVB gegeven? Weike maatregelen worden er eventueel
genomen door de Minister om de veiligheid van de buitenlij-
nen van de MIVB 's avonds te waarborgen ?

Antwoord; Dk heb de eer het geachte lid de volgende
informatie te verstrekken:

De analyse van de statistieken van de incidenten vastgesteld
door de MTVB in 1992 wijst op een vermindering met 7%
van de misdrijven vastgesteld op het ondergronds net in
verhouding tot 1991. Deze cijfers wijzen op een vermindering
van de overvallen met 21 %.

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

La securite sur Ie reseau de la SJTB.

Des investissements importants sont investis dans les trans-
ports en commun afin d'ameliorer les infrastructures et Ie
service a la clientele.

Cette derniere a neanmoins une certaine crainte quant a sa
securite sur Ie reseau de la STIB apres 20 heures. II arrive
regulierement que des passagers se fassent agresser pour se
faire voler montre, manteau, sac, bijoux, argent ou autres
objets. Certains meme subissent des dommages corporels.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il m'mdiquer la demarche
que doit suivre 1'employe-conducteur afin de venir en aide
aux clients apres utilisation du bouton «alarme»2?

Quelles demarches la victime peut-elle entreprendre aupres
de la STIB?

Quelles sont les consignes qui ont ete donnees au personnel
de la STIB ? Quelles sont les mesures eventuelles prises par Ie
Ministre pour la securite sur les lignes exterieures de la STIB
en soiree ?

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

L'analyse des statistiques des incidents enregistres par la
STIB, en 1992, fait apparaitre une diminution de 7% des
debts enregistres dans Ie reseau souterrain par rapport a
1'annee 1991. Ces memes chiffres mettent en evidence une
diminution de 21 % des agressions.
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De tendensen van deze analyse worden bevestigd door de
cijfers van de gerechtelijke brigade van de politic van Brussel
(kaart kriminaliteit in de metro).

De meeste overvallen geschieden tussen 15 en 19 uur. Dat is
de reden waarom we tussen 14 en 24 uur een maximum
aantal personeelsleden inzetten.

Het dient opgemerkt dat er geen specifieke kriminaliteit
bestaat op het ondergronds net, maar wel degelijk een
uitbreiding van de incidenten op het oppervlaktenet. De
ontwikkeling van het « carjacking »-fenomeen is in dit opzicht
veelbetekenend. Zo bevinden de stations, waar overvallen
worden gepleegd, zich op het grondgebied van de gemeenten
of in wijken waar dit fenomeen optreedt.

Voor wat betreft de incidenten, die zich zouden kunnen
voordoen op het oppervlaktenet, worden er bewakingen,
opsporingen en onderscheppingen georganiseerd door bet
personeel van de algemene bewakingsdienst van de MIVB, dit
al dan met in samenwerking (al naargelang het geval) met de
bevoegde gemeentelijke politiediensten.

Het is duidelijk dat men voor de organisatie van zulke
operaties moet beschikken over een maximum aantal inlich-
tingen. Ook al wordt deze informatie verstrekt door het
personeel van de MIVB, deze kan eveneens afkomstig zijn van
de reizigers die getuigen en, misschien, slachtoffers zijn.
Daarom moeten deze laatsten de algemene bewakingsdienst
van de MIVB van de feiten in kennis stellen. De sociale
controle blijft essentieel.

Deze dienst zai hierop, in functie van de feiten waarover
deze aldus wordt ingelicht (aard van de misdrijven, ernst,
plaatsbepaling, enz...), op gepaste wijze ingaan (bewaking in
burger, in uniform, feiten meegedeeld aan de politie of aan de
rijkswacht, enz...).

Indien een bestuurder op de hoogte wordt gebracht van een
incident aan boord van zijn voertuig, met behulp van een van
de bestaande alarmvoorzieningen, dan poogt hij zich
rekenschap te geven van de situatie, en licht hij onmiddellijk
de dispatching erover in, dit opdat deze de gepaste hulp zou
kunnen sturen. Enkel de tussenkomst van de bestuurder
vormt niet altijd een doeltreffend antwoord op het probleem
waarmee hij gekonfronteerd wordt.

De bewaking van het net van de MTVB wordt met name
verzekerd door een departement van de dienst van de
algemene bewaking (department van de beveiliging van het
net) dat een honderdtal gegradueerden en agenten telt.

Dit personeel, dat kan rekenen op de gecoordineerde
medewerking van de gemeentelijke politiediensten, is belast
met de bewaking van het hele net (met inbegrip van de
controle van de vervoerbewijzen) en met de tussenkomsten bij
incidenten. De meeste personeelsleden worden ingezet tussen
14 en 24 uur, dit om in te gaan op de noden.

In functie van de ontvangen inlichtingen worden afschrik-
kende bewakingsopdrachten gepland op alle lijnen van het
net.

Ook dient te worden onderstreept dat de politiebevoegd-
heid toekomt aan de burgemeesters en aan de gemeentelijke
politiediensten. Zij moeten de bescherming van de burgers en
hun bezittingen verzekeren. Het Parket daarentegen, verze-
kert de vervolging van de inbreuken en misdrijven.

De opdracht van de MIVB is strikt beperkt tot de aspekten
van het openbaar vervoer.

Les tendances de cette analyse sont confirmees par les
chiffres enregistres par la brigade judiciaire de la police de
Bruxelles (carte de criminalite du metro).

La plupart des agressions se deroulent entre 15 h 00 et
19 h 00. C'est pourquoi nous mettons en oeuvre un maximum
de personnel dans la tranche horaire de 14 a 24 h 00.

II est a remarquer qu'il n'existe pas de criminalite specifique
au reseau souterrain mais bien une extension des incidents se
passant en voirie de surface. A cet egard. Ie developpement du
carjacking est tout aussi significatif. C'est ainsi que les
stations ou sont observees des agressions sont situees sur Ie
territoire de communes ou de quartiers ou ce phenomene se
deroule en surface.

En ce qui concerne les incidents qui pourraient se derouler
sur Ie reseau de surface, des actions de surveillance, de
reperage puis d'interception sont organisees par Ie personnel
du service de surveillance generale de la STIB en collaboration
ou non (suivant les cas) avec les polices communales compe-
tentes.

II est evident que, pour organiser de telles operations, il est
indispensable de pouvoir disposer d'un maximum de rensei-
gnements. Ces informations, si elles peuvent etre fournies par
Ie personnel de la STIB, peuvent aussi provenir des voyageurs
qui en sont les temoins ou peut-etre les vicdmes. C'est
pourquoi il est necessaire que ces derniers portent les faits a la
connaissance du service de la Surveillance generale de la STIB.
Le controle social reste primordial.

Ce service, en fonction des faits ainsi portes a sa connais-
sance (type de delits, gravite, localisation, etc...) y apportera
une reponse adequate (surveillance en civil, en uniforme, faits
denonces a la police ou a la gendarmerie, etc..,).

Lorsqu'un conducteur est prevenu d'un incident a bord de
son vehicule, au moyen d'un des dispositifs d'alarme exis-
tants, il tente de se rendre compte de la situation et avertit
immediatement le dispatching par radio afin que celui-ci lui
envoie les secours adequats. L'intervention du conducteur
seui n'apporte pas toujours une solution efficace au probleme
rencontre.

La surveillance du reseau de laSTGB est notamment assuree
par un departement du service de la Surveillance generale
(departement de Protection du Reseau) qui compte, a 1'effec-
tif, une centaine de grades et d'agents.

Ce personnel, qui travaille en coordination avec les polices
communales, est charge de la surveillance de tout le reseau (en
ce compris le controle des titres de transport) et de 1'interven-
tion lors des incidents. La majorite de ce personnel est mis en
service entre 14 h 00 et 24 h 00 et ce, pour repondre aux
besoins.

En fonction des renseignements recus, des missions de
surveillance dissuasive sont programmees sur 1'ensemble des
lignes du reseau.

Enfin, il faut rappeler que la competence de police appar-
tient aux bourgmestres et aux polices communales qui
doivent assurer la protection des citoyens et des biens. Le
parquet, quant a lui, assure la poursuite des infractions et des
delits.

La STIB, quant a elle, a sa mission strictement limitee aux
aspects lies au transport public.
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Vraag nr. 360 van de heer de Lobkowicz d.d. 26 november
1992 (Fr.):

Aaawijziag van de architectea van het Brussels hoofdstede-
lijk Gewest. - -

Ik had reeds de gelegenheid u vragen te stellen over de
aanwijziging van de architecten van het Brussels Hoofdstede-
Ujk Gewest.

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

Zou u me een bijgewerkte lijst kunnen meedelen, vertrek- •
kend van de gegevens uit uw eerste antwoord ?

Het gaat immers over belangrijke contracten waarvoor
bovendien geen openbare of zeifs beperkte offerteaanvraag
wordt uitgeschreven, maar waaroyer alleen door de Execu-
tieve wordt beslist.

Antwoord: In bijiage zai het geachte lid de tabellen vinden
betreffende de aanduidingen van architekten.

Question n° 360 de M. de Lobkowicz du 26 november 1992
(Fr.) :

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

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

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

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

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

Reponse: L'honorable membre trouvera en annexe a la
presente les tableaux relatifs aux designations d'architectes.

AANDUIDING VAN ARCHITEKTEN

Aantal behandelde dossiersLijst van architekten

C.V. D+A INTERNATIONAL
Studiebureau voor Ruimtelijke Planning en Aanleg
Sint-Guidostraat 47 — 1070 Brussel

Beheersstudie van de Tervurenlaan.

De heer Pierre Van Wunnik,
Ingenieur - Stedebouwkundige
Ringlaan 136-1180 Brussel

Advies voor de inrichtingswerken Troon-Belliard.

C.V. URBS — Architektuur en Leefmilieu
Moligneestraat 42 — 1160 Brussel

Advies Keizer Karellaan.

Advies Winston Churchilllaan.N.V. Rene Pechere + Partners, Landschaps-
en Stedebouwkundig Advies
Bellevuestraat 3 — 1050 Brussel
Bureau De Ceuster en Vennoten
J.P. Carsoellaan 58 — 1180 Brussel

Advies Ninoofsesteenweg.

Projektontwikkelaar Bouwheer
Voorwerp

bestellingen
Voorwerp

studies

Architektenbureau
BVBA Oblique &
Van Mingeroet

De Ministers
J.-L. Thys en J. Chabert

Vernieuwing gebouw
op nr. 63 Oudergemlaan
te Etterbeek

T.V. van Vittorelli / Ferri /
Van Campenhout

De Ministers J.-L. Thys en
J. Chabert

Verhoging CCN voor
installatie adm. zetel
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Volledige opdracht:
studie, bouwkunde
+ studie uitrustingen
en omgeving

Bontinck & Krier De Ministers J.-L. Thys en
J. Chabert

Vernieuwing gebouwen
Koningsplein (2de faze)
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DESIGNATION ARCH3TECTES

Liste des architectes Nombre de dossiers traites

D+A INTERNATIONAL s.c.
Bureau d'Etudes de Planification et
d'Amenagement de 1'Espace
Rue Saint-Guidon 47 - 1070 Bruxelles

Etude de gestion de 1'av. de Tervueren.

Monsieur Pierre Van Wunnik,
Ingenieur - Urbaniste
Avenue Circulaire, 136 — 1180 Bruxelles

Consultance pour les amenagements Trone-Belliard.

S.C. URBS — Architecture et Environnement
Rue de la Molignee, 42 — 1160 Bruxelles

Consultance
Av. Charles Quint.

Rene Pechere + Partners S.A.,
Paysagistes et Urbanistes Conseils
Rue de Belle-Vue, 3-1050 Bruxelles

Consultance
Av. Winston Churchil.

Bureau De Ceuster et Associ
Avenue J.P. Carsoel, 58 — 1

Auteur de projet

Bur. d'Architecture
SPRL Oblique &
Van Mingeroet

AM von Vittorelli / Ferri /
Van Campenhout

Bontinck et Krier

.es
1180 Bruxelles

Maitre
d'ceuvre

Les Ministres
J.-L. Thys et J. Chabert

Les Ministres J.-L. Thys et
J. Chabert

Les Ministres J.-L, Thys et
J. Chabert

Consultance
Ch. de Ninove.

Intitule des
commandes

Renovation de
1'immeuble sis
63, avenue
d'Auderghem
a Etterbeek

Surelevation du
CCN en vue d'y
installer Ie futur
siege administratif
de la Region de
Bruxelles-Capitale
Renovation des immeubles,
place Royale 2"° phase

Objet
etudes

Mission complete
soit: etude
architecturale,
genie civil et etude
des equipements
et des abords.

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

Openbare reinheid bij de overdekte bushaltes.

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

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

Antwoord: De wachthuisjes voor reizigers maken, zoals ik
reeds meedeelde aan de heer de Lobkowicz (parlementaire
vraag nr. 192), het voorwerp uit van overeenkomsten tussen
de gemeenten en de bedrijven die deze plaatsen.

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

La proprete publique aupres des abribus.

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

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

Reponse: Comme j'ai repondu a M. de Lobkowicz Ie
23 avril 1991 (Q.P. 192), les abris pour voyageurs font 1'objet
de conventions entre les societes installatrices et les com-
munes.
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Het probleem van de aanbreng van vuilnisbakjes aan de
wachthuisjes voor de reizigers van het openbaar vervoer
maakt deel uit van deze overeenkomsten die worden gesloten
tussen eike gemeente van het Brussels Gewest en het bedrijf
dat het wachthuisje installeert. Dit betekent dat er - al naar-
gelang de gemeente — ipso facto vuilnisbakjes worden ge-
plaatst bij elk huisje, dat er geen worden opgesield of dat de
gemeente beschikt over haar eigen vuilnisbakjes op de plaat-
sen waar deze dit aangewezen acht.

Het ledigen van de vuilnisbakken en het onderhoud ervan
wordt contractueel geregeld tussen de gemeente en het prive-
bedrijf.

Plus specifiquement, Ie probleme du placement de pou-
belles jouxtant les abris pour voyageurs des transpsorts
publics releve de ces accords contractuels entre chacune des
communes de la Region bruxelloise et la firme installatrice de
1'abri. II en decoule que selon les differents territoires com-
munaux, soit des poubelles sont ipso facto placees a cote de
tous les abris, soit il n'en existe pas, soit encore la commune
dispose ses propres poubelles aux endroits qu'elle juge oppor-
tuns.

La vidange des poubelles ainsi que 1'entretien sont regles
contractuellement entre la commune et la firme privee,

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

Het aaabrengen van de zitjes in sommige MIVB-bussen.

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 hun 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 ?

Antwoord: Autobus 8242 maakt deel uit van een reeks van
79 autobussen die in 1978 en 1979 in dienst werden gesteld
en waarvan de zetels desrijds werden ontworpen door een
extern adviesbureau.

De MIVB heeft geen weet van ongevallen die zich zouden
hebben voorgedaan of van personen die zouden zijn gevallen
ingevolge het ontwerp van deze zetel die inmiddels bijna 15
jaar in gebruik is.

Naar aanleiding van de grote revisie voor een verlenging
van de levensduur ervan werd het kunstleer van de zetels van
bus 8242 (evenals dat van de andere gereviseerde bussen)
vervangen door stof. De vorm van de kussens bleef ongewij-
zigd.

Ik zai de MIVB dan ook inlichten over uw bezorgdheid ter
zake en zai deze verzoeken om bijzondere aandacht te
besteden aan het gebrek waarop u me heeft gewezen.

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

Montage des sieges dans certains autobus de la STEB.

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 ?

Reponse: L'autobus 8242 fait partie d'une serie de 79
autobus qui ont ete mis en service en 1978-1979 et dont les
sieges ont ete etudies a 1'epoque avec 1'aide d'un consultant
exterieur.

La STIB n'a pas connaissance d'accidents ou de chutes qui
se seraient produits a cause de ce type de siege, en service
depuis pres de 15 ans.

A 1'occasion de la grande revision en vue d'un prolonge-
ment de la duree de vie. Ie simili-cuir des sieges de 1'autobus
8242 (ainsi que celui des autres autobus revises) a ete
remplace par du tissu, toutefois sans modifier la forme des
coussins.

Je ne manquerai pas d'informer la STIB de votre preoccu-
pation en lui demandant d'etre attentive a 1'inconvenient que
vous indiquez

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

De inadequate bewegwijzering en signalisatie op de gewest-
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 signalisation inadequate sur les voiries regionales a
Bruxelles.

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.

381
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Kan de heer 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. Op 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 ?

Antwoord:.

1. De beheerder van een weg is tevens bevoegd voor de
signalisatie erop. Het Gewest houdt zich bijgevolg uitsluitend
bezig met de gewestwegen.
Vanaf de regionalisering van het Ministerie van Openbare
Werken werd een prive-studiebureau (B GROUP) aangeduid
ten einde de beginselen en het oritwerp van de bewegwijzering
te onderzoeken. Voor de aanbreng en het onderhoud van de
signalisatie zijn mijn diensten verantwoordelijk. Deze verze-
keren tevens de controle ervan.

2. Alleen de signalisatie, die destijds is aangebracht door
het nationaal Ministerie van Openbare Werken, vermeldt
afstanden. Deze vermelden de afstand tussen het bord en de
plaats die erop wordt aangegeven. Deze afstand was meestal
berekend tot aan de kerk van de - aangegeven lokaliteit. In
bepaalde gevallen ging het om de grote markt, het gemeente-
huis... van de lokaliteit.

3. Voor wat betreft de nieuwe signalisatie die geleidelijk
aan werd geplaatst zai het geachte lid vaststellen dat er geen
afstanden meer op worden vermeld. Om zich naar de andere
steden van het land te begeven, moet men immers de ring
nemen waar de opsplitsing van de weggebruikers geschiedt in
functie van hun bestemming of van de afstanden die zijn
aangegeven.

4. De bedragen die in totaal in 1991 en 1992 werden
besteed aan de bewegwijzering belopen 57,3 miljoen frank.
De investeringsuitgaven bedragen tijdens dezelfde periode
43,9 miljoen frank en omvatten de vernieuwing van de
signalisatie.
De uitgaven voor onderhoudswerken bedragen 13,4 miljoen
frank en omvatten het onderhoud van de wegmarkeringen op
de gewestwegen (prestaties + verf).

5. Mijn administratie beschikt niet over een gespeciali-
seerde dienst voor de studie en de ontwikkeling van beweg-
wijzering. De opdrachten worden momenteel verdeeld tussen
de Dienst Bl (wegen), die zich bezighoudt met de bewegwijze-
ring, en de Dienst B3 (bijzondere technieken) die instaat voor
de lichtsignalisatie.

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 developpement de ces
deux formes de signalisation ?

Reponse:.

1. Le gestionnaire de voirie exerce la competence en
matiere de signalisation. La Region s'occupe done exclusive-
ment des voiries regionales.
Depuis la regionalisation du Ministere des Travaux publics,
un bureau d'etudes prive (B GROUP) a ete designs afin
d'examiner les principes et la conception de la signalisation
routiere. Le placement et 1'entretien de la signalisation se font
sous la responsabilite et la surveillance de mes services.

2. Seule la signalisation mise en place en son temps par le
Ministere national des Travaux publics mentionne des dis-
tances. Celles-ci indiquent la distance comprise entre le
panneau indicateur et le lieu y mentionne. Cette distance a ete
en general calculee jusqu'a 1'eglise de la localite indiquee.
Dans certains cas il pouvait s'agir de la grand-place, de la
maison communale... de la localite.

3. En ce qui concerne la nouvelle signalisation mise
progressivement en place, 1'honorable membre constatera
qu'il n'y est plus fait mention de distances. En effet, pour
parvenir aux autres villes du pays il est obligatoire de passer
par le ring ou la repartition des usagers se fait en fonction de
leur destination et ou les distances sont indiquees.

4. Les montants consacres a la signalisation routiere au
total des annees 1991 et 1992 se montent a 57,3 millions. Les
depenses d'investissement se montent pour la meme periode a
43,9 millions et comprennent le renouvellement de la signali-
sation.
Les depenses d'enttetien se montent a 13,4 millions et
comprennent 1'entretien des marquages au sol sur les voiries
regionales (prestation + peinture).

5. Mon administration ne dispose pas d'un service specia-
lise dans 1'etude et la conception de la signalisation routiere,
Les taches sont actuellement reparties entre le service Bl
(voiries) qui s'occupe de la signalisation routiere et le service
B3 (techniques speciales) qui a en charge la signalisation
directionnelle lumineuse.
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Vraag nr. 381 van de heer Drbuart d.d. 15 febniari 1993
(Pr.):

Het doorgaaad verkeer in de Vogeleazang.

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 ?

Antwoord: In het kader van het Irisplan, dat gewijd is aan
de opstelling van een gewestelijk verkeersplan, is het noodza-
kelijk gebleken om de woonwijken te beschermen tegen het
transitverkeer ten einde de stroom van de stadsvlucht van de
inwoners naar de andere Gewesten om te buigen.

Talrijke voorbeelden in het buitenland tonen aan dat aan
het probleem van het druk transitverkeer door deze wijken
kan worden verholpen.

Eerst en vooral dient voor een hierarchische rangschikking
van de wegen te worden gezorgd. Deze maakt momenteel het
voorwerp uit van studies van het Bestuur voor Stedebouw, in
het kader van de opstelling van het gewestelijk ontwikkelings-
plan.

Ik heb geen weet van het bestaan van een gewestelijke
werkgroep voor de behandeling van lokale verkeersplannen.
De problemen van de Vogelenzangwijk kwamen bijgevolg
niet aan bod.

Voor de maatregelen, die dienen te worden genomen, zijn
over het algemeen de gemeenten bevoegd.

Mijn Administratie is evenwel bereid om samen te werken
met de gemeente. Deze heeft ter zake namelijk heel wat
ervaring verworven. Het welslagen van de initiatieven is
afhankelijk van de opstelling van een verkeersplan waarvoor
overleg is gepleegd met de omwonenden.

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

De prive-Gnanciering 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 fe quartier Vogelenzang.

Lors d'une question ecrite precedente (n° 235 du 1" octobre
1992), j'avais deja attire 1'attention du Ministre sur Ie
probleme pose par la circulation de transit dans Ie 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'evolutipn 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 ?

Reponse: Dans le cadre du plan Iris, qui s'attache a
Pelaboration d'un plan regional des deplacements, il est
apparu necessaire de proteger les quartiers residentiels du
trafic de transit afin d'inverser la tendance a 1'exode des
habitants vers d'autres regions.

De nombreux exemples etrangers montrent qu'il y a moyen
de remedier au passage d'un trafic important au travers de ces
quartiers.

II convient de realiser tout d'abord un plan de hierarchisa-
tion des voiries. Celui-ci fait actuellement 1'objet d'etudes
faites par 1'Administration de 1'Urbahisme dans le cadre de
1'elaboration du plan regional de developpement.

Je n'ai pas connaissance de 1'existence d'un groupe de
travail regional traitant de plans de circulation locaux. Les
problemes du quartier du Vogelenzang n'ont done pas ere
evoques.

Les mesures a prendre sont generalement du ressort des
communes.

Toutefois, mon Administration est prete a collaborer avec
les communes, forte de son experience acquise dans le
domaine. Le succes des initiatives depend de la mise en place
d'un plan de circulation concerte avec les riverains.

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

Le Gnancement 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. Zijn 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 nationale Minister voor Verkeers-
wezen, kunnen contacteren om hem te verzoeken het pro-
bleem opnieuw in overweging te nemen ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid van de Gewestraad
te laten weten dat ik zijn standpunt deel.

Het komt inderdaad vaak voor dat particulieren tussenko-
men in de kosten voor de aanleg van de wegen, door middel
van een recuperatiebelasting, in uitvoering van stedebouw-
kundige voorschriften bij de aanleg van verkavelingen, of op
vrijwillige basis voor een verbetering van de openbare ruimte
rond prive-projekten of om de toegang ertoe mogelijk te
maken.

Het is bijgevolg niet uitgesloten dat inwoners deelnemen in
de werken uitgevoerd voor de beperking van de snelheid in
hun straat.

Het lijkt er naar mijn mening bijgevolg op dat het advies
van de Adviescommissie voor het Wegverkeer niet moet
worden opgevolgd. Deze Commissie beweert immers dat de
gemeente aan particulieren de verantwoordelijkheid delegeert
die haar wettelijk toekomt voor wat betreft het beheer van de
gemeentelijke weg indien zij aan de omwonenden van een
straat toestemming verleent om tussen te komen in de
kostprijs van de inrichting ervan.

De grondslag van deze rechtvaardiging is volkomen vreemd
aan de bevoegdheid van de Adviescommissie die is belast met
het verstrekken van adviezen betreffende verkeers- en par-
keerproblemen van voertuigen en niet voor wat betreft de
financiering van deze infrastructuurwerken.

Ik zai de nationale Minister van Verkeerswezen aanspreken
over deze kwestie. Hij blijft immers als enige ter zake
bevoegd.

Voor zover mij bekend, werden er geen andere gelijkaar-
dige beslissingen genomen op het grondgebied van het
Gewest.

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 routiere pour 1'ensemble de 1'Agglomeration
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 paratt 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 ?

Repoase: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre du Conseil regional que je partage son point de vue.

II est frequent que des particuliers interviennent dans les
frais d'amenagement de voiries, soit par Ie biais d'une taxe de
recuperation, soit en execution de prescriptions d'urbanisme
dans 1'amenagement de lotissements, soit volontairement
pour 1'amelioration de 1'espace public autour ou pour acceder
a des projets prives.

II n'est des lors pas exclu que des habitants participent a des
travaux de moderation de vitesse realises sur leur voirie.

II me semble des lors qu'il ne convient pas de partager 1'avis
de la Commission consultative de la Circulation routiere qui
pretend que la commune delegue a des particuliers la respon-
sabilite qui lui incombe legalement en matiere de gestion de la
voirie communale quand elle permet aux habitants d'une
voirie d'intervenir dans Ie cout d'amenagement de celle-ci.

Le fondement de cette justification est d'ailleurs etranger a
la competence de la Commission consultative qui est chargee
de donner des avis sur les problemes de la circulation et du
stationnement des vehicules, et non du financement de ces
travaux d'infrastructure.

J'evoquerai cette question aupres du Ministre national des
Communications. D reste toutefois seiil competent en la
matiere.

Par ailleurs, je n'ai pas connaissance d'autres decisions en
ce sens sur le territoire de la Region.
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Vraag nr. 384 van mevrouw Nagy d.d. 15 februari 1993
(Fr.):

Integrate van het register van bet autoverkeer in het
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 ?

Anwoord: De studie uitgevoerd door het BIM bestond
erin een balans op te maken van de geluidshinder van het
wegverkeer doorheen de realisatie van een « geluidshinder-
kaart». Het BIM, dat overigens is vertegenwodrdigd in de
Irisgroep, heeft de methodologie evenals de resultaten ervan
uiteengezet tijdens een werkvergadering van deze laatste.

AUe verkeersmodellen, die zijn gerealiseerd in het kader van
het Irisplan, zullen kunnen worden opgenomen in het BIM-
model dat de nieuwe kaarten van de geluidshinder zai leveren.

Ook zai een evaluatie kunnen worden uitgevoerd van de
effecten van de voorstellen.

Question n" 384 de M°" Nagy du 15 fevrier 1993 (Pr.)

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 ?

Reponse: L'etude realisee par 1'IBGE consiste a etablir un
etat des lieux des nuisances acoustiques dues au trafic routier
sous forme d'une carte du bruit. L'lBGE, par ailleurs repre-
sente au sein du groupe IRIS, a expose la methodologie et les
resultats obtenus lors d'une seance de travail de ce dernier.

Toutes les simulations de trafic realisees dans Ie cadre du
plan Iris pourront etre infectees dans les modeles IBGE, lequel
fournira les nouvelles cartes de bruit.

II sera aussi possible d'evaluer les effets des propositions.

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

De terugbetaling aaa het Gewest van scbade aan de wegea.

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 ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid van de Gewestraad
erover in te lichten dat het bedrag voor het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest van de schade aan wegen (ten laste van de
verzekeringsmaatschappijen en de particulieren), dat in 1992
werd gerecupereerd, 21.628.589 fr. bedroeg. Het Gewest
ontving het volledig bedrag dat werd gestort aan het organiek
fonds van het Bestuur van Verkeer.

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 ?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre du Conseil regional que, pour la Region de Bruxelles-
Capitale, le montant des degats routiers (a charge des
assurances et des particuliers) recupere en 1992 s'eleve a
21.628.589 F. La Region en a ete beneficiaire dans sa totalite
et les montants verses au fonds organique de 1'Administration
des Deplacements.

Vraag nr. 389 van de heer Vandenbossche d.d. 24 februari
1993 (N.): .

Finandele en bevoegdheidsaspecten van bet Getsenpaden-
plaa van de gemeenschapsraad van Evere.

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

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, le 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.
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Zij stellen volgende maatregelen voor :

— fietspaden van de Dunantlaan tot de Eenboomstraat om 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 overstock;

— 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 bevoegd-
heid.

Kan de heer Minister mij mededelen :

— weike wegen er vallen onder de bevoegdheid van het Brus-
sels 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 ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid van de Gewestraad
erover in te lichten dat men uit zijn summiere beschrijving van
de projekten van fietsroutes zou kunnen afleiden dat de Bor-
detlaan de enige gewestweg is.

De studiegroep « PRO VELO » onderzoekt momenteel de
fietsroutes die doorheen het Gewest zullen worden getrokken
om het fietsen te Brussel te doen heropleven. Voor deze routes
wordt een financiering onderzocht.

Voor wat betreft de fietsinrichtingen op de gemeentewegen
bestaan er mogelijkheden tot subsidiering. De gesubsidieerde
werken vallen onder de bevoegdheid van mijn collega. Minis-
ter-Voorzitter Ch. Picque.

Ik heb geen weet van een dossier ingediend door de
gemeente. Er werd daarentegen door mijn diensten hierom-
trent kontakt opgenomen met de bevoegde schepen. Dit kon-
takt bleef tot op heden zonder gevolg.

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 fau-
drait prolonger la priorite;

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

- prolonger la piste cyclable en direction de la maison cormnu-
nale;

- un axe cyclable depuis « Bordet» direction Schaerbeek jus-
qu'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-Capi-
tale est competente ?

- quelles mesures il a deja prises pour faire executor 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 ?

Jteponse.'J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable mem-
bre du Conseil regional que d'apres la description sommaire
qu'il fait des projets d'itineraires cyclables, il semble que la
seule voie regionale soit 1'avenue Bordet.

Un groupe d'etude PRO VELO etudie actuellement les
itineraires cyclables qui seront traces a travers la Region pour
relancer la pratique du velo a Bruxelles. Un financement est a
1'etude pour ces itineraires.

Pour ce qui concerne les amenagements cyclables etablis sur
voirie communale, il existe des possibilites de subsidiation. Les
travaux subsidies relevent de la competence de mon collogue, le
Ministre-President Ch. Picque.

Je n'ai pas connaissance de dossier introduit par la com-
mune. Par contre, un contact a ete pris par mes services avec
1'echevin competent a ce sujet. Ce contact est reste sans suite a
ce jour.

Vraag nr. 390 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993
(Fr.):
De bezoldigmg van de bestuurders van de gewestelijke open-

bare 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 onkostenvergoe-
ding waarop de bestuurders aanspraak kunnen maken ?

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

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

Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer le montant de 1'in-
demnite allouee au President, eventuellement aux autres admi-
nistrateurs ainsi que celui des jetons de presence et des rem-
boursements 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 ?
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Aatwoord: Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve tot benoeming van de voorzitter en de vice-
voorzitter van de raad van bestuur van de Maatschappij voor
het Intercommunaal Vervoer te Brussel voorziet dat de
vergoeding van de voorzitter en de vice-voorzitter jaarlijks
500.000 fr. bedraagt. Dit is een brutobedrag dat jaarlijks
wordt gemdexeerd (referentie: 1 januari 1990).

Een besluit van dezelfde datum stelt de bezoldiging van de
bestuurders vast op 5.000 fr. per vergadering van de raad van
bestuur waaraan zij hebben deelgenomen. Ook dit bedrag is
gekoppeld aan de index (referentie: 1 januari 1990).

Beide besluiten verschenen op 18 december 1990 in het
Belgische Staatsblad.

De bezoldiging van de leden van het beheerscomite wordt
bepaald door de raad van bestuur (artikel 8 van de ordonnan-
tie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het
openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
artikel 22.9 van de statuten van de MTVB). Tijdens zijn zitting
van 10 januari 1991 kende de raad van bestuur van de MIVB
aan de leden van het beheerscomite dezelfde vergoedingen toe
als aan de leden van de raad van bestuur.

Voor wat betreft de nieuwe Vennootschap van het Kanaal
zai de Executieve binnenkort het bedrag van de bezoldiging
van de leden van de raad van bestuur bepalen.

Tot slot wijs ik het geacht lid er nog op dat de personen die
zetelen in de Artisitieke Commissie van de Verkeersinfrastruc-
tuur, de Adviescommissie voor de Studie en de Verbetering
van het Openbaar Vervoer, en in de Adviesraad van de MIVB
hiervoor geen vergoeding ontvangen.

Reponse: L'Arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale portant nomination du president et du vice-president
du conseil d'administration de la Societe des Transports
intercommunaux de Bruxelles prevoit que la remuneration du
president et du vice-president est fixee a 500.000 F bruts par
an indexes annuellement (index ref. 1" janvier 1990).

Un arrete de la meme date fixe la remuneration des
administrateurs a 5.000 F par reunion du conseil d'adminis-
tration a laquelle ils ont participe. Ce montant est lie a 1'index
(ref. 1" janvier 1990).

Les deux decisions ont ete publiees au Monitew beige du
18 decembre 1990;

Les emoluments des membres du Comite de gestion sont
fixes par Ie conseil d'administration (art. 8 de 1'ordonnance
du 22 novembre 1990 relative a 1'organisation des transports
en commun dans la Region de Bruxelles-Capitale et article
22.9 des statuts de la STIB. Le conseil d'administration de la
STIB a, en sa seance du 10 janvier 1991, alloue des indemnites
identiques a celles des membres du conseil d'administration
aux membres du Comite de gestion.

En ce qui est de la nouvelle Societe du Canal, il reviendra
prochainement a 1'Executif de fixer le montant des emolu-
ments des membres du conseil d'administration.

Enfin, je signale a 1'honorable membre que les personnes
qui siegent soit a la Commission artistique des infrastructures
de deplacement soit a la Commission consultative pour
1'etude et 1'amelioration des transports en commun ou encore
au Conseil consultatif de la STIB, le font a titre gratuit.

Vraag nr. 392 van de heer Guillaume d.d. 26 februari 1993
(Fr.):

Kostprijs van het openbaar vervoer voor de oorlogsinva-
liden.

Ik 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, terwiji 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.

Aatwoord: De verschillende gewestelijke maatschappijen
voor personenvervoer verlenen kortingen aan de oorlogsinva-
liden omwille van de diensten die deze laatsten hebben
bewezen aan het land.

Question n° 392 de M. Guillaume du 26 fevrier 1993 (Fr.) :

La ta.rifica.tion des transports en commun pour les invalides
de guerre.

II me revient que des differences importantes existeraient
enrre 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 le 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 ?

Reponses: Les differentes societes regionales de transport
de personnes accordent des reductions aux invalides de guerre
en raison des services rendus au pays.



3048 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 24 mei 1993 (nr. 30)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 24 mai 1993 (n" 30)

Deze kortingen zijn:

1. VoordeMIVB:

De MIVB verstrekt een vrijkaart aan de militaire oorlogsin-
validen en aan de verzetsstrijders, gewond aan het front of
tijdens een actie, en die moeilijk te been zijn omwille van
blessures die een invaliditeit hebben veroorzaakt die ten
minste 30% bedraagt. Deze gunst wordt eveneens verleend
aan de militaire oorlogsinvaliden en de verzetsstrijders met
een invaliditeit van minstens 100% omwille van een ziekte
opgelopen tijdens de oorlog.

De belangstellenden moeten woonachtig zijn, verblijven of
werken in een van de gemeenten die worden bediend door het
tram-, bus- of metronet van de MIVB. In 1992 werden aldus
ongeveer 280 vrijkaarten uitgereikt.

2. VoorDeLijn:

Aan de oorlogsinvaliden die houder zijn van een kortings-
kaart met kode 30, 31, 32, 50, 51 en 52 worden de
vervoerbewijzen aangeboden tegen de prijs van 16 fr., weike
ook het aantal zones weze.

3. VoorTEC:

Aan de oorlogsinvaliden worden vervoerbewijzen verkocht
(enig tarief) tegen de prijs van 18 fr. Deze vervoerbewijzen
gelden voor een reis heen-terug.

Ter herinnering: de NMBS kent een korting van 75 % toe
aan de oorlogsinvaliden die houder zijn van een kortingskaart
met kode 30, 31, 32, 50, 51 en 52.

De situatie van de begunstigden van het Brussels Gewest
lijkt bijgevolg geenszins ongunstig.

Ces reductions sont:

1. PourlaSTIB:

La STIB accorde un permis de libre-parcours aux invalides
militaires de la guerre et aux resistants, blesses au front ou en
action, dont la marche est rendue difficile du fait de blessures
entramant une invalidite d'au moins 30%. Cette faveur est
egalement octroyee aux invalides militaires de la guerre et aux
resistants ayant au moins 100% d'invalidite pour maladie
contractee pendant la guerre.

En outre, les interesses doivent etre domicilies, resider ou
travailler dans une des communes desservies par Ie reseau de
tramways, d'autobus ou de metro de la STIB. Quelque 280
libre-parcours ont ainsi ete delivres en 1992.

2. PourDeLijn:

Un billet de 16 F, quel que soit Ie nombre de zones, est
propose aux invalides de guerre titulaires d'une carte de
reduction code 30, 31, 32, 50, 51 et 52.

3. Pour Ie TEC:

Un billet de 18 F (tarif unique) valable pour un voyage
aller-retour est propose aux invalides de guerre.

Pour memoire, la SNCB accorde 75% de reduction aux
invalides de guerre titulaires d'une carte de reduction code 30,
31,32,50,51 et52.

La situation des beneficiaires de la Region bruxelloise ne
semble done nullement defavorable.

Vraag nr. 393 van mevrouw de Ville de Goyet d.d.
26 februan 1993 (Fr.):

De aaaleg van eea rotonde op de Tentooastelliagslaan 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.

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat het beeldhouwwerk, dat bovenop de fontein zai worden
geplaatst die is voorzien in het midden van het rond plein van
het Oude Afspanningsplein te Jette, een werk is van beeldhou-
wer Eric Desmedt, bijgenaamd «Prins Eric». Het werk is een
« buste van een vismens ».

deze artistieke operatie bedraagtDe kostprijs van
1.500.000 fr.

Question n° 393 de M°" de Ville de Goyet du 26 fevrier 1993
(Fr.) :

Ameuagemeat d'un rond-poiat, avenue de /'.Exposition, a
Jette.

Dans Ie 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, Ie Ministre peut-
il me preciser:

— Ie cout de cette commande artistique;

— la maniere dont Ie choix de 1'artiste s'est opere: par
concours, jury;

— si la presence d'un jury a ete mise en place, queue en etait
la composition.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que la sculpture qui sera posee au sommet de la fontaine
projetee au centre du rond-point de 1'Ancienne Barriere a Jette
est 1'ceuvre du sculpteur Monsieur Eric Desmedt dit «Le
Prince Eric». Son osuvre represente un «buste d'homme-
poisson».

Le cout de cet amenagement artistique s'eleve a
1.500.000 francs.
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Dit beeldhouwwerk maakt deel uit van het programma van
gerichte en kleinere kunstwerken die ik heb besloten op te
stellen op de gewestwegen. Dit programma wordt samen met
dat van monumentale werken uitgevoerd dat wordt verderge-
zet door de Artistieke Commissie van de Vervoerinfrastruc-
tuur(ACVI).

Cette sculpture fait partie du programme d'oeuvres artis-
tiques ponctuelles et mineures que j'ai decide de placer en
voiries regionales. Ce programme est mene parallelement a
celui des oeuvres monumentales poursuivi par la Commission
artistique des Infrastructures de Deplacements (CAID).

Vraag nr. 394 van de heer Drouart d.d. 26 februari 1993
(Fr.):

De bouw van een ni'euw metrostatibn in het Zuidstation.

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 «Albert» 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.

Wanneer de reiziger in het belangrijkste 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 Execudeve in het beheerscomite van de
MIVB betreffende dit probleem heeft ingenomen ?

Antwoord: De oorspronkelijke projekten voor de inrich-
ting van het Zuidstation planden een tunnel onder de
Fonsnylaan met een ingang aan het kruispunt dat deze laan
vormt met de Theodore Verhaegenstraat.

Door deze tunnelmond konden de trams van de lijnen 52 en
81 naar het centrum hetzelfde perron bedienen als de trams
23, 55 en 90 die uit de tunnel van Sint-Gillis komen. De
uiterst hoge budgettaire kostprijs van dit werk (geraamd op
ongeveer 900 miljoen frank, alle kosten inbegrepen) maakten
de realisatie ervan evenwel onmogelijk.

Bij de indienststelling van de verlengingswerken van de
Noord-Zuidas tussen het Zuidstation en de omgeving van het
Albertplein zullen twee tramlijnen, de nrs 23 en 55, in een
tunnel in de richting van het stadscentrum rijden. Twee
andere tramlijnen, de nrs 52 en 81, zullen bovengronds door
de Overdekte Straat rijden.

Question n° 394 de M. Drouart du 26 fevrier 1993 (Fr.):

Amenagement de Ja nouvelle station de metro, gare du
Midi.

On peut lire dans Ie 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.

Neanmoins, a la descente du train a la gare la plus
importante du pays, le voyageur se dirigeant vers le 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 ? '

Repoase: Les projets initiaux d'amenagement de la gare du
Midi prevoyaient un tunnel sous 1'avenue Ponsny dont une
tremie d'entree etait situee aux abords du carrefour qu'elle
forme avec la rue Theodore Verhaegen.

Au moyen de cette tremie, les tramways des lignes 52 et 81
se dirigeant vers le centre pouvaient acceder au meme quai de
la station gare du Midi que les tramways 23, 55 et 90 venant
du tunnel de Saint-Gilles. Malheureusement, le cout budge-
taire tres eleve de cet ouvrage (estime a ± 900 millions de
francs tous frais compris) n'a pas permis de le realiser.

Lors de la mise en service des ouvrages du prolongement du
Nord-Sud entre la gare du Midi et les abords de la place
Albert, deux lignes de tramway 23 et 55 circuleront en tunnel
en direction du centre ville tandis que deux autres lignes de
tramway 52 et 81 circuleront en surface rue Couverte.

382
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De verdeling van de frequenties betekent bijgevolg tijdens de
daluren zes vertrekken per uur bovengronds en zes vertrekken
per uur ondergronds.

Rekening houdend met het feit dat er een evenwicht bestaat
tussen het aantal klanten dat aan het Zuidstation bovengronds
de tram neemt in de richting van het centrum en het aantal
klanten dat afkomstig is van de spoorwegen en de metro van de
Kleine Ring, zou deze verdelingvan de boven- en ondergrondse
bediening de reiziger geen nadeel mogen berokkenen.

La repartition des frequences donnera done aux heures
creuses six departs a 1'heure en surface et six departs a 1'heure
en souterrain.

Compte tenu du fait que la clientele qui emprunte les tram-
ways a la gare du Midi en direction du centre est equilibree
entre la surface et celle qui provient du chemin de for et du
metro de Petite Ceinture, cette repartition des circulations en
surface et en souterrain ne devrait pas penaliser Ie voyageur.

Vraag nr. 395 van de heer Addaens d.d. 2 maart 1993 (Fr.):

Het Getspad op de Gulden Weslaan.
Op de Gulden Vlieslaan vindt men vanaf de Riddersstr.aat

een fietspad van ongeveer 150 m. lang. Dit pad is voortdurend
bezet door voertuigen die onwettelijk stationeren.

Is dit pad een voorloper voor nieuwe inrichtingen, 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 hef de voor de fietsers
voorbehouden ruimte zai vrijhouden 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 ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de fiefsstrook waarvan sprake, past in het kader van de
heraanleg van de hele Kleine Ring ten gunste van de voetgan-
gers en de fietsers.

Deze fietsstrook op voornoemde plaats zai worden verlengd
bij de verwezenlijking van de omkering van de toegang van de
« Parking des 2 Fortes ».

De geplande aanleg voor de fietsers zai naast het trottoir
worden verwezenlijkt ten einde na de uitrit te kunnen uitmon-
den in een sas voor fietsers. De snellere fietsers of deze die beter
vertrouwd zijn met het verkeer, zullen hun weg kunnen verder-
zetten, en wel rechtdoor tot aan het sas op de rechtse rijstrook.
Deze rijstrook zai 3,45 m breed zijn om hun doorgang te
vergemakkelijken.

Wat er ook van zij, ik ben geenszins bevoegd om instructies
te geven aan de politiekorpsen die de enige verantwoordelijken
zijn voor de controle van de naleving van het Verkeersregle-
ment.

Ik vestig voortdurend de aandacht van de gemeenten op de
noodzaak van een uitoefening van deze bevoegdheden om de
veiligheid te verzekeren van alle weggebruikers en de door-
stroming van alle vervoermiddelen.

Vraag nr. 396 van mevrouvv Nagy d.d. 2 maart 1993 (Fr.):
De werkea aan de tunneliagaag 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 parkeerterrein via
de vroegere tunnelingang van de premetro te bereiken.

Question n° 395 de M. Adriaens du 2 mars 1993 (Fr.):

La bande cyclable situee avenue de la Toison 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 vehi-
cules en stationnement illegal.

Cette bande est-elle Ie 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 connatt Ie manque
de diligence des polices communales pour faire respecter la
legalite des stationnements dans de tels endroits soumis a une
pression automobile maximale ?

Reponse :]''&[ 1'honneur d'mformer 1'honorable membre que
la bande cyclable dont question s'inscrit dans Ie cadre du
reamenagement de 1'ensemble de la Petite Ceinture qui induit
un nouveau partage de la voirie en faveur des pietons et des
cyclistes.

Cette piste cyclable a 1'endroit cite sera prolongee lors de la
realisation de 1'inversion de la tremie du parking des 2 Portes.

L'amenagement cyclable prevu sera place cote trottoir pour
deboucher apres la tremie dans un sas velo. Les cyclistes plus
rapides ou plus habitues a la circulation pourront poursuivre
leur route tout droit jusqu'au sas sur la bande de circulation de
droite qui sera de 3,45 m pour permettre aisement leur pas-
sage.

: Cela etant, je n'ai aucune competence pour donner quelque
instruction que ce soit aux corps de police, seuls responsables
de veiller au respect du Code de la Route.

Je ne cesse d'attirer 1'attention des communes sur la necessite
d'exercer ces competences pour assurer la securite de tous les
usagers et la fluidite de tous les modes de transport.

Question n° 396 de M°" Nagy du 2 mars 1993 (Fr.):
Les travaux a la tremie du parking des Deux Portes.

Une demande de permis de batir a ete introduite par 1'Admi-
nistration 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'ac-
ceder au parking par 1'ancienne tremie de premetro.
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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 predeze verdeling van elkeen tussen de overheid en de
beheerder van de parking inbegrepen ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
haar schriftelijke vraag in kennis te stellen van de hiernavol-
gende informatie.

In 1966 werd een concessieovereenkomst gesloten tussen
de Belgische Staat, vertegenwoordigd door het Wegenfonds,
en de n.v. «Parking Twee Poorten». Het gebruik van de
grond en de ondergrond werd toegestaan in mil voor een
canon.

In 1988 werd een aanhangsel ondertekend door dezelfde
partijen. Dit bepaalde dat de kostprijs van de tunnelmond
« Lakepwevers » zou worden gefinancierd door de n.v. « Par-
king Twee Poorten», dit terwiji de tunnelmond «Acropole»
zou worden gesloten op kosten van de Staat.

Intussen werd de regionalisering doorgevoerd, en het
Gewest heeft de verplichtingen en verbintenissen van de Staat
geerfd. Hiertoe behoren ook de werken aan de tunnelmond
«Acropole».

Inmiddels werd een aanvraag voor een stedebouwkundige
vergunning ingediend om deze tunnelmond te hergebruiken
om het verlaten van de parkeergarage in de richting van de
Naamse Poort te vergemakkelijken. Dit vereist de omkering
van de huidige helling. De bijkomende kosten van deze
werken vallen volledig ten laste van de private onderneming
en hebben bijgevolg geen financiele gevolgen voor mijn
administratie.

Voor wat betreft de kostprijs van deze werken werd nog
geen enkele raming verricht. Het definitief projekt zai immers
moeten rekening houden met de opmerkingen die eventueel
zullen worden gemaakt in de stedebouwkundige vergunning.

Tous ces ouvrages sont a finalite exclusivement privee.

Le Ministre peut-il me preciser Ie 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.

Repoase: A sa question ecrite, j'ai 1'honneur d'apporter a
1'honorable membre les informations suivantes.

En 1966 fut signe un contrat de concession entre 1'Etat
beige, represente par le Fonds des Routes, et la s.a. Parking
des Deux Portes. L'usage du sol et du sous-sol etait concede
en echange d'une redevance.

En 1988 un avenant fut signe entre les memes partenaires.
Celui-ci convenait que le cout de la tremie « Drapiers » serait
prise en charge par la s.a. Parking des Deux Portes, tandis que
les travaux de fermeture de la tremie Acropole seraient a la
charge exclusive de 1'Etat.

La regionalisation etant intervenue entre-temps, la Region
a herite des obligations et engagements de 1'Etat, dont en
particulier les travaux relatifs a la tremie Acropole.

Cela etant, une demande de permis d'urbanisme a etc
introduite pour reutiliser cette tremie pour faciliter la sortie
du parking vers la Porte de Namur. Cela necessite 1'inversion
de la pente de la rampe actuelle. Les couts supplementaires
qu'impliquent ces travaux sont exclusivement a charge de la
societe privee et n'entrament done aucune charge pour mon
administration.

En ce qui concerne le cout de ces travaux, aucune estima-
tion n'a encore ete realisee, etant donne que le projet definitif
devra tenir compte des remarques qui seront eventuellement
formulees dans le permis d'urbanisme.

Vraag nr. 397 van de heer Guillaume d.d. 2 maart 1993 (Fr.) :

Vrachtwageas op de kleine ring. - .

Het Brussels Gewest wordt de jongste jaren geconfronteerd
met enorme verkeersopstoppingen op zijn belangrijkste toe-
gangswegen, vooral tijdens de spitsuren.

Het feit dat de vrachtwagens misbruik maken van de lanen
van de kleine ring, ten einde opstoppingen op de Ring te ver-
mijden, 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 specif ieke reglementering voor
de vrachtwagens in Brussel uit te vaardigen of te laten uit-
vaardigen ?

Question n° 397 de M. Guillaume du 2 mars 1993 (Fr.):

Les poids lourds sur la petite ceinture.

La Region bruxelloise connait depuis quelques annees des
problemes extremement preoccupants d'embouteillages de ses
principales voies d'acces, principalement aux heures de
pointe.

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 rrafic mais aussi sur 1'environnement et la securite surtout
lorsqu'ils roulent a grande vitesse sur des «autoroutes
urbaines» du type « boulevard Lambermont».

Si le code de la route prevoit bien la possibilite d'interdire le
stationnement ou le 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 le cadre de sa fonction de gestion-
naire de voirie, a prendre des reglements complementaires 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 ?
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Antwoord: De gepastheid van reglementaire maatregelen
voor het verkeer en het parkeren van vrachtwagens wordt
onderzocht in het kader van het gewestelijk verkeersplan.

Ik diend er evenwel op te wijzen dat het Gewest slechts
10% beheert van het wegennet en dat de gemeenten verant-
woordelijk zijn voor de overige 90%. Deze regels moeten
bijgevolg worden aangenomen door de 19 gemeenten.

Als maatregelen, die kunnen worden overwogen, kan men
aanhalen :

— de reglementering van het vrachtwagenverkeer dat een
verkeersbeperking zou kunnen voorzien in dagen of uren
en/of van de tonnenmaat van de voertuigen. Deze zou
slechts gewestelijk kunnen zijn indien ze zou warden
aangenomen door de 19 gemeenten. Opdat de eventuele
maatregelen geen nadelige neveneffecten zouden hebben
voor het economisch leven of de uiteindelijke kostprijs
voor de verbruiker, moet in het onderzoek ervan een
raming worden voorzien van de gevolgen voor de verschil-
lende sectoren die aan de basis liggen van een vrachtwa-
genverkeer: de petroleumsector, de bouwsector, en met
name deze van stortklaar beton, de sector van de open-
bare netheid,...;

— de reglementering van het parkeren van vrachtwagens die
de aanleg zou kunnen meebrengen van leverruimten op
het wegennet waarvan de indenting zou toelaten de
verkeersdoorstroming te verbeteren door een verminde-
ring van het aantal dubbelgeparkeerde voertuigen. De
nationale wetgeving op de politie van het wegverkeer zou
evenwel vooraf moeten worden herzien ten einde er een
specifieke signalisatie in te kunnen opnemen die eigen is
aan dit soort inrichtingen.

Graag besluit ik door eraan te herinneren dat de gemeenten
beschikken over politiebevoegdheden die hen in de mogelijk-
heid stellen om de reglementen te doen naleven die zouden
kunnen worden opgesteld.

Repoase: Dans Ie cadre du plan regional des deplacements,
1'opportunite de mesures reglementaires tant pour la circula-
tion que pour Ie starionnement des poids lourds est a 1'etude,

Je me dois de signaler que la Region ne gere que 10 % des
voiries et que les communes assurent la responsabilite des
90 % restants. II est des lors necessaire que ce soit les 19 com-
munes qui adoptent ces regles.

Parmi les mesures a envisager, citons :

la reglementation de la circulation des poids lourds qui
pourrait porter sur une limitation des jours ou heures de
circulation et/ou du tonnage des vehicules. EUe ne pour-
rait etre de portee regionale que si elle etait adoptee par les
19 communes. Afin que les mesures eventuelles n'aient
pas d'effet secondaire pervers sur la vie economique ou Ie
cout final au consommateur, elles doivent etre etudiees en
estimant les effets sur les multiples secteurs generant un
trafic de poids lourds: secteurs des produits petroliers, des
produits de construction et notamment du beton pret a
1'emploi, de la proprete publique,...;

la reglementation du stationnement des poids lourds, qui
verrait la creation d'aires de livraison en voirie dont 1'ame-
nagement permettrait de fluidifier la circulation par la
diminution du nombre de vehicules stationnes en double
file. La legislation nationale sur la police de la circulation
routiere devrait toutefois etre revue au prealable pour y
inclure une signalisation specifique a ce genre d'amenage-
ment.

Je conclurai en rappelant que seules les communes dispo-
sent des pouvoirs de police permettant de faire respecter les
reglements qui pourraient etre etablis.

Vraag nr. 399 van mevrouw Guillaume-Vanderroost d.d.
4 maart 1993 (Fr.) :

Balans van bet jaar 1992, dat door de Europese
gemeeascbap als «Europees jaar voor de veiligheid, de
hygiene en de gezondheid op de werkplaatsea» uitgeroepen
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.

Bij 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 uitrusting
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 doel-
gericht onderhoud van de tunnels en het seizoensgebonden
onderhoud van de centrale bermen en van sommige lanen of
van opritten van autowegen ?

Question n° 399 de M"" Guillaume-Vanderroost du 4 mars
1993 (Fr.) :

Bilan de 1'anaee 1992 choisie par la Communaute euro-
peenne comme «l'aanee europeeaae pour la securite, 1'hy-
giene et la saute sur les liens du travail».

En ce debut d'annee 1993, j'aimerais connaltre les diffe-
rentes actions entreprises dans Ie secteur des travaux publics
et des communications en cette matiere.

A la lecture des differents Info Travaux, j'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 Ie 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 ?
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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 ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
haar vraag de volgende inlichtingen te verstrekken.

In 1992 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen
nieuwe voertuigen of nieuw spedfiek materieel aangekocht
om de veiligheid te verzekeren van de arbeiders die werkzaam
zijn op de gewestwegen.

Het Gewest beschikt momenteel echter bij het Bestuur der
Wegen van Brussel-Hoofdstad over het volgend materieel dat
werd aangekocht in 1979 en 1980 : twee « mini-max » (ver-
lichte pijien links-rechts of rechts-links) gemonteerd op
dienstbestelwagens en een verlichte piji gemonteerd op een
Unimog-voertuig.

Ik vestig de aandacht van het geachte lid evenwel op het feit
dat de meeste onderhoudswerken worden toevertrouwd aan
prive-bedrijven. Het komt deze dan ook toe om alle onont-
beerlijke voorzorgen te treffen die zijn voorzien door het
ARAB,

Lors d'un reportage a Tele-Bruxelles, consacre a 1'ouver-
ture de differenrs 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 ?

Repoase: En repose a sa question, j'ai 1'honneur de fournir
a 1'honorable membre les informations suivantes.

Au cours de 1'annee 1992, la Region de Bruxelles-Capitale
n'a pas fait de nouvelles acquisitions de vehicules ou de
materiels specifiques pour assurer la securite des ouvriers qui
travaillent sur les voiries regionales.

Cependant, la Region dispose actuellement au sein de la
Regie des Routes de Bruxelles-Capitale du materiel suivant,
acquis en 1979 et 1980 : deux mini-max (fleches lumineuses
clignotant de gauche a droite ou de droite a gauche) fixes sur
des camionettes de service et une fleche directionnelle lumi-
neuse montee sur un engin du type Unimog.

J'attire 1'attention de 1'honorable membre que 1'essentiel
des entretiens sont confies a des entreprises privees. II
appartient a celles-ci de prendre toutes les precautions
indispensables prevues au RGPT.

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 MTVB-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 toegangen tot
13 musea en Brusselse attracties.

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
MIVB dacht dat het goed was enkel Engels te gebruiken voor
het opschrift van dit nieuw produkt.

Zou zij niet eveneens hebhen kunnen waken over het
gebruik van de Franse taal, de enige officiele taal met Inter-
nationale uitstraling in het Hoofdstedelijk Gewest? Aldus
vermenigvuldigt de MIVB betwistbare en betwiste taal-
praktijken (cfr. «Brussels Business Pass»).

Hebt u de verantwoordelijken 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.

Aatwoord: Het « Brussels Tourist Passport » is in feite een
brochure die uitgegeven wordt door de TIB (Toerisme Infor-
matie Brussel) en verkocht wordt tegen de prijs van 200 BEF.
Deze brochure bevat informatie en kortingen voor- enkele
Brusselse musea en toeristische attracties, evenals een « 24
uren-kaart », een vervoerbewijs dat 24 uren geldig is op het
net van de MTVB.

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 Ie 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
reductions sur les entrees a treize musees et attractions
bruxellois.

Pour louable que soit cette initiative qui contribue au
developpement du tourisme en Region de Bruxelles, on ne
peut qu'une nouvelle fois regrerter que la STIB ait cru 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 multi-
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.

Reponse: Le « Brussels Tourist Passport » est en fait une
brochure editee par le TIB (Tourisme Information Bruxelles),
vendue au prix de 200 F et offrant des informations et des
reductions pour quelques-uns des musees et attractions tou-
ristiques bruxellois, ainsi qu'une « carte 24 heures », qui est'
un titre de transport valable pendant 24 heures sur le reseau
de la STIB.
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Op de keerzijde van dit vervoerbewijs van de MIVB wor-
den de gebruiksaanwijzingen ervan vermeld, en wel in vier
talen (het Frans, het Nederlands, het Engels, en het Duits).

De MIVB voert evenwel een agressief handelsbeleid dat
haar overigens is opgelegd door haar beheerscontract, en
moet niet enkel (met name) nieuwe tariefprodukten onrwer-
pen maar ook de promotie ervan verzorgen.

Deze promotie is toevertrouwd aan een bureau gespeciali-
seerd op het gebied van communicatie, en moet doeltreffend
en indringend zijn. Dit impliceert het gebruik van korte en
eenvoudige benamingen die op talrijke dokumenten moeten
worden vermeld, met inbegrip van de vervoerbewijzen zeif.
Deze benamingen moeten bovendien een zo groot mogelijke
ingang vinden bij de klanten.

Dit veronderstelt juist dat men deelneemt aan modefeno-
menen (in het geval van nieuwe vervoerbewijzen zoals de
« Business Pass ») die de verwachtingen van de klanten weer-
geven, het enige echte beslissingselement van een naar beho-
ren ontworpen handelsbeleid.

In het kader van het beheerscontract, dat voor zulke
materies aan de MTVB een zeer grote zeifstandigheid verleent,
moet bijgevolg aan de veranrwoordelijken van de MIVB de
keuze van benamingen worden overgelaten die van zo'n aard
zijn dat ze vanuit commercieel oogpunt de voorwaarden
scheppen voor het welslagen van de gevoerde akties.

Le titre de transport de la STIB reprend, au verso du
document, et en quatre langues (francais, neerlandais, anglais
et allemand) des indications de service pour 1'usage du titre.

II n'empeche que, engagee dans une politique commerciale
agressive, voulue du reste par son contrat de gestion, la STIB
se. doit non seulement (et entre autres) de concevoir de
nouveaux produits tarifaires, mats aussi d'en assurer la pro-
motion commerciale.

Celle-ci, confiee a un bureau specialise en communication,
se doit d'etre efficace et accrocheuse, ce qui implique des
denominations courtes et simples, de nombreux documents, y
compris les titres de transport eux-memes, devant les faire
figurer, mais aussi susceptibles de rencontrer 1'adhesion la
plus totale de sa clientele.

Ceci suppose precisement de s'inscrire dans les phenomenes
de mode (dans le cas de nouveaux litres de transport comme
le « Business Pass ») qui dictent les attentes de la clientele,
seui veritable element de decision d'une demarche commer-
ciale valablement concue.

Dans le cadre du contrat de gestion qui, en de telles
matieres prevoit une tres large autonomie de la STIB, il y a
done lieu de laisser aux responsables de la STIB le soin de
faire les choix de denomination qui, commercialement, sont
de nature a creer les conditions du succes des actions entre-
prises.

Vraag nr. 401 van mevrouw Nagy d.d. 12 maart 1993 (Fr.) :

Wetgevende maatregelen voor bet zorgen voor werkelijke
voorrasg voor het openbaar vervoer.

In antwoord op de interpellatie van Dolf Cauwelier van
15 juni 1990 hebt u gewezen op het belang van de voorrang
die moet gegeven worden aan het bovengronds bus- en tram-
verkeer en op de ontmoetingen die u dienaangaande hebt
gehad met de 19 colleges van burgemeester en schepenen. U
hebt te dezer gelegenheid verklaard dat men slechts wetge-
vende maatregelen kon overwegen {sic) die, in geval van
slechte wil van de gemeente, het Gewest zouden kunnen
noodzaken zeif maatregelen te treffen.

Kan de Minister mij enerzijds zeggen of deze wetgevende
maatregelen zijn genomen en anderzijds of sommige gemeen-
ten blijk hebben gegeven van slechte wil? Heeft het Gewest
echt, zoals aangekondigd, maatregelen genomen in de plaats
van de gemeenten indien het antwoord positief was?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de
maatregelen die voorrang moeten verlenen aan het openbaar
vervoer in het kader van de Vicom-studie het voorwerp uit-
maken van een breed overleg met de betrokken gemeenten.
Maar weinig gemeenten zijn in theorie gekant tegen de voor-
rang voor het openbaar vervoer. In de praktijk worden ze
evenwel gekonfronteerd met lokale belangen. In enkele dos-
siers, die werden beschouwd als moeilijk, kon een consensus
worden bereikt.

De overblijvende problemen stellen zich vooral in de
handelszones. Een verzoening van de handelsactiviteiten en de
voorrang van het openbaar vervoer is essentieel voor de eco-
nomische bloei van het Gewest. Vaak zijn de problemen het
gevolg van een onaangepaste organisatie of een ontoereikende
controle van het parkeren en de leveringen. In dat geval pro-
beer ik de gemeenten ervan te overtuigen om in het kader van

Question n° 401 de M"' Nagy du 12 mars 1993 (Fr.):

Les mesures legislatives a prendre pour assurer les pdorites
effectives aux transports ea commun.

En reponse a 1'interpellation de Dolf Cauwelier du 15 juin
1990, vous avez insiste sur 1'importance de la priorite a don-
ner a la circulation des bus et des trams de surface et sur les
rencontres que vous avez eues sur ce sujet avec les 19 colleges
des bourgmestre et echevins. Vous avez declare a cette occa-
sion que « 1'on pourrait envisager des mesures legistiques (s/c)
qui, en cas de mauvaise volonte communale, pourraient
amener la Region a prendre elle-meme les .mesures ».

Le Ministre peut-il me dire, d'une part, si ces mesures
legistiques ont ete prises, d'autre part, si certaines communes
ont fait preuve de la mauvaise volonte qu'il evoquait; et en cas
de reponse positive, si la Region a effectivement pris les mesu-
res a la place des communes comme annonce.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les mesures propres a donner la priorite aux transports en
commun font 1'objet d'une large concertation avec les com-
munes concernees par 1'etude Vicom. Si au niveau theorique,
peu de communes s'opposent au principe de donner la prio-
rite aux transports en commun, au niveau pratique elles se
trouvent confrontees avec les interets locaux. Le consensus a
pu etre atteint dans quelques dossiers reputes difficiles.

Les problemes subsistants se rencontrent surtout dans les
zones commercantes. U est indispensable pour 1'essor econo-
mique de la Region de concilier activite commerciale et prio-
rite aux transports publics. Bien souvent, les problemes sont
lies aux consequences d'une organisation inadequate ou h un
controle insuffisant du stationnement et des livraisons. Dans
ce cas, je m'attelle a convaincre les communes de gerer le
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het parkeerbeheer ruimte voor te behouden voor leveringen
(om het dubbelparkeren te beperken), het langparkeren af te
schaffen, dit is immers nadelig voor de handelsactiviteiten en
zorgt voor hinderlijk verkeer in die zones, en, bovendien, te
zorgen voor een wisselparkeren dat wordt beheerd en gecon-
troleerd door de gemeenten.

Volgens de huidige wetteksten zijn enkel de gemeenten
wettelijk bevoegd voor politieaangelegenheden. Het Gewest
zou aan een eventueel falen slechts kunnen verhelpen door
middel van de gewestelijke ordonnantie. ledereen moet op
zijn eigen niveau zijn verantwoordelijkheden nemen.

Onlangs werd de conferentie van burgemeesters hierover
geraadpleegd. Deze stelt ter zake gecoordineerde voorstellen
op. Ik twijfeler met aan dat dit zai leiden tot evenwichtige
resultaten.

stationnement en reservant des emplacements pour les livrai-
sons (afin de limiter les arrets en double file), en supprimant Ie
stationnement ventouse qui gene 1'activite commerciale et
avec un trafic parasite dans ces zones et enfin, en offrant un
stationnement rotatif gere et surveille par les communes.

Dans 1'etat actuel des textes legaux, les communes sont
seules competentes de par la loi pour les questions de police.
La Region ne pourrait pallier a une carence eventuelle via
1'ordonnance regionale. II faut que chacun prenne ses respon-
sabilites a son niveau.

La conference des bourgmestres s'est recemment saisie de
ces questions et elabore des propositions coordonnees sur ces
matieres. Je ne doute pas que cela aboutira a un resultat equi-
libre.

Vraag nr. 402 van de heer Duponcelle d.d. 12 maart 1993
(Fr.) :

Beaamiag van de terminus 65 voor de NATO.

Op een vorige vraag hebt u geantwoord dat de Engelse
benaming van dit eindpunt een uitzondering is op de regel die
zegt dat de halten van de MIVB de naam moeten dragen van
de plaats waar ze zich bevinden, uitgedrukt in de 2 gewest-
talen.

De Minister legde uit dat met de Engelse benaming (Nato)
een vereenvoudiging werd nagestreefd van de tweetalige ver-
sie (Otan-Nato) en vooral werd gehoopt dat deze beter
leesbaar zou zijn voor de vele buitenlandse gebruikers van
deze halte.

Maar kan de Minister mij de logica uitleggen van de
benaming van deze halte op het nieuwe plan van de MIVB,
dat in alle stadswachthuisjes wordt uitgehangen : « Nato-
Navo », waar « eenvoud » en « leesbaarheid » neerkomen op
het vervangen van het Frans door het Engels?

Kan de Minister mij zeggen op weike wijze het Frans
beschermd wordt in het reclame- en het economische beleid
van de M-TVB en hoe dergelijke gewoonten voldoen aan het
decreet van de Franse Gemeenschap van 12 juli 1978, met
name artikel 1, § 1-8 en a § 2 en artikel 3, 3".

Antwoord: De benaming van de noordelijke eindhalten
van de buslijnen 45 en 65 wordt bevestigd als- zijnde
« Nato », en dit omwille van redenen die eerder werden
verklaard.

De vermeldingen op het plan van van het MTVB-net moeten
overeenstemmen met deze op de voertuigen en de haltebor-
den.

Bij de eerste uitgave van het nieuwe plan werd er voor wat
betreft de benaming waarvan sprake een drukfout begaan.
Hieraan zai worden verholpen bij de volgende uitgaven.

Op taalgebied leeft de MTVB de reglementeringen na die
van kracht zijn voor de officiele materies.

Question n- 402 de M. Duponcelle du 12 mars 1993 (Fr.)

Denomination du terminus du 65 devaat 1'Otan.

Lors d'une precedente question, vous m'avez replique que
la denomination de ce terminus en anglais se voulait une
exception a la regle qui veut que les arrets de la STIB portent
Ie nom du lieu oil Us se situent, exprime dans les 2 langues
regionales.

Le Ministre m'expliquait que 1'appellation anglaise (Nato)
se voulait une simplification par rapport a la version bilingue
(Otan-Navo) et surtout rendait sa lecture plus aisee pour les
nombreux utilisateurs etrangers de cet arret.

Mais le Ministre peut-il m'expliquer la logique qui a
preside a 1'appellation sur le nouveau plan de la STIB, affiche
dans toutes les aubettes de la ville, de cet arret : « Nato-
Navo » ou manifestement la « simplicite » et la « lisibilite »
se sont traduits par le remplacement du francais par 1'anglais?

Le Ministre peut-il me dire de quelle maniere le francais est
protege dans la politique publicitaire et economique de la
STIB et de quelle maniere de telles habitudes rencontrent le
decret de la Communaute francaise du 12 juillet 1978,
notamment en 1'article 1°, § 1-8 et § 2 et 1'article 3, 3°.

Reponse: La denomination des terminus nord des lignes
d'autobus 65 et 45 est confirmee en tant que Nato pour les
raisons evoquees precedemment.

Les inscriptions figurant sur le plan du reseau STIB doivent
etre conformes a celles apparaissant sur les vehicules ou les
plaques d'arret.

Lors de la premiere edition du nouveau plan, une erreur
d'impression s'est glissee au niveau de la denomination dont
question et celle-ci sera rectifiee lors de prochaines editions.

En matiere linguistique, la STIB suit les reglementations en
vigueur pour les matieres officielles.
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Vraag nr. 403 van de heer Drouart d.d. 12 maart 1993 (Fr.) :

Een politiebeslwt tea nadele van het gewestelijk vervoers-
beleid.

Een recent artikel berichtte over een conflict tussen het
college van de gemeente Anderlecht en de Minister betref-
fende de eventueel te nemen maatregelen om de rijsnelheid
van tram 103 te verhogen.

De burgemeester van deze gemeente heeft inderdaad een
politiebesluit uitgevaardigd dat, raar maar waar, eike maatre-
gel tot wijziging van de wegeninfrastructuur op het traject van
tram 103 tussen het Zuidstation en de Wayezstraat tijdens de
werken rond het Zuidstation verbiedt.

Er vooraf op wijzend dat deze werken wellicht langer zullen
duren dan het mandaat van onze Minister en van deze burge-
meester, ziet het er duidelijk naar uit dat deze hierdoor, onder
het mom van deze maatregel, het dynamisch beleid van de
Minister ter bevordering van het openbaar vervoer opnieuw
wil afremmen.

Kan de heer Minister me, gelet op deze feiten, meedelen
weike maatregelen hij heeft getroffen, in het bijzonder op het
vlak van nieuwe infrastructuur, om de rijsnelheid van tram
103, de minst snelle tram in ons Gewest, te verhogen?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
zijn vraag de volgende informatie te verstrekken.

Het probleem van het behoud van een aangepaste rijsnel-
heid tijdens en na de werken langs tramlijn 103 te Anderlecht
werd onderzocht door de diensten van de gewestelijke Admi-
nistratie, de technische diensten van de MTVB en deze van de
gemeente Anderlecht. Het betreft een gemeenschappelijke
studie beheerd door de Groep Vicom, die deze in onder-
aanbesteding heeft toevertrouwd aan een studiebureau, en
onder het beschermheerschap van de Dienst Al van het BUV.

Het blijkt dat de herstellingswerken aan de sporen in de
Wayezstraat slechts drie maanden hoeven te duren, waarvan
twee tijdens de periode van de zomervakantie van juli en
augustus 1993.

Deze periode van twee maanden, die bijzonder gunstig is
voor gedeeltelijke beperkingen van het openbaar en prive-
verkeer zai desgevallend worden ondervangen door een pen-
delbus van de MIVB. Deze verschillende beschikkingen
maken bijgevolg geen heraanlegwerken noodzakelijk aan de
wegen in de betrokken zone.

Ik zai er samen met de gemeentelijke overheid over waken
dat deze overgangsmaatregelen strikt worden nagekomen.
Deze zouden in geen geval de duur van de politieke mandaten
moeten overschrijden waarover u het heeft in de derde para-
graaf van uw schriftelijke vraag.

Het is aangetoond dat de regelmatigheid van de lijn aan-
zienlijk kan worden verbeterd zonder dat hiervoor belang-
rijke werken dienen te worden uitgevoerd. Ik zai mij dan ook
in de eerste plaats wijden aan de toepassing van de aangepaste
polidemaatregelen.

Indien er op termijn nog problemen zouden bestaan, dan
zai ik nagaan weike van de maatregelen die zijn voorgesteld
door de Groep Vicom hieraan kunnen verhelpen.

Question n° 403 de M. Drouart du 12 mars 1993 (Fr.) ;

La prise d'un arrete de police defavorable a la politique
regionale des communications.

Un recent article faisait etat d'un conflit entre Ie college de
la commune d'Anderlecht et Ie Ministre concernant les mesu-
res eventuelles a prendre afin de favoriser Ie deplacement du
tram 103.

Effectivement, Ie bourgmestre de cette commune a pris un
arrete de police interdisant, de maniere assez curieuse, toute
mesure visant a modifier 1'infrastructure routiere sur Ie trajet
du tram 103 entre la gare du Midi et la rue Wayez pendant la
duree des travaux entrepris aux abords de la gare du Midi.

Tout en faisant remarquer au prealable que la duree de ces
travaux sera probablement plus longue que la duree du man-
dat de notre Ministre et de ce bourgmestre, 1'objectif de ce
dernier, sous Ie couvert de cette mesure, apparait clairement
comme un nouveau frein a la politique dynamique du Minis-
tre en matiere de promotion des transports en commun.

Monsieur Ie Ministre peut-il, dans ces circonstances, me
preciser les mesures qu'il a prises, en particulier en matiere de
nouvelles infrastructures afin d'ameliorer la vitesse commer-
ciale de deplacement du tram 103, qui est la plus basse de
notre Region?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de
fournir a 1'honorable membre les informations suivantes.

La problematique de maintien d'une vitesse commerciale
adequate durant et apres les travaux affectant la ligne de
tramway 103 a Anderlecht a ete etudiee conjointement par les
Services de 1'Administration regionale, les Services techniques
de la STIB ainsi que ceux de la commune d'Anderlecht. II
s'agit d'une etude commune, geree par Ie Groupe Vicom
ayant pris en sous-traitance un bureau d'etudes, sous 1'egide
du Service Al de 1'AED.

II s'avere que les travaux de refection de voies dans la rue
Wayez ne doivent durer que trois mois, dont deux pendant la
periode de vacances de juillet et aout 1993.

Cette periode de deux mois, particulierement favorable a
des limitations partielles de circulation publique et privee,
sera couverte par un service de navette autobus de la STIB, s'il
y a lieu. Ces diverses dispositions ne necessitent done aucune
transformation de voiries dans la zone concernee.

Je veillerai, en accord avec les autorites communales, au
strict respect de ces mesures transitoires qui ne devraient, en
aucun cas, depasser les mandats politiques evoques dans Ie
troisieme paragraphe de votre question ecrite.

II est demontre qu'il est possible d'ameliorer sensiblement
la regularite de la ligne sans pour autant entreprendre de
grands travaux. Je m'attellerai done prioritairement a Pappli-
cation des mesures de police adequates.

Si a terme, des difficultes subsistent, j'envisagerai quelles
sont les mesures proposees par Ie Groupe Vicom susceptibles
d'y pallier.
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De Execudeve heeft op 17 december 1992 de Ministers, die
bevoegd zijn voor het toezicht over de gemeenten, bovendien
belast met de uitnodiging van de gemeenten, die betrokken
zijn bij het Vicom-programma, om de MIVB en het Gewest te
helpen bij de doorvoering van de maatregelen ten gunste van
het verkeer van het openbaar vervoer. De as Zuid-Sint-Guido
maakt deel uit van de assen die hierbij zijn betrokken.

Ook dient opgemerkt dat de gemiddelde rijsnelheid tijdens
de spitsuren op het tramnet 14,8 km/u bedraagt. Op lijn 103
bedraagt deze snelheid 15,6 km/u.

Op het vak tussen het Dapperheidsplein en het Albert I-
plein bedraagt de snelheid 12,2 km/u.

Deze snelheid kan worden verhoogd met behulp van voor-
noemde middelen. Het gaat niet om de laagste snelheid van
het net.

De plus, 1'Executif a, en date du 17 decembre 1992, charge
les Ministres en charge de la tutelle des communes et des
Communications d'inviter les communes concernees par Ie
programme Vicom d'aider la STIB et la Region a la mise en
ceuvre de mesures favorables a la circulation des transports
publics. L'axe Midi-Saint-Guidon fait partie des axes
concernes par cette demarche.

II taut egalement noter que la vitesse commerciale moyenne
a 1'heure de pointe pour Ie reseau tramway est de 14,8 km/h.
Pour la ligne 103, cette vitesse est de 15,6 km/h.

Pour Ie troncon compris entre la place de la Vaillance et Ie
square Albert I", cette vitesse est de 12,2 km/h.

Cette vitesse peut etre augmentee par les moyens evoques
ci-dessus. II ne s'agit pas de la vitesse la plus faible du reseau.

Vraag nr. 404 van de heer Drouart d.d. 12 maart 1993
(Fr.) :

De aaa de gemeenten verleeade 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 lijst van
de momenteel toegekende subsidies, maar decide 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 ver-
leend.

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 roe ook
kunnen zeggen onder weike voorwaarden deze subsidies wor-
den toegekend?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat mijn bevoegdheden geen enkele subsidiering van de ge-
meenten voorzien. Het komt evenwel voor dat mijn departe-
ment materieel ter beschikking stelt van deze laatsten. Dit was
met name het geval in 1992 voor de radars voor snelheids-
controle die eigendom blijven van mijn departement.

Question n° 404 de M. Drouart du 12 mars 1993 (Fr.)

Les subsides aux communes.

Dans une question ecrite precedence (n° 533), j'avais
interroge Ie Ministre-President concernant la problematique
des subsides accordes aux communes.

Apres m'avoir fourni la liste des differents subsides exis-
tants. Ie Ministre-President a postpose la seconde partie des
reponses aux questions posees portant sur Ie montant des sub-
sides octroyes depuis 1'installation de 1'Executif (par annee) a
destination des differentes communes de notre Region.

Le Ministre-President a justifie Ie 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: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que mes competences ne prevoient aucune subsidiation des
communes. Toutefois, il peut arriver que mon departement
mette du materiel a disposition des communes, comme ce fut
le cas en 1992, pour les radars de controle de vitesse qui
restent la propriete de mon departement.

Vraag nr. 405 van de heer Adriaens d.d. 22 maart 1993
(Fr.) :

Het saoeiea van bomen langs de gewestelijke wegen.

In uw antwoord op de schriftelijke vraag nr. 337 van de
heer Vandenbossche kan men lezen dat de gewestadministra-
tie een jaarlijkse begroting van 21,5 miljoen wijdt aan het
snoeien van de bomen langs de gewestwegen.

Question n° 405 de M. Adriaens du 22 mars 1993 (Fr.)

Elagage des arbres d'alignement situes sur les voiries
regioaales.

On peut lire dans votre reponse a la question ecrite n° 337
de M. Vandenbossche que 1'administration regionale consa-
cre un budget annuel de 21,5 millions a 1'elagage des arbres
d'alignement situes le long des voiries regionales.

383
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Kan de heer Minister mi] de volgende verduidelijkingen
geven :

— Wordt dit werk door de diensten van de gewestelijke
administratie uitgevoerd of aan prive-maatschappijen toe-
vertrouwd?

— Bestaat er, in bet ene zowel als in het andere geval, een
reglement of een bestek waarin de nadere regels voor het
snoeien worden toegelicht?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de snoeiwerken aan de rijbomen langsheen de gewestwe-
gen worden uitgevoerd door prive-bedrijven die aangeduid
worden door middel van aanbestedingen.

Het bijzonder bestek, dat de inschrijver moet nakomen,
beschrijft de verschillende soorten snoeiwerkzaamheden en de
taken die moeten worden vervuld.

In bijiage vindt u de technische clausules van het bijzonder
bestek voor de snoeiingen en voor de verzorging die deel uit-
makers van dezelfde aanneming.

Monsieur Ie Ministre veut-il bien m'apporter les precisions
qui suivent?

— Ce travail est-il realise par les services de 1'administration
regionale ou est-il confie a des societes privees?

- Dans un cas comme dans 1'autre, existe-t-il un reglement
ou un cahier des charges qui precise les modalites de 1'ela-
gage?

Repoase: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les travaux d'elagage des arbres d'alignement situes sur
les voiries regionales sont executes par des societes privees,
designees par adjudication.

Le cahier special des charges auquel doit se soumettre
1'adjudicataire decrit les differents types de travaux d'elagage
et de taille et les taches a executor.

En annexe sont jointes les clauses techniques du cahier
special des charges concernant 1'elagage et les soins, qui font
partie du meme marche.

Vraag nr. 407 van de heer Drouart d.d. 29 maart 1993
(Fr.) :

De contractea geslotea tussea het Gewest ea de bednjven
van stadsmeubilair.

In februari 1992 had een achtbare collega de Minister
ondervraagd over de problematiek van het stadsmeubilair op
de gewestwegen.

Zou de Minister mij de lijst kunnen geven van de sedertdien
gesloten contracten met de bedrijven van stadsmeubilair, het
soort contract (onderhands, aanbesteding,...), de naam van de
betrokken bedrijven voor stadsmeubilair, de vomi van het
besluit (contract of gewoon toelating voor wegenwerken) ?

Kan de Minister mij verduidelijken of deze contracten de
bedrijven voor stadsmeubilair vrijstellen van alle belastingen,
of gemeentelijke of gewestelijke heffingen op het aanplakken
van reclame?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de gemeenten voor de plaatsing van straatmeubilair op
gewestwegen vanzelfsprekend de toelating moeten vragen van
het Gewest als beheerder van deze wegen. Deze toelating is
geenszins een vrijstelling van de verplichting om te voldoen
aan de stedebouwkundige reglementen die van kracht zijn.

Bij mijn aanstelling heb ik, rekening houdend met twee
ordonnanries (wegen en stedebouw) die werden opgesfeld,
aan mijn Administratie gevraagd om geen toelatingen noch
vernieuwingen van toelatingen meer te verstrekken voor de
opstelling van reklamevoorzieningen op de gewestwegen, met
uitzondering evenwel van spandoeken, wimpels of andere
demonteerbare voorzieningen die slechts voor een beperkte
duur worden opgesteld (minder dan een maand), en dit in
overeenstemming met de geldende regels.

Mijn Administratie heeft in toepassing van deze richtlijn
sedert februari 1992 geen toelatingen meer verstrekt. Deze
richtlijn heeft evenwel enkel betrekking op de gewestwegen en
niet op de gemeentewegen waarvoor enkel de lokale besturen
bevoegd zijn.

Question n° 407 de M. Drouart du 29 mars 1993 (Pr.):

Les coJOtrats conclus eatre la Region et les societes de
mobilier urbaia.

En fevrier 1992, un honorable collegue avait interroge le
Ministre sur la problematique du mobilier urbain sur les voi-
ries regionales.

Monsieur le Ministre pourrait-il me preciser depuis ce
moment la liste des marches qu'il a conclus avec des societes
de mobilier urbain, le type de marche (gre a gre, appel d'of-
fres,...), le nom des societes de mobilier urbain concernees, la
forme de la deliberation (contractuelle ou simple autorisation
de voirie) ?

Monsieur le Ministre pourrait-il me preciser si ces contrats
exonerent les societes de mobilier urbain de toute taxe ou
redevance communale ou regionale sur 1'affichage publici-
taire?

Repoase: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
qu'en ce qui concerne le placement de mobilier urbain en voi-
rie regionale, les communes sont bien entendu tenues de solli-
cker une autorisation de la Region en tant que gestionnaire de
ces voiries. Cette autorisation ne dispense nullement de se
conformer aux reglementations urbanistiques en vigueur.

Des mon entree en fonction compte tenu de 1'elaboration en
cours de deux ordonnances (voirie et urbanisme) qui concer-
nent notamment les dispositifs publicitaires, j'ai demande a
mon Administration de ne plus octroyer d'autorisation ou de
renouvellement d'autorisation de placement de dispositifs
publicitaires en voirie regionale, exception fake toutefois
pour calicots, banderoles ou autres dispositifs demontables
poses pour une breve duree (moins d'un mois), et ce en ade-
quation avec les regles en vigueur.

En application de cette directive, mon Administration n'a
plus donne d'autorisations depuis fevrier 1992. Toutefois,
cette directive ne vise que les voiries regionales et non les
voiries communales qui sont de la competence unique des
pouvoirs locaux.
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Ook de opstelling van wachthuisjes op plaatsaanwijzings-
borden aan de metro-ingangen valt niet onder de toepassing
hiervan, en hangt af van de MIVB.

Voor wat betreft de plaatsaanwijzingsborden zullen de
beschikkingen in de toekomst worden bepaald op basis van
het verslag van de studie over de richtingssignalisarie.

En outre. Ie placement d'abribus ou de planimetres aux
bouches de metro n'est pas vise par la presence et depend de la
STIB.

En ce qui concerne les planimetres, les dispositions futures
seront prises a la lumiere du rapport de 1'etude sur la signa-
lisation directionnelle.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 98 van de heer Drouart d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

De aaa de gemeeatea 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 lijst van
de momenteel toegekende subsidies, maar decide 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 hi) hier de andere leden van de Executieve
diende te contacteren.

Zou de heer Staatssecretaris me de lijst kunnen meedelen
van de aan de gemeenten toegekende subsidies voor aangele-
genheden die tot zijn bevoegdheid behoren, alsmede de bedra-
gen per gemeente en per jaar (sedert 1989)? Zou hij me ook
kunnen zeggen onder weike voorwaarden deze subsidies wor-
den toegekend?

Antwoord: In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 533,
gesteld aan de Minister-Voorzitter, heb ik het geachte lid in
mijn schrijven d.d. 25 februari 1993 medegedeeld dat geen
enkele toelage aan de gemeenten via begrotingsartikelen die
door mijn diensten zijn beheerd, toegekend wordt.

Bijgevolg bevestig ik het geachte lid dat de begroting van
het Agentschap « Net Brussel » geen enkele toelage ten gunste
van plaatselijke besturen bevat.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Question n° 98 de M. Drouart du 12 mars 1993 (Fr.):

Les subsides aux communes.

Dans une question ecrite precedence (n° 533), j'avais
interroge Ie Ministre-President concernant la problematique
des subsides accordes aux communes.

Apres m'avoir fourni la liste des differents subsides exis-
tants, Ie Ministre-President a postpose la seconde partie des
reponses aux questions posees portant sur Ie mofttant des sub-
sides octroyes depuis 1'installation de 1'Executif (par annee) a
destination des differentes communes de notre Region.

Le Ministre-President a justifie Ie 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 Secretaire d'Etat pourrait-il me fournir la liste
des subsides a destination des communes qui sont de sa com-
petence ainsi que les montants octroyes par commune et par
annee (depuis 1989)? Pourrait-il egalement m'indiquer les
conditions de subsidiation?

Reponse: Comme suite a la question ecrite n° 533 adressee
a Monsieur le Ministre-President, j'ai informe 1'honorable
membre par courrier en date du 25 fevrier 1993, qu'aucun
subside n'etait accorde aux communes au travers des articles
budgetaires geres par mes services.

Je confirme par consequent a 1'honorable membre que le
budget de 1'agence « Bruxelles-Proprete » ne comprend aucun
subside en faveur des pouvoirs locaux.

Vraag nr. 99 van de heer Drouart d.d. 2 april 1993 (Fr.) :

De publicitaire kosten van de berichten van de Staatssecre-
taris in verscheidene publikaties.

De Staatssecretaris poogt zijn beleid te promoten door in
verschillende publikaties berichfen van algemeeri belang te
laten verschijnen.

Graag vernam ik voor 1992 en 1993 weike publikaties
door de Staatssecretaris werden gecontacteerd om diens be-
richten te laten verschijnen, alsmede wat elk bericht heeft
gekost.

Question n° 99 de M. Drouart du 2 avril 1993 (Fr.) :

Les frais publicitaires des messages du Secretaire d'Etat
dans diverses publications.

Le Secretaire d'Etat tente de promouvoir sa politique en
publiant dans differentes publications des messages « d'inte-
ret general ».

II me plairait de connattre, pour les annees 1992 et 1993, la
liste des publications qui ont ete contactees par le Secretaire
d'Etat pour editer ses publicites ainsi que les montants des
frais pour chacune d'elles.
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Aatwoord: In antwoord op zijn vraag nr. 99 wens ik
allereerst de aandacht van het geachte lid te vestigen op het
feit dat de mededelingen die ik in de media laat plaatsen de
openbare netheid betreffen en dat ze tot doel hebben de
diensten die door « Net Brussel » aangeboden worden te be-
vorderen alsmede de houdingen voor een betere properheid in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

In 1992 en tot 15 april 1993 heb ik mededelingen met
voornoemde doeleinden in de volgende publikaties laten
plaatsen :

SPOT Magazine:
1992 = 99.878 fr.
1993 = 93.210 fr.

Bulletin de 1'Union bruxelloise des donneurs de sang de la
Croix-Rouge:
1992 = 7.410 fr.
1993 = 11.950 fr.

Tijdschrift Dynamiek en Entreprendre :
1992 = 94.405 fr.

La Libre Belgique:
1993 = 57.600 fr.

Vlan en Deze Week in Brussel:
1993 = 141.119 fr.

Reponse: En reponse a sa question n° 99, je signale tout
d'abord a 1'honorable membre que les messages que je fais
passer dans les medias ont trait a la proprete publique et qu'ils
visent a promouvoir les services offerts par « Bruxelles"
Proprete » et les comportemenrs individuels favorables a line
meilleure proprete dans la Region de Bruxelles-Capitale.

En 1992 et Jusqu'au 15 avril 1993, j'ai confie des encarts
s'inscrivant dans les objectifs definis ci-dessus aux publica-
tions suivantes :

SPOT Magazine:
1992 = 99.878 F.
1993 = 93.210 F.

Bulletin de 1'Union bruxelloise des donneurs de sang de la
Croix-Rouge:
1992 = 7.410 F.
1993 = 11.950 F.

Revue Dynamiek en Entreprendre :
1992 = 94.405 F.

La Libre Belgique:
1993 = 57.600 F.

Vlan et Deze Week in Brussel:
1993 = 141.119 F.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financier!, Begroting,

Openbaar Ambt
en Externe Betrekkingen

Vraag nr. 94 van de beer Drouart d.d. 8 februan 1993 (Fr.):

Hulpfoads voor maatschappelijk onderzoek.

In zijn antwoord op mijn vorige schriftelijke vraag, had de
Staatssecretaris mij de bedragen per gemeente medegedeeld
van de Hulpfondsen voor maatschappelijk onderzoek be-
paald 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?

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

Bijgevoegd vindt u een tabel (bijiage 1) waarin de bedragen
zijn opgenomen die eike gemeente uit het Hulpfonds ontving.

Bijiage twee bevat de tabel waarin het aantal sociale
onderzoeken is opgenomen voor de gemeenten die door Inter-
elec van elektriciteit voorzien worden.

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.):

Fonds d'eatraide pour enquete sociale.

Dans sa reponse a une question ecrite precedente. Ie
Secretaire d'Etat m'avait communique les montants, par com-
mune, 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 quel-
les formes?

Pourrait-il egalement me communiquer Ie nombre d'en-
quetes sociales par commune qui ont ete traitees et avec quels
resultats?

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

Ci-joint vous trouverez un tableau (annexe 1) dans lequel
les montants sont repris que chaque commune recoit du
Fonds d'Entraide.

L'annexe 2 contient Ie tableau qui reprend les enquetes
sociales pour les communes ou Interelec fourmt 1'electricite,
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Bijiage drie bevat de tabel waarin het aantal sociale
onderzoeken is opgenomen voor de gemeenten die door Sibel-
gas van elektridteit voorzien worden.

De intercommunales Interelec en Sibelgas deelden mij
bovendien het volgende aangaande de acties van de OCMW's
mee:

— de onderzoeken met als doel uitstel van betaling te
verlenen;

— de onderzoeken, uitgevoerd na de plaatsing van een
vermogensbeperker, zoals voorzien in artikel 4 van .de
ordonnantie betreffende het recht op een minimumlevering
van elektridteit; tot op heden ontvingen de distributie-
maatschappijen geen rapport aangaande deze onderzoe-
ken;

— andere acties ;

* vraag om vrijgesteld te worden van de waarborg;
* aanvraag van het spedfiek sodaal tarief;
'"' financiele tussenkomst in het dossier van een abonnee

met betalingsmoeilijkheden ten einde een afsluiting te
voorkomen of om de aansluidng opnieuw te verkrijgen
(na afsluiting).

L'annexe 3 contient Ie tableau qui reprend les enquetes
sodales pour les communes ou Sibelgaz fournit 1'electridte.

En outre, les intercommunales Interelec et Sibelgaz m'ont
communique ce qui suit concernant les actions menees par les
CPAS :

- les enquetes ayant pour but d'accorder des delais de
paiement;

— les enquetes accomplies apres placement d'un limiteur de
puissance, conformement a 1'article 4 de I'ordonnance rela-
tive au droit a la fourniture minimale d'electridte; a ce
jour, les sodetes de distribution n'ont pas recu de rapport
relatif a ces enquetes;

autres actions :

* demande d'exoneration de la garantie;
* demande du tarif social spedfique;
* intervention financiere dans Ie dossier d'un client en

difficulte de paiement afin d'eviter la coupure d'energie
ou pour proceder au retablissement (apres la coupure).

BIJLAGE 1
Hulpfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ventilatie van het Hulpfonds voor sodaal onderzoek in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - 1992

ANNEXE 1
Ponds d'entraide Region de Bruxelles-Capitale

Ventilation du Ponds d'entraide pour enquete sociale sur la Region de Bruxelles-Capitale — 1992

Gemeenten

Communes

Anderlecht
Oudergem — Auderghem
St-Agatha-Berchem - Berchem-St.-Agathe
Brussel — Bruxelles
Etterbeek
Evere
Vorst - Forest
Ganshoren
Elsene - Ixelles
Jette
Koekelberg
St.-Jans-Molenbeek — Molenbeek-St.-Jean
Sint-Gillis - Saint-Gilles
St.-Joost-ten-Node — St.-Josse-ten-Noode
Schaarbeek — Schaerbeek
Ukkel - Ucde
'Watermaal-Bosvoorde - Watermael-Boitsfort
St.-Lambr.-wbluwe - Woluwe-St.-Lambert
St.-Pieters-Woluwe — Woluwe-St.-Pierre

Bestaansmin

Minimex
75%

Getal

Nombre

486
97
59

1.410
375

72
141
52

454
159

83
463
758
284

1.008
257

37
44
53

limum

Bedrag

Montant

1.158.614
231.246
140.655

3.361.411
893.992
171.647
336.141
123.967

1.082.327
379.053
197.870

1.103.783
1.807.057

677.050
2.403.051

612.683
88.207

104.895
126.351

Bevolkir

Population
25%

Getal

Nombre

89.138
29.254
18.688

136.884
41.297
29.932
47.566
20.603
74.095
38.791
16.004
69.107
44.023
21.167

104.646
75.789
24.846
48.042
38.638

ig

Bedrag

Montant

460.229
150.525
96.488

706.746
213.221
154.542
245.588
106.375
382.560
200.282

82.630
356.807
227.295
109.287
540.298
391.306
128.282
248.046
199.493

Toete
kennen
bedrag

Elektric.

Montant
Elec. a

attribuer

1.618.843
381.771
237.143

4.068.157
1.107.213

326.189
581.729
230.342

1.464.887
579.335
280.500

1.460.590
2.034.352

786.337
2.943.349

216.489
352.941
325.844

Totalen — Totaux 6.292 15.000.000 968.410 5.000.000 20.000.000
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BIJLAGE 2
Intercommunale Interelec

Aantal sociale onderzoeken per gemeente

Gemeenten Aantal Bedrag

Anderlecht 53 455.382
Oudergem 4 71.746
St-Agatha-Berchem 71 962.181
Etterbeek 138 1.505.553
Vorst 19 241.528
Elsene 25 264.230
Koekelberg 16 195.414
St.-Jans-Molenbeek 344 4.445.188
Ukkel 45 632.644
Watermaal-Bosvoorde 12 103.813
St.-Lambr.-Woluwe 14 236.934
Sfc-Pieters-Woluwe 11 105.488

Totalen 752 9.220.101

BIJLAGE 3
Intercommunale Sibelgas

Aantal sociale onderzoeken per gemeente

Gemeenten Aantal Bedrag

Anderlecht 0 0
Brussell 12 171.853
BrusselII 6 66.178
Evere 37 512.714
Ganshoren 7 117.199
Jette 19 232.910
St.-Joost-ten.Node 162 1.224.427
Schaarbeek 206 1.585.535
Elsene 2 33.308
Sint-Gillis 8 88.896

Totalen 459 4.033.020

Vraag nr. 95 van de heer Drouart d.d. 15 februari 1993 (Fr.):

De gasafsluitingen in hot Brussels Hoofdstedelijk 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 ?

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

De intercommunale Interelec kan geen onderscheid tussen
afsluitingen van gas- en elektriciteitsmeters maken en beschikt
bovendien niet over cijrers per gemeente (bi)lage 1).

Alleen de intercommunale Sibelgas is in staat enkel de
gasafsluitingen op te geven (bijiage 2) en slechts voor het jaar
1992.

ANNEXE 2
Intercommunale Interelec

Nombre d'enquetes sociales par commune

Communes Nombre Montant

Anderlecht 53 455.382
Auderghem 4 71.746
Berchem-St.-Agathe 71 962.181
Etterbeek 138 1.505.553
Forest 19 241.528
Ixelles 25 264.230
Koekelberg 16 195.414
Molenbeek-St.-Jean 344 4.445.188
Uccle 45 632.644
Watermael-Boitsfort 12 103.813
Woluwe-St.-Lambert 14 236.934
Woluwe-St.-Pierre 11 105.488

Totaux 752 9.220.101

ANNEXE 3
Intercommunale Sibelgaz

Nombre d'enquetes sociales par commune

Communes Nombre Montant

Anderlecht 0 0
Bruxelles I 12 171.853
Bruxelles II 6 66.178
Evere 37 512.714
Ganshoren 7 •117.199
Jette 19 232.910
St.-Josse-ten-Noode 162 1.224.427
Schaerbeek 206 1.585.535
Ixelles 2 33.308
Saint-Gilles 8 88.896

Totaux 459 4.033.020

Question n° 95 de M. Drouart du 15 fevrier 1993 (Fr.):

Les coupures de gaz dans la Region de Bruxelles-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 ?

i?eponse;J'ai 1'honneur de donner a 1'honorable membre les
elements de reponse suivants :

L'mtercommunale Interelec ne peut pas distinguer entre les
coupures de compteurs de gaz et d'electricite et ne dispose
d'ailleurs pas de chiffres par commune (annexe 1).

Seui 1'mtercommunale Sibelgaz est en etat de fournir des
chiffres de coupures de gaz (annexe 2) mais seulement pour
1'annee 1992.
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Aangaande het zakencijfer, de winst en de verdeling van de
winst van de gasdistributiemaatschappijen verwijs ik het
geachte lid naar het jaarrapport 1992 dat echter pas beschik-
baar is nadat het aan de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders werd voorgelegd, vermoedelijk in de loop van
de maand mei.

Concernant Ie chiffre d'affaires, Ie benefice et la distribu-
tion de ce benefice des societes de distribution de gaz, je refere
1'honorable membre au rapport annuel 1992 qui ne sera
disponible qu'apres 1'approbation de ce rapport par-1'assem-
blee generate ordinaire des actionnaires. Cela aura probable-
nient lieu au cours du mois de mai.

BIJLAGE1
Intercommunale Interelec

Aantal afsluitingen van tellers «alleen gas» en «gas + elektriciteit»

ANNEXE 1
Intercommunale Interelec

Nombre de fermetures de compteurs «gaz» suite au defaut de paiement des clients residentiels

Gas + elektriciteit
Gaz + electricity

1990 1991 1992

Totaal afsluitingen
Total fermetures
Totaal opnieuw aangesloten klanten
Total clients retablis
Totaal «klanten verhuisd»
Total «clients demenages»

1.122
(*) 449

540

1.327
(*) 429

540

1.474
(*) 602

641

Saldo: totaal van de verzegelde klanten
gedurende het jaar
Solde: total des clients scelles dans 1'annee

358 231

Er zijn geen cijfers per gemeente beschikbaar.
(*) Het aantal klanten dat opnieuw werd aangesloten heeft betrekking op het

aantal afsluitingen gedurende het beschouwde jaar. In dit cijfer is dus niet
het aantal klanten opgenomen bij wie de aansluiting werd hersteld tijdens
het of de voorgaande ja(a)r(en).

Les chifires par commune ne sont pas disponibles.
(*) Le nombre de clients retablis se refere aux fermetures effectuees au cours de

1'annee consideree. Ne sont done pas compris dans ce chiffre les retablisse-
ments des clients scelles la ou les annee(s) precedente(s).

BIJLAGE2
Intercommunale Sibelgas

Aantal afsluitingen van tellers «gas» ingevolge niet-betaling door residentiele klienten

ANNEXE 2
Intercommunale Sibelgaz

Nombre de fermetures de compteurs «gaz» suite au defaut de paiement des clients residentiels

Gemeenten
—

Communes

Anderlecht
Brussel - Bruxelles
Brussel II - Bruxelles II
Evere
Ganshoren
Jette
St.-Joost-ten-Node - St.-Josse-ten-Noode
Schaarbeek - Schaerbeek
St.-Gillis - St.-Gilles

Totaal afsluitingen
Total fermetures
Totaal opnieuw opgenomen klanten
Total clients rftablis
Totaal «eruit gezette klanten »
Total «clients deloges»
Saldo vorig jaar
Solde annee precedente

1990
1992 Seui le gaz

351
13
2

67
64

138
158
637
430

(*) 1.860

(*) - 1.234

(*) 565

(*) + 150

1991

270
17

"8
69
60

105
150
473
83

(**) (*) 1.238

(*) - 868

(*) - 392

(*) + 211

1992 Alleen gas
—

345
219
72'
68
46
90

108
423
207

1.578

- 931

-363

+ 54

Totaal verzegelde klanten
Total clients scelles

211 189 338

(*) Voor de jaren 1990 en 1991 kan er geen verschil tussen «gas» en
« elektriciteit» gemaakt worden.

(**) 1991 vertoont een lichte daling aangaande het aantal uitgevoerde
afsluitingen. Dit is te wijten aan de vertraging veroorzaakt door
een herstructurering van de gemformatiseerde procedures.

N.B. De gemeente Elsene, waar enkel elektriciteit geleverd wordt,
komt niet in de statistiek voor.

(*) La differenciation entre «gaz» et «electricite» ne pent etre
etablie pour 1990 et 1991.

(**) L'annee 1991 presente une diminution quant au nombre de
fermetures executees. Celle-ci est due au retard cause par une
restructuration des procedures informatiques.

N.B.: La commune d'lxelles, desservie uniquement en electricity,
n'intervient pas dans la statistique.
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Vraag nr. 98 van de heer Drouart d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

De aaa de gemeentea 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 lijst van
de momenteel toegekende subsidies, maar decide me ook mee
dat ik pas later de lijst zou ontvangen van de (j'aar)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 Staatssecretaris me de lijst kunnen meedelen
van de aan de gemeenten toegekende subsidies voor aangele-
genheden 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 ?

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

Binnen mijn bevoegdheid energie kunnen er binnen het
kader van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 subsi-
dies aan niet-commerciele instellingen (scholen en ziekenhui-
zen) worden toegekend voor energiebesparende investerin-
gen. De investeringen moeten kaderen binnen bijiage X van
de Wet op de Inkomstenbelastingen van 4 maart 1965. Indien
de investering opgenomen is in deze bijiage X wordt een
subsidie van 20 % toegekend.

Bovendien worden op dit ogenblik facultatieve toelagen
van 10 % voor energiebesparende investeringen, gerealiseerd
via de « derde investeerder », toegekend.

Bijgevoegd vindt u een lijst met de instellingen aan wie
dergelijke toelagen werden toegekend.

Question n° 98 de M. Drouart du 12 mars 1993 (Fr.):

Les subsides aux communes.
Dans une question ecrite precedente (n° 533), j'avais

interroge Ie Ministre-President concernant la problematique
des subsides accordes aux communes.

Apres m'avoir fourni la liste des differents subsides exis-
tants. Ie Ministre-President a postpose la seconde partie des
reponses aux questions posees portant sur Ie montant des
subsides octroyes depuis 1'installation de 1'Executif (par
annee) a destination des dirferentes communes de notre
Region.

Le Ministre-President a justifie Ie 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 Secretaire d'Etat pourrait-il me fournir la liste
des subsides a destination des communes qui sont de sa
competence ainsi que les montants octroyes par commune et
par annee (depuis 1989) ? Pourrait-il egalement m'indiquer les
conditions de subsidiation ?

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

Au sein de ma competence energie, des subsides pour
investissements economiseurs d'energie peuvent etre attribues
a des institutions non-commerciales (ecoles et hopitaux) dans
le cadre de 1'arrete royal du 10 fevrier 1983. Les investisse-
ments doivent etre repris dans 1'annexe X de la Loi sur les
Impots des Revenus du 4 mars 1965. Si 1'investissement est
repris dans 1'annexe X, un subside de 20 % est attribue.

En outre, en ce moment des subventions facultatives de
10 % sont attribuees pour des investissements economiseurs
d'energie, realises dans le cadre du «tiers investisseur .

Ci-joint vous trouverez une liste avec les institutions, a qui
de telles subventions ont etc attribuees.

Subsidies in het kader van koninklijk besluit d.d. 10 februari 1983
(Scholen en hospitalen, vanaf 1 januari 1990)

Dossiernr.

E 90-001 op
13/9/90

E 90-002 op
16/10/90
H 91-003 op
24/12/90
E 91-007 op
23/12/91

H 91-004 op
31/12/91
E 91-006 op
19/12/91

H 92-005 op
12/5/92
E 93-008 op
26/1/93

Aanvragen

Gemeente
Schaarbeek

V.z.w. Hiskwa

OCMWvan
Brussel
Zusters
Annunciaten

OCMWvan
Brussel
V.z.w. Christelijke
Sociale
Vrouwenactie
OCMWvan
Brussel
V.z.w. Christelijke
Sociale
Vrouwenactie

Gemeente

Schaarbeek

1070 Brussel

1000 Brussel

3000 Leuven

1000 Brussel

1210 Brussel

1000 Brussel

1210 Brussel

Plaats invest.

Schaarbeek

1070 Brussel

1000 Brussel

1150 Brussel

1000 Brussel

1210 Brussel

Brugmann(1090)

1210 Brussel

Soort invest.

Verschillende
scholen
(isolatie)
Isolatie school

Ursulines

SchoolF.de
Keusterstraat
Isolatie
Regulatie

2 scholen
nieuwe ramen

Brugmann-
complex
2 scholen
nieuwe ramen

Bedrag invest.

169.909

441.887

8.815.620

In behandeling

1.051.239

In behandeling

29.916.850

In behandeling

Subsidie

33.982

88.377

1.763.120

210.248

5.983.370
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H 91-003

H 92-005

Subsides dans Ie cadre de I'arrete royal du 10 f wrier 1983
(Ecoles et hopitaux, a partir du 1" janvier 1990)

N° dossier

E 90-001 Ie
13/9/90

E 90-002 Ie
16/10/90

H 91-003 Ie
24/12/90

E 91-007 Ie
23/12/91

H 91-004 Ie
31/12/91

E 91-006 Ie
19/12/91

H 92-005 Ie
12/5/92

E 93-008 Ie
26/1/93

Sub

OCMW van Brus-
sel

OCMW van Brus-
sel

Demandes

Commune de
Schaerbeek

A.s.b.l. Hiskwa

CPASdeBruxelles

Zusters
Annunciaten

CPASdeBruxelles

A.s.b.l.
Christelijke
Sociale
Vrouwenactie

CPASdeBruxelles

A.s.b.l.
Christelijke
Sociale
Vrouwenactie

sidies in het kader

•I 000 Brussel

-1000 Brussel

Commune

Schaerbeek

1070 Bruxelles

1000 Brim-lies

3000 Leuven

1000 Bruxelles

1210 Bruxelles

1000 Bruxelles

1210 Bruxelles

van de actie « Der

1000 Brussel

1090 Brussel

Lieu invest.

Schaerbeek

1070 Bruxelles

1000 Bruxelles

1150 Bruxelles

1000 Bruxelles

1210 Bruxelles

.Brugmann (1090)

1210 Bruxelles

•de investeerder »

Ursulines

Brugmann-
ziekenhuis

Sorte invest.

Differentes
ecoles
(isolation)

Isolation ecole

Ursulines

Ecole, rue F.
de Keuster
Isolation

Regulation

2 ecoles
nouvelles
fenetres

Complexe
Brugmann

2 ecoles
nouvelles
fenetres

8.815.620

29.916.850

Montant invest.

169.909

441.887

8.815.620

En traitement

1.051.239

En traitement

29.916.850

En traitement

881.562
(perspectief)

2.830.485
(perspectief)

Subside

33.982

88.377

1.763.120

210.248

5.983.370

H 91-003

H 92-005

Subsides dans Ie cadre de Faction «r Tiers investisseur »

CPASdeBruxelles 1000 Bruxelles 1000 Bruxelles Ursulines

CPAS de Bruxelles 1000 Bruxelles 1090 Bruxelles Hopital
Brugmann

8.815.620 881.562
(perspective)

29.916.850 2.830.485
(perspective)

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vraag nr. 259 van mevrouw Grouwels d.d. 12 maart 1993
(Fr.):

Oude omwallingea van Brussel.

a) Weike zijn de initiatieven die de Executieve heeft
genomen om de resten van de omwalling te behouden
en te herwaarderen?

b) Welk zijn in casu de maatregelen van ruimtelijke ordening
genomen om deze omwalling te valoriseren?

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

de la Conservation de la Nature
et de la Politique de PEau

Question n- 259 de M°" Grouwels du 12 mars 1993 (Fr.) :

Aaciennes enceintes de Bruxelles.

a) Quelles initiatives 1'Executif a-t-il prises pour conserver et
revaloriser les restes de 1'enceinte?

b) Quelles sont en 1'occurrence les mesures d'amenagement
du territoire prises pour valoriser cette enceinte?

384
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Het antwoord op deze vragen zai de Brusselaars toelaten te
oordelen over de invulling van het begrip « Brusselse identi-
teit » : beperkt zich dit inderdaad tot een materiele belangen-
behartiging of zit er ook enige ziel in?

Aatwoord: De oude omwallingen van Brussel zijn een van
de belangrijkste middeleeuwse overblijfselen van de stad en zij
weerhouden al onze aandacht,

De KoninkliJke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen is zeer waakzaam met betrekking tot werkzaamhe-
den wanneer projecten de oude omwalling zouden kunnen
raken.

Inzake beschenning : de Plebaantoren met inbegrip van de
toegangstoren en de muur van de courtine werd op 27 juni
1991 beschermd. Daar net naast, Wildewoudstraat 16, wer-
den de gevels, de bedakingen, het gebinte en de kelderverdie-
ping beschermd op 2 april 1992. Tenslotte is er nog de hoek-
toren, de Anneessenstoren genoemd, aan de Keizerslaan die
op 20 februari 1992 beschermd werd.

De nieuwe beschermingsmaatregelen, van kracht door de
ordonnantie inzake het behoud van het onroerend erfgoed
van 4 maart 1993, zullen de bescherming van het geheel van
de omwalling, dat beschouwd wordt als een architectonisch
geheel, vergemakkelijken. Zij legt ook de verplichring op aan
eenieder die een toevallige ontdekking zou doen, daar mel-
ding van te maken.

Bovendien zai de KoninkliJke Commissie voor Monumen-
ten en Landschappen voor elk beschermd monument een vrij-
waringszone voorstellen die moet toelaten het monument te
herwaarderen. Dit geldt ook voor de beschermde stukken van
de omwalling.

Aan de andere kant zai de nieuwe ordonnantie over het
archeologisch erfgoed, die nu in de maak is, toelaten de
archeologische opgravingen, die op het grondgebied van het
gewest plaatsvinden, beter te controleren en te coordineren.

Tenslotte kan u zich inzake de maatregelen met betrekking
tot de ruimtelijke ordening best wenden tot de Minister-
Voorzitter, die voor dat domein bevoegd is.

La reponse a ces questions permettra aux Bruxellois de
juger du contenu du concept d'« identite bruxelloise » : se
limite-t-il a la defense d'interets materiels ou a-t-il aussi une
ame?

Repoase: La premiere enceinte de Bruxelles est un des
principaux vestiges medievaux de la ville et retient toute notre
atte.ntion.

La Commission royale des Monuments et des Sites est
particulierement vigilante, en matiere de travaux, lorsque des
projets risquent de toucher a 1'enceinte.

En matiere de classement, la tour du Pleban y compris la
tourelle d'acces et Ie mur de courtine ont ete classes Ie 27 juin
1991. Juste a c6te, rue du Bois Sauvage n° 16, les facades, toi-
tures, charpente et sous-sol ont ete classes Ie 2 avril 1992.
Enfin, la Tour de coin dite Tour Anneessens au boulevard de
1'Empereur a ete classee Ie 20 fevrier 1992.

Les nouvelles mesures de protection en vigueur avec
1'ordonnance relative a la conservation du patrimoine immo-
bilier du 4 mars 1993 permettront de faciliter la protection de
la totalite de 1'enceinte, consideree comme un ensemble archi-
tectural. Elle oblige egalement toute personne qui ferait une
decouverte fortuite a la signaler.

En outre, la Commission royale des Monuments et des Sites
proposera pour chaque bien classe une Zone de protection qui
permettra de Ie mettre en valeur. Ceci vaut aussi pour les
troncons proteges de 1'enceinte.

D'autre part, une nouvelle ordonnance en preparation sur
Ie patrimoine archeologique, permettra de mieux contr61er et
coordonner les fouilles archeologiques qui sont realisees sur Ie
territoire regional.

Enfin, en matiere de mesures d'amenagement du territoire,
vous interrogeriez plus utilement Ie Ministre-President, com-
petent en ce domaine.

Vraag nr. 260 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 lijst van
de momenteel toegekende subsidies, maar decide 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 ver-
leend.

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 Staatssecretaris me de lijst kunnen meedelen
van de aan de gemeenten toegekende subsidies voor aangele-
genheden die tot zijn bevoegdheid behoren, alsmede de bedra-
gen per gemeente en per jaar (sedert 1989)? Zou hij me ook
kunnen zeggen onder weike voorwaarden deze subsidies
worden toegekend?

Question n° 260 de M. Drouart du 12 mars 1993 (Fr.)

Les subsides aux communes.

Dans une question ecrite precedente (n° 533), j'avais
interroge Ie Ministre-President concernant la problematique
des subsides accordes aux communes.

Apres m'avoir fourni la liste des differents subsides exis-
tants, Ie Ministre-President a postpose la seconde partie des
reponses aux questions posees portant sur Ie montant des sub-
sides octroyes depuis 1'installation de 1'Executif (par anntie) a
destination des differentes communes de notre Region.

Le Ministre-President a justifie Ie 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 Secretaire d'Etat pourrait-il me fournir la liste
des subsides a destination des communes qui sont de sa
competence ainsi que les montants octroyes par commune et
par annee (depuis 1989)? Pourrait-il egalement m'indiquer les
conditions de subsidiation?



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 24 mei 1993 (nr. 30)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 24 mai 1993 (n° 30) 3067

Aatwoord: Inzake het beschermd erfgoed, kent de Execu-
tieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest op mijn aan-
vraag een subsidie toe voor de restauratie, het onderhoud en
het behoud van gemeentelijke goederen in naleving van de
voorwaarden die in de wet van 7 augustus 1931 op het be-
houd van monumenten en landschappen vastgelegd werden.

Het financiele aandeel van het gewest is vastgesteld op
60 % van het globale bedrag van de subsidieerbare werken
krachtens het regentsbesluit van 2 juli 1949. Dit besluit regelt
het aandeel van de Staat inzake subsidies voor de uitvoering
van werken door de provincies, gemeenten, gemeentelijke
verenigingen, openbare bijstandscommissies, kerkfabrieken
en verenigingen van de polders. Dit besluit regelt het geval
van de kerken; het is een bevoegdheid van de Gewestelijke
Minister belast met het Erfgoed en van de Minister van
Justitie.

Artikel 2, § II van dit besluit is ingetrokken door het
koninklijk besluit van 22 februari 1974 dat het aandeel van
de Staat regelt inzake subsidies voor de uitvoering van cultu-
rele en sportieve infrastructuurwerken door de provincies,
gemeenten, agglomeraties, federaties en verenigingen van
gemeenten en de Cultuurcommissies van de Brusselse Agglo-
meratie. Dit betreft elk burgerlijk goed in eigendom van de
gemeente (onveranderde subsidieverhouding van 60 %).

Lijst van de toegekende subsidies sinds de installatie van de
Gewestelijke Executieve in 1989 :

1. Gemeentelijke goederen.

Brussel

- « De Coninck van Spagnien » Grote Markt (4.058.991 fr.
Beslissingen van de Executieve van 15.05.90 en 20.09.90);

- Stadhuis (51.954.160 fr. Beslissing van de Executieve van
06.12.90);

- Bellonehuis (3.517.692 fr. Beslissingen van de Executieve
van 06.12.90 en 14.11.91);

- Kruitmolenstraat 10-12 (1.358.210 fr; Beslissing van de
Executievevan21.01.93).

Jette

- Dieleghemabdij (3.291.657 fr. Beslissing van de Execu-
tieve van 08.03.90).

Sint-Gillis

- Gemeentehuis (67.333.573 fr. Beslissing van de Execu-
tieve van 30.09.90);

- Hortamuseum (2.874.670 fr. Beslissingen van de Execu-
tieve van 08.11.90 en 11.07.91).

Vorst

- Gemeentehuis (3.626.123 fr. Beslissing van de Executieve
van 12.11.92).

2. Kerken.

Anderlecht

- Heilige Sint-Pieter en Sint-Guidokerk (61.479.000 fr.
Beslissing van de Executieve van 10.12.92).

Repoase: En matiere de patrimoine classe, 1'Executif de la
Region bruxelloise, sur ma proposition, accorde une subven-
tion a la restauration, 1'entretien et la conservation de biens
communaux dans Ie respect des conditions emises par la loi
du 7 aout 1931 sur la conservation des monuments et sites.

.[.'intervention financiere regionale est fixee a 60 % du
montant global des travaux subsidiables en vertu de 1'arrete
du Regent du 2 juillet 1949. Get arrete regle 1'intervention de
1'Etat en matiere de subsides pour 1'execution de travaux par
les provinces, communes, associations de communes, com-
missions d'assistance publique, fabriques d'eglise et associa-
tions de polders ou de wateringues. Le cas des eglises est traite
par cet arrete et est une competence du Mmistre regional
charge du Patrimoine, et du Ministre de la Justice.

L'article 2, § II de cet arrete est abroge par 1'arrete royal du
22 fevrier 1974 qui regit 1'intervention de 1'Etat en matiere de
subventions pour 1'execution de travaux d'infrastructure
culturelle et sportive executes par les provinces, communes,
agglomerations, federations et associations de communes et
les Commissions de la Culture de 1'Agglomeration bruxel-
loise. Ceci concerne tout bien civil propriete de la commune
(taux de subvention de 60 % inchange).

Liste des subsides accordes depuis 1'installation de 1'Execu-
tif regional en 1989 :

1. Biens communaux.

Bruxelles

- « Le Roi d'Espagne » Grand'Place (4.058.991 F. Deci-
sions de 1'Executif des 15.05.90 et 20.09.90);

- Hotel de VUle (51.954.160 F. Decision de 1'Executif du
06.12.90);

- Maison de la Bellone (3.517.692 F. Decisions de 1'Executif
des 06.12.90 et 14.11.91);

- Rue de la Poudriere 10-12 (1.358.210 F. Decision de
PExecutifdu21.01.93).

Jette

- Abbaye de Dieleghem (3.291.657 F. Decision de 1'Execu-
tif du 08.03.90).

Saint-Gilles

- Hotel communal (67.333.573 F. Decision de 1'Executif du
20.09.90);

- Musee Horta (2.874.670 F. Decisions de 1'Executif des
08.11:90 et 11.07.91).

Forest

- H6tel communal (3.626.123 F. Decision de 1'Executif du
12.11.92).

2. Eglises.

Anderlecht

- Saints Pierre et Guidon (61.479.000 F. Decision de
1'Executif du 10.12.92).
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Brussel

- Onze-Lieve-Vrouw der Rijke-Klaren (19.558.470 fr. Be-
slissingen van de Executieve van 25.04.91 en 19.08.91);

- Onze-Lieve Vrouw van de Zavelkerk (70.075.816 fr. Be-
slissing van de Executieve van 06.12.90);

- Sint-Jacob-ten-Coudenberg 2.750.464 fr. Besiissing van de
Executieve van 23.07.92);

- Sint-Katelijnekerk (2.583.823 fr. Besiissing van de Execu-
tieve van 29.11.90);

- Sint-Elisabethkerk te Haren (1.525.079 fr. Besiissing van
de Executieve van 20.12.90).

Brussel-Elsene

- Onze-Lieve-Vrouw ter Kamerenkerk (38.099.271 fr. Be-
siissing van de Executieve van 13.12.90).

Vorst

- Sint-Denijskerk (22.334.512 fr. Besiissing van de Execu-
tieve van06.02.92).

Sint-Jans-Molenbeek

- Heiuge-Johannes-de-Doper (5.345.491 fr. Besiissing van
de Executieve van 31.10.91).

Bruxelles

- Notre-Dame des Riches-Claires (19.558.470 F. Decisions
de 1'Executif des 25.04.91 et 19.08.91);

- Notre-Dame du Sablon (70.075.816 F. Decision de 1'Execu-
tif du 06.12.90);

- Saint-Jacques sur Coudenberg (2.750.464 P. Decision de
1'Executif du23.07.92);

- Sainte-Catherine (2.583.823 F. Decision de 1'Executif du
29.11.90);

- Sainte-Elisabeth a Haren (1.525.079 F. Decision de 1'Exe-
cutif du 20.12.90).

Bruxelles-Ixelles

- Notre-Dame de la Cambre (38.099.271 P. Decision de
1'Executif du 13.12.90).

Forest

- Saint-Denis (22.334.512 F. Decision de 1'Executif du
06.02.92).

Molenbeek-Saint-Jean

- Saint-Jean-Baptiste (5.345.491 F. Decision de 1'Executif du
31.10.91).

Vraag nr. 261 van de heer Drouart d.d. 2 april 1993 (Fr.):

De publicitaire kosten van deberichten van de Staatssecreta-
ris in verscbeidene publikaties.

De Staatssecretaris poogt zijn beleid te promoten door in
verschillende publikaties berichten van algemeen nut te laten
verschijnen.

Graag vernam ik voor 1992 en 1993 weike publikaties door
de Staatssecretaris werden gecontacteerd om diens berichten te
laten verschijnen, alsmede wat elk bericht heeft gekost.

Antwoord: Ik heb het genoegen het geachte lid te vertellen
dat sinds ik mijn functie waarnam, er bij twee gelegenheden
berichten van algemeen belang verschenen in de pers die
afkomstig zijn van mijn Kabinet en dit in verband met« Monu-
menten en Landschappen ».

1. La Cite.

Een bericht van algemeen belang onder de vorm van een
reeks artikelen met als titel « Bruxelles a 1'heure du patri-
moine » (Brussel in de ban van het erfgoed) werd op 11,18 juni
en 2 juli 1992 gepubliceerd. Deze publikatie heeft 99.000 fr.
BTW niet inbegrepen gekost.

2. Wedstrijd van het erfgoed die in samenwerking met mijn
Kabinet georganiseerd wordt in « LaLanterne » - « LeVlan ».
Ter gelegenheid van deze wedstrijd werd op 19 maart een
bericht van algemeen belang gepubliceerd in « La Lanterne ».
Voor deze aktie was een bedrag van 100.000 fr. BTW niet
inbegrepen, nodig.

Inzake taxi's en verhuis- en installatietoelagen kan ik u
verzekeren dat geen enkel contact werd opgenomen met kran-
ten in verband met een publikatie voor eigen belang.

Question n° 261 de M. Drouart du 2 avril 1993 (Pr.):

Les frais publidtaires des messages du Secretaire d'Etat dans
diverses publications.

Le Secretaire-d'Etat tente de promouvoir sa politique en
publiant dans differentes publications des messages « d'interet
general ».

II me plairait de connattre, pour les annees 1992 et 1993, la
liste des publications qui ont ete contactees par le Secretaire
d'Etat pour editor ses publicites ainsi que les montants des frais
pour chacune d'elles.

Reponse: J'ai le plaisir d'aviser 1'honorable membre que
depuis mon entree en fonction, des « messages d'interet gene-
ral » en provenance de mon Cabinet ont ete publics a deux
reprises dans la presse et ce a propos de la competence « Monu-
ments et Sites ».

1. La Cite.

Un « message d'interet general, sous forme d'articles d'in-
formation intitules « Bruxelles a 1'heure du patrimoine », a 6t6
public les 11,18 juin et 2 juillet 1992. Cette publication a coute
99.000 F HTVA.

2. Concours sur le patrimoine organise dans « La Lan-
terne » - « Le Vlan » en collaboration avec mon Cabinet. A
1'occasion de ce concours, un « message d'interet general » a
etc public dans « La Lanterne » du 19 mars. Un montant de
100.000 F HTVA a ete consacre a cette action de sensibilisa-
tion.

En matiere de taxi et d'allocations sociales de logement et en
reprenant les termes meme de votre question, je puis vous
assurer q'aucune « publication n'a ete contactee pour editer
mes publicites ».
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369 de Lobkowicz »

388 de Lobkowicz o

392 Debry o

418 Vandenbossche o

457 de Marcken de Merken * *

476 Cauwelier "

498 Galand *

533 Drouart o

544 Huytebroeck *

567 Hermans "•

naux.
Vernieuwing van het stadsweefsel — Subsidies van de Execu- 2994

tieve.
Renovation du tissu urbain. — Subventions accordees par

1'Executif.
Organogram van de afdeling informatica in de verschillende 2994

gemeenten.
Organigramme du personnel charge du departement de

1'informatique dans les differentes communes.
Onderzoeksopdrachten. 2994
Missions d'etudes.
Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St-Gillis. 2994
Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles.
De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten inzake 2995

stadsvernieuwing.
Le remboursement des avances recuperables en matiere de

renovation urbaine.
Renovatie- en saneringspremies. 2995
Primes a la renovation et a 1'assainissement.
Het Verbindingsbureau Brussel-Europa. 3000
Le Bureau de liaison Bruxelles-Europe.
Studie- en Onderzoeksopdrachten door externe organisaties. 2967
Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs.
Vertegenwoordiging van de Executieve in de adviescom- 2967

missies voor schoolvervoer.
Representation de 1'Executif dans les commissions consulta-

tives du transport scolaire.
De gewestelijke subsidies voor de gemeenten. 2995
Les subsides regionaux aux communes.
Subsidies voor het herstel van de stoepen in de Ander- 2967

lechtstraat.
Subsides pour le reamenagement des trottoirs de la rue

d'Anderlecht.
Bijkomende inventarisering van clandestiene kantoren door 2968

de gemeente Etterbeek.
Recensement complementaire de bureaux clandestins par la

commune d'Etterbeek.
* * Vastgoedbeslissingen ten gunste van de Europese instellingen. 3000

Decisions immobilieres au profit des institutions europeen-
nes.

** Uitvoeringsregels voor het gewestelijk ontwikkelingsplan. 3001
Modalites d'execution du Plan regional de Developpement.
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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

21. 1.1993 576 de Patoul

25. 1.1993 578 Nagy

27. 1.1993 581 Nagy.

5. 2.1993 583 Nagy

2. 2.1993 584 Nagy

2. 2.1993 585 Adriaens

5. 2.1993 587 Nagy

5. 2.1993 588 de Lobkowicz

15. 2.1993 589 de Lobkowicz

11. 2.1993 592 Vandenbossche

15. 2.1993 593 Clerfayt

17. 2.1993 594 Guillaume-Vanderroost

18. 2.1993 595 Nagy

24. 2.1993 597 Drouart

24. 2.1993 598 Drouart

24. 2.1993 600 Drouart

4. 3.1993 602 de Lobkowicz

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

De staat van de leegstaande gebouwen in Brussel. 2968
L'etat de la situation concernant les immeubles inoccupes a

Bruxelles.
De dringende noodzakelijkheid in de besluiten van de 2995

Executieve (vervolg).
L'urgence invoquee dans les arretes d'Executif (suite).
De vestiging van kantoren van Europese regio's in de 2995

Europese wi]k.
L'implantation de bureaux des regions d'Europe dans Ie

quartier europeen.
De toepassing van de omzendbrief met betrekking tot de 2996

hotels.
L'application de la circulaire relative aux etablissements

hoteliers.
De naleving van de ordonnantie op de stedebouw. 3002
Le suivi de 1'ordonnance urbanisme.
Het Urbis-kaartensysteem. 3003
Le systeme de cartographic informatisee Urbis.
De inventaris van de leegstaande gebouwen. 3005
Recensement des immeubles abandonnes.
Heraanleg van de stoepen in Elsene en Brussel. 3006
Reamenagement des trottoirs a Ixelles et a Bruxelles.
De uitbetaling van de gewestelijke subsidies voor de voet- 3007

paden.
Liquidations des subsides regionaux relatifs aux voies de

circulation pietonne.
Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden 2996

van parastatale instellingen.
Emplacement de statioimement gratuit pour les fonction-

naires et membres du personnel de parastataux.
De achterstand in het aanbrengen van een nieuwe wegbedek- 2968

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.
Reserve GEKO's die voldoen aan de kwalificatievoorwaarden 3010

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 3011

(vervolg).
L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif (suite).
De sociale onderzoeken in het raam van de SST-werken. 2968
Les enquetes sociales effectuees dans la cadre des travaux du

TGV.
De afgifte van een stedebouwkundige vergunning voor een 3012

hondepiste.
La delivrance d'un permis d'urbanisme pour une piste

d'education canine,
De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke 3013

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 consultarifs.

Gemiddeld jaarlijks uurrooster van de gemeentelijke en 3013
gewestelijke ambtenaren.

Moyenne horaire annuelle de travail des fonctionnaires
communaux et regionaux.
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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

2. 3.1993 603 Adriaens

12. 3.1993 604 Nagy

8. 3.1993 605 Creyf

12. 3.1993 606 Nagy

12. 3.1993 607 Nagy

12. 3.1993 608 Guillaume

12. 3.1993 609 Vandenbossche

12. 3.1993 610 Vandenbossche

18. 3.1993 611 Nagy

22. 3.1993 612 Nagy

22. 3.1993 613 Nagy

22. 3.1993 614 Nagy

22. 3.1993 615 Nagy

2. 4.1993 616 Drouart

5. 4.1993 617 Drouart

14. 4.1993 618 Nagy

"' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

* * Question avec reponse

Het veldonderzoek in samenwerking met de gemeente Etter- 3013
beek.

L'enquete de terrain realisee en collaboration avec la com-
mune d'Etterbeek.

De werking van de Gewestelijke Commissie voor de Ruim- 3015
telijke Ordening.

Le fonctionnement de la Commission regionale d'Amenage-
ment du Territoire.

Nieuwe organisatie van de Brusselse Gewestelijke 3016
Economische en Sociale Raad.

Nouvelle organisation du Conseil economique et social
regional bruxellois.

De dringende noodzakelijkheid waarop men zich in de 2968
besluiten van de Executieve beroept (vervolg). •

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

De dringende noodzakelijkheid waarop men zich in de 3016
besluiten van de Executieve beroept (vervolg).

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

Gewestelijke vertegenwoordiging in het Centrum voor gelij- 2968
kheid van kansen en voor racismebestrijding.

Representation regionale au Centre pour 1'egalite des chances
et la lutte centre le racisme.

Tewerkstelling van Gesco's in Brusselse gemeentebesturen. 2969
ACS employes dans les communes bruxelloises.

Toevoegen van punten aan de agenda van gemeenteraads- 3017
zittingen.

Ajout de points a 1'ordre du jour des seances de conseil
communal.

Verlaten en op renovatie wachtende kantoorgebouwen. 3018
Immeubles de bureaux a 1'abandon ou en attente de

renovation.

Gewestelijke subsidie voor herstelwerken aan de voetpaden te 2969
Molenbeek.

La subsidiation par la Region des travaux de refection des
trottoirs a Molenbeek.

Gebouwen aangekocht door het Bedrijf van Aanleg van de 2970
Agglomeratie.

Proprietes acquises par la Regie d'Amenagement de 1'Ag-
glomeration.

«Maison de la Francite» (vervolg). 2970
La Maison de la Francite (suite).

De verwerving van gronden door het Gewest. 3019
Les acquisitions foncieres regionales.

De publicitaire kosten van berichten van de Minister in 2970
verscheidene publikaties.

Frais publicitaires des messages du Ministre dans diverses
publications.

De dividenden voor het aandeel van de gemeenten in de 2970
intercommunales.

Les dividendes de la participation des communes dans les
intercommunales.

De BBP's Vorstlaan Oost en West te Watermaal-Bosvoorde. 2996
Le PPAS Souverain Est et Quest a Watermael-Boitsfort.
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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

15. 4.1993 619 Roelants du Vivier

16. 4.1993 620 Nagy

16. 4.1993 621 Nagy

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

*"'' Question avec reponse

Nood aan woningen tot in het jaar 2000. - Studie « Wonen te 2971
Brussels.

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

De toekomst van de wijk Froissart-Komen. 2971
Le devenir de 1'ilot Froissart-Comines.
De overeenkomst BRAT inzake hotelinfrastructuur te Brus- 2972

sel.
La convention BRAT en matiere d'infrastructures hotelieres a

Bruxelles.

Minister belast met Financial, Begrotmg, Openbaar Ambt en Exteme Betrekldngen
Ministre des Finances, du Budget, de la Foncdon 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

19. 1.1993 175 Hasquin o

19. 1.1993 176 Maingain *

22. 1.1993 177 Nagy o

21. 1.1993 178 DeBerlangeer

2. 2.1993 181 DeBerlangeer *'

11. 2.1993 184 Nagy •"

24. 2.1993 193 Drouart o

2. 3.1993 194 Nagy

Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofd- 2972
stedelijk Gewest.

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

Overzicht van de mobiliteit van de Brusselse ambtenaren. 2997
Apercu de la mobilite des fonctionnaires bruxellois.
Gemiddeld jaarlijks uurrooster van de gemeentelijke en 2997

gewestelijke ambtenaren.
Moyenne horaire annuelle de travail des fonctionnaires

communaux et regionaux.
Woonplaats van de personeelsleden van het Gewest. 2997
Domiciliation des agents regionaux.
Belasting op stadsreinheid en -veiligheid. — Taalgebruik op de 2972

aanslagbiljetten.
Taxe PSU. — Emploi des langues dans les avertissements-

extraits de role.
De (on)gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in de 2997

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- 2972

dicapten.
Exoneration de la taxe regionale pour les personnes forte-

ment handicapees.
Tweetalige aanslagbiljetten gewestelijke belasting. 3020
Avertissements-extraits de role bilingues pour la taxe

regionale.
De uitbreiding van het CCN. — Oprichting van Sofibru. 3021
Extension du CCN. - Creation de Sofibru.
De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke 2997

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.

Gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de gewestelijke 3022
administratie.

Egalite des chances entre hommes et femmes dans 1'admi-
nistration regionale.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

1. 4.1993 198 Nagy

2. 4.1993

5. 4.1993

199 Drouart

200 Drouart

''' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

*"' Question avec reponse

Missie van de Minister naar Jeruzalem, in het kader van het
eerste Israelitisch-Palestijns Academisch Seminarie.

Mission du Ministre a Jerusalem dans Ie cadre du Premier
Seminaire academique israelo-palestinien.

De publicitaire kosten van de berichten van de Minister in
verscheidene publikaties.

Les frais publicitaires des messages du Ministre dans diverses
publications.

Het symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door
12 sterren omgeven.

Le symbole de la Region de Bruxelles-Capitale entoure de
12 etoiles.

3023

2972

3024

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

28.10.1992 188 Vandenbossche

10.11.1992 189 Huygens

10.11.1992 190 Huygens

Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe 2973
gebouwen.

Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvel-
les constructions.

Het recycleren van gebruikte olien en dierlijke en plantaar- 2973
dige vetten.

Le recyclage des huiles et graisses animates et vegetales
usagees.

Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GHMB. 2973
Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB.
Betwistbaar gebruik van het portvrijdom door ambtenaren 2973

van het BNRL.
Utilisation contestable de la franchise postale par des fonc-

tionnaires de 1'ARNE.
Gedeeltelijke concessie van het gebied Kinsendael. 2973
Concession partielle du site du Kinsendael.
Het vervolgen van milieumisdrijven. 2973
La repression des atteintes a 1'environnement.
Installatie van regenwaterputten bij nieuwbouw. 2974
Installation de citernes d'eau de pluie pour les nouvelles

constructions.
Aantal afsluitingen van de waterdistributie in het Gewest. 2974
Nombre de coupures d'eau dans la Region.
Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 2974

bevoegdheid van de Minister.
Structure et activites des services d'inspection relevant des

attributions du Ministre.
Overzicht van de waterwinnmgsvergunningen in het Gewest. 2974
Apercu des autorisations de captage d'eau dans la Region.
Niveau van de exploitatie van de grondwaterlagen in het 2974

Gewest.
Niveau d'exploitation des nappes aquiferes dans la Region.

385
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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

12.11.1992

20.11.1992

192 Drouart

193 Demannez

9.12.1992 194 Adriaens

11.12.1992 195 Vandenbossche

11.12.1992 196 Vandenbossche

14.12.1992 197 Cools

15. 2.1993 199 Adriaens

14. 1.1993 200 Nagy

14. 1.1993 201 Adriaens

13. 1.1993 202 Nagy

13. 1.1993 204 Paternoster

14. 1.1993 205 deLobkowicz

14. 1.1993 206 Drouart

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

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

"'* Question avec reponse

De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele 3025
produkties.

Les productions audiovisuelles commandees ou subvention-
nees par la Region de Bruxelles-Capitale.

Gebruik van kringlooppapier en ophaling van oud papier bij 3025
de besturen.

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

Nieuwe wetgeving inzake bestrijding van de geluidshinder. 2974
Nouvelle legislation relative a la lutte centre Ie bruit.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 2974
Composition et organisation des cabinets,
Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 2975
Composition et organisation des cabinets.
Het sluiten van de dossiers voor een premie bij de aankoop of 2975

bij de bouw van een woning.
La cloture des dossiers de primes a 1'acquisition ou a la

construction d'un logement.
Het verdwijnen van de bomen in het Zonienwoud. 2975
Le deperissement des arbres en Foret de Soignes.
Niet-naleving van de quota's van huurders van buitenlandse 3026

oorsprong door de Lakense Haard.
Non-respect du quota des locataires d'origine etrangere par le

Foyer laekenois.
Het gebruik van kringlooppapier in de gewestadministraties. 3027
L'utilisation de papier recycle par les administrations

regionales.
Verhuizing van het BIM naar de Gulledelle. 3028
Demenagement de 1'IBGE au Gulledelle.
Het riolenprobleem van laag Vorst. 2975
Le probleme des egouts du bas de Forest.
Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 2976

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 3029

braakliggend terrein te Anderlecht.
L'autorisation pour 1'exploitation d'un depot de pneus sur un

terrain vague a Anderlecht.
De betaling van de kosten voor de bekabeling van de 2976

teledistributie door de huurders van sociale woningen.
La prise en charge fmanciere par des locataires de logement

social des frais de cablage de teledistribution.
.Selectieve ophaling van vervallen geneesmiddelen. 2976
Collecte selective de medicaments perimes.
Selectieve ophaling en recyclage van de spuitbussen. 2976
Collecte selective et recyclage des aerosols.
De dringende noodzakelijkheid in de besluiten van de 2976

Executieve (vervolg).
L'urgence invoquee dans les arretes d'Executif (suite).
Het Brussels niJverheidsakkoord van mei 1991. 2976
L'accord de branche bruxellois de mai 1991.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

1. 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

24. 2.1993 226 Drouart

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

Ontoereikende uitoefening van toezicht door de BGHM. 3029
Incapacity de la SLRB a jouer son role de tutelle.
Milieu-invloeden op de bewaring van het cultured erfgoed te 2976

Brussel.
Effets de 1'environnement sur la sauvegarde du patrimoine

culturel a Bruxelles.

Sensibilisering tot milieuvriendelijk verbruik. 2977
Sensibilisation a 1'eco-consommation.

Nood aan woningen tot in het jaar 2000. — Studie « Wonen te 2998
Brussel».

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

Radioactiviteit van de in Brussel verspreide turf. 2977
Taux de radioactivite de la tourbe distribute a Bruxelles.
De verwijdering van de produkten uit fotolaboratoria. 2977
Elimination des produits de laboratoires photographiques.

De colloquia over de verpakkingen georganiseerd door het 2977
BIM.

Les colloques sur les emballages organises par 1'IBGE.

Het statuut van de personen van de eel « Milieuinspectie » bij 2977
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. 2977
Transparence de 1'air. - Nouvelles stations de mesure.
De erkenningscommissie inzake gevaarlijke afvalstoffen. 2977
La commission d'agreation des entreprises en matiere de

dechets dangereux.

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden 2978
van parastatale instellingen.

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

Uitbreiding van de drukkerij VHD. 2978
Extension de 1'imprimerie VHD.
Weigering van toepassing van ordonnanties door de 2978

rechtscolleges.
Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke 2978

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.

Toelage aan de v.z.w. «Reseau Idee». 2978
Subvention a 1'a.s.b.l. «Reseau Idee».
De omzetting van de Europese Richtlijnen 86/280 en 90/415. 2978

— 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 2978

chlooroplossingen.
Transposition de la Directive europeenne 88/347. - Rejet de

solvants chlores.
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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

8. 3.1993 231 Nagy

12. 3.1993 232 Debry

12. 3.1993 233 Debry

12. 3.1993 234 Debry

12. 3.1993 236 Drouart

22. 3.1993 239 de Lobkowicz

24. 3.1993 240 Nagy

24. 3.1993 241 Debry

25. 3.1993 242 de Lobkowicz

2. 4.1993 243 Drouart

9. 4.1993 244 de Lobkowicz

9. 4.1993 245 de Lobkowicz

14. 4.1993 246 Nagy

14. 4.1993 247 Nagy

16. 4.1993 248 Nagy

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

De «restauratie» van de rozentuin van het Park Tournay- 2979
Solvay.

La « restauration » de la Roseraie du Pare Tournay-Solvay.
De gemiddelden in 1991 en 1992 van de normale huurwaar- 2979

den.
Les valeurs moyennes en 1991 et 1992 des valeurs locatives

normales.
De terugbetaling van werken die onrechtmatig aan de huur- 2979

ders van de Anderlechtse Haard werden aangerekend.
Le remboursement de travaux indument factures aux

locataires du Foyer anderlechtois.
De voorwaarden voor het verlenen van voorrang bij het 2980

verkrijgen van een volkswoning.
Les conditions d'octroi de priorites a 1'acces au logement

social.
De aan de gemeenten verleende subsidies. 2980
Les subsides aux communes.
Herstelling van de borden «Zonienwoud» in hun oor- 2980

spronkelijke staat.
Restauration des panneaux «Foret de Soignes» dans leur

prison etat.
Controle van de wets- en verordeningsbepalingen met betrek- 2980

king tot het leefmilieu.
Controle des dispositions legales et reglementaires en matiere

d'environnement.
Het meedelen, door de openbare vastgoedmaatschappijen, 2981

van informatie met betrekking tot de bewegingen in het
huurdersbestand.

La transmission par les SISP d'mformations sur les mouve-
ments de locataires.

Subsidie voor 1993 aan de v.z.w. Inter-Environnement- 2981
Bruxelles.

Subvention 1993 a 1'a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles.
De publicitaire kosten van de berichten van de Minister in 2982

verscheidene publikaties.
Les frais publicitaires des messages du Ministre dans diverses

publications.
Proefboringen met het oog op het capteren van water. 2982
Sondages en vue de captation d'eau.
Uitbreidingen van de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk 2982

Gewest via de selectieve ophalingen.
Extension des limites de la Region de Bruxelles-Capitale par

la voie des collectes selectives.
De keuze en de bestemming van de zakken die gebruikt 2982

worden bij de selectieve ophaling van afval.
Le choix et la destination des sacs utilises dans le cadre de la

collecte selective de dechets.
Ophaling van recycleerbare kledingstuken en afval door de 2983

v.z.w. Terre.
Le ramassage de vetements et de dechets recyclables par

1'a.s.b.l. Terre.
De exploitatievergunning van het bedrijf Stevens in Schaar- 2983

beek.
Le permis d'exploitation des etablissements Stevens a Schaer-

beek.
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Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord

*'* Vraag met antwoord

16. 4.1993 249 Nagy

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

De door de Europese Commissie vastgestelde overtredingen, 2984
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de EEG-
richtlijnen.

Les infractions aux directives CEE relevees par la Commis-
sion europeenne pour la Region de Bruxelles-Capitale.

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 deLobkowicz

21. 1.1993 116 Nagy

2. 2.1993 121 Drouart

11. 2.1993 122 Vandenbossche

26. 2.1993 124 Vandenbossche

24. 2.1993 125 Drouart

4. 3.1993 126 Clerfayt

8. 3.1993 127 Clerfayt

8. 3.1993 128 Clerfayt

Ecologisch verantwoord gebruik van papier. 3030
Utilisation ecologique du papier.
Recyclage van de afgedankte wagens. 2985
Recyclage des voitures hors d'usage.
Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 2985

bevoegdheid van de Minister.
Structure et activites des services d'inspection relevant des

attributions du Ministre.
De door het Gewest gevraagde of gesubsidieerde audiovisuele 3031

produkties.
Les productions audiovisuelles commandees ou subvention-

nees par la Region de Bruxelles-Capitale.
Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 2985

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance

avec les autres Executirs.
De economische barometer van het Hoofdstedelijk Gewest. 2985
Le barometre economique en Region bruxelloise.
Overheidssteun aan bedrijven die politieke partijen finan- 2985

cieren.
Aide publique a des societes financant des partis politiques.
Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden 2986

van parastatale instellingen.
Emplacement de stationnement gratuit pour les fonction-

naires et membres du personnel de parastataux.
Weigering van toepassing van ordonnanties door de 2986

rechtscolleges.
Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke 2986

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.

Eerste balans van de Brusselse economische databank. 3033
Premier bilan de la banque de donnees economiques bruxel-

loises.
Initiatieven ter begeleiding van het beheer van de Brusselse 2986

KMO's.
Initiatives en matiere d'accompagnement a la gestion des

PME bruxelloises.
Initiatieven inzake de opieiding van de kaderleden van de 2986

Brusselse KMO's.
Initiatives en matiere de formation des cadres de PME

bruxelloises.
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* Question sans reponse
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" Question avec reponse

8.3.1993 129 Clerfayt *''• Activiteiten en personeel van Technopole. 3034
Activites et personnel de la Technopole.

12.3.1993 130 Duponcelle ** Titel van het informatietijdschrift van Technopole. 3034
Titre de la revue d'informations de Technopole.

12. 3.1993 131 Drouart ''• De aan de gemeenten verleende subsidies. 2987
Les subsides aux communes.

29. 3.1993 132 Nagy * De wil van het Gewest om te investeren in telecommunicatie 2987
— Metropolitan Area Network.

La volonte regionale d'investir en matiere de telecommunica-
tions - Metropolitan Area Network.

29. 3.1993 133 Nagy * Het schenken van telecommunicatiematerieel aan een aantal 2988
Brusselse bedrijven (vervolg).

Offre de materiel de telecommunications aux entreprises
bruxelloises (suite),

2. 4,1993 134 Drouart ** De publicitaire kosten voor de berichten van de Minister in 3035
verscheidene publikaties.

Les frais publicitaires des messages du Ministre dans diverses
publications.

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

28.10.1992 336 Vandenbossche

2.12.1992 348 Hermans

26.11.1992 360 de Lobkowicz

14. 1.1993 369 Drouart

24. 2.1993 372 Carton de Wiart

19. 1.1993 375 Vandenbossche

15. 2.1993 381 Drouart

11 2. 1993 382 Zenner

15. 2.1993 384 Nagy

18 2.1993 387 Nagy

Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de 3036
bevoegdheid van de Minister.

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

Veiligheid op het MIVB-net. 3037
La securite sur Ie reseau de la STB.

Aanwijzmg van de architecten van het Brussels hoofdstedelijk 3039
Gewest.

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

Openbare reinheid bij de overdekte bushaltes. 3040
La proprete publique aupres des abribus.

Het aanbrengen van de zitjes in sommige MIVB-bussen. 3041
Montage des sieges dans certains autobus de la STIB.

De inadequate bewegwijzering en signalisatie op de gewest- 3041
wegen in Brussel.

La signalisation inadequate sur les voiries regionales a
Bruxelles.

Het doorgaand verkeer in de Vogelenzang. 3043
La circulation de transit dans Ie quartier Vogelenzang.

De prive-financiering van snelheidsvertragers. 3043
Le financement par les riverains des ralentisseurs de vitesse.

Integratie van het register van het autoverkeer in het Irisplan. 3045
Integration du cadastre de la circulation automobile dans le

Plan Iris.

De terugbetaling aan het Gewest van schade aan de wegen. 3045
Remboursement a la Region des degats routiers.
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Date
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Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

* * Vraag met antwoord

24. 2.1993

24. 2.1993

26. 2.1993

26. 2.1993

26. 2.1993

2. 3.1993

2. 3.1993

2. 3.1993

4. 3.1993

4. 3.1993

12. 3.1993

12. 3.1993

12. 3.1993

12. 3.1993

22. 3.1993

24. 3.1993

29. 3.1993

389 Vandenbossche

390 Drouart

392 Guillaume

393 de Ville de Goyet

394 Drouart

395 Adriaens

396 Nagy

397 Guillaume

399 Guillaume-Vanderrbost

400 Maingain

401 Nagy

402 Duponcelle

403 Drouart

404 Drouart

405 Adriaens

406 Guillaume

407 Drouart

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

*'* Question avec reponse

Financiele en bevoegdheidsaspecten van het fietsenpadenplan 304
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 304
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.

Kostprijs van het openbaar vervoer voor de oorlogsinvaliden. 304
La tarification des transports en commun pour les invalides

de guerre.
De aanleg van een rotonde op de Tentoonstellingslaan 'in 304

Jette.
Amenagement d'un rond-point, avenue de 1'Exposition, a

Jette.
De bouw van een nieuw metrostation in het Zuidstation. 304
Amenagement de la nouvelle station de metro, gare du Midi.
Het fietspad op de Gulden Vlieslaan. 305
La bande cyclable situee avenue de la Toison d'Or.
De werken aan de tunnelingang van de parking «Deux 305'

Fortes ».
Les travaux a la tremie du parking des Deux Fortes.
Vrachtwagens op de kleine ring. 305
Les poids lourds sur la petite ceinture.
Balans van het jaar 1992, dat door de Europese Gemeenschap 305.

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». 3 05,
« Tourist Passport*.
Wetgevende maatregelen voor het zorgen voor werkelijke 305'

voorrang voor het openbaar vervoer.
Les mesures legislatives a prendre pour assurer les priorites

effectives aux transports en commun.
Renaming van de terminus 65 voor de Nato. 305.
Denomination du terminus du 65 devant 1'Otan.
Een politiebesluit ten nadele van het gewestelijk vervoers- 305'

beleid.
La prise d'un arrete de police defavorable a la politique

regionale des communications.
De aan de gemeenten verleende subsidies. 305'
Les subsides aux communes.
Het snoeien van bomen langs de gewestelijke wegen. 305
Elagage des arbres d'alignement situes sur les voiries

regionales.
Middelen om zwartrijden bij de MTVB te bestrijden. 298
Moyens de lutte de la STIB centre la fraude.
De contracten gesloten tussen het Gewest en de bedrijven van 3051

stadsmeubilair.
Les contrats conclus entre la Region et les societes de mobilier

urbain.
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Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

''"'' Vraag met antwoord

31. 3.1993

2. 4.1993

408 Huytebroeck

409 Drouart

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Staat van de Luttrebruglaan en de Neerstalsesteenweg. 2989
Etat de 1'avenue du Font de Luttre et de la chaussee de

Neerstalle.
Reclame voor het openbaar vervoer. 2989
La publicite pour les transports en commun.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President

1. 9.1992

14. 1.1993

26. 2.1993

12. 3.1993

2. 4.1993

5. 4.1993

5. 4.1993

14. 4.1993

81 Vandenbossche

93 de Lobkowicz

96 Vandenbossche

98 Drouart

99 Drouart

100 Drouart

101 Drouart

102 Nagy

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.
Utilisation ecologique du papier.
Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance

avec les autres Executifs.
Weigering van toepassing van ordonnanties door de

rechtscolleges.
Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
De aan de gemeenten verleende subsidies.
Les subsides aux communes.
De publicitaire kosten van de berichten van de Staats-

secretaris in verscheidenen publikaries.
Les frais publicitaires des messages du Secretaire d'Etat dans

diverses publications.
De door de gemeenten gevraagde stedelijke vuilnisbakken.
Les corbeilles urbaines demandees par les communes.
Toepassing van het gemeentelijke reglementbelasting op de

daden van vervuiling.
L'application du reglement-taxe communal visant les gestes

de malproprete.
De bestemming van het niet-recycleerbaar afval ingezameld

tijdens de selectieve ophalingen.
La destination des dechets non recyclables issus de la collecte

selective.

2990

2990

2990

3059

3059

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Financial,
Begroring, Openbaar Ambt en Exteme Betrekkingen

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

8. 2.1993

15. 2.1993

12. 3.1993

2. 4.1993

94 Drouart

95 Drouart

98 Drouart

99 Drouart

Hulpfondsen voor maatschappelijk onderzoek.
Fonds d'entraide pour enquete sociale.
De gasafsluitingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Les coupures de gaz dans la Region de Bruxelles-Capitale.
De aan de gemeenten verleende subsidies.
Les subsides aux communes.
De publicitaire kosten van de berichten van de Staats-

secretaris in verscheidene publikades.
Les frais publicitaires des message du Secretaire d'Etat dans

diverses publications.
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o Vraag met voorlopig antwoord
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"' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

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

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

25.10.1991

27. 2,1991

12. 3.1993

12. 3.1993

2. 4,1993

26. 3.1990 61 deLobkowicz

25. 6.1990 85 Garcia

30.11.1990 133 de Lobkowicz

4. 3.1991 156 Cornelissen

27. 6.1991 184 Draps

3. 9.1991 201 de Lobkowicz

213 Huygens

222 Nagy

259 Grouwels

260 Drouart

261 Drouart

14. 4.1993 262 de Lobkowicz

16. 4.1993 263 De Beriangeer

Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen. 2991
Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.
Vergunningen afgegeven en controles uitgevoerd door het 2991

BIM.
Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE.
Bevel van de rechter in kortgeding van 2 november 1990. — 2991

Afgifte van een gratis jachtvergunning.
Ordonnance des referes du 2 novembre 1990. — Delivrance

d'un permis de chasse gratuit.
Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark in 2992

Koekelberg.
Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.
Achterstal in de behandeling van de dossiers commodo- 2992

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. 2992
Organigramme de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de

1'Environnement.
Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren. 2992
Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.
Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel. 2999
L'etat d'avancement des dossiers de classement.
Oude omwallingen van Brussel. 3065
Anciennes enceintes de Bruxelles.
De aan de gemeenten verleende subsidies. 3066
Les subsides aux communes.
De publicitaire kosten van de berichten van de Staats- 3068

secretaris in verscheidene publikaties.
Les frais publicitaires des messages du Secretaire d'Etat dans

diverses publications.
Subsidie voor de v.z.w. Patris. 2992
Subvention a 1'a.s.b.l. Patris.
Taalgebruik bij de dienst taxi's. 2993
Langue utilisee au service taxis.

386


