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I. Vragen waarop niet werd geantwoord
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(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 Ruimtelij'ke 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 etc publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1638.

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

Studie- en onderzoeksopdrachtea door exterae organisa-
ties.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 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° 476 de M. Cauwelier du 21 mai 1992 (N.):

Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2213.

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

Representation de 1'Executif dans les commissions consul-
tatives da 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 het herstel van de steepen in de Anderlecht-
straat.

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

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

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

La question a etc 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.):

Bijkomeade in ventari soring van clandestiene kaatoren
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 dandestins par
la commune d'Etterbeek.

La question a etc 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 Jeegstaande gebouwen in Brussel.

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

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

De achterstand in het aanbrengen van een nieuwe wegbe-
dekking in de Notelaarsstraat en in de Ridderschapslaan.

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

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

De dringende noodzakelijkheid waarop men zich in de
besluiten van de Execatieve beroept (vervolg).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2968.

Vraag nr. 621 van mevrouw Nagy d.d. 16 april 1993 (Fr.):

De overeenkomst BRAT inzake hotelinfrastructuur te
Brussel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, p. 2972.

Vraag nr. 624 van de mevrouw Huytebroeck d.d. 26 april 1993
(Fr.);

De programma's voor de bestrijding van de werkloosheid
en de culturele verenigiagen en de verenigingen voorperma-
nente vorming.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, p. 3090.

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

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

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

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 et6 publi6e dans Ie Bulletin n° 29, p. 2832.

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

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

La question a etc publi6e dans Ie Bulletin n° 30, p. 2968.

Question n° 621 de Mme Nagy du 16 avril 1993 (Fr.): •

La convention BRAT en matiere d'infrastructures hQtelie-
res a Bruxelles.

La question a et6 publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 2972.

Question n° 624 de Mme Huytebroeck du 26 avril 1993 (Fr.):

Les programmes de resorption du chomage occupes par les
associations culturelles et d'education permanente.

La question a et6 publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3090.

Vraag nr. 625 van de heer Guillaume d.d. 28 april 1993 (Fr.):

Besluit van de Executieve van 28 december 1992 betref-
fende de toekenning van een subsidie voor de informatisering
van de plaatselijke bestaren.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3091.

Question n° 625 de M. Guillaume du 28 avril 1993 (Fr.):

Arretc de I'Executif du 28 decembre 1992 relatita 1'octroi
d'une subvention pour {'inform atisation des powoirs Jocaux.

LSI question a etc publiee dans Ie Bulletin n°31, p. 3091.

Vraag nr. 628 van de heer Simonet d.d. 24 mei 1993 (Fr.):

De Europese conferentie over de lokale bestaren in het
nieuwe Brusselse bal frond.

In februari 1994 zai het Europees Parlement een conferentie
organiseren over de lokale besturen in het perspectief van een
Europese unie die dichter bij de burger, democratischer en
meer solidair wil zijn.

Question n° 628 de M. Simonet du 24 mai 1993 (Fr.):

La conference du Parlement europeen sur les pouvoirs
locaux dans Ie nouvel hemicycle bruxellois.

Le Parlement europ6en organisera en f6vrier 1994 une con-
ference consacree aux pouvoirs locaux dans la perspective
d'une union curop6enne qui se voudrait plus proche du
citoyen, plus democratique, plus solidaire.
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Een lovenswaardige intentie!

Dit colloquium had oorspronkelijk moeten plaatsgrijpen te
Straatsburg. Voortaan lijkt het echter een vaststaand feit dat
deze conferentie plaats zai grijpen in de nieuwc zaal van het
Europees Parlement te Brussel.

In dit verband ben ik verontrust over de geringe belangstel-
ling (en dit is een eufemisme) die de Brusselse Executieve aan
de dag legt voor de organisarie van deze Europese manifesta-
tie.

De stad Straatsburg en zijn burgemeester hadden zich daar-
entegen persoonlijk ingezet voor de organisatie van deze con-
ferentie.

In het vooruitzicht het statuut van hoofdstad van Europa,
wat zijn definitiefstatuut zou moeten worden, aan het Gewest
te verzekeren, hoe denkt de Gewestexecutieve een betekenis-
volle aanwezigheid aan Brussel te geven binnen deze conferen-
tie, om de Europese toekomst van onze stad te dezer gelegen-
heid een duwtje te geven ?

Louable intention!

Ce colloque aurait du initialement se derouler a Strasbourg.
II semble desormais acquis que la conference aura lieu dansle
nouvel hemicycle bruxellois du Parlement europ6en.

Dans ce contexte, je m'inquiete du peu d'interet (et c'est un
euphemisme) manifesto par l'Ex6cutif bruxellois pour 1'orga-
nisation de cette manifestation europeenne.

A 1'oppose, la ville de Strasbourg et son maire se sont per-
sonnellement impliques dans 1'organisation de cette confe-
rence.

Dans la perspective d'assurer a notre Region Ie statut de
Capitale de 1'Europe qui devrait etre definitivement Ie sien,
comment 1'Executif regional entend-il assurer une presence
significative de Bruxeffes dans Ie cadre de cette conference,
ceci afin depromouvoir en la circonstancele devenir europeen
de notre ville?

Vraag nr. 629 van de heer Guillaume d.d. 13 mei 1993 (Fr.):

Niet-naleving door de GOMB van de wet op de overheids-
opdrachten.

De gewijzigde richtlijn 71/305 bepaalt:

«... In de zin van deze richtlijn:

a) zijn «overheidsopdrachten voor de uitvoering van
werken» schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende
titel die zijn gesloten tussen een aannemer enerzijds en een
onder b) omschreven aanbestedende dienst anderzijds, en die
tot voorwerp hebben ofwel een der werkzaamheden als
bedoeld in bijiage II of een werk omschreven in punt c), of het
doen verwezenlijken door welk middel ook van een werk dat
beantwoordt aan de nauwkeurige, door de aanbestedende
dienst bepaalde behoeften;

b) worden onder « aanbestedende diensten» verstaan: de
Staat, zijn territoriale lichamen en de publiekrechtelijke
rechtspersonen en de verenigingen die door een of meerdere
van deze lichamen of deze publiekrechtelijke instellingen wor-
den gevormd.

Onder publiekrechtelijke rechtspersoon verstaat men eike
instelling:

— opgericht om specifiek te voldoen aan de noden van
algemeen belang die geen nijverheids- of handelskarakter heb-
ben;

— die rechtspersoonlijkheid bezitten;

— waarvan ofwel de activiteit door de Staat, de territoriale
lichamen of de andere publiekrechtelijke instellingen wordt
gefinancierd, ofwel het beheer onderworpen is aan een con-
trole door laatstgenoemde, ofwel de raad van bestuur, de
directie- of controleraad is samengesreld uit leden waarvan
meer dan de helft door de Staat, de territoriale lichamen of de
andere publiekrechtelijke instellingen is samengesteld.»

Uit wat voorafgaat blijkt dat verenigingen, die bestaan uit
een of meerdere publiekrechtelijke instellingen (Immosoost
bij voorbeeld, zie onze interpellatie van 2 april jongstleden)
aan de aanbesteding zouden worden onderworpen.

Is deze nieuwe informatie die wij u vandaag mededelen niet
van aard om de bewoordingen van uw antwoord op onze
interpellatie van 2 april jongstleden te veranderen ?

Question n° 629 de M. Guillaume du 13 mai 1993 (Fr.):

Non-respect de la hi sur les marches publics par la SDRB.

La directive CEE 71/305 modifiee dispose:

«... Aux fins-de la presence directive:

a) les «marches publics de travaux» sont des contrats a
titre onereux, conclus par ecrit entre, d'une part, un entrepre-
neur et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur defini au point
b) et ayant pour objet soit 1'execution, soit conjointement
1'execution et la conception des travaux relatifs a une des acti-
vites visees a 1'annexe II ou d'un ouvrage defini au point c),
soit de faire realiser, par qiielque moyen que ce soit, un
ouvrage repondant aux besoins precises par Ie pouvoir adjudi-
cateur;

b) sont consideres comme « pouvoir adjudicateur », 1'Etat,
les collecrivites territoriales, les organismes de droit public et
les associations formees par une ou plusieurs de ces collecrivi-
tes ou de ces organismes de droit public.

On entend par organisme de droit public, tout organisme:

— cree pour satisfaire specifiquement des besoins d'interet
general ayant un caractere autre qu'industriel ou commercial;

— dote d'une personnalite juridique;

— dont soit 1'activite est financ6e majoritairement par
1'Etat, les collectivites territoriales ou d'autres organismes de
droit public, soit la gestion est soumise a un controle par ces
derniers, soil 1'organe d'administration, de direction ou de
surveillance est compose de membres dont plus de la moitie est
designee par 1'Etat, les collectivites rerritoriales ou d'autres
organismes de droit public ...»

De ce qui precede il semble ressortir que des associations
formees par un ou plusieurs organismes de droit public
(Immosoost par exemple, voir notre interpellation du 2 avril
dernier) seraient soumises a 1'adjudication.

Cette nouvelle information que nous vous communiquons
aujourd'hui n'est-elle pas de nature i modifier les termes de
votre reponse a notre interpellation du 2 avril dernier ?
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Vraag nr. 631 van mevrouw Grouwels d.d. 13 mei 1993 (N.):

Samenstelling van bet kader van de pararegionalen.
Gelieve me wat de pararegionalen betreft die onder uw be-

voegdheid vallen mee te delen:

a) het personeelskader per niveau;

b) het aantal niet-Belgen (respekrievelijk EG'ers en niet
EG'ers) dat hiervan telkens deel uit maakt.

Question n° 631 de Mme Grouwels du 13 mai 1993 (N.):

Composition du cadre des pararegionaux.
Veuillez me communiquer pour les pararegionaux qui sont

de votre competence:

a) Ie cadre du personnel par niveau,

b) Ie nombre d'etrangers qui en font partie, rcpartis par
niveau et selon qu'il s'agit ou non de ressortissants CEE.

Vraag nr. 632 van de heer de Looz-Corswarem d.d. 14 mei
1993 (Fr.):

Sameastelling van de raad van beheer van Tele Bruxelles.

Kan de Minister-Voorzitter me de samenstelling meedelen
van de raad van beheer van Tele Bruxelles en me zeggen waar-
om het Front National hierin niet vertegenwoordigd is ?

Question n° 632 de M. de Looz-Corswarem du 14 mai 1993
(Fr.):

Composition du conseU (/'administration de Tele Bruxel-
les.

Monsieur Ie Ministre-Prcsident peut-il me faire connaitre la
composition du conseil d'administration dc Tele Bruxelles et
me donner les raisons pour lesquelles Ie Front National n'est
pas represente au sein de celui-ci.

Vraag nr. 633 van mevrouw Nagy d.d. 18 mei 1993 (Fr.):

Lijst van de reisgezellen van de Minister-Voorzitter naar
Peking.

De pers heeft verslag uitgebracht over het bezoek dat de
Minister-Voorzitter op uitnodiging van de Chinese overheid
onlangs aan de Chinese hoofdstad heeft gebracht.

Kan de Minister:

1) de lijst mededelen van de personen die hem vergezelden
op deze zending (Ministers, kabinetsleden, journalisten);

2) voor weike begeleiders werden de reiskosten betaald en
hoe hoog lagen deze kosten?

Question n° 633 de Mme Nagy du 18 mai 1993 (Fr.):

ListedesaccompagnantsduMinistre-Presidenten voyaged
Pekin.

La presse a fait etat du recent voyage du Ministrc-Presidcnt
a Pekin a 1'invitation des autorites de la capitale chinoise.

A ce propos. Ie Ministre peut-il me preciser

1) la liste des personnes qui 1'accompagnaient dans cettc
mission (Ministres, membres du cabinet, journalistes);

2) quels etaient les accompagnants dont les frais de voyage
ont etc pris en charge et pour quel montant ?

Vraag nr. 634 van de heer Drouart d.d. 24 mei 1993 (Fr.):

Afgifte van een vergmning voor een bondepiste (verrolg
vraag nr. 598).

In een vorige schriftelijke vraag (nr. 598) ondervroeg ik de
Minister-Voorzitter over de afgifte van een stedebouwkun-
dige vergunning voor een hondepiste in het landelijke gehucht
Neerpede (Anderlecht), naast de weg die de Verlossingsstraat
verbindt met de Vlasendaalstraat.

De Minister-Voorzitter antwoordde mij dat de vraag ge-
steld werd aan de gemeenten aangezien het goed in een zone
ligt waarvoor een BBP goedgekeurd werd. Ik vraag nu wat het
anrwoord van de gemeente is. Zijn de hondenopleidingspiste
en de bijgebouwen op wettelijke wijze geplaatst? Zoniet,
weike maatregelen heeft de Minister genomen om de wetge-
ving ter zake te doen naleven ?

Question n° 634 de M. Drouart du 24 mai 1993 (Fr.):

La delivrance d'un permis d'urbanisme pour une piste
d'education canine (suite question 598).

Dans une question ecrite pr6cedente (n0 598), j'avais inter-
roge Ie Ministre-Pr6sident sur la delivrance d'un permis
d'urbanisme pour une piste d'education canine situee dans Ie
hameau rural de Neerpede (Anderjecht) en bordure du sender
reliant Ie bas de la rue de la Delivrance a la rue Vlasendael.

Le Ministre-Presidcnt me repond que la question etait posec
a la commune compte tenu de la situation du bien dans un
PPAS approuve. Ma question est de savoir quellc est la
reponse de la commune. Cette piste d'education canine et ses
batiments annexes sont-ils legalement places? Dans la nega-
tive, quelles mesures a prises le Ministre-President afin dc fairc
respecter la legislation en la matiere ?

Vraag nr. 635 van mevrouw Grouwels d.d. 25 mei 1993 (N.):

Balans van de gewestelijkc toestand overeeakomstig het
koninklijk besluit houdende het algemeen reglement op dege-
meentelijke contabiliteft.

a) Is de Executieve in staat om, jaarlijks per 31 december,
de algemene toestand van het Hoofdstedelijk Gewest weer te
geven in een balans « mutatis mutandis*, op de wijze vermeld
in het koninklijk besluit ?

Question n° 635 de Mme Grouwels du 25 mai 1993 (N.);

Bilan dc la situation regioaale conformement a 1'arretc
royal portant le reglement general sur la comptabilite commu-
nale.

a) L'Executif est-il a meme de traduire dans un bilan muta-
tis mutandis, chaque ann6e pour le 31 d6cembre, la situation
generale de la Region bruxelloise de la maniere prevuc par
Farrete royal portant le reglement general sur la comprabilitc
communale ?
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b) Bij negarief antwoord graag de morivatie wetende dat
een dergelijkc balans wel degelijk van de gemeenten zai geeist
worden vanaf 1995.

b) En cas de reponse negative, je souhaiterais en connattre
la motivation etant donne que des 1995, un tel bilan sera effec-
tivement exige des communes.

Vraag nr. 638 van de heer Maingain, d.d. 4 juni 1993 (Fr.):

Toekomst van de collecties van bet Mundaneum.

Op de plenaire vergadering van 19 februari jl. decide u me
mee dat de Franse Gemeenschap werd gecontacteerd om een
compromis te vinden in het geschil tussen de Gemeenschap en
de beheerders van de v.z.w. «Les amis du Palais mondial».

U dacht er zeifs aan een gebouw dat eigendom is van het
Gewest voor deze collecties te bestemmen.

Sedertdien werd in de pers bericht over het feit dat men
begonnen was de collecties naar Bergen te verhuizen.

Zou u me kunnen zeggen hoever het staat met uw onderhan-
delingen met de Franse Gemeenschap ? Heeft u de beheerders
van dc v.z.w. ontmoet om hen uw opiossing voor te leggen ?
Bestaat er een mogelijkheid deze coUecties in Brussel te hou-
den en kan u zichhouden aan uw aanbod om in her gebouw
waarvan u heeft gesproken (het Marconi gebouw) de gehele of
een gedeclte van de collectie onder te brengen ?

Vraag nr. 639 van mevrouw Grouwels d.d. 4 juni 1993 (N.):

Stadsverlichtingals instrument in destrijdtegen decrimina-
liteit.

Een goede stadsverlichting is volgens alle bronnen een
bijzonder nuttig instrument in de strijd tegen de criminaliteit.

Op dit ogenblik (maand mei) dient vastgesteld te worden
dat de stadsverlichting, zeifs bij zwaar wolkendek, slechts
omstreeks 22 uur ontstoken wordt.

Weike middelen kan het Gewest aanwenden om de
betrokken instanties te verplichten de verlichting op een vroe-
ger uur te laten funktioneren ?

Vraag nr. 640 van de heer Vandenbossche d.d. 9 juni 1993
(N.):

Onvoldoende maatregelen ter bewaring van de gemeen-
tearchieven.

Krachtens artikel 132 van de nieuwe gemeentewet dienen de
burgemeester en schepenen zorg te dragen voor de gemeen-
tearchieven en dit — krachtens de archiefwet — onder toe-
zicht van de algemene Rijksarchivaris of zijn gemachtigde.

De meestc gemeenten dragen echter onvoldoende zorg voor
hun archieven. Er is in veel gemeenten geen geschikte bewaar-
ruimte, wat beschadiging of zeifs vernieYing van archief-
bescheiden tot gevolgheeft. Bovendien is er geen of onvol-
doende ordening, met tijdverlies als gevolg bij het opzoeken
van bescheiden.

Question n° 638 de M. Maingain du 4 juin 1993 (Fr.):

Avenir des collections du Mundaneum.

En seance pleniere du 19 fevrier dernier, vous m'informiez
que des contacts etaient pris avec la Communaute francaise en
vue de trouver un compromis dans Ie litige qui oppose la Com-
munaute aux gestionnaires de 1'a.s.b.l. «Les amis du Palais
mondial».

Vous envisagiez meme d'affecter un batiment, propriete de
la Region, a ces collections.

Depuis lors, la presse a fait etat du debut du transfert des
collections vers Mons.

Pourriez-vous me preciser ou en sont vos negociations avec
la Communaute francaise ? Avez-vous rencontre les gestion-
naires de 1'a.s.b.l. pour leur presenter la solution que vous
envisagiez ? Y a-t-il une chance de garder un ancrage bruxel-
lois pour ces collections et etes-vous en mesure de maintenir
votre offre d'affecter Ie batiment dont vous faisiez etat
(1'immeuble Marconi) pour abriter tout ou partie des collec-
tions ?

Question n° 639 de Mme Grouwels du 4 juin 1993 (N.):

Eclairage public comme instrument dans la lutte contre la
criminalite.

La qualite de 1'eclairage public est sans conteste un instru-
ment particulierement utile dans la lutte contre la criminalite.

II faut bien constater qu'en ce mois de mai, 1'eclairage public
n'est allume qu'aux environs de 22 heures meme lorsque la
couverture nuageuse est importante.

De quels moyens la Region peut-elle user pour obliger les
instances concernees a faire fonctionner 1'eclairage public
plus tot ?

Question n° 640 de M. Vandenbossche du 9 juin 1993 (N.):

Mesures insuffisantes pour la conservation des archives
communales.

En vertu de 1'article 132 de la nouvelle loi communale, les
bourgmestre et echevins doivent veiller a la garde des archives
communales et ceci — en vertu de la loi sur les archives — sous
Ie controle de 1'archiviste general du Royaume ou de son dele-
gue.

Toutefois, la plupart des communes veillent insuffisam-
ment a la garde de leurs archives. De nombreuses communes
ne disposent pas d'entrepot approprie, cc qui entrame la
degradation, voire la destruction de documents d'archives. En
outre, leur classement est insuffisant sinon inexistant, avec
pour resultat une perte de temps lors de la recherche de docu-
ments.
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Kan de Minister-Voorzitter mij mededelen:

— kan de Brusselse regering, samen met het Algemeen
Rijksarchief, concrete maatregeren nemen om die toestand te
verbeteren ?

Welk toezicht oefent u uit op de naleving van artikel 132
van de Gemeentewet ?

— kunnen de gemeenten niet verplicht worden om, afzon-
derlijk of in intercominunaal verband, een archivaris in dienst
te nemen ?

Kunnen de gemeenten hiervoor toelagen ontvangen ?

Wat doet u om de gemeenten, hetzij individueel, hetzij in
intercommunaal verband aan te zetten tot de indienstneming
van een universitair geschoolde archivaris ?

Le Ministre-President peut-il me dire:

— si le gouvernement bruxellois peut prendre, conjointc-
ment avecles Archives gen6rales du Royaume, des mesures
concretes pour ameliorer cette situation ?

Quel contr6le il exercc sur le respect de Particle 132 de la
nouvelle loi communale ?

— si les communes ne peuvent etre contraintes d'engager
un archiviste, s6parement ou sur une base intercommunafe ?

Si les communes peuvent recevoir des subsides a cet effet ?

Ce qu'il fait pour inciter les communes a engagcr, indivi-
duellement ou sur une base intercommunale, un archiviste dc
niveau universitaire ?

Vraag nr. 641 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 9 jimi 1993
(Fr.):

Voorstellen aaar aaaleiding van de stadie « Woaea te Brus-
sels

Bij de voorstelling van de studie «Wonen te Brussel» heeft
de coordinator van het werk gezegd dat de wetenschappers na
afloop van de werkzaamheden 60 voorstellen of werkpistes
hebben naar voren gebracht om een opiossing te bieden aan de
problemen die in die studie worden behandeld (verlies aan
inwoners, uiteenrijten van de stad, onevenwicht wat het aan-
bod van woningen betreft,...).

Deze voorstellen staan niet in de synthese die wij hebben
ontvangen. Naar de toekomst toe lijkt her echter van funda-
menteeT belang her advies van specialisten te kennen wat de
vast te leggen prioriteiten betrefc.

Kan de heer Minister me zeggen waarom de Raadsleden het
tweede synthesedocument van het «Institut de Sociologie»
van dc ULB niet hebben ontvangen ?

Kan de Minister me zeggen weike aanbevelingen of actie-
pistes naar voren werden geschoven ?

Question n° 641 de Mme de Ville de Goyet du 9 juin 1993 (Fr.;

Proposition d'action de /'etude «Habiter Bruxellcs».

Lors de la presentation de 1'etude «Habiter Bruxelles», la
responsable de la coordination du travail a precise qu'au
terme du travail, les scientifiques avaient elaborc
60 propositions ou pistes de travail pour apporter certaines
reponses aux problemes evoques dans 1'etude (perte d'habi-
tants, cesures urbaines, inadcquation de 1'offre de loge-
ments,...).

Dans la synthese que nous avons recue, ces propositions
d'action ne figurent pas. Or, il semble fondamental pour envi-
sager 1'avenir de connattre 1'avis des specialistes quant aux
priorites a degager.

Le Ministre-President peut-il me donner les raisons pour
lesquelles les conseillers n'ont pas eu connaissance du second
volume-synthese elabore par 1'Institut de sociologic dc 1'ULB ?

Le Ministre-President peut-il me dire en quoi consistent les
recommandations ou pistes d'actions proposees ?

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

et de la Politique de 1'Eau

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

Aanmoediging van hetgebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

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

Question n0 124 de M. Roelants du Vivier du 29 janvier 1992
(Fr.):

Promotion de 1'iitilisation de I'energie solaire dans les nou-
velles constructions.

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

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

Het recycleren van gebruiktcolien en dierlijke en plantaar-
dige 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 etgraisses animates et vegetates usa-
gees.

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

Overeenkomsten gesloten door het SIM en de BGHM.

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

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

Betwistbaargebruik van het portvnjdom door ambtenaren
vaahetBNRL.

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

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

Conventions passees par 1'IBGE et la SLKB.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2060.

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

Utilisation contestable de la franchise postale par des foac-
tionnaires de I'ARNE.

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

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

Gedeeltelijkc coacessie van het gebied Kiaseadael.

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

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

Het vervolgen van milieumisdrijven.

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

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

Concession partielle du site du Kinsendael.

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

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

La repression des atteintes a 1'environaemettt.

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

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

Installatie ran regenwaterputten bij nieuwbouw.

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

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

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

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

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

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 etc publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2423.

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

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

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

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

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

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

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 etc publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2629.

397
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Vraag nr. 196 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.):

Sameastelling ea organisatie van de kabinetten.

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

Question n° 196 de M. Vandenbossche du 11 d6cembrc 1992
(N.):

Composition et organisation des cabinets.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2630.

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.

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

Benamiug van de Brusselse Executieve in de briefwisseliag
met de andere Executievea.

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

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

Le problems des egouts du bas de Forest.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 28, p. 2711.

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

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

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 28, p. 2711

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 perimes.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2842.

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

Selectieve ophaling en recydage van de spuitbussen.

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

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

Collecte selective et recydage des aerosols.

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

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

De dnagende noodzakelijkheid in debesluiten van de Exe-
cutieve (vervolg).

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

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

Het Brussels aijverheidsakkoord van me! 1991.

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

Vraag nr. 214 van de heer Vandenbossche d.d. 2 febmari 1993
(N.):

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

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

Question n° 211 de Mme Nagy du 25 janvier 1993 (Fr.):

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

La question a et6 publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2843.

Question n° 212 de Mme Nagy du 27 janvier 1993 (Fr.);

L 'accord de branche bruxellois de mat 1991.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2843.

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

E f f e t s de 1'environnemcnt sur la sauvegardc dupatrimoinc
culture! a Bruxelles.

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

Sensibiliserittg tot milieuvriendelijk verbruik.

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

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

De verwijderiag van de produkten uit fotolaboratoria.

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

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

De colloquia overde verpakkingen georganiseerd door het
BIM.

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

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

Het statuut van depersonen van de eel «Milieu-inspectie»
bij het BIM.

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

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

De erkenningscommissie inzake gevaarlijke afvalstoffen.

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

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

Sensibilisation a 1'eco-consommation.

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

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

Elimination desproduits de laboratoires photographiques.

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

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

Les colloques sur les emballages organises par 1'IBGE.

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

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

Le statut despersonnes de la cellule «Inspectoral de 1'Envi-
ronnement» a 1'IBGE.

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

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

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

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

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

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden
van parastatale instcllingen.

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 le Bulletin n° 29, p. 2848.

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

Vitbreiding van de drukkerij VHD.

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

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

Extension de 1'imprimerie VHD.

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

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

Weigering van toepassing van ordonnanties door de rechts-
colleges.

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 le Bulletin n° 29, p. 2849.
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Vraag nr. 226 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993 (Fr.):

De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijkc
openbarc maatscbappijen en van deleden van de adviesraden.

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

Question n° 226 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.);

Les emoluments des administrateurs des societes publiques
de la Region et des membres des Conseits consultants,

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

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

Het mechanisme voor de terugbetaling van de leningea
voor de sociale huisvesting.

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

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

Le mecanismc de remboursement des emprunts du loge-
ment social.

La question a etc publi6e dans le Bulletin n° 29, p. 2849.

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

Toe/age aan de Y.Z.W. « Roseau Idee».

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

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

De gemiddelden in 1991 en 1992 van de normale huurwaar-
den.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2979.

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

De terugbetaling van werken dieonrechtmatigaan dehuur-
ders van de Anderlechtse Haard werden aangerekend.

DC vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2979.

Vraag nr. 234 van de heer Debry d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

De voorwaarden voor set verlenen van voorrangbif/iet ver-
krijgen van een volkswoning.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2980.

Vraag nr. 235 van de heer Debry d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

De afwijkingen van de voorrangssregeling voorhet verkrij-
gen van volkswoningen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3098.

Vraag nr. 236 van de heer Drouart d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

De aan de gemeenten verleende subsidies.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2980.

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

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

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2850.

Question n° 232 de M. Debry du 12 mars 1993 (Fr.)s

Les valours moyennes en 1991 et 1992 des valours locatives
normales.

La question a et6 publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2979.

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

Le remboursement de travaux indQment factures aux loca-
taires du Foyer anderlechtois.

La question a et6 publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2979.

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

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

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2980.

Question n° 235 de M. Debry du 12 mars 1993 (Fr.):

Les derogations au regime de priorites a I'acccs auJogement
social.

La question a etc publiee dans le Bulletin n°31, p. 3098.

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

Les subsides aux communes.

La question a et6 publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2980.
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Vraag nr. 237 van dc heer Debry d.d. 22 maart 1993 (Fr.):

ffet striageate karakter van de omzendbrieven van de
BGHM.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3098.

Vraag nr. 238 van de heer Debry d.d. 22 maart 1993 (Fr.):

Technische normen met betrekking tot het bouwen van
volkswoningen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3090.

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

Herstelling van de borden «ZoniSnwoud» in bun oor-
sproakelijke staat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2980.

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

Controls van de wets- en verordeningsbepalingen met be-
trekking tot het leefmilieu.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2980.

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

Hetmeedelen, door de openbare vastgoedmaatschappijen,
van informatie met betrekking tot de bewegingen in hetbuur-
dersbestand.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2981.

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

Subs/die voor 1993 aan de VJS.W. Inter-Environnemeat-
Bruxelles.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2981.

Question n° 237 de M. Debry du 22 mars 1993 (Fr.):

Le caractere contraignant des circulaires de la SLRB.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 31, p. 3098.

Question n° 238 de M. Debry du 22 mars 1993 (Fr.):

Les normes techniques relatives a la construction de loge-
ments sociaux.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 31, p. 3090.

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

Restauration des panneaux «Foret de Soignes» dans lew
pristin etat.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2980.

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

Controle des dispositions legates et reglementaires en
mat/ere d'environnement.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2980.

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

La transmission paries SISP d'in formations sur les mouve-
ments de locataires.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2981.

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

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

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2981.

Vraag nr. 243 van de heer Drouart d.d. 2 april 1993 (Fr.):

De publicitaire kosten van deberichten van de Minister in
verscheidcnc publikaties.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2982.

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

Les frais publidtaires des messages du Mimstre dans diver-
ses publications.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2982.

Vraag nr. 224 van de heer de Lobkowicz d.d. 9 april 1993
(Fr.):

Proefboringen met bet oog op het capteren van water.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2982.

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

Sondages en vue de captation d'eau.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2982.
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Vraag nr. 247 van mevrouw Nagy d.d. 14 april 1993 (Fr.):

Ophaliag van recycleerbare kledisgstukken en afval door
de v.z.w. Terre.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2983.

Question n° 247 de Mme Nagy du 14 avril 1993 (Fr.):

Lc ramassage de vetements et de dechets recydables par
1'a.s.b.l. Terre.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 2983.

Vraag nr. 248 van mevrouw Nagy d.d. 16 april 1993 (Fr.):

De exploitatievergunniag van het bedrijf Stevens in Schaar-
beek.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2983.

Question n° 248 de Mme Nagy du 16 avril 1993 (Fr.):

Le permis d'exploitation des etab/isscments Stevens a
Schaerbeek.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2983.

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

De door de Europesc Commissie vastgestelde overtredin-
gen, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de EEG-
richtlijnen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2984.

Vraag nr. 250 van de heer Adriaens d.d. 26 april 1993 (Fr.):

De recydage van bouwafval.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3100.

Question n° 249 de Mme Nagy du 16 avril 1993 (Fr.):

Les infractions aux directives CEE releveesparia Commis-
sion Europcenne pour la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2984.

Question n° 250 de M. Adriaens du 26 avril 1993 (Fr.):

Le recydage des dechets de construction.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 31, p. 3100.

Vraag nr. 251 van de heer de Looz-Corswarem, d.d. 28 april
1993 (Fr.):

Resultaten van de ophaling van huishoudelijk chemisch a f -
val.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3101.

Question n° 251 de M. de Looz-Corswarem du 28 avril 1993
(Fr.):

Resultats des collectes des dechets chimiques managers.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 31, p. 3101.

Vraag nr. 252 van de heer de Looz-Corswarem, d.d. 30 april
1993 (Fr.):

Benoeming van de leden van de beheercommissies voor de
gewestelijke natuurreservaten ZoniSnwoud, Zavelenberg en
Moeraske.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3101.

Question n° 252 de M. de Looz-Corswarem du 30 avril 1993
(Fr.):

Nomination des membres des commissions degestion des
reserves naturelles regionales de la foret de Soignes, du Zave-
lenberg et du Moeraske.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 31, p. 3101.

Vraag nr. 253 van mevrouw Grouwels d.d. 13 mei 1993 (N.):

Samcnstelling van het kader van de pararegionalen.

Gelieve me wat de pararegionalen betreft die onder uw be-
voegdheid vallen mee te delen:

a) het personeclskader per niveau;

b) het aantal niet-Belgen (respektievelijk EG'ers en niet
EG'ers) dat hiervan telkens deel uit maakt.

Question n° 253 de Mme Grouwels du 13 mai 1993 (N.):

Composition du cadre des pararegionaux.

Veuillez me communiquer pour les pararegionaux qui sont
de votre competence:

a) le cadre du personnel par niveau,

b) le nombre d'etrangers qui en font partie, repartis par
niveau et selon qu'il s'agit ou non dc ressortissants CEE.
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Vraag nr. 254 van mevrouw Nagy d.d. 10 mei 1993 (Fr.):

Dringende speed in de besluitea ran de Esecutieve (ver-
volg).

Kan dc geachte Minister me zeggen waarom het besluit van
de Executieve van 3 december 1992 betreffende de toekenning
van een saneringsroelage voor de sociale huisvestuigssector
niet aan de Raad van State ter advies werd voorgelegd met een
verzoek tot spoedbehandeling ?

Question n° 254 de Mme Nagy du 10 mai 1993 (Fr.):

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

L'honorable Ministre, peut-il me dire pour quelles raisons
l'arret6 de 1'Executif du 3 decembre 1992 relatif a 1'octroi
d'une subvention d'assainissement du secteur du logement
social n'a pas etc soumis a 1'avis du Conseil d'Etat, invoquant
en cela un motif, d'urgence?

Vraag nr. 255 van mevrouw Nagy d.d. 10 mei 1993 (Fr.):

Spoedbchandeling van de besluiten van de Executieve (ver-
volg).

Kan de geachte Minister me zeggen waarom hct besluit van
de Executieve van 12 november 1992 tot instelling van een
eenmalige premie voor de oprichting of verwerving van een
woning op plan, alsook van een verzekering tegen inkomens-
verlies, niet aan de Raad van State werd voorgelegd met een
verzoek tot spoedbehandeling ?

Question n° 255 de Mme Nagy du 10 mai 1993 (Fr.):

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

L'honorable Ministre, pcut-il me dire pour quelles raisons
1'arrete de 1'Executif du 12 novembre 1992 instituant une
prime unique pour la construction ou 1'acquisition d'un loge-
ment sur plan, ainsi qu'une assurance centre la perte de reve-
nus, n'a pas etc soumis a 1'avis du Conseil d'Etat, invoquant en
cela un motif d'urgence ?

Vraag nr. 256 van de heer Adriaens d.d. 14 mei 1993 (Fr.):

De deelneming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewestaan
het Comite voor de toewijzing van een Europees ecologisch
label.

Met toepassing van het Europees reglement van 23 maart
1992 heeft de Ministerraad zopas een koninklijk besluit goed-
gekeurd houdende de oprichting van een Comite voor de toe-
wijzing van het Europees ecologisch label. Dit Comite moet
bestaan uit een voorzitter en achttien leden, waaronder verte-
genwoordigers van de gewestelijke overheden.

Kan de Minister me zeggen of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in dit Comite een vertegenwoordiger heeft ?

Zo ja, door wie zai deze Brusselse vertegenwoordiger wor-
den aangewezen? Zai het een vertegenwoordiger zijn van de
Executieve, van het gewestelijk bestuur of van de Raad ?

Question n° 256 de M. Adriaens du 14 mai 1993 (Fr.):

La participation de la Region de Bruxelles-Capitale au
Comite d''attribution du label ecologique europeen.

En application du reglement europeen du 23 mars 1992, Ie
Conseil des Ministres vient d'approuver un arrete royal sur la
creation d'un Comite d'attribution du label ecologique euro-
peen. Ce comite doit se composer d'un president et de
18 membres, dont des representants des pouvoirs regionaux.

Le Ministre peut-il me preciser si un representant de la
Region de Bruxelles-Capitale est prevu dans ce comite ?

En cas de reponse affirmative, par qui sera choisi ce repr6-
sentant bruxellois ? Sera-ce un representant de 1'Executif, de
1'administration regionale ou du Conseil ?

Vraag nr. 257 van mevrouw Nagy d.d. 13 mei 1993 (Fr.):

De bestemming van het niet-recycleerbaar afval ingeza-
meld tijdens de selectieve ophalingen.

De selecrieve ophaling van afval zit in verschillende
gemeenten van de agglomeratie nog altijd in de experimentele
fase. Men kan weliswaar verheugd zijn over het feit dat vele
Brusselse 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 vra-
gen 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
verwerkt ? Waar in Vlaanderen en hoeveel kost dit ?

Question n° 257 de Mme Nagy du 13 mai 1993 (Fr.);

La destination des dechets non recyclables issus de la col-
lecte selective.

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

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

1. Quel est le tonnage des dechets non recyclables que pro-
duit la collecte selective ?

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

3. Dans la negative, sont-ils alors traites comme dechets en
Flandre ? Le cas echeant, ou en Flandre a lieu ce traitement ct
quel cofit represente-t-il ?
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Vraag nr. 258 van mevrouw Grouwels d.d. 24 mei 1993 (N.):

Verhoudiag van de sodale woningen in bet Hoofdstedelijk
Gewest.

Uit recente cijfers blijkt dat de stad Vilvoorde op een totaal
bestand van 13 160 huizen, 1 790 sodale woningen telt, wat
neerkomt op 13,6%. Voor het Vlaamse Gewest bedraagt dit
8,49%.

Hoeveel bedraagt het percentage:

a) voor het Hoofdstedelijk Gewest ?

b) voor elk van de 19 Brusselse gemeenten ?

Voor Vlaams Brabant wordt vooropgesteld dat de sodale
woningen 9% moeten uitmaken van de nieuwbouw.

Hoeveel procent van de nieuwbouw is in het Hoofdstedelijk
Gewest bestemd voor sodale woningen ?

Question n° 258 de Mme Grouwels du 24 mai 1993 (N.):

Proportion des logements sociawc dans la Region broxel-
loise.

Des chiffres recents indiquent que la ville dc Vilvordc
comptc 1790 logements sodaux sur un relevc total de
13 160 maisons, ce qui equivaut a 13,6%. Pour la Region fla-
mande, ce chiffre est de 8,49%.

A combien s'eleve ce pourcentage:

a) pour la Region bruxelloise ?

b) pour chacune des 19 communes bruxelloises ?

Pour Ie Brabant flamand, on part du prindpe quo 9 % des
nouvelles constructions doivent etre des logements sodaux.

Quel est Ie pourcentage des nouvelles constructions destinfe,
en Region bruxelloise, a des logements sodaux?

Vraag nr. 259 van dc heer Debry d.d. 19 mei 1993 (Fr.):

Het aantal niet-Belgische /murders in de sodale huisves-
tiag.

Talrijke personen en groepen beweren dat de verhoiiding
niet-Belgen in de sodale woningen lager zou zijn dan het per-
centage niet-Belgen in de gemeenten waar de erkende maar-
schappijen actief zijn.

Kan de Minister ons voor eike maatschappij het aantal niet-
Belgische huurders mededelen zodat wij de echtheid van deze
beweringen zouden kunnen nagaan?

Question n° 259 de M. Debry du 19 mai 1993 (Fr.):

La proportion de locataires non beiges dans les logements
sodaux.

De nombreuses personnes ou groupes affirment que la pro-
portion de personnes non beiges dans les logements sodaux
serait inferieureau pourcentage dc ces personnes dans les com-
munes ou sont actives les sodctes agreees.

Le Ministre pourrait-il nous donner.pour chaque sodetc, la
proportion de locataires non beiges afin que nous puissions
verifier la veracite dc ces affirmations ?

Minister belast met Economic

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

Recyclage van de afgedankte wagons.

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

Ministre de 1'Economic

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

Recyclage des voitures hors d'usagc.

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

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

Overheidssteua aan bedrijven die politicks partijen Gnan-
derea.

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

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

Aidepublique a des sodctes Gnancant des partis politiques.

La question a et6 publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2852.

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

Gratisparkeerruimte voor amhtenaren en personeelskden
van parastatale iastelliagen.

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 le Bulletin n° 29, p. 2852.

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

De bezoldiging van de bestuurders ran de gewestelijke
openbare maatschappijen en van deleden ran de adviesraden.

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

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

Les emoluments des administrateurs des societespubliques
de la Region et des membres des Conseils consultants.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 29, p. 2853.
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Vraag nr. 127 van de heer Clerfayt d.d. 8 maart 1993 (Fr.):

Initiatieven ter begeleiding van het beheer van de Brusselse
KMO's.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2986.

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

Initiatives en mat/ere d'accompagnement a la gestion des
PME bruxelloises.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 2986.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2986.

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

Initiatives en mat/ere de formation des cadres de PME
bruxelloises.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 2986.

Vraag nr. 135 van de heer Zenner d.d. 21 april 1993 (Fr.):

Gedeeltelijke Gscale vrijstelling ten voordele van herinves-
teriag bij erfopvolging van KMO's.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3103.

Question n° 135 de M. Zenner du 21 avril 1993 (Pr.):

Exoneration fiscale partielle en favour du reinvestissemeat
lors de la succession des PME.

La question a et6 publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3103.

Vraag nr. 139 van mevrouw Grouwels d.d. 13 mei 1993 (N.):

Samenstelling van het kader van de pararegionalen.

Gelievc mij wat de pararegionalen betreft die onder uw be-
voegdheid vallen mee te delen:

a) het personeelskader per niveau;

b) het aantal niet-Belgen (respectievelijk EG'ers en niet-
EG'ers) dat hiervan telkens deel uitmaakt.

Vraag nr. 140 van mevrouw Nagy d.d. 17 mei 1993 (Fr.):

Deelneming van het Brussels Gewest aan de Nationale
Raad voor duurzame ontwikkeling.

Na de conferentie te Rio de Janeiro van de Verenigde Naties
over het milieu en de ontwikkeling, heeft de Raad van Minis-
ters onlangs beslist een Nationale Raad voor duurzame
ontwikkeling op te richten. Deze Raad is samengesteld uit ver-
tegenwoordigers van de federale overheid, van verschillende
verenigingen, socio-economische organisaties en weten-
schappelijkc kringen. De Raad voorziet eveneens in de deelne-
ming van de vertegenwoordigers van de Gewesten.

Kan de Minister mij hierover zeggen:

1. Welk soort gewestelijke vertegenwoordiging wordt
overwogen;

2. Welkc de maatstaven zullen zijn om de vertegenwoor-
digers van het Gewest te kiezen;

3. Met weike «opdracht» deze vertegenwoordigers zullen
gelast worden;

4. Wcike plaats dit debat zai innemen binnen de gewestelij-
ke instellingen ?

Question n° 139 de Mme Grouwels du 13 mai 1993 (N.):

Composition du cadre des pararcgionaux.

Veuillez me communiquer pour les pararcgionaux qui sont
de votre competence:

a) Ie cadre du personnel par niveau;

b) Ie nombre d'etrangers qui en font partie, repartis par
niveau et selon qu'il s'agit ou non de ressorrissants CEE.

Question n° 140 de Mme Nagy du 17 mai 1993 (Pr.):

La participation de la Region bruxelloise au Conseil natio-
nal du developpement durable.

A la suite de la Conference de Rio de Janeiro des Nations
Unies sur 1'environnement et Ie developpement. Ie Conseil des
Ministres a r6cemment decide de la creation d'un Conseil
national du developpement durable. Ce Conseil est composfe
de representants du pouvoir federal, de diverses associations,
des organisations socio-economiques et des milieux scientifi-
ques. Ce Conseil prevoit egalement la participation dc repre-
sentants des Regions.

A ce sujet, Ie Ministre peut-il me dire:

1. Quel type de representation regionale est envisagee;

2. Quelles seront les modalites du choix des representants
de la Region;

3. Quel sera Ie «cahier des charges» de ces representants;

4. Quelle sera la place reservee a ce debat au sein des institu-
tions regionales ?

398
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Vraag nr. 141 van de heer de Looz-Corswarem d.d. 4 juni 1993
(Fr.):

Studie over de verwachtingen van de KMO-leiders en de
Brusselse bandelaars met bctrekking tot de speciGeke strategic
in het Gewest.

Volgens een brief die hij aan een doelpubliek hceft gericht,
heeft de heer Minister de « KMO Studiecentrum » de opdracht
gegeven een onderzoek in te stellen naar de verwachtingen van
de KMO-leiders en van dc Brusselse handelaars met betrek-
king tot de specifieke strategic in hun Gewest.

Dit brengt mij ertoe hem de volgende vragen te stellen:

1. Tot hoevecl studies en onderzoeken heeft hij sedert hij
lid is van de Brusselse Executieve opdrachr gegeven ?

2. Waarop had elkeen hiervan betrekking en hoeveel heeft
el keen ervan gekost ?

3. In welk opzicht heeft de betaalde prijs voor elkeen hier-
van ertoe bijgedragen de toestand van de KMO's en hande-
laars gunstig te veranderen ? Met andere woorden, waren ze
rendabel?

Question n° 141 de M. de Looz-Corswarem du 4 juin 1993
(Fr.):

Etude sur les attentes des dirigeants de PME et des commer-
cants bruxellois en matierc de strategic speciEqve dans la
Region.

Selon les termes d'une lettre qu'il a fait adresser a un public
cible, Monsieur Ie Ministrc a donn61'ordre au « KMO Srudie-
centrum » de proceder a une enquete sur les attentes des diri-
geants de PME et des commercants bruxellois en matiere de
strategic specifiquc dans leur Region.

Celle-ci m'incite a lui poser les questions suivantes;

1. Depuis qu'il est membre de l'Ex6cutif bruxellois, quel est
Ie nombre d'etudes et enquetes qu'il a commandees?

2. Quel est Ie nom de chacune de cellcs-ci et quel est Ie prix
paye pour chacune d'elles ?

3. En quoi Ie prix paye pour chacune dc celles-ci a-t-il
change favorablement la situation des PME et des commer-
cants ? En d'autres mots, ont-elles etc rentables ?

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

Ecologisch verantwoord gebruik van papier.

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

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

Utilisation ecologique du papier.

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

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

Benaming van de Brusselse Executieve 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 dans sa correspondance avec les
autres Executifs.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 2719.

Vraag nr. 103 van de heer Galand d.d. 10 mei 1993 (Fr.):

De veiligheid van de werknemers van het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid.

Kan de Staatssecretaris me de volgende gegevens meedelen:

1. Het aanral arbeidsongevallen waarvan de werknemers
van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid in 1991 en 1992
het slachtoffer zijn geweest en de opsplitsing van deze ongeval-
len volgens de plaats waar werd gewerkt;

2. De nieuwe in 1991 en 1992 genomen maarregelen ter
bescherming van het personeel en ter preventie van ongeval-
len.

Ik vraag de Staatssecretaris me eveneens gegevens mee te
delen betreffende enerzijds de vaccinaties voor de werknemers
van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid en anderzijds
de studies en de verbeteringen van de werkomstandigheden op
ergonomisch plan die in 1991 en 1992 binnen het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid zouden zijn verwezenlijkt.

Question n° 103 de M. Galand du 10 mai 1993 (Fr.);

La securitc des travailleurs de 1'Agence regionale de pro-
prete.

Je demande au Secretaire d'Etat de bien vouloir me commu-
niquer:

1. Le nombre d'accidents de travail dont ont etc victimes
les travailleurs dc 1'Agence regionale dc proprete en 1991 et
1992 et la repartition de ces accidents d'apres les lieux dc tra-
vail;

2. Les nouvelles mesures de protection et de prevention
prises en 1991 et 1992 pour le personnel.

Je demande egalement au Secretaire d'Etat de m'informer,
d'une part, des vaccinations dont les travailleurs de 1'Agence
regionale de proprete beneficient et, d'autre part, des etudes et
ameliorations des conditions de travail sur le plan ergonomi-
que qui auraient etc realisees en 1991 et 1992 au sein de
1'Agence regionale de proprete.
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Vraag nr. 105 van mevrouw Nagy d.d. 18 mei 1993 (Fr.):

De dringeadheid aangehaald in de besluiten van deExecu-
tieve (vervolg).

Kan de geachte Minister mij zeggen om weike reden her
besluit van de Execurieve van 1 april 1993 tot vaststelling van
delegates van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de
adjunct-leidend ambtenaar van het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid niet voor advies aan de Raad van State werd
voorgelegd met een verzoek tot spoedbehandeling ?

Question n° 105 de Mme Nagy du 18 mai 1993 (Fr.):

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

L'honorable Ministre peut-il me dire pour quelle raison
1'arrete de I'Execurif du 1" avril 1993 determinant les delega-
tions de competences au fonctionnaire dirigeant et au fonc-
tionnaire dirigeant adjoint de 1'Agence regionale pour la pro-
prete, n'a pas etc soumis a 1'avis du Conseil d'Etat invoquant
un motif d'urgence ?

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.):

Verhouding schade Zonienwoud/Aadere bossen.

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

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

et de la Politique de 1'Eau

A. Questions posees a M. Gosuin

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

Rapport degats ForSt de Soignes/Autres bois.

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

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

Vergunningen afgeleverden coatroles uitgevoerd door het
BIM.

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

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

Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE.

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

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

Bevel van de rechterin kortgeding van 2 november 1990. —
Afgifte van een gratis jachtvergutining.

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 no vembre 1990. — Delivrance
d'un perm is de chasse gratuit.

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

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

HersteIIing in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark
in Koekelberg.

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

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

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

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

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

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.

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

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

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

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1520.
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Vraag nr. 201 van de heer de Lobkowicz d.d. 3 September 1991
(Fr.):

Organogram van het Brussels Instituut voor Mils eubeheer.

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

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

Organigramme de I'lnstitut bruxellois pour !a Gestioa de
1'Environnement.

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

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

Klachten over de firma Cebehr in Ganshoren.

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

B. Vragen gesteld aan de heer van Eyil

Vraag nr. 264 van mevrouw Nagy d.d. 4 mei 1993 (Fr.):

Uitstelen weigen'ng van vwrstellen voor aan bescherming
voorafgaande onderzoeken en van beschermingsvoorstellen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3109.

Vraag nr. 266 van mevrouw Grouwels d.d. 4 juni 1993 (N.):

Klassen'ng van de Zwarte Toren.

a) Wanneer werd de « Zwarte Toren» geklasseerd?

b) Weike stukken van de omwalling zijn niet geklasseerd ?

c) Werd voor de Zwarte Toren reeds een « vrijwaringszone
tot herwaardering van een beschermd monument» (zie uw
antwoord op mijn vraag nr. 259) ingesteld ?

d) Voor weike al dan niet geklasseerde stukken van de
omwalling werd nog geen dergelijke vrijwaringszone inge-
steld?

Vraag nr. 267 van de heer Drouart d.d. 9 juni 1993 (Fr.):

De erkenning van Brusselse sites door de UNESCO als cul-
tureel erfgoed van de mensheid.

De bevoegdheid en de zorg voor het arristiek erfgoed zijn
gewestelijke aangelegenheden, maar de bekrachtiging van de
Conventie van dc UNESCO met betrekking tot het artistiek
erfgoed dat deel uitmaakt van het universeel cultureel erfgoed
van de mensheid is een federale aangelegenheid. Volgens mijn
Collega, de heer Daras, Raadslid in het Waalse Gewest, blijkt
dat dc Minister van Buitenlandse Zaken er maar niet in slaagt
de 3 gewestelijke Ministers voor dit thema samen te brengen.

Een aantal Brusselse (maar ook Waalse en Vlaamse) sites
verdienen nochtans te worden opgenomen in deze Conventie
van de UNESCO.

Kan de heer Staatssecretaris me dan ook uitleggen waarom
de 4 Ministers tot op heden nog niet zijn kunnen samenko-
men?

Kan hij me ook zeggen weike Brusselse sites hij de UNESCO
wil voorstellen ?

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

Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.

La question a et6 publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 1825.

B. Questions posees a M. van Eyil

Question n° 264 de Mme Nagy du 4 mai 1993 (Fr.):

Reports et refus de propositions d'enquStes prealables au
dassement et de propositions de classcmcnt.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3109.

Question n° 266 de Mme Grouwels du 4 juin 1993 (N.):

Classement de la Tour noire.

a) Quand la «Tour noire» a-t-elle etc classee?

b) Quels sont les troncons de 1'enccinte qui ne sont pas clas-
ses?

c) A-t-on deja instaure pour la « Tour noire » une « zone de
protection qui met en valeur un bien class6» (voir votre
reponse a ma question n° 259) ?

d) Quels sont les troncons, classes ou non, dc 1'enceinte
pour lesquels on n'a pas encore instaure une telle zone de pro-
tection ?

Question n° 267 de M. Drouart du 9 juin 1993 (Fr.);

La reconnaissance de sites bruxellois par 1'UNESCO
comme heritage culturel de 1'humanite.

La competence et les soins du patrimoine artistique sont de
niveau r6gional, mais la ratification de la Convention de
1'UNESCO sur Ie patrimoine artistique appartenant A 1'heri-
tage culturel universel de 1'humanite est au ressort du niveau
federal. D'apres mon Collegue, M. Daras, Conseiller a la
Region waltonne, il apparalt que Ie Ministrc des Affaircs
etrangeres n'arrive pas a reunir les trois Ministres regionaux
sur ce theme.

Des sites bruxellois (mais aussi wallons et flamands) meritc-
raient pourtant d'etre inclus dans cette Convention de
1'UNESCO.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat peut-il des lors m'expliquer
pourquoi, jusqu'a present, les quatre Ministres n'ont pu sc
reunir?

Peut-il aussi m'indiquer quels sites bruxellois il compte pre-
senter a I'UNESCO ?
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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

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

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.

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

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

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

Traduction simultanee des debats lors des conseils commu-
uaiix.

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

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

Vemieuwing van het stadsweefsel. —Subsidies van deExe-
cutieve.

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

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

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

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

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

Organogram van deafdelinginformaticain de verschillen-
de 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.):

Orgaaigramme du personnel charge du departement de
1'iiiformatique dans les differentes communes.

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

Vraag nr. 338 van de heer de Lobkowicz d.d. 8 oktober 1991
(Fr.):

Veraieuwing alleenstaande gebouwen in Sint-Gillis.

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

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

Renovation d'immeubles isoles a Saiat-Gilles.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie
Bulletin n° 18, p. 1829.



3182 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijkc Raad - 13 juli 1993 (nr. 32)
Questions et Reponses - Conseil de la R6gion de Bruxelles-Capitale - 13 juillet 1993 (n° 32)

Vraag nr. 392 van de heer Debry d.d. 15 oktober 1991 (Fr.):

De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten
inzake stadsvemieuwing.

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

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

Lc rembowsement des avances recuperabtes en matiere de
renovation urban] e.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie
Bulletin n° 18, p. 1829.

Vraag nr. 418 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1991 (N.):

Renovatie- en saneringspremies.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 19, biz. 1904.

Question n° 418 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1991
(N.):

Primes a la renovation et d 1'assainissement.

La question et la reponse provisoire ont etc 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 gemeenten.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 18, biz. 2723.

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

De toepassing van de omzendbrief met betrekking tot de
hotels.

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

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

De BBP's Vorstlaan Opst en West te Watermaal-
Bosvoorde.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 30, biz. 2996.

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

Les subsides regionaux aux communes.

LSI question et la reponse provisoire ont etc publiees dans le
Bulletin n° 28, p. 2723.

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

L 'application de la circulaire relative aux etablissements
hoteliers'.

La question et la reponse provisoire ont et6 publiees dans le
Bulletin n° 29, p. 2865.

Question n° 618 de Mme Nagy du 14 avril 1993 (Fr.):

Le PPAS Souverain Est et Ouest a Watermael-Boitsfort.

La question et la reponse provisoire ont et6 publiees dans le
Bulletin n° 30, p. 2996.

Vraag nr. 626 van de heer Roelants du Vivier d.d. 3 mei 1993
(Fr.):

Overeenkomsten van het Gewest met de gemeenten over
verkeersplannen.

Onlangs heeft het Gewest een overeenkomst gesloten met
dc gemeente Etterbeek, waarin werd bepaald dat voor de
gehele gemeenre Etterbeek een specifiek verkeersplan zou
worden opgesteld, in samenwerking tussen het Gewest en
deze gemeente en op kosten van beide. Dit plan had tot doel het
plaatselijk woonklimaat voorrang te verlenen, dit te bescher-
men tegen her doorgaand verkeer en de aanleg van parkeerge-
legenheid voor de buurtbewoners te bevorderen.

Gaat het hier om een gei'soleerd proefproject of om een aan-
moediging ten overstaan van de andere gemeenten die dit ook
zouden willen doen ? Wordt er in dergelijk geval in een zeifde
financiering voorzien ?

Antwoord: Minister Thys zai op de vraag antwoorden.

Question n° 626 de M. Roelants du Vivier du 3 mai 1993 (Fr.) ;

Conventions de la Region avecles communes sur des plans
de circulation.

La Region a recemment conclu une convention avec la com-
mune d'Etterbeek, au terme de laquelle un plan de circulation
specifique pour tout Etterbeek sera mis sur pied, a frais com-
muns, entre la Region et cettc commune. L'objectif annoncc
de ce plan est de privilegier la qualitc de 1'habitat local, dc
proteger celui-ci centre la circulation de transit et dc favoriser
1'instauration de parkings riverains.

S'agit-t-il d'une action pilote isolee, ou d'un encouragement
a 1'egard des autres communes qui desireraient s'engager dans
la meme voie ? Un financement du memc type cst-il prevu dans
ce cas ?

Reponse: Le Ministre Thys repondra a la question.
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Vraag nr. 636 van de heer Drouart d.d. 4 juni 1993 (Fr.):
Deplaatsing van doorstraalpylonen voor mobilifoons met

inachtneming van de ordonaaatie op de stedcbouw.
In het Waalse Gewest is er een polemiek ontstaan over de

plaatsing, door Belgacom, van doorstraalpylonen voor mobi-
tofoons.

Het blijkt dat een aantal pylonen, waarvan sommigen meer
dan 40 m hoog zijn, zonder bouwvergunning worden
geplaatst en dat er geen garanties worden geboden wat de be-
scherming van het leefmilieu en in het bijzonder wat de vei-
ligheid van de bevolking betreft.

Zou de Minister-Voorzitter mij kunnen zeggen of Belga-
com stedebouwkundige vergunningen werd toegekend op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met
inachtneming van de geldende ordonnantie op de stedebouw
en in het bijzonder van de regels met betrekking tot het open-
baar onderzoek ?

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

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Exteme Betrekkingen
Vraag nr. 173 van de heer de Lobkowicz d.d. 4 maart 1993

(Fr.):
Gemiddeld jaarlijks uwrooster van de gemeentelijke enge-

westelijke ambtenaren.
De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd

m Bulletin nr. 29, biz. 2868.

Question n° 636 de M. Drouart du 4 juin 1993 (Fr.):
L 'implantation de pylones relaispour mobilophones dans

Ie respect de 1'ordonnance sur I'urbanisme.
Une polemique s'est ouverte en Region wallonne sur

1'implantation, par la societe Belgacom, de pylones relais pour
mobilophones.

II apparatt que plusieurs pylones, dont certains depassent
40 m, sont places sans permis de batir et que les garanties pour
1'environnement et en particulier la sant6 des personnes ne
sont pas assurees.

Monsieur Ie Ministre-President pourrait-il me dire si des
permis d'urbanisme ont etc octroyes a la societe Belgacom sur
Ie territoire de la Region de Bruxelles-Capitale dans Ie respect
de 1'ordonnance en vigueur sur I'urbanisme et plus particulie-
rement des regles en matiere d'enquete publique ?

Reponse: En raison du nombrc 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.

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures
Question n0 173 de M. de Lobkowicz du 4 mars 1992 (Fr.):

Moyenne horaire annuelle de travail des fonctionnaires
communaux et regionaux.

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

Vraag nr. 207 van mevrouw Grouwels d.d. 19 mei 1993 (N.):
Balans van de gemeentelijk tocstand overeenkomstig het

koninklijk besluit houdende het algemeen reglementop de ge-
meentelijke contabiliteit.

a) Is de Executieve in staat om, jaarlijks per 31 december,
de algemene toestand van het Hoofdstedelijk Gewest weer te
geven in een balans mutatis mutandis, op de wijze vermeld in
het koninklijk besluit houdende het algemeen reglement op de
gemeentelijke contabiliteit ?

b) Bij negarief antwoord graag de motivatie wetende dat
een dergelijke balans wel degelijk van de gemeenten zai geeist
worden vanaf 1995.

Antwoord: Minister-Voorzitter Picque zai op de vraag
antwoorden.

Question n° 207 de Mme Grouwels du 19 mai 1993 (N.):
Bilan de la situation regionale conformement a I'arrete

royal portant Ie reglement general sur la comptabilitecommu-
nale.

a) L'Executif est-il a meme de traduire dans un bilan muta-
tis mutandis, chaque annce pour Ie 31 dccembre, la situation
generate de la Region bruxelloise de la maniere prevue par
I'arrete royal portant Ie reglement general sur la comptabilite
communale ?

b) En cas de reponse negative, je souhaiterais en connaitre
la motivation etant donne que des 1995, un tel bilan sera effec-
tivement exige des communes.

Reponse: Le Ministre-President repondra a la question.

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

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

et de la Politique de 1'Eau

Question n0 245 de M. de Lobkowicz du 9 avril 1993 (Fr.):
Extension des limites de la Region de Bruxelles-Capitale

par la voie 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 quar-
tiers a Uccle oft pourtant aucune collecte selective n'etait orga-
nisee.
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Nu verneem ik dat zowat twee weken geleden ook zakken
werden verdeeld in Linkebeek, namelijk in de wijk rond het
Dapperenplein en in de Stationsstraat.

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

Aatwoord: Staatssecretaris Hotyat zai op de vraag
antwoorden.

J'apprends, a present, qu'il y a deux scmaines 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
serieusement a se poser Ie probleme de la distribution des sacs
poubelles, ou, au contraire, organisez-vous des collectes selcc-
tives a Linkebeek, ce qui vous vaudrait mes tres sinceres felici-
tations ?

Repoase: Le Secretaire d'Etat Hotyat repondra a la ques-
tion.

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

Dekeuzeen de bestemming van dezakken diegebruikt wor-
den by 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 samenstclling ervan vertoont trouwens bepaalde ken-
merken: toevoeging van kleurstof, basisgrondstof voor de
fabricage (Low Density Polyethylene) wat een belangrijke
verspilling van grondstof is.

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 besteld en gele-
verd ?

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

5) De keuzc 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 verbrandings-
oven van Neder-over-Heembeek gebracht of opgenomen in de
recyclageprocessen ? In voorkomend geval, waar en hoeveel
kost dat ?

6) Waarom werden kleurstoffen toegevoegd aan de samen-
stelling 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 vermij -
den dat ze glijden, geen toevoeging van zware metalen met
zich bracht ?

Aatwoord: Staatssecretaris Hotyat zai op de vraag
antwoorden.

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

Le choix et/a destination des sacs utilises dansle cadre dela
collects selective de dockets.

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, ils presentent certaines caractferistiques quant a
leur composition: additifs de coloration qui constituent un
gaspillage important de matiere premiere, matiere de base
pour la fabrication (polyethylene de bassc densite).

Enfin, tant le cout que represente 1'achat des sacs et leur
destination apres triage des dechets qu'ils contiennent,
m'amenent a interrogcr le Ministre sur les points suivants:

1) Les dimensions citees plus haul resultent de la mesurc
des sacs mis a disposition des habitants. Qucllcs 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 connaitre precisemenc les prix de routes les societes sus-
ceptibles de livrer cc type de produits ?

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

4) Pourquoi avoir choisi des sacs en polyethylene de basse
densite plutfit que ceux en polyethylene de moyenne densite
alors qu'a resistance egale, ces derniers peuvent ctre 40%
moins epais, permettant ainsi un gain important de matiere
premiere et que par ailleurs, le polyethylene de moyenne den-
site permer 1'introduction d'un pourcentagc important de
matiere recyclee?

5) Le choix du materiau est d'autant plus important si
celui-ci est inciner6 par la suite: quelle est la destination des
sacs apres triage de leur contenu ? Quel tonnage represente
1'ensemble de ces sacs ? Sont-ils orienres vers 1'incinerateur dc
Neder-over-Heembeek ou integrcs dans des filieres dc recy-
clage? 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'encrc 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 polyethylene ou les additifs
utilis6s pour rendre la matiere des sacs antistarique et
« antislip » n'ont pas entratne 1'adjonction dc metaux lourds ?

Repoase: Le Secretaire d'Etat Hotyat repondra a la ques-
tion.
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Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

daden van vervuiling.
De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd

in Bulletin nr. 31, biz. 3113.

Vraag nr. 102 van mevrouw Nagy d.d. 14 april 1993 (Fr.):
De bestemmiag van het niet-recydeerbaar afval ingeza-

meld tijdens de sclectievc ophalingen.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3113.

Vraag nr. 104 van mevrouw Grouwels d.d. 13 mei 1993 (N.).:
Samenstelling van het kader van de pararegionalen.
Gelieve me wat de pararegionalen betreft die onder uw be-

voegdheid vallen mee te defen:
a) het personeelskader per niveau,
b) het aantal niet-Belgen (respektievelijk EG'ers en niet

EG'ers) dat hiervan telkens deel uit maakt.
Aafi»'oor</;Aangezien de vraag van het geachte lid aan alle

leden van de Executievc gesteld werd, zai de heer J. Chabert,
Minister van Openbaar Ambt, de vraag beantwoorden.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,

Openbaar Ambt
en Externe Betrekkingen

Vraag nr. 101 van mevrouw Grouwels d.d. 13 mei 1993 (N.):
Samenstelling van bet kader van de pararegionalen.

Gelieve mij wat de pararegionalen betreft die onder uw be-
voegdheid vallen mee te delen:

a) het personeelskader per niveau;
b) het aantal niet-Belgen (respektievelijk EG'ers en niet-

EG'ers) dat hiervan telkens deel uitmaakt.
Antwoord: Aangezien deze aangelegcnheid onder de be-

voegdheid valt van de heer Chabert zai het antwoord door
hem geformuleerd worden.

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 beschermingsdossiers te Brussel.
De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd

in Bulletin nr. 23, biz. 2274.

Secr6taire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Question n° 101 de M. Drouart du 5 avril 1993 (Fr.):
L 'application du reglemeat-taxe communal visant lesges-

tes de malproprete.
La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie

Bulletin n° 31, p. 3113.

Question n° 102 de Mme Nagy du 14 avril 1993 (Fr.):
La destination des dechets non recyclables issus de la col-

lecte selective.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3113.

Question n° 104 de Mme Grouwels du 13 mai 1993 (N.);
Composition du cadre des pararegionaux.
Veuillez me communiquer pour les pararegionaux qui sont

de vorre competence:
a) Ie cadre du personnel par niveau;
b) Ie nombre d'etrangers qui en font partie, repartis par

niveau et selon qu'il s'agit ou non de ressortissants CEE.
Reponse: La question de 1'honorable membre ayant etc

adress6e a 1'ensemble des membres de 1'Executif, la reponse
sera apportee par M. J. Chabert, Ministre de la Fonction
publique.

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

et des Relations exterieures
Question n° 101 de Mme Grouwels du 13 mai 1993 (N.)s

Composition du cadre des pararegionaux.
Veuillez me communiquer pour les pararegionaux qui sotit

de votre competence:
a) Ie cadre du personnel par niveau;
b) Ie nombre d'etrangers qui en font partie, r6parris par

niveau et selon qu'il s'agit ou non de ressortissants CEE.
Reponse: Etant donne que cette matiere releve de la compe-

tence de M. Chabert, celui-ci repondra a la question.

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 Mme Nagy du 27 fevrier 1992 (Fr.):

L'Etat d'avancement des dossiers de classement.
La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie

Bulletin n° 23, p. 2274.

399
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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 pos6e en neerlandais

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

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

De vestiging van kaatpren van Europese regio 's in de Euro-
pese wijk.

Ondanks het negatiefadvies van de Stad Brussel betreffende
dc vestiging van de vertegenwoordiging van de Senaar van
Berlijn in de Michel Angelostraat nr. 71 (woongebied), staat
het Gewest er blijkbaar op de vergunning af te leveren op basis
van artikel 139 van de ordonnantie houdende organisatie van
de planning en de stedebouw.

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

Kan de Minister ter zake op de volgende vragen antwoor-
den:

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

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

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

Antwoord:In antwoord op de vraag van het geachte lid kan
ik de volgende informatic verstrekken:

Daar de aanvraag om stedebouwkundige vergunning geen
afwijkingen ten aanzien van het Gewestptan bevatte en daar
ze conform was aan de Algemene Bouwverordening voor de

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

Question n0 581 de Mme Nagy du 27 janvier 1993 (Fr.):

L 'implantation de bureaux des regions d'Europc dans Ie
quartier europeen.

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

Cette attitude me semble assez frequente lorsqu'il s'agit dc
representations des regions aux alentours des bailments de la
Communaut6, alors que par ailleurs les quartier des squares et
des environs immediats sont envahis par ce type dc bureaux.

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

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

2. Quelle est 1'evaluation que 1'Exccutif fair des besoins en
matiere de surfaces de bureaux dans les alentours de la Com-
munaute europeenne et, plus particulierement, dans Ie quar-
tier des squares pour repondre a la demandc des differentes
regions d'Europe qui voudraient etre representees a Bruxel-
les?

3. En vertu de quelle disposition leur applique-t-on 1'arti-
cle 139 ?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre,
je puis apporter les elements d'information suivants:

La demande de permis d'urbanismc ne comportant pas dc
derogations vis-a-vis du Plan de secteur et fetant conforme au
Reglement general sur les batisses des quartiers entourant Ie
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wijken rond de Ambiorixsquare en het Jubelpark, werd de
vergunning afgeleverd door de gemachligde ambtenaar, in
uitvoering van artikel 139 van de ordonnantie.

Na het advies van de Overlegcommissie werden de plannen
inderdaad door de projectontwikkelaar aangepast en werd de
administratieve functie beperkt tot 163 m2, het overige kreeg
een woonbestemming.

Daarenboven voorziet de tekst van de stedebouwkundige
vergunning dat het hele gebouw opnieuw voor huisvesring
moet gebruikt worden indien de vertegenwoordiging van de
Berlijnse Senaat het gebouw verlaat.

Tot op heden werden er slechts dne aanvragen ingediend
door vertegenwoordigingen van Europese Gewesten.

Daar deze aanvragen uitsluitend steunen op de eigen poli-
rieke besluitvorming van elk gewest, blij'kr het evalueren van
hun behoeften aan oppervlakte, waarover het geachte lid
heeft, me onmogelijk uit te voeren.

Voor wat, tenslotte, de toepassing van artikel 139 van de
ordonnantie betreft herinner ik er aan dat het onthaal van dcze
vertegenwoordigingen op het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest beschouwd wordt als zijnde van open-
baar gewestelijk nut, gelet op de internarionale rol van het
Gewest.

square Ambiorix et Ie pare du Cinquantenaire, Ie permis a etc
delivre par Ie foncrionnaire delegue en application de 1'arti-
cle 139 de 1'ordonnance.

En effet, suite a 1'avis de la Commission de concertation, les
plans ont etc adaptes par 1'auteur de projet et la fonction admi-
nistrative limitee a 163 m2. Ie reste etant affecte au logement.

En outre, Ie libelle du permis d'urbanisme prevoit la restitu-
tion de la totalite de 1'immeuble au logement en cas de depart
de la Representation du Senat de Berlin.

A ce jour, seules trois demandes de representations dc
regions d'Europe ont etc introduites.

Ces demandes decoulant exclusivement de la volonte politi-
que particuliere de chaque region, 1'evaluation de leurs
besoins en surface dont parle 1'honorable membre, me paratt
impossible a realiser.

Enfin, quant a 1'application de 1'article 139 de 1'ordon-
nance, il est corisidere comme d'interet public regional
d'accueillir ces representations sur Ie territoire de la Region de
Bruxelles-Capitale et ceci, en raison du role international
qu'assume cette derniere.

Vraag nr. 592 van de heer Vandenbossche d.d. 11 februari
1993 (N.):

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en persoaeelsteden
van parastatale iastellingen.

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
zij'n, 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 stimule-
ren?

Anfwoon/.'Hierbij verzoek ik het geachte lid de gegevens te
willen vinden als antwoord op de bovenvermelde vraag.

1. De ambtenaren en personeelsleden van het Ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn thans over acht
verschillende gebouwen verspreid:

1° Koningsstraat: een parkeerruimte met ongeveer
15 plaatsen zonder bijzondere uitgaven;

2° Marsveldsrraat: het huren van kantoren houdt even-
eens de terbeschikkingstelling van 30 parkeerplaatsen in die
bestaan uit 19 plaatsen voor personeelsleden van her Ministe-
rie, 2 plaatsen voor leveringen en 9 plaatsen voor de Franse
Gemeenschapscommissie;

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

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

II semble que certains fonctionnaires et membres du person-
nel de parastataux disposent d'un emplacement de stationne-
ment gratuit a proximite de leur bureau a Bruxelles.

Le Ministre peut-il me dire combien d'emplacements de sta-
tionnement 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:]e prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous
les elements de reponse a la question susmentionnee.

1. Les agents et membres du personnel du Ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale sont actuellement repartis dans
huit immeubles differents :

1° rue Royale: un parking d'environ 15 emplacements
n'entraine aucun cout particutier;

2° rue du Champ de Mars: la location des locaux inclut la
mise a disposition de 30 emplacements de parking qui se
reparrissent en 19 emplacements a la disposition des membres
du personnel du Ministere, 2 emplacements reserves pour les
livraisons et 9 emplacements attribues a la Commission com-
munautaire francaise;
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3° Hotel Lendi, Manhattan Center: 64 plaatsen kosten
2159 760 F per jaar aan huur;

4° in het WTC toren III, Jacqmainlaan worden er 64 plaat-
sen gehuurd voor 1 280 000 F per jaar;

5° Trierstraat 43: er worden 43 plaatsen gehuurd voor
1 012 000 F per jaar;

6° voor het Informatiehuis in de Wolstraat worden er
2 parkeerplaatsen gehuurd in de Regentschapsstraat 58,
waarvoor de jaarlijkse uitgaven 44 000 F bedragen;

7° Kapitein Crespelstraat: de 22 parkeerplaatsen geven
geen aanleiding tot bijzondere uitgaven;

8° in de WTC toren I kunnen er 1 tot 6 plaatsen gehuurd
worden naargelang van de behoeften voor cen prijs van
27 600 F per jaar. In 1992 bcdroeg de uitgaven 13 000 F.

Die parkeerplaatsen worden allereerst gebruikt door amb-
tenaren die bij de uitoefening van hun ambt vaak van de wagen
gebruik dienen te maken, namelijk degenen die inspecties en
enquetes verrichten ten behoeve van diensten zoals de Huis-
vesting. Economic en werkgelegenheid, Stedebouw en Ruim-
telijke Ordening, cnz., maar eveneens voor degenen die
werken controleren in diensten zoals in verband met het
onderhoud van wegen en gebouwen of die toezien op het ver-
voerbeleid.

Bovendien zijn sommigc plaatsen toegewezen aan perso-
neelsleden om gezondheidsredenen.

Voor het overige mogen die plaatsen worden gebruikt,
naargelang zij beschikbaar zijn, door ambtenaren die zich om
diverse persoonlijke redenen met de wagen naar het werk
begeven (kinderen naar het kinderdagverblijf of de school
brengen, sneller op het werk raken, woonplaats waar er geen
of weinig openbaar vervoer is,...)

Met het oog op de bevordering van het openbaar vervoer in
Brussel heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve op
30 September 1990 beslist aan alle personeelsleden van het
Ministerie alsmede aan het personeel van de instellingen van
Openbaar nut van het Gewest een jaarabonnement uit te rei-
ken dat geldig is op het volledige MIVB-net en dat vernieuwd
kan worden bij het verstrijken ervan. Bovendien is het zo dat
het de ambtenaren vrijstaat tegen een geringe bijdrage hun
MIVB-jaarabonnement te ruilen tegen een MTB-jaarabon-
nement waardoor zij eveneens gebruik mogen maken van alle
vervoermiddelen van de VVM en de SRWT op het Brusselse
grondgebied alsmede van de NMBS (2s klasse) te Brussel.

2. De BGDA beschikt op dit ogenblik over 42 parkeer-
plaatsen onder het gebouw Anspachlaan 65 te 1000 Brussel.
DC huur hiervoor (inbegrepen in dc huur van het gebouw)
bedraagt 1 769 225 F voor 1993.

Die plaatsen zijn als volgt verdeeld:

2 voor bezoekers;

4 voor dienstvocrtuigen;

8 voorbehouden voor personen die de wagen om dienstre-
denen gebruiken (onregelmatige diensturen)

28 ter beschikking van personeelsleden die daartoe een aan-
vraag indienen. Laatstgenoemde worden prioritair toegewe-
zen aan ambtenaren;

— voor wie het gebruik van het openbaar vervoer moeilijk
is;

3° Hotel Lendi, Manhattan Center: 64 emplacements sont
loues 2 159 760 F par an;

4° au WTC Tour III, boulevard Jacqmain: 64 em-
placements sont loues 1 280 000 F par an;

5° rue de Treves, 43: 43 emplacements sont loues
1 012 000 F par an;

6° pour la Maison de 1'Information situee rue aux Laines, 2
emplacements de parking sont loues rue de la Regencc 58,
dont coflt annuel de 44 000 F.

7° rue Capitaine Crespel: les 22 emplacements
n'entrament aucun coflt particulier;

8° au WTC Tour 1:1 a 6 emplacements peuvent etrc loues
selon les necessites pur un prix de 27 600 F par an. En 1992, Ic
coflr reel s'est eleve a 13 000 F.

Ces emplacements de parking sont utilis6s en premier lieu
par les fonctionnaires dont les fonctions itinerantcs neccssi-
tent 1'utilisation d'un vehicule, c'est-a-dirc ceux qui font des
inspections, des enquetes dans les services commc ceux du
Logement, de 1'Economie et 1'Emploi, de 1'Urbanisme et dc
1'Amenagement du Territoire, etc... mais egalement ceux qui
effectucnt ou contr6lent des travaux dans des services comme
ceux qui entretiennent les routes et les batiments ou veillent a
la politique des transports notamment.

Ensuite, certains emplacements sont octroyes a des mcm-
bres du personnel pour une raison de sante.

Pour Ie reste, ces emplacements peuvent etre utilises dans la
mesure de leur disponibilite par les fonctionnaires qui se rcn-
dent a leur travail en voiture pour des raisons personnelles
diverses (conduite d'enfants a ta creche, a 1'ecole; trajet plus
rapide; domicile non ou mal desservi par les transports en
commun,...)

Dans un but de promotion des transports en commun a
Bruxelles, 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a
decide Ie 30 septembre 1990 d'octroyer a tout Ic personnel du
Ministere, comme a celui des organismes d'interet public de la
Region, un abonnement annuel valable sur 1'ensemble du
reseau STIB et renouvelable a 1'issuc de chaquc periode de
validite. En outre, la faculte cst laissee aux agents d'echanger,
moyennant une modeste contribution financiere, leur abon-
nement annuel STIB centre un abonnement annuel MTB leur
permettant de circuler egalement sur 1'ensemble du reseau
urbain bruxellois de la WM et SRWT penetrant dans Bruxel-
les, ainsi, que de la SNCB (26 classe).

2. L'ORBEM dispose actuellement de 42 places de
parking, situees au sous-sol du batiment, sis Boulevard An-
spach, 65 a 1000 Bruxelles. Lc coflt de cette location (integrec
dans Ie coflt global de loyer du batiment) s'eleve a 1 769 225 F
pour 1993.

Ces places sont rfiparties de la facon suivante:

2 pour visiteurs;

4 pour voitures de service;

8 reservees a des personnes qui 1'utilisent pour des raisons de
service (horaires irreguliers);

28 mises a disposition de membres du personnel qui intro-
duisent une demande a cet effet. Ces dermeres sont attributes,
en priorite, a des agents:

— pour qui Ie trajet par moyen de transport en cornmun
pose probleme;
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— die allerhande familiale of persoonlijke redenen aan-
voeren.

Ter inlichting wordt er meegedeeld dat de BGDA thans over
ongeveer 450 personeelsleden beschikr.

3. De BGHM beschikt over 40 parkeerplaatsen waarvan er
thans 10 gratis ter beschikking worden gesteld van sommige
personeelsleden zonder dat daardoor kosten voor de Maat-
schappij ontstaan.

Degenen die gratis mogen parkeren zijn naast beide lei-
dende ambtenaren, de personeelsleden die wegens de aard van
hun functie geregeld opdrachten buiten hun instelling vervul-
len.

4. Her CIBG beschikt over 8 parkeerplaatsen voor:

— de leidend ambtenaar;

— de adjunct-leidende ambtenaar;

— de informatici die vaak voor de dienst van de wagen
gebruik behoren te maken.

Er zijn eveneens3 plaatsen voor bezoekers. Het totale aan-
tal beschikbare plaatsen bedraagt 11. De plaatsen bevinden
zich op de maatschappelijke zetefvan het CIBG, Kunstlaan 20
te 1040 Brussel. De jaarlijkse kosten per plaats bedragen
35 000 F (gekoppeld aan de index), dit wil zeggen 385 000 F
ongeveer.

5. Een aantal ambtenaren en personeelsleden van het Brus-
sels Instituut voor Milieubeheer zijn ondergebracht in het
gebouw Gulledelle 100 (1 1/4 verdieping op 5 in het toiaal),
anderen werken in het gebouw Gulfedclle 98.

Bovendien is het zo dat zich in het gebouw Gulledelle 100
ambtenaren bevinden van de BMM (Beheerseenheid Mathe-
matisch Model) (rijksdienst) en van het Waalse Gewest.

Al die ambtenaren en personeelsleden hebben vrij toegang
tot 87 parkeerplaatsen. Sommige plaatsen zijn bovendien
voorbehouden voor bezoekers, bewakingsdienst en dienst-
voertuigen.

Tevens is het zo dat om zich makkelijker naar Gulledelle te
bcgeven er op despitsuren meervoertuigen zijn ingelegd op de
lijn 45 (Rodebeek-Gullcdelle).

6. Bij de brandweer is het gebruikelijk een parkeerplaats
ter beschikking te stellen van de leden van het operationele
personeel.

Zij zij n 24 uur na elkaar van dienst. Tijdens hun wachtbeur-
ten worden de particuliere voertuigen van die ambtenaren
vooral "s nachts vaak beschadigd of wordt erin gestolen.
Alleen officieren met wachtbeurt mogen hun voertuig op het
binnenplein van de kazerne achterlaten.

Bij wijze van uitzondering zijn er twee parkeerplaatsen ter
beschikking gesteld van leden van het administrarieve perso-
neel.

De brandweer huurt geen enkele parkeerplaats elders. Alle
parkeerplaatsen bevinden zich op eigen terrein en bijgevolg
ontstaan er geen kosten.

In het totaal beschikt de brandweer over ongeveer 150
parkeerplaatsen; in enerzijds de centrale kazerne en ander-
zijds de 8 buitenposten.

— qui invoquent d'autres raisons, d'ordre familial ou per-
sonnel.

A titre d'information, 1'ORBEM occupe actuellement plus
ou moms 450 personnes.

3. La SLRB possede quarante emplacements de parking
dont 10 sont acruellement mis gratuitement a la disposition de
certains membres du personnel sans que cela n'occasionne de
frais parriculiers pour la Societe.

Les agents beneficiant d'un parking gratuit sont, outre les 2
fonctionnaires dirigeants, des membres du personnel qui, de
par la nature de leur fonction, sont amenes a executer regulie-
rement des missions a 1'exterieur de 1'Organisme.

4. Le CIRB dispose de 8 places de parking mises a la dispo-
sition :

— du fonctionnaire-dirigeant;

— du fonctionnaire-dirigeant adjoint;

— des informariciens amenes A effectuer des deplacements
frequents.

II y a egalement 3 places reservees aux visiteurs. Le total des
places disponibles est done de 11. Les emplacements sont
situes au siege social du CIRB — avenue des Arts, 20 a 1040
Bruxelles. Le cout annuel par emplacement est de 35 000 F
indexes, soil 385 000 F environ.

5. Une partie des fonctionnaires et membres du personnel
de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de 1'Environnement
occupe le batiment sis Gulledelle 100 (1 etage et 1/4 sur un total
de 5 etages), une autre partie est installee dans le batiment
Gulledelle 98.

Gulledelle 100 est egalement occupe par des fonctionnaires
dc la UGMM (Unite dc Gestion du Modele Mathematique de
1'Etat) et de la Region wallonne.

Tous ces fonctionnaires et membres du personnel ont libre-
ment acces a 87 parkings. Certaines places sont en outre reser-
vees aux visiteurs, au service de garde et aux voitures de ser-
vice.

Par ailleurs, afin de rendre Gulledelle plus facilement acces-
sible, la frequence de la ligne 45 (Roodebeek-Gulledelle) a etc
augmentee durant les heures de pointe.

6. Au Service Incendie, il est de coutume de mettre un
emplacement de parking a la disposition du personnel opera-
tionnel. •»

Celui-ci est soumis a un regime de 24 heures. Pendant les
gardes effectuees par ces agents, leurs vehicules prives sont
souvent exposes, en particulier la nuit, a des vols et des actes de
vandalisme. Seuls les officiers de garde sont autorises a garer
leur vehicule dans la cour de la caserne.

Exceprionnellement, deux emplacements de parking ont
etc prevus pour des membres du personnel administratif.

Le Service Incendie ne loue aucun emplacement de parking
ailleurs. Tous les emplacements sont prevus sur ses propres
terrains et n'engendrent done pas de frais.

Au total, le Service Incendie dispose d'environ
150 emplacements de parking, rcpartis entre la caserne cen-
trale et les 8 posies avances.
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7. Op de zetel van het Agentschap voor Netheid op de de
Broquevillelaan bevinden zich geen parkeerplaatsen voor per-
soonlij'ke voertuigen van de personeelsleden. Die parkeer-
plaatsen zijn bestemd voor dienstvoertuigen.

Er dient ook op te worden gewezen dat de werkzaamheden
van het Agentschap slechts behoorlijk kunnen plaatsvinden
wanneer er gebruik wordt gemaakt van dienstvoertuigen.

7. Le siege de 1'Agence «Bruxelles-Proprete» situ6 avenue
de Broqueville, ne compend aucun emplacement de parking
destme aux voitures personnelles des membres du personnel.
Ces emplacements de parking sont prevus pour les vehicules
de service.

II est a signaler toutefois que les activites de 1'agence nc peu-
vent etre valablement effectuees que moyennant 1'utilisation
de vehicules de service.

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

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

Onlangs heeft de BRTN in de televisie-uitzending Pano-
rama een interessante reportage gegeven over de stede-
bouwkundige en sociale gevolgen van de werken die worden
uitgevoerd voor de SST en de dorst te lessen van de promoto-
ren in de Zuidwijk. Talrijke gebouwen zullen inderdaad wor-
den onteigend en de Executieve heeft maatschappelijke
workers opgedragen een onderzoek te houden bij de ontei-
gende personen om te weten onder weike voorwaarden deze
personen bereid zouden zijn om een andere woning te
betrekken.

De televisiereportage toont de ontmoeting tussen een maat-
schappelijk werkster en een oudere pcrsoon die een woning
zoekt.

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

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

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

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

Antwoord sOy de BRTN werd een reportage'getoond over
de renovatieoperaties in de wijk rond het Zuidstation, waar de
SST-terminal komt.

Om de vastgoedspeculafie onder controle te houden en om
aan de bevolking bijstand te verlenen, heeft de Executieve
reeds bij degoedkeuring van het Ontwikkelingsschema in juli
1991:

— een info-centrum geopend en een plocg sociale assisten-
ten aangesteld om de bevolking bij te staan met raadgevingen
en adviesen;

— aangekondigd dat er indien nodig, zou worden overge-
gaan tot onteigening;

— dc uitvoerende gemengde vennootschap «Brussel-
Zuid» opgericht.

Question n0 597 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.):

Leseaquetes sociales effectuees dansle cadre des tra vaiix du
TGV.

II y a peu, la BRTN a presente, dans Ic cadre dc 1'emission dc
television Panorama, un interessant reportage concernant les
cons6quences urbanistiques et sociales des travaux cffectu6s
pour accueillir le TGV et satisfaire la soifdes promoteurs dans
le quartier de la gare du Midi. De nombreuses expropriations
devant effectivement avoir lieu, 1'Executif a, semblc-t-il,
charge des travailleurs sociaux d'enqueter aupres des person-
nes expropriees afin de connattre les conditions dans [esquel-
les ces personnes accepteraient d'etre relogees.

Ainsi, le reportage televis6 presente la rencontre entrc une
assistante sociale et une personne ag6c en recherche d'un loge-
ment.

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

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

Dans la negative ou 1'affirmative par rapport A cettc ques-
tion, le Ministre-President ne trouve-t-il pas que par respect dc
la moralite politique la promotion de la personnalit6 du Mi-
nistre en pareilles circonstances pourrait ne pas avoir lieu ?

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

Reponse: La BRTN a presente un reportage sur les opera-
tions de renovation du quarrier de la gare du Midi qui accueil-
lera le terminal du TGV.

Afin de juguler la speculation immobiliere et nepas laisser
la population livree si elle-meme, 1'Executif a des I'approba-
tion du schema-directeur en juillet 1991:

— ouvert un centre d'information et mis en place une
equipe d'assistantes sociales pour conseiller er orienter la
population;

— annonce sa decision de recourir si neccssaire A 1'cxpro-
priation,

cre6 une societe operationnelle mixte «Bruxelles-
Midi».
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Deze maatregelen hebben hun uitwerking niet gemist, want
nu blijkt dat er sinds 1991 in dit gebied geen enkeic nieuwe
verwerving door vastgoedmaatschappijen plaats vond.

DC doprgedreven operationele studie die werd uitgevoerd
voorziec dat er blok per blok zai tewerkgegaan worden, inzon-
derheid om het beheer van de herhuisvesting te vergemakke-
lijken.

Er werd een bevolkingsenquete uitgevoerd over her totale
operationele gebied; daarenboven werd er gezin per gezin een
gedetailleerde sociale enquete verricht in het eerste operatio-
nale blok, gelegen tussen de Zweden- en Hollandstraat.

Deze studie werd onder leiding van de ploeg sociale assis-
tenten uitgevoerd.

In het betrokken gebied wonen er 49 gezinnen
(102 personen) die geen eigenaar zijn.

Er wordt gewerkt aan een gedetailleerd herhuisves-
tingsplan dat voorziet:

— in de herhuisvesting in sociale woningen van de gezin-
nen die aan bepaalde criteria beantwoorden (bejaarden, grote
gezinnen, lage inkomens,...);

— in dc herhuisvesring van de andere gezinnen in de prive
sector.

Al deze gezinnen krijgen:

— advies en voorrdurende opvolging vanwege het
OCMW van Sint-Gillis;

— steun bij het zoeken naar huisvesting, bij het verhuizen
en bij de nieuwe vestiging;

— een afnemende huurtoelage, aanvullend bij de VIHT
aan de gezinnen die niet v;rhuizen naar een sociale ofgemeen-
telijke woning.

De nodige kredieten voor de sociale woningen werden inge-
schreven.

De andere steun zai aan het OCMW worden overgemaakt
door de vennootschap Brussel-Zuid in het raam van de con-
cessie voor de heraanleg die het Gewest met deze vennoot-
schap zai sluiten.

Er trad geen enkele sociale assistente die actief is in de opera-
tie Zuid, op in een BRTN uitzending. We deden navraag bij
deze instelfing en het blijkt dat de persoon die zich tijdens de
uitzending voorstelde als sociaal assistent, deel uitmaakte van
een opzetoedoeld om de openbare.mening te manipuleren, ten
nadefe van de verantwoordelijke actie van de Executieve. Het
geachtc raadslid heeft zich blijkbaar door deze misleidende
aktie laten verrassen.

Ces mesures ont etc efficaces puisqu'il semble qu'aucune
nouvelle acquisition de la part de societes immobilieres n'ait
eu lieu depuis 1991 sur Ie site.

L'etude operationnelle detaillee qui a etc menee prevoit
d'operer tlot par Hot afin notamment de faciliter la gestion du
relogement.

Une enquete de population a etc menee sur 1'ensemble du
site operationnel; de plus une enquete sociale detaillee famille
par famille a etc menee pour Ie premier tlot operationnel situ6
entre les rues de Suede et de Hollande.

Cette etude a ete conduite par 1'equipc d'assistantes socia-
les.

49 menages representant 102 personnes sont domiciliees
sur Ie site et non propri6taires.

Un plan de relogement detaille est en etablissement, pre-
voyant:

— Ie relogement en logement social des menages qui
repondent a certains criteres (personnes agees, grandes famil-
ies, petits revenus,...);

— Ie relogement en logement prive des autres menages.

Toutes ces families recevront:

— un conseil et un suivi permanent du CPAS de Saint-
Gilles;

— une aide a la recherche de logement, au demenagement
et a la reinstallation;

— pour celles n'entrant pas dans Ie logement social ou
communal, une aide locative degressive compl6mentaire aux
ADILS.

Les credits necessaires au logement social ont etc program-
mes.

Les autres aides seront apportees par la societc Bruxelles-
Midi au CPAS dans Ie cadre de la concession d'amenagement
qui lui sera confiee par la Region.

Aucune assistante sociale intervenant dans Ie cadre de
1'operation du Midi n'a figure dans une emission de la BRTN.
D'apres une enquete auprcs de cette institution, il semble que
la personne s'etant, lors de ['emission, presentee comme assis-
tante sociale, soit partie prenante d'une mise en scene destinee
a manipuler 1'operation publique au detriment de 1'action res-
ponsable de 1'Executif, action de disinformation par laquelle
I'honorable conseiller s'est semble-t-il laissc surprendre.

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

Gemiddeld'jaarlijks uwrooster van de gemeentelijke enge-
weste/i/ke ambtenaren.

Kan de geachte Voorzitter van de Executieve mij zeggen
welk het gemiddeld jaarlijks uurrooster is dat door de ambte-
naren van de vcrschillende gemeentelijke en gewestelijke be-
sturen wordt gepresteerd.

Question n0 602 de M. de Lobkowicz du 4 mars 1993 (Fr.);

Moyenne horaire annuelle de travail des fonctioanaires
communaus et regionaux.

L'honorable President de 1'Executif pourrait-il me dire
quelle est la moyenne horaire annuelle de travail preste par les
fonctionnaires des differentes administrations communales er
des differentes administrations regionales.
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Kunnen deze cijfers mij medegedceld worden met een klas-
sificatie van de verschillende besturen volgens het resultaat
van het onderzoek.

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

Antwoord: 1. Wat betreft de ambtenaren van de gemeen-
ren, heb ik do eer het geacht lid mede te delen dat noch de
plaatselijkc besturen, noch de toezichthoudende overheid in
net 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 statu-
ten en administratieve standen.

2. Met bctrekking tot de working van de BGDA, instelling
van openbaar nut, waarop ik het toezicht uitoefen bij het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, heb ik de eer u de gevraagde gege-
vens mee te delen.

Het personeel van de BGDA verricht dagelijkse arbeids-
prestaties van 7 u. 36 (in de vorm van een glijdende werktijdre-
geling wat 38 werkuren per week), vertegenwoordigt.

Er is in geen enkele zomerdienstregeling voorzien.

Bovendien is het zo dat op de personeelsleden het koninklijk
besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toege-
staan aan de personeelsleden van de rijksbesturen van toepas-
sing is. Dat besluit voorziet (minimum) in de 24 dagen jaariijks
vakantieverlof alsmede 14 dagen voor wettelijke en gelijk-
gestelde feestdagen.

Bijgevolg kan het jaarlijks gemiddelde aantal uren arbcids-
prestaties als volgt worden berekend:

— 52 weken van 38 uur = 1976 uren;

— daarvan afgetrokken: 24 dagen jaarlijks vakantieverlof
en 14 feestdagen en gelijkgestelde dagen (38 dagen van 7 u. 36
= 289 uren),

Het jaarlijks gemiddelde aantal uren arbeidsprestaties is
dus 1 687 uren of 222 dagen.

3. Ik oefen op geen enkele andere instelling van openbaar
nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toezicht uit; voor
het toezicht op het personeel van het Ministerie van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest is de Minister belast met Open-
baar Ambt, de heer Chabert, bevoegd.

Ces chiffres pourraient-ils m'etre communiques en classant
les differences administrations selon Ic resultat dc 1'enquetc.

II y aurait lieu, afin d'obtenir des resultats aussj proches
possibles de la r6alite de tenir compte dc 1'horaire officiel heb-
domadaire, des conges, des services assures, d'un 6ventuel
horaire d'ete,...

Repoasc: 1. En ce qui concerne les fonctionnaires des com-
munes, j'ai 1'honneur d'informer 1'honorablc membrc quc ni
les pouvoirs locaux, ni 1'autorite de tutelle ne sont en posses-
sion de telles donnees. La question est en outre si vastc qu'il est
dans la pratique impossible de calculer Ic nombrc annuel
moyen d'heures dc travail, compte tenu du grand nombre de
fonctionnaires, de leurs differents statuts et dc leurs positions
administrarives.

2. En ce qui concerne les fonctionnaires de 1'ORBEM (or-
ganisme d'interet public dont j'ai la tutelle au sein de la Region
de Bruxelles-Capitale), j'ai 1'honneur dc vous communlquer
ci-dessous les elements de reponse demandes.

Le personnel de 1'ORBEM effectue des prestarions journa-
lieres de 7 h. 36 (sous forme d'horaire variable), ce qui repre-
sente 38 heures de travail par semaine.

Aucun horaire d'ete n'est prevu.

Par ailleurs, les agents sont soumis a 1'arrete royal du l"juin
1964 relatif a certains conges accordes aux agents des adminis-
trations de 1'Etat. Cet arrete prevoit (au minimum) 24 jours dc
conges annuels de vacances ainsi que 14 jours dc conge pour
les jours f6ries legaux et assimiles.

En consequence, la moyennc horaire annuellc dc travail du
personnel peut se calculer comme suit:

— 52 semaines de 38 heures = 1 976 heures;

— a deduire: 24 jours de vacances annuelles et 14 jours
f6ries et assimiles (38 jours de 7 h. 36 = 289 heures);

La moyenne horaire annuelle est done de 1 687 heures, soit
222 jours.

3. Je n'exerce de tutelle sur aucun autre organismc d'int6r@t
public de la Region de Bruxelles-Capitale, la tutelle sur le per-
sonnel du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale rele-
vant du Ministre charge de la Fonction publique, M. Chabert.

Vraag nr. 604 van mevrouw Nagy d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

De working van de Gewestelijke Commissie voordeRuim-
telijke Ordeaing.

Sedert 1 juli 1992, en krachtens artikcl 201 van de ordon-
nantie houdende organisatie van de planning en de stede-
bouw, verzekert de GCRO opdrachten die later aan de toe-
komstige gewestelijke Commissie voor Ontwikkeling zullen
worden toevertrouwd.

Ik verneem dat de GCRO gewoonlijk bijcenkomt zonder
dat het quorum van haar leden bereikt is. Zij kwam bijvoor-
beeld bijeen aangaande het BPA van het huizenblok 30 (Idali-
straat, Troonstraat, Waversesteenweg) op 23 februari 1993

Question n° 604 de Mme Nagy du 12 mars 1993 (Fr.):

Le fonctioaaemeat de la Commission regionale d'Ameaa-
gement du Territoire.

Depuis le 1" juillet 1992, en vertu de 1'articlc 201 de 1'ordon-
nance organique de la planification et de 1'urbanismc, la
CRAT assure les missions qui seront ult6rieurement conficcs a
la future Commission regionale de Developpemcnt.

II me revient que la CRAT se reunit generalement sans que
le quorum de ses membres ne soit atteint. A litre d'exemple,
elle s'est reunie au sujet du PPA de 1'tlot 30 (rue d'ldalic, du
TrQne, chaussee de Wavre) le 23 fevrier 1993 mais n'a pu
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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 gunsrig advies gegeven voor dit
BPA, met eenparigheid van de vier aanwezige leden.

Deze feitelijkc toestand brengt mij ertoe de Minister de vol-
gende vragen te stellen:

1. Hoeveel vergaderingen heeft de GCRO gchoudcn 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 hdeveel leden
waren er aanwezig op eike vergadering wat elk van deze BPA's
betreft ?

Antwoord: 1. De RECRO heeft sinds 1 juli 1992 zes verga-
deringen gehouden.

2. Ondanks het feit dat het quorum in de eerste vergadering
niet aanwezig was, heeft de Commissie in de tweede vergade-
ring met rechr uitspraak gedaan, overeenkomstig artikel 10
van het koninklijk besluit van 6 februari 1985.

3. Van de 16 BBP's die aan de RECRO werden voorgelegd,
kregen er slechts 5 een gunstig advies. (Voor de overige kwam
er een onthouding « bij gebrek aan een voldoende kennis van
de ontwerpcn van de bijzondere plannen en van de doelstellin-
gen die ze bevatten».)

— Molenbeek: «Leopold II/Deel C*», begrensd door de
Havenlaan, de Picardstraat, de Ribaucourtstraat en de Ulen-
straat.

— Schaarbeek:

— Huizenblok 15 «Park Walckiers », begrensd door de
Grammelaan, de Chaumontelstraat, de Walckiersstraat en de
spoorlijn;

— Huizenblok 233, begrensd door de Rogierlaan, de
Haachtsesreenweg, de Seutinstraat en de Josaphastraat;

— «Sint Maria Wijk», begrensd door de Grondwetstraat,
de Rogierstraat, de Paleizenstraat, de Poststraat, de Hoorn-
straat en de Haachtsesteenweg.

— Elsene: Huizenblok 30, begrensd door de Troonstraat,
de Idalicstraat, de Godecharlestraat en de Waversesteenweg.

4. — Leopold II deel C*: gunstig advies op 6 januari 1993
(eerste vergadering) (5 leden en een plaatsvervanger), beves-
rigd op 13 januari 1993 (2e vergadering) (7 leden).

— Huizenblok 15 Park Walckiers: gunstig advies op
6 januari 1993, bevestigd tijdens de tweede vergadering op
13 januari 1993.

— Huizenblok 233: gunstig advies op 6 januari 1993,
bevestigd tijdens de tweede vergadering op 13 januari 1993.

— Sint-Maria-Wijk: 2 ongunstige adviezen; 2 onthoudin-
gen, 1 gunstig advies op 6 januari 1993; 1 ongunstig advies;
7 gunstige adviezen onder 5 voorwaarden tijdens de tweede
vergadering op 13 januari 1993.

remettre d'avis faute de quorum. Elle s'est reunie sur Ie meme
sujet Ie 3 mars 1993 et a finalement rendu un avis favorable & ce
PPA a 1'unanimite de ses membres, a savoir quatre personnes.

Cet etat de fait m'amene a poser au Ministre les questions
suivantes:

1. Combien de reunions a tenu la CRAT depuis Ie 1" juillet
1992?

2. Combien de fois, lors de ces reunions. Ie quorum des
membres a-t-il etc atteint ?

3. Combien de PPA ont abouti a un avis favorable de ladite
commission et lesquels ?

4. Pour chacun de ces PPA, quelle etait la date de reunion de
la CRAT et quel etait Ie nombre de membres 6. chacune de ces
reunions ?

Reponse: 1. La CRAT a tenu six reunions depuis Ie 1" juil-
let 1992.

2. Si Ie quorum n'a jamais etc atteint en premiere r6union,
la Commission a pu, neanmoins en seconde reunion, valable-
ment statuer en application de 1'article 10 de 1'arrete royal du
6 fevrier 1985.

3. Cinq PPAS sur 16 soumis a la CRAT ont abouti a un avis
favorable (pour les autres, abstention «faute d'une connais-
sance suffisante des projets de plans et des enjeux qu'ils corn-
portent*).

— Molenbeek: «Leopold II/Partie C*», delimite par
1'avenue du Port, les rues Picard, de Ribaucourt et Ulens.

— Schaerbeek:

"' Hot 15 « Pare Walckiers» delimite par 1'avenue Gramme,
les rues Chaumontel et Walckiers et la figne de chemin de fer;

* Hot 233 delimite par 1'avenue Rogier, la chaussee de
Haecht, la rue Seutin et la rue Josaphat;

* Quartier Sainte-Marie, delimite par les rues de la Consti-
tution, Rogier, du Palais, de la Poste, du Cornet et la chaussee
de Haecht.

— Ixelles: Hot 30, delimite par les rues du Trone, d'ldalie,
Godecharle et la chaussee de Wavre.

4. — Leopold II — partie C*: avis favorable du 6 janvier
1993 (1" reunion) (5 membres et un suppleant) confirme Ie
13 janvier 1993 (26 reunion) (7 membres).

— Hot 15 — Pare Walckiers: avis favorable du 6 janvier
1993 confirme Ie 13 janvier 1993 en seconde reunion.

— Hot 233: avis favorable du 6 janvier, confirm6 Ie
13 janvier 1993 en seconde reunion.

— Quartier Sainte-Marie: 2 avis defavorables; 2 absten-
tions; 1 avis favorable Ie 6 janvier 1993; 1 avis defavorable;
7 avis favorables sous 5 conditions Ie 13 janvier 1993 en
seconde reunion.

400
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— Huizenblok 30: gunstig advies op 24 februari 1993
(6 leden en een vervanger), bevestigd tijdens de tweede verga-
dering op 3 maart 1993 (4 leden).

— Hot 30: avis favorable du 24 fevrier 1993 (6 membres et
un suppleant) confirm6 Ie 3 mars 1993 en seconde reunion
(4 membres).

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

Tewerkstelling van Gesco 's in Brusselse gemeentebesturea.

1. Kan dc hcer Minister mij, per gemeente, een overzicht
geven van het aantal gesubsidieerde contractuelen die tijdens
het jaar 1992 in de Brusselse gemeentebesturen werden
tewerkgesteld ?

2. In welkc funcries, opnieuw per gemeente, werden de
gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld (arbeidsper-
soneel, administratief personeel of politiepersoneel,...) ?

Antwoord: Ik heb de eer het achtbare lid onderstaande
inlichtingen mede te delen in antwoord op zijn vraag:

1. Op 31 december 1992 waren bij toepassing van konink-
lijk besfuit nr. 474 van 28 oktober 1986,1 352 gesubsidieerde
contractuelen tewerkgesteld in de Brussels gemeentebesturen.

Dit cijfer stemt overeen met het totaal aantal arbeidsplaat-
sen uitgedrukt in voltijdse betrekkingen.

Deze betrekkingen zijn als volgt verdeeld tussen de
19 gemeentebesturen:
Anderlecht: 35
Brussel: 166
Elsene: 112 •
Etterbeek: 65
Evere:55,5
Ganshoren: 50,5
Jette: 129,5
Koekelberg: 19
Oudergem: 27
Schaarbeek: 143
Sint-Agatha-Berchem: 37
Sint-Gillis:37,8
Sint-Jans-Molenbeek: 83,5
Sint-Joost-ten-Node: 56,5
Sint-Lambrechts-Woluwe: 95
Sint-Pieters-Woluwe: 14
Ukkel:98
Vorst: 76,75
Watermaal-Bosvoorde: 51

2. De gemeentebesturen beschikken over een grote autono-
mie voor wat de affectatie van de hen toegekende contractuele
personeelsleden betreft. Deze gesco's mogen evenwel niet te-
werkgesteld worden:

— in het gemeentelijk onderwijs;

— in bepaalde gemeentebedrijven (zoals bijvoorbeeld
slachthuizen) of havens.

Ik wil ook nog verduidelijken dar er naast de algemene toe-
kenningsovereenkomsten, ook nog bijzondere overeenkom-
sten zijn die de toekenning van personeel voor welbepaalde
taken regelen,

namelijk:

— de kwalitatieve veiligheid (administratieve taken bij de
politiediensten),

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 dc
1'annee 1992 dans les communes bruxelloises ?

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

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur dc com-
muniquer a 1'honorable membre, les renseignements ci-aprcs:

1. Au 31 decembre 1992, 1 352 agents contractuels -
subventionnes etaient occupes par les administrations com-
munales bruxelloises, en application de l'arret6 royal n° 474
du 28 octobre 1986.

II s'agit la du nombre d'emplois exprimfe en equivalents
temps plein.

Ces emplois sont repartis comme suit entre les 19 adminis-
trations communales:
Anderlechr: 35
Auderghem: 27
Berchem-Sainte-Agathe: 37
Bruxelles: 166
Etterbeek: 65
Evere: 55,5
Forest: 76,75
Ganshoren: 50,5
Ixelles: 112
Jette: 129,5
Koekelberg: 19
Molenbeek-Saint-Jean: 83,5
Saint-Gilles: 37,8
Saint-Josse-Ten-Noode: 56,5
Schaerbeek: 143
Ucde:98
Watermael-Boitsfort: 51
Woluwe-Saint-Lambert: 95
Woluwe-Saint-Pierre: 14

2. Les administrations communales disposent d'une
grande autonomie dans 1'affectation des agents contractuels
subventionnes qui leur sont octroyes. Ceux-ci ne peuvent
cependant etre occupes:

— dans 1'enseignement communal;

— dans certaines regies communales (tels les abattoirs) ou
dans les ports.

Je preciserai encore qu'en plus des conventions generales
d'octroi conclues avec les administrations communales, des
conventions specifiques regissent 1'octroi de personnel pour
des taches determinees.

a savoir:

— la securite qualitative (taches administratives au sein
des services de police);
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—"de openbare reinheid (dienst wegenis);

— de verbetering van het onthaal van de bevolking (loket-
diensten).

Hierna volgt de lijst van de verschillende aanstellingen van
de gesubsidieerde contractuelen, zoals medegedeeld door de
gemeentebesturen:

Anderlecht
8 klerken
5 opstellers
I vakman
9 arbeiders voor openbare reinheid

II arbeiders voor de aanplantingen

Brussel
11 bodes-kamerbewaarders
2 typisten
4 kuisers
2 werkvrouwen

80 arbeiders met ervaring
12 geschoolde arbeiders
16 klerk-typisten
14 klerken
2 hulpopzichters
8 kinderverzorgsters

12 opstellers
1 werfleider
1 tekenaar '"
2 controleurs

Elsene
34 straatvegers
14 opstellers
18 klerk-typisten
4 klerken
5 kamerbewaarders

17 hulparbeiders
10 hulptuiniers
2 elektriciens
3 kinderverzorgsters
1 ziekenverzorgster
2 boekbinders

Etterbeek
1 juridisch adviseur
5 opstellers
1 animator
2 typisten

23 arbeiders
13 klerken
8 kinderverzorgsters
3 parkbewakers
2 kamerbewaarders
1tekenaar

Evere
23 arbeiders
9 straatvegers
6 opvoeders
4 kinderverzorgsters
1 chauffeur
1 regent lichamelijke opvoeding
2 animatrices
5 typisten
1 opsteller

Ganshoren
1 sociaal assistent
3 opstellers
3 kinderverzorgsters

— la proprete publique (au sein des services de voirie),

— 1'ameliorarion de 1'accueil de la population (au sein des
services des guichets).

Au reste, voici, telles que communiquees par les administra-
tions communales, les differcntes affectations des agents con-
tractuels subventionnes:

Anderlecht
8 commis
5 redacteurs
1 ouvrier specialise
9 ouvriers de proprete publique

11 ouvriers des plantations

Bruxelles
11 messagers-huissiers
2 dactylographes
4 nettoyeurs
2 femmes d'ouvrage

80 ouvriers experimentes
12 ouvriers qualifies
16 commis-dactylographes
14 commis
2 aides-surveillants
8 puericultrices

12 redacteurs
1 conducteur
1 dessinateur
2 controleurs

Ixelles
34 balayeurs
14 redacteurs
18 commis-dactylographes
4 commis
5 huissiers

17 manoeuvres
10 aides-jardiniers
2 electriciens
3 puericultrices
1 aide soignante
2 relieurs

Etterbeek
1 conseiller juridique
5 redacteurs
1 animateur
2 dacrylographes

23 ouvriers
13 commis
8 puericultrices
3 gardiens de pare
2 huissiers
1 dessinateur

Evere
23 ouvriers
9 balayeurs
6 educateurs
4 puericultrices
1 chauffeur
1 regente en education physique
2 animatrices
5 dactylographes
1 redacteur

Ganshoren
1 assistant social
3 redacteurs
3 puericultrices
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9,5 klerken
2 geschoolde arbeiders

17 hulparbeiders
14 kuisers

Jette
2 programmeurs

24,5 opstellers
14,5 klerken
1 kamerbewaarder
2 sociaal assistenten
4,5 kinderyerzorgsters
1 tekenaar
3 controleurs der werken
8,3 bibliothekarissen
1 chauffeur
1 aangestelde voor het zwembad
1 aanplakker

33,5 hulparbeiders
1,5 hulptuiniers
8 gezinshelpsters
2 kokkinnen

14 werkvrouwen

Koekelberg
1 architect
1 jurist
I opsteller
4 kterken

II straarvegers
1 arbeider

Oudergem
15 kuisers
5 hulparbeiders
2 kinderverzorgsters
2 typisten
1 klerk
1 opsteller

Schaarbeek
7 opstellers

30 kterken
3 geschoolde arbeiders
2 chauffeurs

91 arbeiders met ervaring
8 ongeschoolde arbeiders

Sint-Agatha-Berchem
1.5 kamerbewaarders

16 hulparbeiders
5 klerken
2 arbeiders
7 kinderverzorgsters
5,5 opstellers

Sint-Gillis
1 tekenaar
2 opstellers
9 klerken

27 straatvegers
3 arbeiders

Sint-Jans-Molenbeek
7 opstellers
2 sociaal-assistcnten

19 klerken
3 klerk-typisten

30 straatvegers
3 parkwachters

19 arbeiders

9,5 commis
2 ouvriers qualifies

17 manoeuvres
14 nettoyeurs

Jette
2 programmeurs

24,5 redacteurs
14,5 commis
1 huissier
2 assistants sociaux
4,5 puericultrices
1 dessinateur
3 contr6leurs de travaux
8,3 bibliothecaires
1 chauffeur
1 garde-bassin
1 afficheur

33,5 manoeuvres
1,5 aides-jardiniers
8 aides-menageres
2 cuisinieres

14 femmes de charge

Koekelberg
1 architecte
1 juriste
1 redacteur
4 commis

1"1 balayeurs
1 ouvrier

Auderghem
15 nettoyeurs
5 manoeuvres
2 puericultrices
2 dactylographes
1 commis
1 redacteur

Schaerbeek
7 redacteurs

30 commis
3 ouvriers qualifies
2 chauffeurs

91 ouvriers experiment's
8 ouvriers non qualifies

Berchem-Sainte-Agathe
1,5 huissiers

16 manoeuvres
5 commis
2 ouvriers
7 puericultrices
5,5 redacteurs

Saint-Gilles
1 dessinateur
2 redacteurs
9 commis

27 balayeurs
3 ouvriers

Molenbeek-Saint-Jean
7 r6dacteurs
2 assistants sociaux

19 commis
3 commis-dactylographes

30 balayeurs
3 gardiens de pare

19 ouvriers
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Sint-Joost-ten-Node
1 sociaal-assistenr

19 opstellers
1 controleur der werken
1 logopedist
1 technicus
4 klerken
5 gezinshelpsters

18 straatvegers
2 kamerbewaarders
1 hulploodgieter
1 chauffeur
1 typist

Sint-Lambrechts-Woluwe
2 architecten

bureauchefs
opstellers

4
22
2
7
6
3

36
8
1
0,5 privesecretaresse

Sint-Pieters-Woluwe
5 opstellers
3 kterken
6 arbeiders

sociaal-assistenten
klerken
typisten
kinderverzorgsters
arbeiders
straatvegers
cofirdinator voor de dienst informatica

Ukkel
1 psychol
8 klerken

loog

17 klerk-typisten
9 opstellers
2 werfleiders
2 tuiniers

13 hulparbeidcrs
8 kinderverzorgsters
3 sociaal-assistenten
6 schilders

22 straatvegers
2 industrieel ingenieurs
3 chauffeurs
2 schrijnwerkers

Vorst
34 hulparbeiders
11 opstellers
8 kinderverzorgsters
1 kamerbewaarder

23 klerken
Watermaal-Bosvoorde

3 kinderverzorgsters
13 arbeiders
14 klerken
1 kamerbewaarder

10 opstellers
2 bureauchefs
4 straatvegers
1 sociaal-assistent
1 controleur der werken

Saint-Josse-Ten-Noode
1 assistant social

19 redacteurs
1 contr6leur des travaux
1 logopede
1 technicien
4 commis
5 aides-menageres

18 balayeurs
2 huissiers
1 aide plombier
1 chauffeur
1 dactylographe

Woluwe-Saint-Lambert
2 architectes
4 chefs de bureau

22 redacteurs
2 assistants sociaux
7 commis
6 dactylographes
3 puericultrices

36 ouvriers
8 balayeurs
1 coordinateur au service informatique
0,5 secretaire particuliere

Woluwe-Saint-Pierre
5 redacteurs
3 commis
6 ouvriers

Uccle
1 psychologue
8 commis

17 commis-dactylographes
9 redacteurs
2 conducteurs de travaux
2 jardiniers

13 manoeuvres
8 puericultrices
3 assistants sociaux
6 peintres

22 balayeurs
2 ingenieurs industriels
3 chauffeurs
2 menuisiers

Forest
34 manoeuvres
11 redacreurs
8 puericultrices
1 huissier

23 commis
Watermael-Boitsfort

3 puericultrices
13 ouvriers
14 commis
1 huissier

10 redacreurs
2 chefs de bureau
4 balayeurs
1 assistant social
1 controleur de travaux

Vraag nr. 613 van de mevrouw Nagy d.d. 22 maart 1993 (Fr.):
Gebouwea aangekocht door bet Bedrijfmor de Aanleg van

de Agglomeratie.

Kan de Minister- Voorzitter mij, ter aanvulling van mijn
vraag nr. 554 van 30 november 1992 en de antwoorden die

Question n° 613 de Mme Nagy du 22 mars 1993 (Fr.):
Proprietes acquises par la Regie d'Amenagement de

/'Agglomeration.

En complement a la question ecrite n° 554 du 30 novembre
1992 et aux r6ponses qui lui ont etc faites. Ie Ministre-
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hem zijn verstrekt, nadere uitleg geven die de Dircctieraad van
het Bedrijf en over de aankoop van onroerende goederen
waarnaar 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. Welkc onroerende goederen het Bedrijf heeft gekocht en
wat de criteria waren om deze gebouwen te kiezen ?

3. 'Weike gebouwen het Bedrijf heeft aangekocht ?

Antwoord:

1. Wie deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van de
Regie?

De Raad van Bestuur van de Regie van Aanleg van de
Agglomeratie, opgericht door het organiek reglement goedge-
keurd door de Agglomeratieraad en belast met de likwidatie
van de vroegere Agglomeratieregie, is nog steeds samenge-
steld uit de leden die werden aangeduid door het ex-
Agglomeratiecollege, voor zover ze op 18 juni 1989 tot Raads-
lid werden gekozen, dit uit hoofde van het algemene beginsel
van contintfi'teit in het verzekeren van openbare diensten.

De ex-schepen werd uiteraard in die bevoegdheid vervan-
gen door de Minister-Voorzitter die deze funktie uitoefent in
toepassing van de wet van 12 januari 1989.

2. Weike onroerende goederen er door de Regie verworven
werden en op basis van iveike criteria deze gebouwen gekozen
werden?

3. Weike de eigendommen zijn die door de Regie verwor-
ven werden?

De mecste verwervingen werden door de Regie verwezen-
lijkt in het begin van de jaren tachtig volgens criteria die per
operatic konden verschillen. Het is bijgevolg heel moeilijk om
deze criteria nader te omschrijven, met uitzondering van een
criterium dat gold voor alle verwervingen: het openbaar nut
van de operatic.

De specifieke criteria voor eike operatic zijn te vinden in de
aanhef van de aankoopbeslissingen getroffen door de Agglo-
meratieraad; deze kunnen door het geachte lid, indien
gewenst, geraadpleegd worden.

Op de hierbijgevoegde lijst werden de onroerende goederen
vermeld die op heden nog steeds eigenom zijn van de Regie.
Deze die verkocht werden op basis van richtlijnen verstrekt
door de Minister van het Brussels Gewest en deze die zonder
vergoeding en bij koninklijk besluit overgedragen werden
naar het gemeentelijke patrimonium van Vorst en Sint-Joost-
Ten-Node werden niet opgenomen in de lijst.

Tenslotte wil ik ook nog duidelijk stellen dat er noch
verwervingen, noch verkopen, noch overdrachten van onroe-
rende goederen van dc Regie plaats vonden sinds ik Voorzitter
van de huidige Executieve ben geworden.

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-ellc fait 1'acquisi-
tion et sur quels criteres a et6 arret6 Ie choix de ces immeubles ?

3. Quelle est la liste des proprietcs acquises par la Regie?

Reponse:

1. Qui fait partie du conseil de direction de la Regie?

Le conseil de direction de la Regie d'Am6nagement dc
1'Agglomeration, prevu par le reglement organiquc adoptc
par Te Conseil d'Agglomeration et qui est charge d'accompa-
gner la liquidation de 1'ancienne Regie d'Agglomeration, est
rest6 composfe des membres designes pour en faire partie par
1'ex-College d'Agglomeration, pour autant qu'ils aient etc
reelus aux elections du 18 juin 1989, en vertu du principe g6nc-
ral de la continuite de 1'exercice de la fonction publiquc.

L'ex-echevin competent a evidemment etc remplacfe es-
qualite par le Ministre-Pr6sident qui exerce les fonctions en
vertu de la loi du 12 janvier 1989.

2. De quels biens immeubles la Regie a-t-elle fait 1'acquisi-
tion et sur quels criteres a et6 arr&te le choix de ces immeubles ?

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

La plupart des acquisitions de la Regie ont egc realisees au
debut des annees quatre-vingts selon des criteres variables
d'une operation a 1'autre. II est par consequent tres difficile dc
preciser lesdits criteres, si ce n'est 1'utilite publique de 1'opera-
tion qui etait un critere commun a toutes les acquisitions.

Les criteres specifiques a chacune des operations figurent,
auant a eux, dans les attendus des decisions d'achat du Conseil
d'Agglomeration, lesquelles peuvent etre consultees par
1'honorable membre si elle en emet le souhait.

Les criteres specifiques a chacune des operations figurent,
quant a eux, dans les attendus des decisions d'achat du Conseil

La liste que 1'honorable membre trouvera en annexe
reprend les immeubles qui sont encore aujourd'hui la pro-
priete de la Regie. Ceux qui ont etc vendus sur instruction du
Ministre de la Region bruxelloise ou transferes — sans indem-
nisation — par arrete royal dans le patrimoinc communal
(Forest et Saint-Josse) n'y figurent done pas.

Je tiens a preciser que depuis la mise en place de 1'Executif
que je preside, il n'y a eu ni acquisition, ni vente, ni transfert
d'immeubles de la Regie.

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

Expertiseprocedwes en verkoop van het «Maison de la
Frandte» (vervolg).

In zijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 572 van
12 januari 1993 verklaarde de Minister-Voorzitter dat hij toen

Question ri° 614 de Mme Nagy du 22 mars 1993 (Fr.);

Procedures d'expcrtises et vente de la Maison dc la Francitc
(suite).

Dans la reponse a la question ecrite n° 572 du 12 janvier
1993, le Ministre-President faisait part de 1'impossibilitc dans
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onmogelijk kon antwoorden. Kan de Minister-Voorzitter
thans, gezien de onzekerheid die er heerst inzake de verkoops-
voorwaarden en de toekomstige bestemming van dit belang-
rijk cultured 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 ?

Antwoord sVs. kan nog geen uitgebreid antwoord geven op
de vragen gesteld door het geachte lid omdat de verkoop nog
niet is doorgegaan.

De vereiste administratieve procedures zijn nog steeds in
uitvoering.

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'experrises sont-elles aujourd'hui ache-
vees 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 auxquel-
les 1'acheteur devra se conformer ?

Reponse: II ne m'est pas encore possible de reoondre avec
precision aux questions de 1'honorable membre, la vente
n'etant pas encore intervenue.

Les procedures administratives requises sont toujours en
cours.

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

De divideaden voor het aaadeel van de gemeenten in de
intercommunales.

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

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 gesrorte dividenden kunnen
meedelen ?

Antwoord: Gezien de documentaire aard van de vraag
word het antwoord rechtstreeks aan het lid overgezonden. Een
kopie van het antwoord kan op de dienst van de schriftelij'ke
vragen en antwoorden op de griffie van de Raad geraadpleegd
worden.

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.

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

Reponse: Vu le caractere documentaire de la question, la
reponse a etc envoyee directement au conseiller. Une copie de
celle-ci peut etre consultee au service des questions et reponses
ecrites au greffe du Conseil.

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

Noodaan woningen tot/a het jaar 2000. —Studie « Wonen
te Brussel. »

De synthese van de studie « Wonen te Brussel», op vraag
van de Executieve, verwezenlijkt door het Insrituut voor
Sociologic van de ULB en bekendgemaakt in april 1992, bevat
een heetverwonderlijke 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 amb-
tenaren komen (Belgen en niet-Belgen). Dit cijfer stemt over-
een met het huidig aantal ambtenaren in de Europese instellin-
gen 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) ?

Question n° 619 de M. Roelants du Vivier du 15 avril 1993
(Fr.):

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

La synthese de 1'etude «Habiter Bruxelles», realisee par
1'Institut de Sociologie de 1'Universite de Bruxelles i la
demande de 1'Executifet public en avril 1992, contient un pas-
sage 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 le chiffre de
la population actuelle des fonctionnaires des institutions
europeennes presentes a Bruxelles. M. le Ministre pourrait-il
me faire savoir:

1. Si a sa connaissance il n'y a pas eu confusion dans le chef
des auteurs de 1'erude entre le chiffre d'une population exis-
tante 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);
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3. Is de Executieve her met deze cijfers eens en zou zij deze
gebruiken ter ondersteuning van haar huisvestingsbeleid ?

Antwoord: De passus waarnaar wordt verwezen in de
samenvatring van de studie «'Wonen te Brussel», is inderdaad
dubbelzinnig opgesteld, aangezien hier in een groep van
13 500 persorien de EEG-ambtenaren en andere ambtenaren
worden samengebracht (cijfers p.m.).

Het handelt om een aantal gezinnen — ongeveer
25 000 personen — die mogelijkerwijze ccn bijkomende
vraag naar huisvesting kunnen betekenen. Daarom moet dit
djfer worden gei'nterpreteerd als het mogelijke aantal
«buitenlandse gezinnen met een hoog inkomen», waarvan
slechts een deef EEG-ambtenaren zijn.

Een rccentere extrapolatie die werd uitgewerkt in het kader
van het GOP heeft het op basis van een tendensscenario over
ongeveer 10 500 bijkomende gezinnen van die type in her
jaar 2005. Andere scenario's dan weer schuiven het cijfer
25 000 naar voren.

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

Reponse: Le passage auquel il est fait allusion dans la syn-
these de 1'etude « Habiter Bruxelles » est effectivement ambigu
dans sa redaction, puisqu'il groupe a concurrence de 13 500
les fonctionnaires CEE et autres fonctionnaires (chiffres p.m.)

Il s'agit d'un nombre de menages prescntant potcntiel-
lement une demande de logement supplementaire et corres-
pondant aux environs de 25 000 personnes; dc fait, il est A lire
comme representant potentiellement le nombre de « menages
etrangers a revenu eteve* dont une part seulement vise les
fonctionnaires CEE.

Une plus recentc extrapolation realisee dans le cadre du
PRD table selon un scenario tendanciel d'environ 10500
menages supplementaires de ce type a 1'horizon 2005, tandis
que d'autres scenarios tablent sur un chiffre de 25 000.

Vraag nr. 622 van de heer Cools d.d. 22 april 1993 (Fr.):

Het aantal origineic exemplaren van de beraadslagingen
van de gemeeateraad die aan de toezichthoudende overhead
bezorgd moeten worden.

De meeste beraadslagingen van de gemeenteraden moeten
;r goedkeuring of ter informatie aan de toezichthoudende
verheid worden bezored.

ter goedkeuring of ter i ._
overheid worden bezorgd.

Het volstaat echter niet met een exemplaar van de beraad-
slagingen van de gemeenteraad te zenden. Meestal moeten
drie originele in het Frans gestelde exemplaren van de bcraad-
slaging en drie originele in het Nederlands gestelde exempla-
ren van de beraadslaging worden bezorgd, elk exemptaar
gehandtekend door de gemeentesecretaris en de burgermees-
ter.

Voor sommige beraadslagingen moeten nog meer exempla-
ren worden vcrstuurd.

Aldus moeten bijvoorbeeld zes beraadslagingen van de
gemeenteraad en zes exemplaren van de rekening van de
grondregie naar de toezichthoudende overheid worden ver-
stuurd.

Denkt u niet, mijnheer de Minister, dat de administratieve
last die op de gemeenten rust, moet worden verlicht, door hen
te vragen slechts een exemplaar in het Nederlands en een
exemplaar in het Frans van hun beraadslagingen naar de toe-
zichthoudende overheid te zenden ?

Zou men, voor de gevallen waarin het gewestelijk bestuur
absoluut meer dan een exemplaar van de documenten nodig
heeft, zich niet kunnen tevreden stellen met voor eensluidend
verklaarde kopieen ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat,
krachtens een constante rechtspraak van de Raad van Stare, de
termijn waarover de toezichthoudende overheid beschikt een
aanvang neemt vanaf het ogenblik dat de beslissing in extenso
en in authcntieke vorm bij de toezichthoudende overheid toe-
komt. De vraag van het geacht lid ofer drie authentieke exem-
plaren vereist zijn, is nochtans pertinent.

Aangezien momenteel een ontwerp van ordonnantie in
voorbereiding is waarbij de organisatie van her administratief
toezicht grondig gewijzigd wordt, lijkt het mij echter niet
opportuun de bestaande toestand te wijzigen.

Question n° 622 de M. Cools du 22 avril 1993 (Fr.):

Le nombre d'exemplaires originaux a transmettre a la
tutelle des deliberations du conseil communal.

La plupart des deliberations des conseils communaux doi-
vent etre transferees pour approbation ou pour information A
1'autorite de tutelle.

Il ne suffit pas toutefois de transf6rer un exemplairc dc la
deliberation du conseil communal. II faut en genfiral expcdier
trois exemplaires originaux de la deliberation en francais et
trois exemplaires originaux de la deliberation en necrlandais.
Chaque exemplaire doit etre revetu de la signature du secre-
taire communal et du bourgmestre.

Pour certaines deliberations le nombre d'exemplaires
requis est plus eleve.

Cest ainsi par exemple que doivent etre soumises A 1'auto-
rite de tutelle six deliberations du conseil communal et six
exemplaires du compte d'une regie fonciere.

N'estimez-vous pas, monsieur le Ministre, qu'il y a lieu dc
simplifier la charge administrative qui repose sur les commu-
nes en leur demandant uniquement de transmettre un exem-
plaire en neerlandais et un exemplaire en francais dc leurs deli-
berations soumises A 1'autorite de tutelle ?

La ou 1'administration regionale a imperativement besoin
dc plus d'un exemplaire des documents, nc pourrait-ellc se
contenter de copies certifiees conformes ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que, suivant une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, le
delai dont dispose 1'autorite de tutelle prend cours a partir du
moment ou la decision parvient A 1'autorite de tutelle, dresscc
in extenso et sous sa forme authentique. La question de
1'honorable membre de savoir si trois exemplaires originaux
sont requis, est cependant pertinente.

Considerant qu'un projet d'ordonnancc, actuellement en
pr6paration, modifie fondamentalement 1'organisatlon dc la
tutelle administrative, il ne me semble pas opportun dc modi-
fier la situation actuelle.
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DC suggestie om het vereiste aantal exemplaren te beperken
of om eventueel enkele originelen te vervangcn door afschrif-
ten, zai bij de uitvoering van de nieuwe ordonnantie in
overweging genomen worden.

. La suggestion de limiter Ie nombre d'exemplaires, ou even-
tuellement de remplacer quelques originaux par des copies,
sera prise en consideration lors de 1'execution de la nouvelle
ordonnance.

Vraag nr. 623 van de heer Simonet d.d. 26 april 1993 (Fr.):

Beroep op ecu prive-consultant voor de opstelling van bet
Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

Het schijnt dat in het kader van de opstelling van het Gewes-
telijk Ontwikkelingsplan de Execurieve besloten heeft een
beroep te doen op een prive-consultant, die als coordinator
optreedt.

Deze coordinator heeft in samenwerking met Stratec in Sep-
tember 1992 een document opgesteld over het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest vandaag en de sterke en de zwakke punten
ervan.

Dit document bevat in hoofdzaak een synthese van velerlei
informatie, statisrieken, technische gegevcns en cijfers die
reeds bestonden en Waarvan de overheid op de hoogte was.
Men kan zich dan ook afvragen waarom een beroep werd
gedaan op een prive-consultant in plaats van dergelijk docu-
ment te laten opstellen door de gewestelijke bestuurlijk dien-
sten.

Weike waren met andere woorden de bijzondere verdien-
sten van de prive-consultant fer zake ?

Het schijnt anderzijds dat het contract met deze prive-
consultant (die blijkbaar optreedt als natuurlijk persoon) hem
over een periode van een jaar maandelijks een inkomen van
500 000 frank, exclusief BTW, waarborgt.

Is deze informatie juist en zo ja, weike precieze (en originele)
taken heeft deze consultant voor een zo hoog bedrag reeds
uitgevoerd ?

Er zijn tenslotte de honoraria die Stratec ontvangt bij een
samenwerking met de coordinator in het vermelde bedrag
opgenomen of komen ze daar bovenop ?

Antwoord: 1. De Brusselse Hoofdstedelijke Exccutieve
heeft op 10 September 1992 beslist dat het ontwerp van GOP
zou uitgewerkt worden met ondersteuning van externe
deskundigen. Deze deskundigen werden gekozen onder de
consultants die, tijdens de laatsfe jaren rechtstreeks, of als
onderaannemer, een of meerdere luiken van de sectoriele stu-
dies uitvoerden in opdracht van de verschillende ministeriele
departementen. Het werk van deze deskundigen moest nood-
zakclijkerwijze uitgevoerd worden onder Teiding van een
coordinator.

Gelet op de zeer korte termijnen en op de moeilijkheden bij
de uitvoering nicest de coordinator een uiterst bekwaam
deskundige zijn met een grondige kennis van de toesrand en
met de nodige beheerstalenten om deze moeilijke opdracht tot
een goed einde te brengen.

De aangeduide coorinator heeft meer dan 25 jaar ervaring
en beantwoordt aan dat hoog gekwalificeerde profiel.

2. De opmaak van het ontwerp van GOP wordt opgevolgd
door een Begeleidingscomite samengesteld uit afgevaardig-
den van alle gewestelijke administraties en van alle gewestelij-

Question n° 623 de M. Simonet du 26 avril 1993 (Fr.):

Recours a un consultant prive pour 1'elaboration du Plan
regional de developpement.

II semble que dans Ie cadre de l'6laboration du Plan regional
de developpement, 1'Executif ait decid6 de faire appefa un
consultant priv6, qualifie de coordinateur.

Ce coordinareur a, en collaboration avec Stratec, redige en
septembre 1992 un document intitule « La Region de Bruxel-
les-Capitale aujourd'hui, ses forces et ses faiblesses».

Des lors que ce document est pour 1'essentiel une synthese
d'informations, de staristiques, de donnees techniques et chif-
fres preexistants et bien connus des pouvoirs publics, qu'est-ce
qui a justifie Ie recours a un consultant priveplutot que de faire
etablir un document de ce type par les services administratifs
regionaux ?

Quels etaient en d'autres termes les merites particuliers de la
consultance privee en 1'occurrence ?

Il semble d'autre part que Ie contrat conclu avec ce consul-
tant prive (apparemment en tant que personne physique) lui
assure des emoluments equivalant a une facturation men-
suelle de 500 000 francs hors TVA, garantis sur une periode
d'un an.

Cette information est-elle exacte et dans 1'affirmative quel-
les taches precises (et originales) ont-elles deja etc accomplies
par ce consultant pour une somroe aussi elevee ?

Enfin des lors que Ie « coordinateur » priv6 travaille « en col-
laboration* avec Stratec, les honoraires de Stratec sont-ils
inclus dans Ie montant precite ou viennent-ils en sus' ?

Reponse: 1. En date du 10 septembre 19921'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale a decide d'elaborer Ie projet de
PRD en s'appuyant sur un groupe d'experts externes. Ceux-ci
ont et6 choisis parmi les consultants ayant eu en charge, direc-
tement ou par voie de sous-traitance, un ou plusieurs volets
des etudes sectorielles commandees par les differents d6parte-
ments ministeriels dans les derniers annees. Ces experts
devaient necessairement travailler sous la direction d'un coor-
donnateur.

Etant donne les delais exrremement courts d'elaboration du
projet de Plan regional de Developpement et les difficultes de
realisation de celui-ci. Ie coordinateur devait etre une per-
sonne extremement qualifiee, connaissant la matiere de
maniere approfondie el ayant les talents de gestion pour
mener a bien un montage difficile.

Lc coordonnateur nomme, ayant plus de 25 ans d'expe-
rience, repond a ce profil de haute qualification.

2. Un comite d'accompagnement — compos6 de chaque
administration regionale et de chaque organisme regional
d'interet public complete par un delegue par Cabinet ministe-

401
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ke instellingen van openbaar nut, aangevuld met een afge-
vaardigde namens elk ministerieel kabinet. Dat comite geeft
eveneens advies over de door de coordinator voorgelegde
dokumenten. Elk dokument wordt aan een grondige analyse
onderworpen en de kririek en de opmerkingen worden opge-
nomen in de verslagen van het Begeleidingscomite.

Op 1 maart was het Begeleidingscomite van het GOP in
bezit van de volgende dokumenten:

— Diagnose van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

— Basisbeginselen voor de uitwerking van het GOP;

— Krachtlijnen van het GOP;

— Inhoud van het GOP.

Ze werden alien door het Begeleidingscomite goedgekeurd.

De Executieve van 2 februari 1993 heeft kennis genomen
van de « Krachtlijnen van het GOP », van de «Inhoud van het
GOP » en van de kaarten die het 3e deel van dit overzicht van
de inhoud vormen.

De openbare enquete en de dokumenten die er betrekking
op hebben zouden tegen augustus en September 1993 moeten
klaar zijn.

3. Het contract dat met de coordinator werd gesloten
steunt op een maandelijkse fakturatie van 500 000 frank —
exclusief BTW. Het bedrag van het honorarium werd vastge-
steld aan de hand van de officiele barema's die gelden voor de
studiebureau's (PABI barema's).

Met eike externe deskundige werd er een specifieke over-
eenkomst gesloten: het honorarium werd op dezelfde basis als
dat van de coordinator berekend, namelijk 3 000 frank/uur
voor een senior en 1 500 frank/uur voor een junior.

riel — suit les travaux d'elaboration du projet de Plan regional
de Developpement et donne son avis sur les documents depo-
ses par Ie coordonnateur. Chaque document depose fait
1'objet d'une analyse approfondie, les critiques et remarques
sont consignees dans les proces-verbaux du Comite d'accom-
pagnement.

En date du 1" mars, les documents suivants avaient etc
deposes au Comite d'accompagnement du PRD:

— Diagnostic de la Region de Bruxelles-Capitale, ses for-
ces et ses faiblesses;

— Principes de base de 1'elaboration du Plan regional dc
Developpement;

— Les lignes forces du Plan regional de Developpement;

— Contenu du Plan regional de Developpement.

Le Comite d'accompagnement les a approuve.

En date du 2 fevrier 19931'Executifde la Region a pris con-
naissance du document«les Lignes de forces du Plan regional
de Developpement», du « Contenu de la table des matieres du
PRD» et des cartes constituant la 36 partie de cette table des
matieres.

II s'agit de pouvoir finaliser ces documents d'ici la fin du
mois de juin et d'assurer la mise en place de 1'enquete publique
et des documents y relatifs au cours des mois d'aout et de sep-
tembre 1993.

3. Le contrat conclu avec le coordonnateur est base sur une
facturation mensuelle dc 500 000 francs hors TVA. Lc mon-
tant des honoraires a etc etabli sur les baremes officiels en
vigueur pour les bureaux d'etudes (baremes FABI).

11 y a une convention specifiquc pour chaque expert
externe: le taux d'honoraires a la meme base dc calcul quc
celle du coordonnateur soit 3 000 francs/heure pour un senior
et 1 500 francs/heure pour un junior.

Vraag nr. 627 van de heer de Lobkowicz, d.d. 7 mei 1993 (Fr.):

Uitgave van het CRISP met betrekking tot de Brusselaars,
de demografie, de actieve bevolking en de inkomens.

Uit deze studie blijkt dat het de gezinnen zijn met jonge kin-
deren die meestal het Gewest wiffen verlaten: een fenomeen
dat gedeeltelijk te verklaren is door het feit dat het moeilijk
wordt om in de hoofdstad een financieel betaalbare woning te
vinden. Parallel met hun vertrek, dat niet wordt gecompen-
seerd door de komst van jonge alleenstaanden en migranten,
wordt Brussel armer. In 1980 stond de totale Brusselse
bevolking, dit wil zeggen 1 000 221 inwoners, met andere
woorden 10,14% van het land, voor 11,65% van de belast-
bare inkomens. In 1990, met een bevolking van 960 924 perso-
nen, dit wil zeggen 9,61 % van het land, stond Brussel nog
slechts voor 9,79% van de belastbare inkomens.

Graag kende ik de rcacties van de Voorzitter van de Execu-
tieve op deze alarmerende cijfers, niet alleen wat de toestand
van vandaag betreft, maar vooral war de perspektieven naar
de toekomst toe betreft.

Liggen er opiossingen ter studie ?

Kan er gchoopt worden dat deze tcndens zich omkeert ?

Question n° 627 de M. de Lobkowicz du 7 mai 1993 (Fr.):

Courtier du CRISP concernant «les Bruxellois, demogra-
phic, population active, revenus».

II ressort de cette etude que ce sont les families avec de jeunes
enfants qui forment le gros des candidats a 1'exode: un pheno-
mene explicable, en partie du moins, par le fait qu'il devient
difficile de trouver, dans la capitalc, un logement financierc-
ment abordable. Parallelement a ces departs quc ne parvient
pas a compenser 1'arrivee de jeunes celibataires et d'immigres,
Bruxelles s'appauvrit. « Pour une population totale, en 1980,
de 1 000 221 habitants, soit 10,14% du pays, Bruxelles pro-
duisait 11,65% des revenus imposables. Pour une population
dc 960 924 personnes en 1990, soit 9,61 % du pays, Bruxelles
ne produit plus que 9,79% des revenus imposables.»

J'aimerais connaltre les reactions du President de 1'Exccutif
a ces chiffres alarmanrs non seulement pour la situation
d'aujourd'hui, mais surtout pour les perspectives d'avenir
qu'ils recelent.

Est-ce que des solutions sont a 1'etude?

Est-ce qu'un inversement de tendance pout etrc nc fflt-ce
qu'espere ?
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Antwoord: De door u naar voor gebrachte cijfers, komens
uit een recent schrijven van het CRISP, bevestigen eens te meer
de trends die ietwat aandachtige waarnemers al twee decennia
lang vasrstellen.

Het was blijkbaar uw bedoeling mij te interpelleren tijdens
de desbetreffendc vergadering van de Raad op 7 mei, maar ik
stel vast dat het algemene karakter van uw vraag mij niet toe-
laat er beknopt op te antwoorden.

Daarom verwijs ik u naar mijn antwoord op de interpellatie
van de heer Herve Hasquin die tijdens dezelfde vergadering dit
zeifde onderwerp op gclijkaardige wijze benaderde.

Reponse :Les chiffres que vous mettez en evidence et prove-
nant du recent courrier du CRISP confirment une nouvelle fois
les tendances qui sont connues depuis deux decennies par les
observateurs un peu attentifs.

Je releve que votre intention etait de m'interpeller lors de la
seance du Conseil du 7 mai a ce propos, et que le caractere
general de votre question me permet difficilement une reponse
concise.

Je vous renvoie, a cet egard, i ma reponse a 1'interpellation
de M. Herve Hasquin qui lors de cette meme seance traita de
ce meme sujet de maniere similaire.

Vraag nr. 630 van mevrouw Grouwels d.d. 13 mei 1993 (N.):

Samenstelling van het kader van de gemeentebesturea.

Gelieve voor elk van de 19 gemeentelijke administraties
(politic inbegrepen) mee te delen:

a) het personeelskader per niveau;

b) het aantal niet-Belgen (respektievelijk EG'ers en niet
EG'ers) dat hiervan telkens deel uit maakr.

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat
aangezien de personeelsformaties meerdere rientallen bladzij-
den omvatten, zij rechtstreeks aan het geacht lid zullen overge-
maakt worden.

Wat het tweede deel van de vraag betreft is het zo dat de
persoonlijke gegevens van de gemeentelijke ambtenaren door
de toezichthoudende overheid niet systemarisch worden
bijgehouden.

Vraag nr. 637 van de heer Drouart d.d. 9 juni 1993 (Fr.):

De aitgaven van het Kabinet voor een feest van de social! s-
tische parti j .

Op 10 en 11 oktober 1992 heeft de PS in La Louviere een
manifestatie georganiseerd voor haar verkozenen en militan-
ten om hen, 2 jaar voor de gemeenteverkiezingen, te mobilise-
ren.

Uit de twee hier bijgevoegde artikelen blijkt dat deze activi-
teit van politieke inslag was en dat de PS inderdaad de organi-
sator was. In het dagblad LeSoirstond aldus te lezen dat de PS,
op 2 jaar van de verkiezingen, haar prioriteiten wit op zwart
neerzet. Het dagblad Le Peuple schreef van zijn kant dat de
socialistcn de thermometer doen springen: een erg warme
ambiance voor een rendez-vous waarop de militanten klaar-
blijkelijk hadden gewacht.

Als bijiage bij deze vraag vindt de Minister-Voorzitter ook
een bestelbon die door zijn kabinetschef werd ondertekend en
die betrekking heeft op her opstellen van een expositiestandje
voor deze dagen van de socialistische municipalisten. De
bijgevoegde factuur van de maatschappij Stratecom bedraagt
197 175 frank inclusief BTW.

Vindt de Minister-Voorzitter het normaal dat een manifes-
tatie die door zijn politieke partij wordt georganiseerd door
het geld van zijn ministerieel Kabinet wordt gefinancierd ?

Zo ja, kan hij me dan zeggen weike elementen volgens hem
dergelijke uitgaven kunnen verantwoorden ?

Question n° 630 de Mme Grouwels du 13 mai 1993 (N.):

Composition du cadre des administrations communales,

Veuillez me communiquer pour chacune des
19 administrations communales (police y compris):

a) le cadre du personnel par niveau;

b) le nombre d'etrangers qui en font partie, repartis par
niveau et selon qu'il s'agit ou non de ressortissants CEE.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre qu'etant donne (me les cadres du personnel compren-
nent plusieurs dizaines de pages ils seront transmis directe-
ment a 1'honorable membre.

En ce qui conccrne la deuxieme partie de la question, je vous
signale que les donnees personnelles des fonctionnaires ne
sont pas systematiquement tenues a jour par 1'autorite de
tutelle.

Question n° 637 de M. Drouart du 9 juin 1993 (Fr.):

Les depenses du Cabinet a destination d'une fete du Parti
socialiste.

Les 10 et 11 octobre 1992, le PS (Parti socialiste) a organise, a
La Louviere, une manifestation a destination de ses elus et
militants afin de se mobiliser a 2 ans des elections communa-
les.

Les deux articles ci-joints demontrent le caractere politique
d'une telle activite et que son organisateur etait le PS. Ainsi le
journal LeSoirtitia.it: « A deux ans des elections, le PS met ses
engagements noir sur blanc». Le Peuple, de son c6te, ecrivait:
«Les socialistes font sauter le thermometre. Tres chaude
ambiance pour un rendez-vous que les militants visiblement
attendaient.»

Le Ministre-President trouvera egalement annexe a cette
question un bon de commande signe par son chef de cabinet
pour le montage d'un stand d'exposition pour ces journees des
municipalistes socialistes. La facture, ci-joinre, de la societ6
Stratecom s'eleve a 197 175 francs, TVA comprise.

Le Ministre-President trouve-t-il normal qu'une manifesta-
tion organisee par son parti politique soit financee par 1'argent
de son Cabinet ministeriel ?

Dans 1'affirmative, pourrait-il me fournir les el6ments qui, a
ses yeux, peuvent justifier une telle depense ?
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Zo ncen, heeft hij dan maatregelen genomen opdat deze
uitgave op de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zou worden terugbetaald ?

Antwoord.'Het gcachte lid vraagt me of ik het normaal vind
dat een manifestarie ingericht door de Parti socialiste gefinan-
cieerd wordt door mijn ministerieel Kabinet,

Een eenvoudig ja of neen antwoord op deze vraag is hier niet
mogelijk omdat alles afhangt van de doelstelling van de mani-
festatie.

Daar het in dit geval ging om een vergadering van gemeente-
bestuurders heb ik geoordeeld dat het verantwoord was dat
het Gewest er met een infostand aanwezig zou zijn.

Ik ben bevoegd voor de Plaatselijke Besturen en in die hoe-
danigheid heb ik geoordeeld dat de stand van het Brussels
Hoofdstelijk Gewest op zijn plaats was op een nationale mani-
festatic van gemeentefijke mandatarissen.

Ik nieen dat men deze manifestarie niet kan beschouwen als
«verkiezingspropaganda» zoals de persknipsels die het
geachte lid bij zijn vraag voegde, zouden kunnen doen veron-
derstellen. Ze vond plaats meer dan twee jaar v66r de gemeen-
teraadsverkiezingen van 1994 en ze was niet bedoeld om
nieuwc kiezers aan te trckken. De aanwezigheid van deze
stand heeft daarentegen wel gediend om aan de verwezenlij-
kingen van ons jonge Gewest meer bekendheid te geven.

Ik vestig anderzijds de aandacht van het geachte lid op het
feit dat het bedrag uitgegeven voor het opstellen van dc stand
geboekr werd op basisallocatie 12.19 van de Kabinetskre-
dieten en niet op Afdeling 14 — Plaatselijke Besturen of op
Afdeling 22 — Imago van Brussel.

Gelet op de bijzondere aard van deze manifestarie heb ik de
kredietenbestemd voor de financiering van gewestelijke aan-
gelegenheden niet met voormeld bedrag wiffen verminderen.

Ik meen echter wel dat de kredieten van basisallocatie
01.02.12.019 die bestemd zijn voor de working van mijn Kabi-
net en voor uitgaven inzake vertegcnwoordiging, deelname
van leden van mijn Kabinet aan colloquia, protocolaire ge-
schenken (bekers, enz.), geschikr waren voor deze aard van
uitgaven.

Ik heb deze opiossing gekozen vanuit mijn bezorgheid voor
duidelijkheid en doorzichtigheid.

Dans la negative, a-t-il pris des mesures afin quc cette
depense soit remboursee au budget de la Region de Bruxelles-
Capitale?

Reponse: L'honorable membre me demande si je trouve
normal qu'une manifestation organisee par Ie Parti socialiste
soit financee par 1'argent de mon Cabinet ministeriel.

II est evident que la r6ponse a cette question nc peut etrc
tranchee: tout depend de 1'objet de la manifestation.

Dans Ie cas present, s'agissant d'une manifestation destinec
a des municipalistes, j'estime que la representation dc la
Region via un stand d'exposition se justifiait.

En effet, j'ai les Pouvoirs locaux dans mes attributions ct
j'estime, a ce titre, qu'un stand de presentation dc la Region de
Bruxelles-Capitale avait sa place a une manifestation natio-
nale mettant en presence des mandataires communaux.

Selon moi, cette manifestation ne peut etre qualifiee d'elec-
torale comme les coupures de presse qui sont jointes a la ques-
tion de 1'honorable membre peuvent Ie laisser penser. En effet,
elle se deroulait plus de deux ans avant les elections communa-
les de 1994 et n'etait pas desrinee a attirer de nouveaux elec-
tcurs. La presence de ce stand a permis, par centre, dc mieux
faire connattre les realisations de notre jeune Region.

J'attire par ailleurs 1'attention de 1'honorable membre sur Ie
fait quc Ie montant concerne par Ie montage du stand —
197 175 francs TVA comprise — a etc impute — a charge de
1'allocation de base 12.19 des credits « Cabinets* plut6t qu'a
la division 14 relative aux Pouvoirs locaux ou aux credits dc la
division 22 relarifs a 1'Image de Bruxelles.

Vu Ie caractere particulier de la manifestation, je n'ai en
effet pas voulu amputer les credits destines a financer les
marieres regionales de la sommc precitee.

Par contre, j'estime que les credits de 1'allocation dc base
01.02.12.19, destines, outre Ie fonctionnement de mon Cabi-
net, a des frais de representation, de participation des mcm-
bres de mon Cabinet a des colloques, ainsi qu'a des cadeaux
protocolaires (coupes, etc.), convenaient a ce genre dc
depense.

J'ai opte pour cette solution dans un souci de clartc et de
transparence.

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Exteme Betrekkingen

Vraag nr. 126 van de heer de Marcken de Merken d.d. 6 maart
1993 (Fr.):

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

De specialisten van de immobilienmarkt schijnen de som-
berheid van de Brusselse vastgoedsector te bevestigen wat de
ontvangsten van ons Gewest beinvloedt.

Kan de bevoegde Minister ons zeggen of hij over een
«observatorium» beschikt van een Brusselse vastgoedmarkt
die eigenaars, huurders, vastgoedmaatschappijen en finan-
ciele holdings verenigt ?

Kan de bevoegde Minister ons eveneens mededelen:

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

Question n0126 de M. de Marcken de Merken du 6 mars 1993
(Fr.):

L 'evolution des droits d'enregistremeat dans la Region de
Bruxelles-Capitale.

Les specialistes du marche immobilier semblent confirmer
la morosite du secteur immobilier bruxellois, cc qui n'est pas
sans consequences sur les recedes de notre Region.

Le Ministre competent peut-il nous preciser s'il dispose
d'un «observatoire» du marche immobilier bruxellois rcunis-
sant proprietaires, locataires, socieies immobilieres et finan-
cieres ?

Le Ministre competent peut-il egalement nous communi-
quer:
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— wat het werkelijke bedrag is van de registratierechten
ten opzichte van de gedane prognoses;

— of deze ontvangsten uit de successierechten groeien;

— weike de weerslag is van de evolutie van beide belastin-
gen op de begroting 1992 ?

Kan de bevoegde Minister ons bovendien, zeggen of een
forum met de verschillende geprivilegieerde aktoren van de
Brusselse vastgoedmarkt onder impuls van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve te overwegen valt ?

Aatwoord: In antwoord op de vraag gesteld door het
geachte lid en voor wat dc punten betreft afhangend van de
verantwoordelijkheden van mijn Kabinet, zou ik hem dank
weten de gewenste inlichtingen te willen vinden in het Verslag
van de Commissie Financien van het Aanpassingsblad van de
Gewestbegroting 1993.

— Ie chiffre reel des droits d'enregistrement par rapport
aux previsions faites;

— si les recettes sont croissantes en matiere de droits de
succession;

— quelles seront les incidences de 1'evolution de ces deux
impots sur !e budget 1992 ?

Par ailleurs, Ie Ministre competent peut-il me preciser s'il est
envisageable de tenir, sous 1'impulsion de 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale, un forum reunissant les diffe-
rents actcurs privilegies du marche immobilier bruxellois?

Reponse: En reponse a la question posee par 1'honorable
membre et eu egard aux points relevant des comp6tences de
mon Cabinet, je lui saurais gre de bien vouloir trouver les ele-
ments de reponse dans Ie Rapport de la Commission des
Finances du Feuilleton d'ajustement du Budget regional 1993.

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

Overzicht van de mobilheit van de Brusselse ambtenaren.

Ik zou het op prijs stellen de volgende gegevens te verkrij-
gen:

— een overzicht van de mobiliteit van de Brusselse ambte-
naren in 1989-1990 en 1991 naar leeftijd, geslacht, niveau en
rang tussen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en andere gecentraliseerde of gedecentraliseerde
openbare diensten;

— een overzicht van het aantal personeelsleden van de
Brusselse overheidsdiensten en besturen die naar de prive-
sector overstapten en omgekeerd in 1989-1990 en 1991 naar
leeftijd, geslacht, niveau en rang.

Antwoord: 1. Wat betreft de mobiliteit van de Brusselse
ambtenaren:

a) Tot de verkiczingen van juni 1989, was het stelsel van
toepassing ingevoerd op basis van het koninklijk besluit van
22 oktober 1982 houdende de uitvoeringsmaatregelen betref-
fende de mobiliteit van het personeel van sommige overheids-
diensten. In dit kader, is er maar een geval genoteerd: een man-
nelijk personeelslid van 26 jaar van rang 10 heeft de mobiliteit
genoten om van het Ministerie van Landsverdediging naar het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1 maart
1989 over te komen.

Er was geen enkel ander geval van mobiliteit gedurende die
periode, noch bij het Ministerie, noch bij de verschillende
instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

b) Sedert de verkiezingen van juni 1989 is het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest autonoom geworden en artikel 1 van
bovenvermeld besluit is van toepassing en sluit de mobiliteit
uit.

Er is echter een geval van zeer bijzondere mobiliteit
geweest, daar het gaat om mobiliteit in het kader van een
bevorderingsgraad: op 1 September 1989 is een vrouwelijk
personeelslid van 38 jaar en van rang 22 van het Ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgegaan naar het
Ministerie van Binnenlandsc Zaken. Behalve dit uitzonderlijk
geval is er geen mobiliteit geweest, noch bij het Ministerie van
het Brussefs Hoofdstedelijk Gewest, noch bij de verschillende
insrellingen van Openbaar nut van het Gewest.

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

Aperfu de la mobilite des fonctionnaires bruxellois.

Je souhaiterais obtenir les donnees suivantes:

— un apercu de la mobilite en 1989,1990 et 1991 des fonc-
tionnaires bruxellois entre Ie Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale et d'autres services publics centralises ou
decentralises, avec une repartition par age, sexe, niveau et
rang;

— un apercu du nombre de membres du personnel des
administrations et services publics bruxellois qui sont passes
au secreur prive et inversement en 1989,1990 et 1991, avec une
repartition par age, sexe, niveau et rang.

Reponse: 1. En ce qui concerne la mobilite des fonction-
naires bruxellois:

a) Jusqu'aux elections de juin 1989, Ie regime applicable
etait celui institue par 1'arrete royal du 22 octobre 1982 por-
tant les mesures d'execution relatives a la mobilite du person-
nel de certains services publics. Dans ce cadre, il n'a pas etc
releve qu'un seui cas: un agent masculin age de 26 ans de
rang 10 a beneficie de la mobilite pour passer du Ministere de
la Defense Nationale au Ministere de la Region bruxelloise en
date du 1" mars 1989.

Il n'a etc releve aucun autre cas de mobilite durant cette
periode, aussi bien au Ministere qu'au sein des divers organis-
mes d'interet public de. la Region dc Bruxelles-Capitale.

b) Depuis les elections de juin 1989, la Region de Bruxelles-
Capital etant constituee de maniere autonome, 1'article 1" du
susdit arrete est d'application et exclut toute mobilite.

Neanmoins, il y eut un cas de mobilite d'un regime trespar-
ticulier puisqu'il s'agit de mobilite dans Ie cadre d'un grade de
promotion: Ie 1" septembre 1989 un agent feminin age de
38 ans et de rang 22 a quitte Ie Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale pour Ie Ministere de 1'Interieur. Hormis ce
cas exceptionnel, il n'y a pas eu de mise en mobilite ni au sein
du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale, ni au sein des
divers organismes d'interet public de la Region.
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Er bestond trouwens geen specificke regeling voor het
Gewest gedurende die periode.

2. Wat het overkomen van personeelslededen van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest uit het bedrijfsleven of het over-
gaan naar die sector betreft, zijn volgende gegevens beschik-
baar.

a) voor de aanwervingen en indienstnemingen:

— het CIBG heeft volgende personen aangeworven en in
dienst genomen komende uit het bedrijfsleven:

In 1989, 3 personen:
1 vrouw: rang 24 (° 1938);
2 mannen: 1 rang 25 (1950), 1 rang 43 (° 1959).

In 1990, 2 vrouwen:
1 rang 25 (° 1968), 1 rang 42 (° 1959).

In 1991, 3 personen:
1 vrouw: rang 25 (° 1963);
2 mannen: I rang 11 (° 1956), 1 rang 25 (° 1956).

Alle informatici, in dienst genomen tijdens deze tijdspanne,
slaagden voor een examen dat publiek was aangekondigd.

— Voor het Ministerie net als voor de andere instellingen
van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ge-
schieden de indienstnemingen per arbeidsovereenkomst
mcestal onder het GECO-stelsel (Gesubsidieerde contractuele
personeelsleden), wat betekent dat de in dienst genomen per-
soon volledig uitkeringsgerechtigde werkeloze moet zijn.

Bovendien is het zo dat aangezien het ambtenarenstatuut
geen rekening houdt met de in het bedrijfsleven gepresteerde
diensten, deze informatie nietsystematisch opgenomen wordt
door de administratie die dus niet over staristieken ter zake
beschikt. Het is onmogelijk te weten weike de voormalige
werkkring van de personeelsleden was; dit geldt voor perso-
nen in dienst op basis van een gewone arbeidsovereenkomst
(andere dan GECO's), maar ook voor degenen die aangewor-
ven zijn via het VWS.

b) wat de ontslagen betreft:

Aangezien de administratieve dossiers van de personeelsle-
den afgesloten worden wanneer ze het departement verlaten
hebben de personeelsdiensren niet altijd nieuws omtrent de
verdere loopbaan van degenen die uit dienst getreden zijn.

— Wat het Ministerie betreft, zijn er geen sysrematische
gegevens in dit verband en gelet op het aantal personeelsleden
is het niet denkbaar al de individuele dossiers na te gaan om
informatie die daaromtrent — toevallig genoteerd zou zijn,
terug te vinden.

— De instellingen van Openbaar nut hebben evenwel de
volgende inlichtingen genoteerd.

1° bij het BIM, is een mannelijke ambtenaar van de leeftijd-
groep 30-40 van rang 11/3 in 1990 in het bedrijfsleven gaan
werken.

II n'existait par ailleurs aucun regime de mobilitc specifique
a la Region durant cette periode.

2. En ce qui concerne 1'entree et la sortie de membres du
personnel de la Region de Bruxelles-Capitale du/ou vers Ic
secteur prive, voici les donnees disponiblcs.

a) au niveau des recrutements et engagements:

— Ie CIRB a recrute et engag6 les personnes suivantes,
venant du prive:

En 1989, 3 personnes:
1 femme: rang 24 (° 1938);
2 hommes: 1 rang 25 (° 1950), 1 rang 43 (° 1959).

En 1990, 2femmes:
1 rang 25 (° 1968), 1 rang 42 (° 1959).

En 1991, 3 personnes:
1 femme: rang 25 (° 1963);

2 hommes: I rang 11 (° 1956); 1 rang 25 (° 1956).

Tous les informaticiens, engages pendant cettc pferiode,
1'ont etc sur base d'un appel public et d'un examen.

— Pour Ie Ministere comme pour les autres organismes
d'interet public de la Region de Bruxelles-Capitale, ks enga-
gements de contractuels sont pour la plupart effectues sous Ic
regime ACS (Agents contractuels subvenrionnes) qui impli-
que que la personne engagee soit ch6meur complet indemnise.

Pour Ie surplus. Ie statut des agents ne valorisant pas les
services prestes dans Ie secteur prive, cette information n'est
pas repertoriee systematiquement par 1'administration, qui ne
dispose done pas de statistiques a ce sujet. II n'est pas possible
de determiner la provenance des membres du personnel, qu'ils
soient engages comme simples contractuels (autres qu'ACS)
ou recrutes via Ie SPR.

b) au niveau des demissions:

Les dossiers administratifs des membres du personnel etant
en principe clotures lors de leur depart, les Services du person-
nel n'ont pas necessairement d'echo de Involution profession-
nelle de ceux qui sortent.

— Pour ce qui est du Ministere il n'existe pas dc donnees
d'informations systematisees a ce propos et il n'est pas envisa-
geable vu Ie nombre d'agents, de passer en revue tous les dos-
siers individuels pour y retrouver des informations a cc sujet
qui y auraient par hasard etc consignes.

— Les organismes d'interet public ont nfeanmoins rclevcs
les renseignements suivants:

1° a 1'IBGE, en 1990,1 fonctionnaire masculin du groupe
d'age 30-40 ans de rang 11/3 est parti travailler dans Ic secteur
prive.
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2° voor BGDA
Overzicht van de

zijn gaan werken: secteur prive:

Jaar Aantal

Ann&e Nombre Scxc Age

Rang 10

Rang 20

Rang 22

Rang 30

personeelsleden die in her bedrijfsleven

1990 1
1991 1

1
1

1990 1
1
1
1

1991 1
1

1990 1
1
1

1991 1
1

2° pourl'ORBEM:

Apercu des membres du personnel parti travailler dans Ie

Geslacht Leeftijd

M 31
F 29
F 42
M 38
M 26
F 24
F 25
F 31
F 30
F 31
F 26-
M . 26
F 38
F 30
M 30

15 5M/10F

Vraag nr. 176 van de heerMaingain d.d. 19 januari 1993 (Fr.):

Be/astingop stadsreinigheid en -veiligheid. — Taalgebruik
op de aanslagbil jetton.

Kan de heer Minister mij mededelen:

1. Hoeveel aanslagbiljetten in het Frans en in het
Nederlands werden verstuurd voor het aanslagjaar 1990, per
categoric belastingsplichtigen;

2. Voor hetzelfde aanslagjaar en per categoric belastings-
plichrigen, hocvecl informatieve vragen er werden gesteld,
hoeveel administratieve klachten er werden ingediend en hoe-
veel zaken er voor de rechtbank werden gebracht in het Frans
en in het Nederlands ?

Antwoord: 1. Voor het aanslagjaar 1990 werden de
aanslagbiljetkohieruittreksels met tweetalige formulieren
verzonden.

2. Voor hetzelfde aanslagjaar, heeft de administratie geen
statistieken opgemaakt op Basis van de verdeling volgens de
taal wat de vcrzoeken om inlichtingen en de administratieve
klachten betreft.

Er waren 5 beroepen bij de Raad van State waarvan 3 in het
Frans en 2 in het Nederlands.

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

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

Monsieur Ie Ministre peut-il me faire savoir:

1. Pour 1'exercice d'imposition 1990, et par categoric
d'assujettis. Ie nombre d'averrissements-extraits de r6le
envoyes en langue francaise et en langue neerlandaise;

2. Pour Ie meme exerdce d'imposition et par categoric
d'assujettis, Ie nombre de demande d'informations, de recla-
mations administratives et de recours en justice introduits en
langue francaise et en langue neerlandaise ?

Reponse: 1. Lors de 1'exercice d'imposition 1990,1'ensem-
ble des averrissements-extraits de role a etc envoye sur des for-
mulaires bilingues.

2. Pour Ie meme exercice d'imposition, 1'administration
n'a pas etabli de sratistiques sur base de la repartition linguisti-
que des demandes d'informations et des reclamations admi-
nistratives.

II y a eu 5 recours au Conseil d'Etat, 3 en langue francaise, 2
en langue neerlandaise.

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

Maatregelen met het oog op het wegwerkca van de onge-
lijke behaadeling van mannenen vmuwea bij de gewestelijke
administratie in verbandmet de toepassing van het koninklijk
besluit van 27 februari 1990.

De wet tot economische herorientering van 4 augustus 1978
betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Question n° 177 de Mme Nagy du 22 janvier 1993 (Fr.):

Mesures a prendrepour reduire les inegalites de traitement
entrehommeset femmes an seinde/'administration regionale,
a propos de 1'application de I'arrete royal du 27 fevrier 1990.

La loi de reorientation economique du 4 aout 1978 concer-
nant 1'egalite de traitement des hommes et des femmes dans Ie
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op het werk is van toepassing bij de overheid en in het bedrijfs-
leven. Op grond van het koninklijk besluit van 27 februari
1990 zijn de diverse diensten verplicht positieve acties te voe-
ren en maatregelen te trcffen om scheve toestanden recht tc
trekken. Het is namelijk zo dat in artikel 119 van die wet is
voorgeschreven dat de bepalingen van de wet« gcen belemme-
ring vormen voor maatregelen die het bevorderen van gelijke
kansen voor mannen en vrouwen tot doel hebben, in het
bijzonder de kansen van de vrouwen in de in artikel 116
bedoelde gebieden nadeling beinvloeden » (toegang tot de be-
trekking, promotie in hetberoepsleven).

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

Kan de Minister mij bijgevolg het volgende meedclen:

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

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

Aatwoord sHwib'n verzoek ik het geachte lid de gegevens t.e
willen vinden als antwoord op de bovenvermelde vraag.

1. Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1)

monde du travail, est d'application dans Ie sccteur public et
prive. L'arrete royal du 27 fevrier 1990 impose aux differents
services de mener des actions positives et des mesures pour
corriger les desequilibres. En effet, 1'articlc 119 dc cettc memo
loi stipule quc les dispositions de la loi «ne font pas obstacle
aux mesures visant a promouvoir 1'egalite des chances entre
hommes et femmes, en particulier en remediant aux inegalites
de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines
vises a 1'article 116» (acces a 1'emploi, promotion profession-
nelle).

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

Des lors. Ie Ministre peut-il me dire:

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

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

Repoiise: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous
les elements de reponse a la question susmentionnec.

1. Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale

1)

Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang

Rang

16
15
14
13
12
11
10

Taair

R6lc lingu

Mannen

Homines

3
—

6
16
20
33

101

olFr.

istlque Fr.

Vrouwen

Femmes

—
1
4
2
7

63

Taair

R6le lingu

Mannen

Homines

1
1
2

11
11
18
34

oiN.

istique N.

.Vrouwen

Femmes

—
—
1

—
2
15

Totaal
mannen

Total
hommes

4
1
8

27
31
51

135

Totaal
vrouwen

Total
femmes

—
1
5
2
9

78

Totaal
rang

Total
rang

4
1
9

32
33
60

213

% vrouwen
niveau 1

% de fenunet
niveau I

0
0

11
16
6

15
37

Totaal/Total niveau I 179 77 78 18 257 95 352 27

2) De huidige working van de diensten van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve vergt meer uitleg.

De organisatie van het Ministerie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest berust op overgangsmaatregelen die verband
houden met de oorsprong en de administratieve situatie van
het personecl:

— het besluit van de Executieve van 25 juli 1990 tot vast-
stelling bij overgangsmaatregel van de personeelsformatie
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor de uitoefening van de bevoegdheden zoals bepaald in de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen, en voor de uitoefening van de andere nieuwegeweste-
lijke bevoegdheden dan die van Openbare Werken, zoals be-
paald in de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen,

— het besluit van de Executieve van 25 juli 1991 tot wijzi-
ging van het besluit van 19 juli 1990 tot vaststelling bij over-

2) Le fonctionnement actuel des « services de 1'Executif dc
la Region de Bruxelles-Capitale» appelle un commentairc.

L'organisation du Ministere de la R6gion de Bruxelles-
Capitafe repose sur des mesures transitoires liees a 1'originc et
a la situation administrative du personnel:

— 1'arrete de 1'Executif du 25 juillet 1991 modifiant celui
du 19 juillet 1990 fixant a litre transitoire le cadre du person-
nel du Ministere dc la Region de Bruxelles-Capitale pour
1'exercice des competences dfefinies par la loi specialc du
8 aout 1980 de reformes institutionnelles et pour 1'exercice dc
competences regionales nouvelles autres quc celles des Tra-
vaux publics, definiespar la loi du 8 aout 1980 dc reformes
institutionnelles modifiee par la loi du 8 aouf 1988;

— 1'arrete de 1'Executif du 25 juillet 1991 modifiant celui
du 19 juillet 1990 fixant a titre transitoire le cadre d'accueil du
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gangsmaatregel van de onthaalspersoneelsformatie van het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de
uitoefening van de nieuwe gewestelijke bevoegdheden inzake
Openbarc Werken zoals bepaald in de wet van 8 augustus
1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen;

personnel du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale
pour 1'exercice des competences nouvelles en matiere de tra-
vaux publics definies par la loi du 8 aout 1988 modifiant la loi
speciale du 8 aout 1988 modifiant la loi speciale du 8 aout
1980 de reformes insitutionnelles;

— het besluit van de Executieve van 9 januari 1992 tot
vaststelling bij overgangsmaatregel van de organieke perso-
neelsformatie voor het personeel dat is overgeheveld van het
Wegenfonds naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

— 1'arrete de 1'Executif du 9 janvier 1992 fixant a titre
transitoire Ie cadre du personnel transfere du Fonds des Rou-
tes a la Region de Bruxelles-Capitale.

Deze besluiten stellen bij overgangsmaatregel een barriere
in inzake overheveling en bevordering tussen de personeelsle-
den van de diensren van het Ministerie van Openbare "Werken,
van het Wegenfonds en de andere diensten van het Ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen van
Openbaar nut.

Ces arretes ont instaure transitoirement une barriere au
transfert et a la promotion des agents entre les services prove-
nant du Ministere des Travaux publics, ceux transferes du
Ponds des Routes, les autres services du Ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale et les organismes d'interet public.

DC loopbaan van die personeelsleden is dus gebaseerd op
verschillende personeelsformaties en eigen personeels-
reglementen.

La carriere de ces agents se fonde par consequent sur des
cadres organiques distincts et des reglements du personnel
appropries.

Het Ministerie van her Brussels Hoofdstedelijk Gewest be-
schikt ook over een aanzienlijk aantal personeelsleden van de
diensten van de Agglomeratie en van de MIVB die hun oor-
spronkelijk statuut behouden hebben.

Le Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale dispose
egalement d'une part importance d'agents des services de
1'Agglomeration et de la STIB lequels ont conserve leur statut
d'origine.

Her bestaat ook uit personeelsleden van de Gewestelijke
Economische Raad voor Brabant, het Economisch en Sociaal
Instituut voor de Middenstand, de Belgische Dienst voor Bui-
tenlandsc Handel en het Planbureau die ambtshalve naar het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden
overgeheveld.

II compte aussi des membres du personnel du Conseil eco-
nomique regional pour le Brabant, de 1'Institut economique et
social des classes moyennes, de 1'Office Beige du Commerce
Exterieur et du Bureau du Plan transferes d'office a la Region
de Bruxelles-Capitale.

Bovendien werden er tijdens de voorbije jaren heel veel per-
sonen in dienst genomen.

De plus, un nombre important d'engagements a eu lieu
durant ces dernieres annees.

De complete reorganisatie van het Ministerie van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest is geleidelijk aan dc gang. De har-
monieuse integratie en de vorming van het nieuwe personeel
hebben voorrang. De gelijkheid van de kansen voor mannen
en vrouwen wordt geeerbiedigd telkens wanneer er kandida-
turen worden onderzocht. Het percentage in dienst genomen
vrouwelijkc contractuele personeelsleden bedraag 60 pet.

La reorganisation complete du Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale suit son cours petit a petit. L'integration
harmonieuse du nouveau personnel et sa formation sont prio-
ritaires. L'egalite des chances entre hommes et femmes est res-
pectees lors de 1'examen de routes les candidatures. Le pour-
centage d'engagements de membres de personnel contractuels
feminins atteint 60 p.c.

De bestaande wanverhouding voor het niveau 1 zai
langzaam verminderen naargelang van de bevorderings-
mogelijkheden rekening houdend met vacanre betrekkingen,
de door het wettelijk statuut opgelegde ancienniteit en de ver-
dienste evenals het toenemende aantal vrouwelijke universi-
taire gediplomeerden. De betrekkingen voor «technische»
graden (burgerlijk ingenieurs, industriele ingenieurs, archi-
tecten, landbouwkundige ingenieurs.,.) worden echter nog
steeds bijna uitsluitena door vanuit nationale ministeries
overgehevelde mannelijke ambtenaren ingenomen.

Le desequilibre existant au niveau 1 se resorbera lentement
au fur ec a mesure des possibilites de promotions tenant
compte des vacances d'emplois, de 1'anciennete imposee par le
statut legal et du merite ainsi que du nombre croissant de
dipl6mees universitaires feminines. Toutefois, les emplois
reserves aux grades «techniques» (ingenieurs civils, inge-
nieurs industriels, architectes, ingenieurs agronomes...) sont
encore occupes quasi exclusivement par des fonctionnaires
masculins transferes des ministeres nationaux.

402
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2. Brusselse Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling

1)

2. Office regional Bruxellois de I'emploi

1)

Rang

Taalrol Fr.

R6le linguistiquc Fr.

Taalrol N.

R6le linguistique N.

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

Hommes Fcmmcs Hommes Fenunes

Totaal
mannen

Total
homines

Totaal
vrouwen

Total
fcmmes

Totaal
rang

Total
rang

% vrouwen
niveau I

% de femrncs
niveau 1

Rang 16
Rang 15
Rang 13
Rang 11
Rang 10

1
5

19

2
1

33

1

16

1
1
3
6

27

3
1

49

1
1
6
7

76

0
0

50
14
64

Totaal/Total niveau I 26 36 12 17 38 53 91 58

2) Wat her statutair personeel betreft, is de BGDA afhan-
kelijk van de aanwervingsdossiers van de personen die
geslaagd zijn en bij her VWS in aanmerking komen. Deze dos-
siers worden door her VWS aan de BGDA overhandigd.

War de indiensrneming van conrracruele personeelsleden
berrefr, ronen de hierna vermelde cijfers dar de siruarie zeer in
her voordeel van her vrouwelijke personeel uirvalr.

2) En ce qui concerne les agenrs sraruraires, 1'ORBEM csr
rriburaire des dossiers de recruremenr de laurears classes en
ordre urile que lui rransmer Ie SPR.

Quanr au recruremenr d'agenrs conrracruels, les chiffres ci-
dessous ronr apparalrre a 1'evidencc une siruarion rres large-
menr en faveur du personnel feminin.

Globale situatie van het personeelsbestand voor niveau 1 Situation globale de I'effectifau niveau 1

Mannen

Hommes

Vrouwen

Femmes

% van vrouwen

% de [crnmea

Srarurairen. — Sraruraires
GECO's en Conrracruelen. — ACS er Conrracruels

Toraal. — Toral

17
21

38

7
46

53

29
69

58

3. Centrum voor informatica voor het Brussels Gewest 3. Centre d'informatique four la Region bruxelloise

1) 1)

Rang

Taalrol Fr.

Rflle linguistique Fr.

Taalrol N.

R6le linguistique N.

Mannen

Homraes

Vrouwen

Femmes

Mannen

Hommes

Vrouwen

Femmes

Totaal
mannen

Total
homines

Totaal
vrouwen

Total .
femmes

Totaal
rang

Total
rang

ta vrouwen
niveau I

% de fenunes
niveau I

Rang 16
Rang 15
Rang 12
Rang 11
Rang 10

Tbraal/Toral niveau I 10

0
0
0

25
0

10

2) De meesre personeelsleden bij arbeidsovereenkomsr als
inforinaricus van niveau 1 en 2 werden in diensr genomen, op

2) La pluparr des membres du personnel des niveaux 1 er 2
sont des conrracruels et, plus particulieremenr, des informari-
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gronc
vrouv
omge

4.

1)

Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang

van examens t(
ven hebben ge
ceerde is gebeu

Brussels institu

Rang

16
15
14
13
11
10

oegankelijk voor b
eandideerd voor
rd voor niveau 1.

ut voor milieubeh

Ta

R6le li

Mannen

Homines

1
2

1
1

eide geslachter
niveau 2, tcrv

eer

lalrol Fr.

nguistique Fr.

Vrouwen

Femmcs

1

2

i. Meer
viji het

Ta

R6le li

Mannen

Homines

1

2
1
2
4

dens engag
etc constat
niveaux, Ie
presenter
pour Ie ni\

4. Insti

1)

aalrol N.

nguistique N.

Vrouwen

Femmes

1
3

^esalasuitec
e que parmi

ss candidats
)our Ie nivea
/eau 1.

tut bruxellois

Totaal
mannen

Total
homines

1
1
4
1
3
5

'examens ou
les candidat
'eminins ont
u 2, tandis c

pour la gest

Totaal
vrouwen

Total
femmes

1
1
5

verts aux de
s aux exam
etc plus no
[ue I'inverse

ion de I'env

Totaal
rang

Total
rang

1
1
4
2
5D
10

ux sexes. Il a
ens des deux
mbreux A se

e s'est verifie

ironnement

°/o vrouwen
niveau I

% de femmes
niveau I

0
0
0

• 50
20
50

Tbtaal/Total niveau I 5 3 10 15 23 30

(*) +1 vacature (rang 11 = 20 %, totaal niveau 1 = 5 %) die door verhoging in graad
dient opgcvuld te worden, vanuit het niveau van bestuurssccretaris.
2) De maatregelen die tot op dit ogenblik genornen werden

zijn: het aanmoedigen van de vrouwelijke ambtenaren om
zich in te schrijven voor examens voor verhoging in graad en
voor het taalexamen, beide georganiseerd door het VWS.

5. Brusselse gewestelijke huisvestingsmaatschappij

1)

(*) +1 place vacante (rang 11 =20%, total niveau 1=5%) a pourvoir par avance-
ment de grade, a partir du niveau de secretaire d'administration.
2) Les mesures prises jusqu'a present ont etc d'encourager

les fonctionnaires feminines a s'inscrire aux examens d'avan-
cement de grade et aux examens linguistiques, tous deux orga-
nises par Ie SPR.

5. Sodete du logement de la Region bruxelloise

1)

Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang

Rang

16
15
13
12
11
10

Taalrol Fr.

Role linguistique Ft.

Mannen Vrouwen

Homines Femmes

1 —
-— —
1 —
1 ' — — —
1 —
2 3

Taalrol N.

R6le linguistique N.

Mannen Vrouwen

Homines Femmes

1 —
2 —

— —
1 1

Totaal
mannen

Total
hommes

1
1
3
1
1
3

Totaal
vrouwen

Total
femmes

—
—
—
—
4

Totaal
rang

Total
rang

1
1
3
1
1
7

% vrouwen
niveau I

% dc femmes
niveau I

0
0
0
0
0

57

Tbtaal/Total niveau I 10 14 28

6. Gewestelijk agentschap voor netheid 6. Agence regionale pour la proprete

Rang
Rang
Rang
Rang
Rang

Rang

16
15
12
11
10

Taalrol Fr.

R6le linguistique Fr.

Mannen Vrouwen

Hommes Femmes

1 —
1 —

— —
2 —
8 3

Taalrol N.

R6le linguistique N.

Mannen Vrouwen

Hommes Femmes

l

1 —
— —
1 —

Totaal
mannen

Total
hommes

1
2
1
2
9

Totaal
vrouwen

Total
femmes

—
—
—
3

Totaal
rang

Total
rang

1
2
1
2

12

f s vrouwen
niveau 1

% de femmes
niveau I

0
0
0
0

25

Totaal/Total niveau I 12 15 18 17
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7.
dringende hulp

Taalrol Fr.

Homines

Rang
Rang
Rang
Rang

Brusselse Hoofdstedelijke

16
13
11
10

Dienst

R6le linguistique Fr. Role linguistique N.

Mannen

1
11
7
5

voor brandw

Vrouwen
—

Femmes

—
—
—

>eer en

Taalrol N.

Mannen Vrouwen
—

Homines Femmes

1
5

10
2

7.
Region de

Service d'incendie

1

Bruxelles-Capitale

Totaal
mannen

Total
honunes

2
16
17
7

et d'aide

Totaal
vrouwen

Total
femmes

—
—
2

medicate

Totaal
rang

Total
rang

2
16
17
9

wgente de la

% vrouwen
nivcau I

% de fcrnmes
nivcau 1

0
0
0

22

Totaal/Total niveau I 24 18 42 44 4,5

Vraag nr. 178 van de heer De Berlangeer d.d. 21 januari 1993
(N.):
Vrijstelling van de gewestelijke belasting voor zwaar

gehaadicapten.
Bij de inning van de jaarlijkse belasting voor de reinigings-

dienst waren zwaar gehandicapten bij de vroegere Agglome-
ratie vrijgesteld.

Thans schijnt dit niet meer het geval te zijn bij de gewestelij-
ke belasting 1992, aangezien die niet in de rubriek vrijstellin-
gen voorkomt.

Kan de Minister mij melden waarom ?
Antwoord: Ik wens er het geachte lid op te wijzen dat de

mindervaliden net als eike belastingsplichtige kunnen genie-
ten van de bij artikel 4, §1, van de ordonnantie van 23 juli
1992 voorziene vrijstelling wanneer zij kunnen aantonen dat
zij ten laste zijn van de Openbare Centra voor sociale bijstand
of hun inkomsten gelijk zijn aan het bestaansminimum of
lager zijn dan dit minimum.

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

Exoneration de la taxe regionale pour les personnes forte-
meat bandicapees.

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

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

Le Ministre peut-il me dire pourquoi ?
Reponse: L'honorable membre voudra bien noter que les

handicapes peuvent, comme tout contribuable, beneficicr de
1'exoneration prevue a l'article4, §1, de 1'ordonnance du
23 juillet 1992, s'ils etablissent qu'ils sont a charge des Centres
publics d'aide sociale ou que leurs revenus sont egaux ou infc-
rieurs au minimum de moyens d'existence.

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

openbare maatschappijen en van de leden van de adviesraden.
Kan de heer Minister me her bedrag meedelen van de bezol-

diging van de Voorzitter en eventueeT van de andere bestuur-
ders van de gewestelijke openbare maatschappijen en de
adviesraden waar de Minister toezicht op uitoefent, alsmede
het bedrag van hun presentiegelden en van de onkostenver-
goeding waarop de bestuurders aanspraak kunnen maken ?

Antwoord;Ik deel het geachte lid mede dat er geen raadge-
vende organen waarover ik toezicht bij het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoefen, bestaan bij de Dien-
sten voor Financien, Begroting, Openbaar Ambt en Externe
Betrekkingen.

Bovendien, oefen ik op geen enkele van de gewestelijke
publieke maatschappijen toezicht uit.

Question n° 193 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.):
Les emoluments des administrateurs des societes publiques

de la Region et des membres des conseils consultatifs.
Monsieur le Mipistre peut-il m'indiqucr le montant de

1'indemnite allouee au President, eventuellement aux autrcs
adminisrrateurs ainsi que celui des jetons de presence et des
remboursements de frais des administrateurs auxquels ces
derniers peuvent pretendre au sein des societes publiques
regionales et des conseils consultatifs dont le Ministre a la
tutelle?

Reponse: Je puis informer 1'honorable membre qu'il
n'existe pas d'organes consultatifs aupres des Services des
Finances, du Budget, de la Fonctionpublique et des Relations
exterieures dont j'ai la tutelle au sein du Ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale.

Par ailleurs je n'exerce de tutelle sur aucunc des societes
publiques regionales.

Vraag nr. 199 van de heer Drouart d.d. 2 april 1993 (Fr.):
DC pablicitaire kostea van deberichtcn van de Minister in

verschiltende publikaties.
De Minister poogt zijn beleid te promotcn door in verschil-

lende publikaties berichten van algemeen belang te laten ver-
schijnen.

Question n° 199 de M. Drouart du 2 avril 1993 (N.):
Les frais publidtaires des messages du Ministre dans diver-

ses publications.
Le Ministre tente de promouvoir sa politiquc en publiant

dans differences publications des messages od'interet gene-
ral*.
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Graag vernam ik voor 1992 en 1993 weike publikaries door
de Minister werden gecontacteerd om diens berichten te laten
verschijnen, alsmede wat elk bericht heeft gekost.

Antwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid de gevraagde
lijst en kostprijs over te maken:

1992

Brussels ToDay: 1 270 679 frank.

Interel (Nieuwsbrief— informatie aan EG): 336 000 frank.

What'sOn—The Bulletin:966 538 frank (BTW inclusief).

Krediet op 22.1.1.12.01 van de begroting 1992.

1993

Europa campagne — Vlan — Deze week in Brussel:
1 112 934 frank.

Brussels ToDay: 110 537 frank.

What's on—The Bulletin: 612 538 frank (BTW inclusief).

Krediet op 22.2.1.12.01 van de begroting 1993.

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

Reponse: J'ai I'honneur de communiquer a 1'honorable
membre la liste des publications demandees ainsi que Ie mon-
tant des frais:

1992

Brussels ToDay: 1 270 679 francs.

Interel (Informations — communications a la CE): 336 000
francs.

What's On — The Bulletin: 966 538 francs (TVA incluse).

Credit inscrit au 22.1.1.12.01 du budget 1992.

1993

Campagne « Europe » dans Vlan — Deze week in Brussel:
1 112 934 francs.

Brussels ToDay: 110 537 francs.

What's on — The Bulletin: 612 538 francs (TVA incluse).

Credit inscrit au 22.2.1.12.01 du budget 1993.

Vraag nr. 202 van de heer De Berlangeer d.d. 22 april 1993
(N.):

Prikklokken in de dienstea van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Indeplenairecommissievanvrijdag 13 maart 1992steldeik
ecn mondelinge vraag. Ik vestigde toen de aandacht dat in het
«Lendi»-gebouw waar verschiTlende diensten van het Hoofd-
stedelijk Gewest zijn gevesrigd alleen de personeelsleden van
de huisvestigingscel aan het prikken onderworpen zijn.

Ik vestigde de aandacht op het onderscheid tussen perso-
neelsleden gevesrigd in hetzelfde gebouw.

De Minister Thys, die u verving, verklaarde dat.een werk-
groep was samengesteld, ten einde een nieuw reglement uit te
werken waarin de toepasselijke voorschriften op elkaar wer-
den afgestemd. Een jaar later is aan de bestaande toestand nog
niets gewjzigd.

Kan de heer Minister mij melden wanneer de werkgroep
denkt klaar te zijn met het overleg ?

Antwoord: Hierbij deel ik het geachte lid mee dat het
ontwerp van reglement inzake de glijdende werktijdregeling
dat in principe van toepassing is op alje personeelsleden van
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
rang 40 tot en met rang 14 thans besproken wordt bij het
Basisoverlegcomitc van het Ministerie.

Question n° 202 de M. De Berlangeer du 22 avril 1993 (N.):

Pointevses dans les services de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Lors de la commission pleniere du vendredi 13 mars 1992,
j'ai pose une question orale. J'y signalais que dans Ie bariment
«Lendi» ou sont installes differents services de la Region de
Bruxelles-Capitale, seuls les membres du personnel de la cel-
lule logement devaient pointer.

J'attirais 1'attention sur la difference faite entre des mem-
bres du personnel installes dans Ie meme bailment.

Le Ministre Thys, qui vous remplacait, a explique qu'un
groupe de travail avait etc compose, afin d'elaborer un nou-
veau reglement harmonisant les directives en cette matiere. Un
an plus tard, rien n'a chang6 a la situation existante.

Le Ministre peut-il me dire quand le groupe de travail pense
en avoir termine avec la concertation ?

Reponse: J'informe 1'honorable membre que le projet de
reglement relatif a 1'horaire variable — applicable en principe
a tous les membres du Minisrere de la Region de Bruxelles-
Capitale du rang 40 en rang 14— est actuellement en discus-
sion au sein du Comite de concertation de base du Ministere.

Vraag nr. 203 van mevrouw Grouwels d.d. 13 mei 1993 (N.):

Benaming van het Gewest bij Internationale instellingen.

Gelieve me mce te delen ondcr weike benaming ons Gewest
deel uitmaakt van, aangesloten is bij of lid is van internatio-
nale verenigingen of instellingen (zoals bijvoorbeeld de Ver-
gadering van de regio's van Europa):

Question n° 203 de Mme Grouwels du 13 mai 1993 (N.):

Appellation de la Region aupres d'institutions internatio-
nales.

Veuillez me communiquer sous quelle appellation notre
Region est affiliee a, fait partie ou est membre d'associations
ou d'institutions internationales (comme par exemple
1'Assemblee des regions d'Europe):
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— Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

— Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Region de Bruxelles-
Capitale ?

— RBC/BHG?

— RBC?

Aatwoord:Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is voor het
ogenblik slechts aangesloten bij een enkele internationale
vereniging, genoemd «Vcrgadering van de regio's van
Europa » (VRE). Bovendien maakt een lid van de Executieve
deel uit van de Belgische delcgatie bij de Conferenrie van
lokale en regionale besturen van de Raad van Europa.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt eveneens deel
uit van enkele netten voor technische samenwerking waarin
steden of gewesten van Europa zijn verenigd (Euroregio,
ROME, DRIVE,...). De dossiers ervan worden beheerd door
de bevoegde administraties voor elk van de betrokken mate-
ries.

Wat de door de dienst Externe Betrekkingen beheerde dos-
siers (VRE en Euroregio) betreft, is de deelname van Brussel
vermeld in de beide officiele talen in de vorm « Region de Bru-
xelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest» of in elk
van de beide talen afzonderlijk wanneer het gaar om eentalige
teksten die zowel in het Frans als in het Nederlands worden
gepubliceerd.

— Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

— Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Region de Bruxelles-
Capitale ?

— RBC/BHG?

— RBC?

Reponse: La Region de Bruxelles-Capitale n'est affiliec
pour 1'instant qu'a une seule association internationale
denommec «Assemblee des regions d'Europe (ARE)*. En
outre, un membre de 1'Executif fait partie de la delegation
beige aupres de la Conference des pouvoirs locaux et regio-
naux du Conseil de 1'Europe.

La Region de Bruxelles-Capitale fait partie cgalement dc
quelques reseaux de cooperation technique reunissant des vil-
les ou rfegions d'Europe (Euroregion, ROME, DRIVE, ...),
dont les dossiers sont geres par les administrations competen-
tes pour chacun des domaines concernes.

En ce qui concerne les dossiers geres par Ie service des Rela-
tions exterieures (ARE et Euroregion), la participation de
Bruxelles esr inscrite dans les deux langues officielfes sous la
forme «Region de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest» ou dans chacune des deux langues separement
lorsqu'il s'agit de textes unilingues publics aussi bien en fran-
cais qu'en neerlandais.

Vraag nr. 204 van mevrouw Grouwels d.d. 13 mei 1993 (N.):

Samenstelling van het kader van de pararegionalen.

Gelieve me wat de pararegionalen betreft die onder uw be-
voegdheid vallen mee te delen:

a) Her personeelskader per niveau,

b) Het aantal niet-Belgen (respektievelijk EG'ers en niet
EG'ers) dat hiervan telkens deel uit maakt.

Aflfwoon/.'Hierbij verzoek ik het geachte lid de gegevens te
willen vinden als antwoord op de bovenvermelde vraag
betreffende het geheel van de pararegionale instellingen.

1. BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer)

a) Op grond van het koninklijk besluit van 9 juni 1989 is de
personeelsformatie als volgt bepaald:

Question n° 204 dc Mmc Grouwels du 13 mai 1993 (N.):

Composition du cadre des pararegionaux.

Veuillez me communiquer pour les pararegionaux qui sont
de votre competence:

a) Le cadre du personnel par niveau,

b) Le nombre d'etrangers qui en font partie, repartis par
niveau et selon qu'il s'agit ou non de ressortissants CEE.

Repoase:]ept'ie 1'honorable membre de trouver d-dessous
les elements des reponse a la question susmentionnee concer-
nant 1'ensemble des pararegionaux.

1. IBGE (Institut bruxellois pour la gestion de I'environne-
ment)

a) L'arrete royal du 9 juin 1989 fixe le cadre suivant:

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

23
27
12
9

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

23
27
12
9

Totaal 71

b) Bij de personeelsleden zijn er geen niet-Belgen.

2. BGDA (Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbe-
middeling)

a) De organieke personeelsformatie van de BGDA is als
volgt bepaald:
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Totaal

45
137
57
14

253

Total 71

b) II n'y a pas de membre du personnel non-belgc.

2. ORB£M (Office regional bruxellois de I'emploi)

a) Le cadre organique de 1'ORBEM a etc fixe comme suit:

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Total

45
137
57
14
253
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Die betrekkingen zijn uitsluitend door Belgen ingenomen.

b) De niet-Belgen nemen aanvullende opdrachten van de
BGDA waar en behoren derhalve tot een contractueel perso-
neel die geen deel uitmaken van de personeelsformatie.

Her gaat om 6 personen, namelijk:
- 4 EG burgers die als volgt zijn verdeeld:
Niveau 1 1
Niveau 2 2
Niveau 3 0
Niveau 4 1

— 2 personen die geen EG-burgers zijn niveau 2
3. CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse

Gewest)

a) Organieke personeelsformatie:
Niveau 1 3
Niveau 2 5
Niveau 3 1
Niveau 4 2

Totaal 11
b) Alle personeelsleden bezitten de Belgische nationaliteit

met inbegnp van de leden die niet tot de personeelsformatie
behoren (contractuelen).

4. BGH (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaat-
schappif)

a) Personeelsformatie:
Niveau 1 14
Niveau 2 16
Niveau 3 4
Niveau 4 6

Totaal 40
b) De huidige sterkte aan statutair personeel (13 personen)

omvat geen enkele buitenlandse EG-burger of niet-EG-
burger.

5. Gewestelijk Agentschap roar Netheid

a) In dienst zijnde personeel:

Totaal
Niveau 1 Niveau Z Niveau 3 Niveau 4 —

Total

Ces emplois sont exclusivement occupes par des Beiges.

b) Les non-belges sont occupes dans Ie cadre des missions
complementaires de 1'ORBEM et appartiennent a ce titre au
personnel contractuel hors cadre.

11 s'agit de 6 personnes dont:
— 4 ressortissants GEE repartis dc la facon suivante:
Niveau 1 . 1
Niveau 2 . 2
Niveau 3 0
Niveau 4 1

— 2 non-ressortissants GEE, de niveau 2

3. CIRB (Centre d'informatique pour la Region bruxel-
loise)

a) Cadre organique du personnel:
Niveau 1 3
Niveau 2 5
Niveau 3 1
Niveau 4 2

Total 11

b) Tous les membres du personnel sont de nationalitfe
beige, y compris les membres du personnel hors-cadre (enga-
ges par contrat).

4. SLRB (Societe du logement de la Region bruxelloise)

a) Cadre:
Niveau 1 14
Niveau 2 , 16
Niveau 3 4
Niveau 4 6

Total 40
b) L'effectif du personnel statutaire actuel (soit 13 person-

nes) ne comprend aucun ressortissant etranger CEE ou hors
CEE.

5. Agence regionale pour la proprete
a) Personnel en fonction:

Werkliedenpersoneel. — Personnel owner:
Statutairen. — Statutaires
Contractuelen. — Contractuels
Tijdelijken. — Temporaires
GECO's. — ACS

Totaal. — Total
Administratiefpersoneel. — Personnel admmistratif:
Statutairen. — Statutaires
Contractuelen. — Contractuels
Tijdelijken. — Temporaires
GECO's. — ACS

Totaal. — Total

Totaal. — Total

Totale sterkte = 2 728. — Effectif global = 2 728

0 0 224

5

716
294

4
103

940
294

4
108

229 1 117 1246

8
9
0
1

12
18
1
4

3
5
1
6

0
0
0
0

23
32

2
11

18 35 15 68

18 35 244 1 117 1314
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b) Onder de niet-statutaire personeelsleden zijn er 22 EG-
burgers en 11 die geen EG-burgers zijn, van wie er 30 tot
niveau 4 en 3 tot niveau 2 behoren.

6. Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende medische hulp

a) — De operationele opvangformatie telt 1002 perso-
nen,

— De administrarieve en technische opvangformatie ziet
eruit als volgt:

b) Parmi les agents non-statutaires il y a 22 ressortissants
CEE et 11 non ressortissants CEE dont30 sont de niveau 4, et 3
de niveau 2.

6. SIAMU (Service d'incendie et d'aide medical urgente de
la Region de Bruxelles-Capitale)

a) — Le cadre d'accueil operationnel compte 1002 per-
sonnes;

— Le cadre administratif et technique d'accueil est Ic sui-
vant:

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

15
27
23
15

80Totaal

b) 2 personeelsleden zijn EG-burgers.

Vraag nr. 205 van mevrouw Nagy d.d. 18 mei 1993 (Fr.):

De dringendheid aangehaald in de bes/uiten ran de Execu-
tieve (vervolg).

Kan dc geachte Minister mij zeggen om weike reden het
besluit van de Executieve van 10 maart 1993 tot aanvulling
van het besluit van de Executieve van 11 februari 1993 tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 hou-
dende het statuut van het rijkspersoneel, niet voor advies aan
de Raad van State werd voorgelegd met een verzoek tot spoed-
behandeling?

Antwoord'.'Hierbij verzoek ik het geachte lid de gegevens te
willen vinden als antwoord op de bovenvermelde vraag.

Het besluit waarover de vraag handelt, past de bestaande
reglementering inzakc de stagecommissie voor de niveaus 2,3
en 4 van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest aan aan het koninklijk besluit van 22 november 1991
betreffende de algemene principes van het Openbaar Ambt
van de Gemeenschappen en Gewesten. De bestaande stage-
commissie voor de niveaus 2,3 en 4 was niet paritair samenge-
steld uit vertegenwoordigers van de Overheid en van de
vakbonden, zoals de algemene principes van 22 november
1991 dit voorschrijven.

Dit was trouwens ook het geval voor de stagecommissie van
niveau 1 die door het besluit van de Executieve van
11 februari 1993 werd aangepast aan de noodzaak van een
paritaire samenstelling. Over dit laatste besluic werd het
advies van de Raad van State gevraagd.

Aangezien de stagecommissie een belangrijke rol speelt in
het verloop van de stage, en gelet op het feit dat dit besluit
dezelfde draagwijdte heeft als dat voor de stagecommissie van
niveau 1, waarover het advies werd gevraagd, was het
gerechtvaardigd dit instrument van een objectief personeels-
beleid zo vlug mogelijk aan de nieuwe vereisten aan te passen.

Dit kon alleen maar in het belang zijn van de goede gang van
zaken in het Ministerie en ter vrij waring van de rechten van
verdediging van de ambtenaren van niveau 2, 3 en 4.

Het is hiernaar dat de motivering van de dringende noodza-
kelijkheid in de aanhef van her besluit verwijst.

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

15
27
23
15

Total 80

b) 2 membres du personnel sont ressortissants CEE.

Question n° 205 de Mme Nagy du 18 mai 1993 (Fr.):

L'urgence iavoquee dans les arrStcs de I'Executif(suite).

L'honorable Ministre, peut-il me dire pour quclle raison
1'arrete de I'Executif du 10 mars 1993 completant 1'arretc dc
I'Executif du llfevrier 1993, modifiant 1'arrete royal du
2 octobre 1937 portant sur le statut des agents dc 1'Etat, n'a pas
etc soumis a 1'avis du Conseil d'Etat invoquant un motif
d'urgence ?

Rcponse: Par la presence, je prie 1'honorable membre dc
trouver les donnees en reponse a la question susmentionnee.

L'arrete qui fait 1'objei de la question adapte la reglementa-
tion existante concernant la commission des stages pour les
niveaux 2, 3 et 4 du Ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale a 1'arrete royal du 22 novembre 1991 portant les prin-
cipes generaux de la Fonction publique au sein des Commu-
nautes et des Regions. La commission des stages existant pour
les niveaux 2, 3 et 4 n'etait pas composee paritairement de
representants de 1'autorite et des syndicats, comme Ic prescri-
vent les principes generaux.

Cetait d'ailleurs aussi Ic cas pour la commission dc stage dc
niveau 1, laquelle a etc adaptee par 1'arrete de I'Executif du
11 fevrier 1993, vu la necessite d'une composition paritaire.
Sur ce dernier arrete, 1'avis du Conseil d'Etat a etc demandc.

Etant donne que la commission des stages joue un r6le
important dans le deroulement du stage et vu que cet arrete a la
meme portee que celui sur la commission des stages du
niveau 1, pour lequel 1'avis a etc demande, il etait justific
d'adapter au plus vite cet instrument depreciation objective
du personnel aux nouvelles exigences.

Ceci ne pouvait que contribuer au bon deroulement des
affaires au sein du Ministere et preserver les droits dc la
defense des agents des niveaux 2, 3 et 4.

C'est a cet aspect que se refere la motivation de 1'urgencc.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 13 juli 1993 (nr. 32)
Questions et Reponses — Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 13 juillet 1993 (n° 32) 3217

Vraag nr. 206 van de heer Debry d.d. 19 mei 1993 (Fr.):

Publiekrechtelijke persoaen die de mac/it hebbea te ontei-
geaen op bet grondgebied van het Gewest.

Artikel 3 van de ordonnantie van 22 februari 1990 betref-
fendc de onteigeningen om redenen van openbaar nut bepaalt
dat dc Executieve sommige instellingen evenals «elke andere
publiekrechtelijke rechtspersoon» de toelating kan geven
over te gaan tot onteigeningen om redenen van openbaar nut.

Tijdens de bespreking in de Commissie werd de Minister
verzocht als bijiage bij het verslag de lijst te geven met de pu-
bliekrechtelijke rechtspersonen die de macht hebben te ontei-
genen op het grondgebied van het Brussels Gewest.

Op het verslag (stuk A/25-2) was trouwens een briefje
bevestigd dat zei « De bijiage van het verslag zai later worden
rondgedeeld»... Dit gebeurde nooit.

Ik vraag bijgevolg de Minister ons deze lijst eindelijk te
bezorgen.

Aatwoord:\\i heb de eer het geachte lid mee te delen dat de
gevraagde lijst op 7 februari 1990 in plenaire zitting van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad werd uitgedeeld.

Voor de goedc orde gaat hierbij een afschrift van de lijst die
destijds werd uitgedeefd.

Niet exhaustieve lijst rechtspersonen van publiek recht op
het grondgebied van het Brussels Gewest.

— Gemeenten: de 19 gemeenten van het Brussels Gewest;

— Intercommunales: bij voorbeeld: BIWM en MIVB;

— Instellingen voor Openbaar Nut: BIM, NV Zeekanaal,
CIBG, BGDA, BGHM, Wegenfonds.

— Andere: bijvoorbeeld: GIMB.

Question n° 206 de M. Debry du 19 mai 1993 (Fr.):

Personnes morales de droit public detenant us pouvoir
d''expropriation sur Ie territoire de la Region.

L'article 3 de 1'ordonnance du 22 fevrier 1990 relative aux
expropriations pour cause d'utilite publique prevoit que
1'Executif peut autoriser un certain nombre d'institutions a
proceder a des expropriations pour cause d'utilite publique,
ainsi que «toute autre personne morale de droit public*.

Lors de la discussion en Commission, il a etc demande au
Ministre de produire en annexe du rapport la liste des person-
nes morales de droit public qui detiennent un pouvoir
d'expropriation sur Ie territoire de la Region de Bruxelles.

Sur Ie rapport (document A 25/2) figurait d'ailleurs un petit
billet qui mentionnait « L'annexe au rapport sera distribute
ulterieurement»... Ce qui ne fut jamais fait.

Je demande done au Ministre de nous fournir enfin cette
liste.

Reponse:]'a.i 1'honneur de faire savoir a 1'honorable mem-
bre que la liste demandee a ete distribute Ie 7 fevrier 1990 en
seance plenieredu Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale.

Pour Ie bon ordre, une copie de la liste distribute est jointe a
la presente.

Liste non exhaustive des personnes morales de droit public
sur Ie territoire de la Region bruxelloise.

— Communes: les 19 communes de la Region;

— Intercommunales: par exemple: CIBE et STIB;

— Organismes d'interet public: IBGE, SA du Canal,
CIRB, ORBEM, SLRB, Fonds des Routes.

— Autres: par exemple SRIB.

Vraag nr. 208 van de heer Roelants du Vivier d.d. 27 mei 1993
(Fr.):

Deelnemiag ran het Gewest aan een werk van de Commis-
sie van de Europese Gemeenschappen over de Cewesteu van
.de Gemeenschap.

De Europese Commissie heeft het eerste volume gepubli-
ceerd van een driedelige reeks met als titel «Portret van de
Gewesten» dat de 180 gewesten behandelt die voor het ogen-
blik deel uitmaken van de Europese Gemeenschap, met inbe-
grip van de vijf nieuwe Duitse Lander. Het doel van het werk
bestaat erin elk gewest de kans te geven de sodo-economische
toestand van de partners binnen de Gemeenschap, met hun
sterke en zwakke punten te ontdekken.

Het eerste volume dat pas is verschenen (Duitsland, Bene-
lux, Denemarken) werd in partnership gemaakt tussen ver-
schillende diensten van de Commissie en de nationale institu-
ten voor destatistiekvan deLidstaten die, volgens de Commis-
sie, in vele gevallen hun gewestelijke diensten hebben inge-
schakeld.

Is dc Minister op de hoogte van het bestaan van deze uit-
gave?

Question n° 208 de M. Roelants du Vivier du 27 mai 1993
(Fr.):

Participation de la Region a un ouvrage de la Commission
des Comm unautes eumpeennes sur les Regions de la Commu-
naute.

La Commission europeenne vient de publier Ie premier de
trois tomes intitules "Portrait des Regions», couvrant les
quelque 180 regions qui constituent actuellement la Commu-
naute europeenne, y compris les cinq nouvcaux Lander alle-
mands. Le but de 1'ouvrage est de permettre a chaque region de
decouvrir la situation socio-economique de ses partenaires au
sein de la Communaute, notamment leurs forces et leurs fai-
blesses.

Le premier tome qui vient de sortir (Allemagne, Benelux,
Danemark) a etc realise en partenariat entre, d'une part, plu-
sieurs services de la Commission et d'autre part, les insrituts
nationaux de staristiques des Etats membres qui, selon la
Commission, «ont implique, dans bien des cas, leurs services
regionaux».

M. le Ministre est-il au courant de 1'existence de cette publi-
cation ?

403
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Zo ja, kan hij mij latcn wetcn of het Nationaal Instituut
voor de Statistiek een beroep hceft gedaan op de diensten van
het Brussels Gewest om hun medewerking te verlenen aan
deze publikatie ?

Aatwoord: 1. Zodra het werk waarnaar het geachte lid
verwijst verscheen, heb ik het mij vanzelfsprekend aange-
schaft. Het gaat inderdaad om een uitstekend referentiewerk
dat elk Gewest moct bezitten.

2. Zoals vermeld in het voorwoord van het werk, werd het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest inderdaad betrokken bij de
redactie van het hoofdstuk dat er betrekking op heeft. Deze
bijdragc komt voor op bladzijde V van het bedoelde boekdeel.
De coordinatic op Belgisch vlak werd verzorgd door het
Nationaal Instituut voor de Statistiek dat de cijfergegevens
bezorgde.

Si oui, peut-il me faire savoir si les services dc la Region de
Bruxclles ont etc sollicites par 1'Institut National dc Staristi-
que pour partidper a 1'elaboration dc 1'ouvrage ?

Repoitse: 1. Des la parution de 1'ouvrage auquel 1'honora-
ble membre fait allusion, j'en ai bien evidemment fait 1'acqui-
sition. II s'agit en effet d'un ouvrage de reference de premier
ordre quc toute Region se doit de posseder.

2. Comme indique dans la preface de 1'ouvrage, la Region
de Bruxelles-Capitale a effectivement etc impliquee dans la
redaction du chapitre qui la concernc. Cettc contribution cst
indiquee a la page V du volume en question. La coordination
au nivcau beige a etc assuree par 1'Insritut National des Statis-
tiques qui a fourni les donnees chiffrees.

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

«Eea klare kijk op de lucht». — Nieuwe meetstations.

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

Kan de Minister mij in detail de vestingingscriteria meede-
len die de keuze van beide nieuwe meetpunten hebben
bepaald ?

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer haar de volgende inlichtingen te verstrekken.

Wat ons betreft, kwam het erop neer op:

1. Sites te kiezen die werkelijk representatief zijn voor de
luchtverontreiniging en te vermijden dat men te werk zou gaan
zoals sommige andere landen, die, met name, weinig veront-
reinigde plaatsen uitkiezen.

2. Op een doeltreffendc wijze de door ozon veroorzaakte
verontreiniging op te volgen.

3. Via een meetnetwerk een beeld te krijgen van de lucht-
verontreiniging in de verschillende zones van het Brussels
Gewest.

Na overleg tc hebben gepleegd tussen mijn Kabinet, het
Brussels Instituut voor Milieubeheer en het Instituut voor
Hygiene en Epidemiologie, werden twee sites gekozen voor de
installatie van twee nieuwe meetstations voor dc luchtveront-
reiniging, rekening houdend met de volgende factoren:

1. Geografische aspecten

a) Het was voorzien om een tweede monitor voor ozon toe
te voegen aan het in het Brussels Gewest bestaande meet-
netwerk teneinde te alien tijde de continuiteit te waarborgen
van de Og-gegevens, zeifs bij een defect aan een van beide
monitors.

In het noordwesten van het Brussels Gewest, waar vroeger
de stations van Zeilik en Ruisbroek in working waren, diende
een nieuw meetstation te worden gemstalleerd. Sint-Agatha-
Berchem kon in aanmerking worden genomen omdat het ver-
wijderd is van de drukke verkeersaders en omwille van zijn
landelijk karakter, waardoor het een site is waar de graad van
verontreiniging, veroorzaakt door ozon, gering is.

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

et de la Politique de 1'Eau

Question n0 221 de Mme Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

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

Sous la supervision de 1'IBGE, deux stations de mesure dc la
pollution ont etc ajoutees au reseau. La premiere est situec au
carrefour Loi-Perite Ceinture et 1'autre a Berchem-Sainte-
Agathe.

L'honorable Ministre peut-il me detailler les critcres
d'implantation qui ont presidfi au choix de ces deux nouveaux
points de mesure ?

Reponse:]'a.i Ie plaisir de donner & 1'honorable mcmbrc les
precisions suivantes en r6ponse a sa question.

II s'agissait pour nous:

1. De choisir des sites reellement repr6sentatifs de la pollu-
tion atmospherique, et d'eviter 1'approche adoptee par ccr-
tains pays, qui consiste a choisir deslocalisations peu polluees.

2. De disposer d'un suivi adequat de la pollution par
1'ozone.

3. D'obtenir au moyen du reseau une image de la pollution
de 1'air dans les difrerents environnements rencontres en.
Region bruxelloise.

Apres concertation entre mon Cabinet, 1'Institut bruxellois
pour la gestion de renvironnement et 1'Institut d'Hygienc et
d'Epidemiologie, deux sites ont etc selectionnes pour I'instal-
lation de deux nouvelles stations de mesure de la pollution en
tenant compte des facteurs suivants:

1. Aspects geographiques

a) II etait pr6vu d'ajouter un second moniteur d'ozone au
reseau de mesure existant en Region bruxelloise afin dc garan-
tir en tout temps la continuite des donnees d'O,, meme en cas
de panne de 1'un d'eux.

Le Nord-Ouest de la Region bruxelloise ou les stations de
Zeilik et de Ruisbroek etaient en service auparavant, necessi-
tait une nouvelle station de mesure. Berchcm-Saintc-Agathc
etait susceptible d'entrer en consideration de par son ecartc-
ment des axes routiers frequent6s et son caractere rural, cc qui
en fait un site defavorise pour la pollution par 1'ozone.
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b) De installatie van een bijkomend meetstation, dat voor-
namelijk tot doel zou hebben om te controleren weike de
invloed is van het verkeer op de luchtverontreiniging, was
voor ons Gewest tevens priorirair. Hiervoor leek de Kleine
Ring van Brussel uiterst geschikt.

2. Technische haalbaarheid

a) In Sint-Agatha-Berchem, werden verschillende sites
onderzocht, rekening houdend met bepaalde technische
vereisten zoals de aanwezigheid van elektrische installaties,
telefoonlijnen, de veiligheid van het station, het integreren
ervan in de omgeving.

Uiteindelijk ging de keuze uit naar een terrein gelegen aan
de rand van het Wilderpark. Opdat de cabine goed in het land-
schap zou passen, werd, rond de meetcabine in aluminium,
een muur in natuursteen opgetrokken.

b) Het meetstation op de Kleine Ring was een project dat
veel moeilijker te verwezenlijken was, aangezien men op deze
plaats geen meetkabine kon plaatsen.

Bijgevolg ging de keuze uif naar een dienstlbkaal van de
metrolijn 2 (Brussel-Zuid-Simonis). Het belangrijkste hier
was om een representatief monster te krijgen, wat uiterst
moeilijk bleek te zijn. Er werd een monsternemingslijn van
ongeveer 15 meter geplaatsr. Deze werd volledig in Teflon
vervaardigd ten einde te vermijden dat de stoffen door de
wand van de leidingen worden geabsorbeerd.

Het meetnetwerk voor de luchtverontreiniging in het Brus-
sels Hoofdstedelij'k Gewest telt nu 8 stations, die gelegen zijn
in drie verschillende zones, die het meest representatief zijn:

— Drie stations zijn gelegen in een zone met een uitgespro-
ken stedelijk karakter;

— Drie stations liggen in een residentiele zone;

— Twee stations meten de luchtverontreiniging op plaat-
sen die niet ver van industriezones zijn gelegen;

In de brochure Winter 1992-1993dat het BIM eerstdaags zai
publiceren, zai een eerste evaluatie worden gemaakt van de
gegevens afkomstig van de nieuwe meetstations, waaruit het
nut van deze stations duidelijk tot uiting zai komen.

b} L'installation d'une station de mesure complementaire
visant surtout a contr6ler Pinfluence de la circulation sur la
pollution atmospherique, etait egalement une priorite pour
notre Region. La Petite Ceinture de Bruxelles semblait conve-
nir parfaitement a cet effet.

2. Faisabilite technique

a) Diff6rents sites ont etc prospectes a Berchem-Sainte-
Agathe, en consideration de certaines necessitcs techniques
comme les installations electriques, les lignes telephoniques,
la securite de la station, 1'integration dans 1'environnement.

Le choix s'est finalement porte sur un terrain au bord du
'Wilderpark. Afin que la cabine s'integre dans le paysage, elle a
etc reafisee en pierre naturelle plutot qu'en metal (cabine de
mesure en aluminium).

b) La station de mesure sur la Petite Ceinture etait un projet
nettement plus complique a realiser, une cabine de mesure ne
pouvant s'lmproviser a cet endroit.

Le choix s'est done port6 sur un local de service de la ligne de
metro 2 (Bruxelles-Midi-Simonis). Le plus important ici etait
1'obtention d'un echantillonnage representatif, ce qui s'est
avere particulicrement complexe. Une ligne d'echantillon-
nage de quelque 15 metres de long a etc installee. Elle a etc
realisee totalement en Teflon afin d'eviter toute absorption
aux parois de la conduite.

Le reseau informant sur la pollution de 1'air en Region de
Bruxelles-Capitale comporte a present 8 stations localisees au
sein des trois types d'environnement les plus representatifs:

— Trois stations sont situees dans une zone a caractere
urbain marque;

— Trois stations sont placees en zone residentielle;

— Deux stations operent un suivi de la pollution de 1'air
non loin de zones industrielles.

La brochure Hiver 1992-1993 que 1'IBGE publiera d'ici peu,
donnera une premiere evaluation des donnees des nouvelles
stations de mesure, faisant apparaltre clairement 1'utilite de
ces stations.

Vraag nr. 231 van mevrouw Nagy d.d. 8 maart 1993 (Fr.):

De « restauratie » van de rozentuin van het Park Tournay-
Sotvay.

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 aange-
legd met prachtige blauwe natuurstcnen. 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 Mme Nagy du 8 mars 1993 (Fr.):

La «restauratioa » de la roseraie duparc Toumay-Solvay.

Des travaux de «restauration» ont et6 entrepris dans la pro-
priete regionale Tournay-Solvay. Le jardin de ce pare regional
est 1'oeuvre de 1'architecte de jardin Jules Buyssens, a qui on
doit egalement le pare de 1'Abbaye de la Cambre et le pare
Astrid.

Le pare comprend, dans sa partie centrale une roseraie com-
posee de magnifiques pierres bleues taillees. La
«rcstauration» entamee par ta Region respecte-t-elle les ele-
ments d'origine de cette roseraie ?

Les pierres bleues d'origine, andennes pierres tombales,
seront-elles replacees ? Si certains elements doivent etre rem-
places, le seront-ils par des materiaux naturels de qualit6 ou du
beton?

Etant donn6 qu'il s'agit d'une ceuvre de valeur, la Commis-
sion royale des Monuments et Sites surveillc-t-elle les tra-
vaux?
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Aatwoord; De oorspronkclijke blauwe stenen van de
rozentuin werden teruggeplaatst en dus niet vervangen,
behalve de stenen van de bruggetjes voor de toegang tot het
cenrrale gedeelte van de rozentuin, die gebarsten waren en die
door andere blauwe stenen werden vervangen.

De vervangen gedeelten zijn geen oude grafstenen. Er werd
natuurlijk geen gebruik gemaakt van beton of andere kunst-
stoffen, maar er werden slechts natuurstenen gebruikt.

De Commissie voor Monumenten en Landschappen werd
niet geraadpleegd, aangezien het park niet gerangschikt is. Er
wordt echter voorzien om over te gaan tot de rangschikking
ervan.

De ontwerper heefr crop toegezien dat de rozentuin
nauwgezet terug wordt aangelegd volgens de plannen van de
stickler, Jules Buyssens.

Repoase: Les pierres bleues d'origine dc la roseraic ont et6
replacees et non remplacees, sauf les pierres formant les passe-
retles d'acces au centre de la roseraie qui etaient fendues et ont
etfc remplacees par d'autres pierres bleues.

Ces elements remplaces ne sont pas d'anciennes pierres
tombales. II n'est, evidemment, nullement fait appel a du
beton ou d'autres materiaux artificiels mais uniquement a des
pierres naturelles de qualite.

La Commission dcs Monuments ct Sites n'a nullement etc
consulteepuisque ceparc n'est pas classe. II esttoutefois prevu
de proceder a son cfassement.

De toute maniere, 1'auteur du projet a rigoureusement veille
a une reconstiturion scrupuleuse de la roseraie dans 1'esprit de
son createur Jules Buyssens.

Minister belast met Economic

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

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

Met betrekking tot do onder de bevoegdheid van de Minis-
ter ressorterende administratie, diensten en personeelsleden,
wil ik de bijgevoegde vragen voorleggen in verband met de
controle- en inspectiediensten.

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

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

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

4. Hoe zijn deze diensten gestructureerd?

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

6. Hoeveel controles voeren deze diensten jaarlijks uit ?

7. Hoeveel overtredingen werden hierbij vastgesteld ?

8. Hoeveel processen-verbaal werden hierbij opgesteld ?

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

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

Antwoord: Hierna volgt het antwoord op dc vragen van het
geachte lid betreffende «het Bestuur Economies

I. Bestuur Economic en Werkgelegenheid: Economische
Inspectie

Overeenkomstig de geldende wetgeving, bepaalt de Minis-
ter de regels die van kracht zijn in gevallen waarbij de beguns-
tigden de steun niet meergenieten ofverplicht zijn tot terugbe-
taling, onverminderd eisen tot schadevcrgoeding ofgerechte-
lijke vervolging.

Ministre de 1'Economic

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

Structure et act/rites des services d'inspection relevant des
attributions du Ministre.

Je souhaiterais poser les questions suivantes sur les services
de contr6le et d'inspection de 1'administration qui rclevc des
attributions du Ministre.

1. Quelles sont les taches d'inspection et dc contr6le qui
relevent des attributions du Ministre ?

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

3. Quelles sont les options strategiques et les priorites dc
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 contr6les ces services effectuent-ils chaquc
annee ?

7. Combien d'infractions ont-ils constatees lors de ces con-
tr6les?

8. Combien de proces-verbaux ont-ils dresses lors de ces
contr6les ?

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

10. Dans quelle mesure les contr6les, la constatation dcs
infractions, les proces-verbaux qui ont etc dresses et les mesu-
res et les sanctions proposees contribuent-ils a la realisation
des options strategiques de ces services ?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-
apres la reponse a ses questions concernant«1'Administration
de l'Economie».

L Administration de I'Economie et de I'Emploi: Inspection
economique.

En vertu dc la legislation en vigueur, Ie Ministre fixe les
regles applicables dans les cas ou les beneficiaires pcrdent Ie
b6nefice ou sont tenus a restitution, sans prejudice d'actions
en dommages et interets ou dc poursuites judiciaires.
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De Economische Inspectie controleert het gebruik door de
begunstigden van de steun die is verleend in de vorm van rente-
toelagen, kapitaalpremies al dan niet gepaard gaande met
voordelen als versnelde afschrijving en vrijstelling van onroe-
rende goederen.

Ingevolge de evolutie van de hervorming der instellingen
wordt de integrale terugbetaling van de verleende steun geeist
bij verhuizing van de onderneming buiten het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

De Econoroische Inspectie beschikt thans over een adjunct-
adviseur, 5 besruurssecretarissen, een hoofdklerk en een
klerk-typiste. In het ontwerp van personeelsformatie wordt er
in volgende betrckkingen voorzien: 1 adviseur — 1 adjunct-
adviseur — 6 bestuurssecretarissen — 1 opsteller —
1 hoofdklerk en 2 klerk-typistes.

In 1990 zijn er 861 toekenningsdossiers gecontroleerd. In
1991 waren er 585. Voor 1992 zijn het er ongeveer 689.

Voor 1989 hebben 104 dossiers waarbij overtreding was
geconstateerd ertoe geleid dat in 1989-1990 een bedrag van
10 071865 frank is terugbetaald. Voor 1990 hebben
125 dossiers waarbij overtreding was geconstateerd ertoe
geleid dat in 1990-1991 een bedrag van 18 544 620 frank is
terugbetaald. Er wordt thans gewerkt aan de afsluiting van de
cijfers voor 1991.

DC Economische Inspectie is niet bevoegd voor het opma-
ken van processen-verbaal. De werking ervan is beperkt tot
het terugvorderen van ten onrechte ontvangen steun en tot het
onttrekken van de voordelen in verband daarmee. Wanneer
de terugbetaling niet vrijwillig plaatsheeft, wordt er door de
bevoegde dienst van het Ministerie gezorgd voor terugvorde-
ring van gerechtelijke weg.

JJ. De Dienst Buitenlandse Handel
A

De Dienst Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest kent renteloze leningen toe aan Brusselse onder-
nemingen die buiten de Europese Gemeenschap wensen te
exporteren.

Voor eike toegestande lenihg wordt tussen de Minister van
Economic en degene aan wie de lening is toegestaan, een over-
eenkomst afgesloten waarin toezichts- en controleclausules
zijn voorzien.

Die toezicht- en controlemaatregelen kunnen rechtstreeks
worden genomen, ofwel via de Belgische diplomatieke missies
en consulaten, ofwel via een instelling voor fiduciaire con-
trole. Daarbij gaat het om het nagaan van de regelmatigheid
van uitgaven en het maken van enige winst in verband met de
tockenning van de lening.

HI. Bestuur Economic. — Dienst Grote Ondernemingen

Deze dienst oefent uiteraard een strikte controle uit op de
financicle steun die via haar bemiddeling wordt toegekend.

In het geval van toekenning van een kapitaalpremie, wordt
bij de uitbetaling van eike schijf een voorafgaandelijke diep-
gaande enquete bij de begunstigde uitgevoerdom na te gaan of
de toekenningsvoorwaarden, die bij de beslissing werden be-
paald, nog steeds perfect worden nageleefd.

In het geval van de toekenning van een renretoelage, wordt
de controle van de eerbiediging van de toekennings-
verklaringen even nauwiettend uitgevoerd via de schuldver-
klaringen die regelmatig worden ingediend door de fiiianciele
tussenpersoon.

Le service de 1'Inspection economique contr6le 1'utilisarion
par les beneficiaires des aides qui leur sont accordees sous
formc de subvention en interct, prime en capital assortis ou
non d'avantages tels que 1'amorrissement accelerc et 1'exone-
ration de precompte immobilier.

Suite a 1'evolution des reformes institutionnelles, le rem-
boursement integral des aides octroyees est reclame en cas de
demenagement de 1'entreprise en dehors de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Le service de 1'Inspection economique dispose actuellement
d'un conseiller adjoint, de 5 secretaires d'administration,
d'un commis-chef et d'une commis-dactylo. Le projet de cadre
prevoit les fonctions suivantes: 1 conseiller — 1 conseiller
adjoint — 6 secretaires d'administration — 1 rcdacteur —
1 commis-chef et 2 commis-dactylo.

En 1990,861 dossiers d'octroi ont etc contr6les. En 1991, il y
en cut 585. Pour 1'annee 1992, il y en aura eu approxima-
tivement 689.

Pour 1'annee 1989, 104 dossiers en infraction ont entrame
un remboursement en 1989-1990 de 10 071 865 francs. Pour
1'annee 1990,125 dossiers en infraction ont entraTne un rem-
boursement en 1990-1991 de 18 544 620 francs. Les chiffres de
1'annee 1991 sont en cours de clotflre.

Le service de 1'Inspection economique n'a pas competence
pour dresser proces-verbal. Son action se situe uniquement au
niveau de la recuperation des aides indument percues ainsi que
de la suppression des avantages y li6s. A defaut d'un rembour-
sement volontaire, une recuperation judiciaire est mise en
oeuvre par le service competent du Ministere.

I I . Le Service du Commerce Exterieur

Le Service du Commerce exrerieur de la Region de Bruxel-
les-Capitale octroie des prets sans interet A des entreprises
bruxelloises desireuses d'exporter en dehors dc la Commu-
naute europeenne.

Chaque octroi de pret fait 1'objet d'une convention entre le
Ministre de 1'Economie et le beneficiaire du pret, laquelle
comporte des clauses de surveillance et de contr6le.

Ces mesures de controle et de surveillance peuvent etre exer-
cees soit directement, soit par 1'entremise des missions diplo-
matiques et postes consulaires beiges, soit i 1'intervention
d'une societe de contr6le fiduciaire. Elles ont pour objet de
verifier 1'admissibilite des depenses et la realisation d'un profit
quelconque en rapport avec 1'octroi du pret.

III. Administration de {'Economic. — Service Grandes
Entreprises

Ce service exerce bien entendu un controle strict sur les
aides financieres qui sont octroy6es par son intermediaire.

En cas d'octroi d'une prime en capital, lors de chaque mise
en liquidation d'une tranche, une enquete approfondie est
prealablement effectuee aupres du beneficiaire afin de verifier
si les conditions d'octroi fixees lors de la decision sont et res-
tent parfaitement respectees.

En cas d'octroi d'une subvention en interets, le contr6le du
respect des declarations d'octroi est opere, tout aussi attenti-
vement, par le biais des declarations de creance qui sont intro-
duites a intervalles reguliers par 1'intermediaire financier.
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In beide systemen kan men dus beschouwen dat een aange-
paste controle wordt uitgevoerd.

Een persoon van mijn dienst is met die opdracht belast en
behandelt ongeveer 150 dossiers per jaar.

IV. De Dienst Onderzoek en Innovatie

DC controle- en inspectieopdrachten hebben alleen plaats in
her kader van het onderzoek van de door ondernemingen inge-
diendc schuldvorderingen, waarbij die ondernemingen een
voorschot hebben ontvangen voor de ontwikkeling van pro-
totypes en weike worden oeheerd door de dienst Onderzoek
en Innovatie.

Die controles gebeuren hoofdzakelijk op basis van de tech-
nischc rapporten en boekhoudkundige verantwoor-
dingsstukken. Op 2 jaar tijd is er geen enkele overtreding
geweest die tot een proces-verbaal aanleiding kan geven, maar
het is vaak noodzakelijk gebleken nadere inlichtingen van
ontbrekende verantwoordingsstukken te vragen. Geregeld
voeren de personeelsleden van de Administratie ter plaatse
inspecties uit om na tc gaan hoe het staat met de vorderingen
van de ontwikkeling van het prototype of om nadere uitleg te
kunnen vragen over onvolledige ofonduidelijke schuldvorde-
ringen.

De optics en prioriteiten van de dienst zijn het boek-
houdkundig en technisch onderzoek van de stukken die wor-
den voorgeTegd tot staving van die schuldvorderingen.

De dienst bestaat uit 1,5 persoon + een typiste.

faarlijks worden een twintigtal schuldvorderingen behan-
de i die door een zeifde aantal begunstigden worden inge-
diend.

Dans les deux systemes, on peut done considcrer qu'un con-
tr6le adequat est exerce.

Une personne de mon service est chargee de cettc mission et
traite environ 150 dossiers par an.

IV. Le Service Recherche et Innovation

Les missions de controle et d'inspection ont lieu unique-
ment dans le cadre de 1'cxamen des declarations do creance
introduites par les societes beneficiaires d'une « avance pour le
developpement de prototypes » et qui sont gerees par le service
Recherche et Innovation.

Ces contr6les s'effectuent essenriellement sur base dc rap-
ports techniques et de pieces comptables justificatives. En
2 ans, il n'y a jamais eu d'infraction relevee donnant lieu a un
proces-verbal, mais il s'est aver6 frequemment necessaire de
demander des precisions ou des pieces justificatives manquan-
tes. Assez regulierement, des agents de 1'Administration ope-
rent des visites sur sites dans le but d'observer 1'avancement
physique du developpement du prototype ou dc demander des
eclaircissements relatifs a des declarations incompletes ou
confuses.

Les options et priorites du service sont 1'examen comptabic
et technique des pieces produites a 1'appui desdites declara-
tions de creance.

Le service comporte 1,5 personne + 1 dactylo.

Annuellement sonr traitees unc vingtaine dc declarations dc
creance emanant d'un nombrc comparable de beneficiaires.

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

Beaaming van de Brusselse Executfeve in de briefwisseling
met de andere Executieven.

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

Uiteraard heeft de Waalse Gewestexecutieve om niet achter
te blijven, maar in tegenstelling met de het Brussel Hoofdste-
delijke Executieve, even onwettelijk dan haar Vlaamse tegen-
hanger, een gelijksoortige beslissing genomen.

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

Aatwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het
geachte lid te laten weten dat de terminologie, die ik gebruik in
mijn correspondentie met de overige Executieven, overeen-
stemt met de formules en benamingen die door de Grondwet
zijn voorzien of vastgelegd.

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

Appellation de 1'Executif briixellois dans la corrcspon-
dance avec les autres Executifs.

L'Executif flamand a pris pour coutumc de s'auto-intituler
« Gouvernement flamand*.

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

Pouvez-vous me confirmer que dans vos relations epistolai-
res avec les deux Ex6cutifs regionaux vous n'utilisez que les
formules prevues et les appellations fixees par la Constitu-
tion?

Repoase: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur d'infor-
mer 1'honorable membre que la terminologie utilisee dans mes
relations epistolaires avec les autres Executifs n'utilise que les
formules et appellations prevues ou fix6es par la Constitution.

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

De economische barometer van bet Hoofdstedeli/k Gewest.

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

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

Le barometre economique en Region bruxelloise.

La VUB a et6 chargee d'elaborer un barometre 6conomique
dc la Region bruxelloise, outil permettant de suivrc, dc
maniere reguliere, les mouvements conjoncturels a Bruxclles.
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Mijn vraag van 19 juli 1991 (Bulletin van Vragen en
Antwoorden nr. 63) ondervroeg de Minister over het aantal
uitgegeven exemplaren en meer in het bijzonder over wie cr
een ontvangen had. In antwoord op deze vraag zei de Minister
dat het vanzelfsprak dat de Raadsleden een brochure zouden
ontvangen.

Aangezien ik tot op heden nog geen enkel door de VUB
gepubliceerd stuk over de economische conjunctuur heb ont-
vangen, vraag ik de Minister:

1. Waaromdeelementen van deze barometer tot nu toe nog
nooit aan de gewestelijke Raadsleden werden medegedeeld ?

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

Antwoord;In antwoord op haar vraag, deel ik het geachte
lid mede dat er zich — inmiddels opgeloste — problemen heb-
ben gesteld bij de eerste rwee verzendingen, die als een
proefperiode kunnen worden beschouwd.

Elk lid van de Gewestraad onrvangt voortaan de twee-
maandelijkse publikatie «Brusselse Economische Barome-
ter*.

A ce sujet, une de mes questions, dat6e du 19 juillet 1991
(Bulletin des Questions et Reponses n° 63) interrogeait Ie Mi-
nistre quant au nombre d'exemplaires edites, et plus particu-
lierement quant aux destinataires. En reponse a cette ques-
tion, Ie Ministre affirmait qu'« il va de soi que les membres du
Conseil seront parmi les destinaires retenus».

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

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

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

Reponse: En reponse a sa question, j'informe 1'honorable
membre que des problemes, resolus depuis lors, se sont poses
lors des deux premieres exp6ditions, qui peuvent etre conside-
rees comme la periode de rodage.

Chaque conseiller regional recevra dorenavant la publica-
tion bimestrielle «Barometre Economique Bruxellois*.

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

Weigenng van toepassmg van ordonnanties door de
rechtscolleges.

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

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

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

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid te laten weten dat
het antwoord op het eerste deef van zijn vraag negatief is.

Bijgevolg wordt het tweede deel zonder voorwerp.

Question n0 124 de M. Vandenbossche du 26 fevrier 1993
(N.):

Re/us d'application d'ordonnances par les juridictions.

Les ordonnances se distinguent des decrets en ce sens
qu'elles peuvent etre constest6es devant Ie juge ordinaire et
qu'elles n'ont done pas la meme force de droit qu'un decret ou
qu'une loi ordinaire, lesquels sont mis sur pied d'egalite.

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

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

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que la reponse est negative en ce qui concerne la premiere par-
tie de sa question.

De ce fait, la deuxieme parrie devient sans objet.

Vraag nr. 131 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 Minis-
ter-Voorzjtter vragen over de aan de gemeenten verleende sub-
sidies.

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.

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

Les subs f des aux communes.

Dans une question ecrite precedente (n° 533), j'avais inier-
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 sub-
sides octroyes depuis 1'installation de 1'Executif (par annee) a
destination des differentes communes de notre Region.

Le Ministre-President a justific le retard apporte aux repon-
ses 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.
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Zou de heer Minister me de lijst kunnen meedelen van de
aan de gemeenten toegekendc subsidies voor aangelegen-
heden die tor 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 toe-
gekend ?

Aatwoord: Het geachte lid verwijst naar zijn schriftelijke
vraag nr. 533 van 14 oktober 1992 gcricht aan de Minister-
Voorzitter.

In het Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 28 van
26 februari 1993 heeft de Minister-Voorzitter in de rubriek
van dc voorlopigc antwoorden (biz. 2723 tot 2725) de lijst van
alle subsidies opgegeven die door dc Executieve aan de Brus-
selse gemeenten worden toegekend.

Ik kan het geachte lid mededelen dat geen enkele van deze
subsidies op deze cxhaustieve lijst onder mijn bevoegdheid
valt. Wat mij betreft is zijn vraag zonder voorwerp.

M. Ie Ministre pourrait-il me fournir la liste des subsides a
destination des communes qui sont de sa comp6tencc ainsi que
les montants octroyes par commune et par ann6c (depuis
1989)? Pourrait-il egalement m'indiquer les conditions dc
subsidiation ?

Repoase:L'honotab\e membre fait reference a. sa question
ecritc n°533 du 14octobre 1992 adressee au Ministre-
President.

Dans Ic Bulletin des Questions et Reponses n° 28 du
26 fevrier 1993, Ie Ministre-President a fourni, a la rubriquc
des reponses provisoires (p. 2723 a 2725) la liste dc tous les
subsides accordes par 1'Executif aux communes bruxelloises.

J'informe 1'honorable membre qu'aucun des subsides de
cette liste exhaustive ne ressortit a ma competence. En ce qui
me concerne, sa question est done sans objet.

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

Dc wil van het Gewest om te investerea in telecommu-
nicatie. — Metropolitan Area Network.

Op de schriftelijke vraag nr. 119 betreffende de noodzaak
om de telecommunicatiebehoeften van de ondernemingen
duidelijker te omschrijven, en meer in het bijzonder de bestel-
ling van een marktstudie over de toepassingen van de dienst
MAN (Metropolitan Area Network), antwoordt de Minister
dat hoewel er nog steeds sprakc is van deze studie, ze tot van-
daag nog aan niemand is opgedragen. Aangezien er in de pers
slechts bescheiden aandacht is besteed aan dit initiatief vraag
ik dc Minister mi] op de volgende vragen te antwoorden:

1. Op welk soort onderneming zai deze marktstudie be-
trekking hebben (weike activiteitensector, grootte, aanral
banen) ?

2. Binnen welkc termijn moet deze studie worden besteld ?

3. Wat zijn de precieze doelstellingen van dc haalbaar-
heidsstudie en het bestek — in het bijzonder wat de werkter-
mijnen betreft —dat aan decontractant zai worden opgelegd ?

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

5. Hoeveel geld zai in totaal aan deze studie worden be-
steed?

6. Op welk begrotingsartikel zai dit worden ingeschreven ?

Aatwoord: Het geachte lid wordt ervan op de hoogte ge-
steld dat haar vraag voorbarig is, dat nog geen lastenboek
werd opgesteld.

Question n° 132 de Mme Nagy du 29 mars 1993 (Fr.);

La volonte regionale d'investir en mat/ere de telecommu-
nication — Metropolitan Area Network.

A la question ecrite n° 119 conccrnant la ncccssitc d'unc
definition plus precise des besoins des entreprises en matlcrc
de telecommunications, et plus particulierement la com-
mande d'une etude de marche ayant pour objet les applica-
tions du service MAN (Metropolitan AreaNetwork) Ic Minis-
tre repond que s'il est toujours question de ladite etude, ellc n'a
a ce jour pas encore et6 confiee. Toutefois, dans la mesurc ou
cette initiative n'a etc relatee que de maniere tres succincte par
la presse, Ie Ministre peut-il repondre aux questions suivan-
tes:

1. Quel est Ie type d'entreprise qui sera concerne par cette
etude de marche (secteur d'activite, taillc, nombrc
d'emplois) ?

2. Dans quels delais devrait etre passee la commande dc
cette etude ?

3. Quels sont les objectifs prcds de 1'etude dc faisabilitc ct
Ie cahier des charges — en particulier en ce qui concerne les
cchcances 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 ?

Reponse: L'honorable membre est informec que sa ques-
tion est prematuree, Ie cahier des charges n'etant pas encore
etabli.

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

Het scheakea van telecommvnicatiematerieel aan een aan-
tal Brusselse bedrijvea (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 mij een
antwoord te verstrekken op volgende vragen:

Question n° 133 de Mme Nagy du 29 mars 1993 (Fr.);

O f f r e de materiel de telecommunications aux eatrepnses
bruxelloises (suite).

En complement a la reponse faite par Ie Ministre A ma ques-
tion n° 118, et en particulier a celle qui concerne Ic montant
consacre a ce projet, Ic Ministre peut-il repondre aux ques-
tions suivantes;



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 13 julj 1993 (nr. 32)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 13 juillet 1993 (n° 32) 3225

1. Welk advies gaf de Administratie en de Gewestelijke In-
spectie van Financien over dit project, het bedrag ervan en de
nadere regels van de overeenkomst gesloten met de partner die
het materieel moot leveren ?

2. Hoe zai de 60 309 500 frank over de drie jaar van het
project worden gespreid ?

3. Welk deel van de begroting wordt aan de opieiding be-
steed en wordt daartoe gegeven aan de v.z.w. Teleport ?

4. Weike tegenprestatie zai aan de ontvangende onderne-
mingen worden gevraagd voor dit aanbod van opieiding en
materieel?

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

Antwoord: Het geachte lid treft onderstaand de antwoor-
den op de vijf subvragen die het voorwerp van haar ondervra-
ging uitmaken.

1. Op3 december 1991 heeft de Inspectic van Financien een
gunstig advies over het project uitgebracht, evenals over het
bedrag en de modaliteiten. Dit advies werd toegevoegd aan de
nota aan de Executieve van 19 december 1991, datum waarop
de Executieve haar goedkeuring aan het project heeft gegeven.

2. De spreiding van de kredieten is voor 1992 van
41,7 miljoen, voor 1993 van 9,4 miljoen en voor 1994 nog van
9,4 miljoen.

3. In de begroting van het project werd de opieiding niet
voorzien. De opieiding gebeurt in het kader van de algemene
opieidingsopdracht van Teleport.

4. Het is de bcdoeling de bedrijven (vooral KMO's) te bege-
leiden en hen een summiere opieiding te geven inzake telecom-
municatie. Hiervoor wordt geen bijdrage gevraagd.

5. Deze vraag lijkt ons ongewoon en delicaat, want zij heeft
betrekking op prive-bedrijven die eventueel concurrerend zijn
en die uit vrije wil deelnemen. De Administratie beschikt even-
wel over een origineel exemplaar van de contracten die met de
begunstigde ondernemingen werden afgesloten.

1. Quel a etc 1'avis de 1'Administration et de 1'Inspection
regionale des Finances sur ce projet, son montant et les moda-
lites de la convention avec Ie partenaire qui fournira Ie mate-
riel ?

2. Comment s'operera la ventilation des 60 309 500 francs
sur les trois annees du projet ?

3. Quelle est la part du budget consacree 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 mate-
riel ?

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

ReponseiL'honoiable membre trouvera ci-apres les repon-
ses aux cinq sous-questions qui faisaient 1'objet de son interro-
gation.

1. En date du 3 decembre 1991,1'Inspection des Finances a
emis un avis favorable au projet, a son montant et a ses modali-
tes. Cet avis a etc joint a la note a 1'Executif du 19 decembre
1991, date a laquelle 1'Executif a marque son accord de prin-
cipe sur Ie projet.

2. La ventilation des credits est pour 1992 de 41,7 millions,
pour 1993 de 9,4 millions et pour 1994 encore de 9,4 millions.

3. Dans Ie budget du projet, la formation n'est pas prevue.
La formation se fait cependant dans Ie cadre de la mission
generale de formation de Teleport.

4. Le but est d'accompagner les entreprises (surtout les
PME) et de leur donner une formation elementaire en matiere
de telecommunication. II ne leur est demande pour cela
aucune contrepartie.

5. II nous semble que la question est inhabituelle et delicate
car elle concerne des firmes privees eventuellement concurren-
tes et qui choisissent librement de participer. Cependant,
1'Administration dispose d'un exemplaire original des con-
trats conclus avec les societes beneficiaires.

Vraag nr. 136 van de heer Vandenbossche d.d. 22 april 1993
(N.):

De personeelsformatie van Technopool.

Kan de hecr Minister mij mededelen op weike wijze het
kader is samengesteld van het initiatief « Technopool», hoe-
veel niveau 1, niveau 2, niveau 3 en niveau 4 er zijn benoemd
geworden? Weike benoemingsprocedure werd er gevolgd?
Op weike wijze situeren de taalverhoudingen zich ?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag wens ik het geachte
lid te herinneren aan het feit dat Technopool Brussel-
Bruxelles een privaatrechtelijke vereniging zonder winstbejag
is, bestaande uit 13 leden, waaronder het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest.

De beslissing van de Executieve, waarbij deze de Minister
van Economieheeft belast deel te nemen aan dc creatie van de
Vereniging en er de werkingskosten van te verzekeren,
voorzag expliciet dat de aanwerving van het personeel buiten
iedere verwijzing naar welk publiek organiek kader dan ook

Question n° 136 de M. Vandenbossche du 22 avril 1993 (N.):

Composition du personnel de Technopole.

Le Ministre peut-il me dire comment est compose le cadre de
1'initiative «Technopole», combien a-t-on nomme de
niveaux 1, 2, 3 et 4? Quelle procedure de nomination a-t-on
suivie ? Comment se repartissent les r6les linguistiques ?

Reponse: En reponse a sa question, je me permets tout
d'abord de rappeler a 1'honorable membre, que Technopole
Brussel-Bruxelles est une association sans but lucratifde droit
prive qui compte 13 membres, dont la Region de Bruxelles-
Capitale.

La decision de 1'Executif, par laquelle celui-ci a charge son
Ministre de 1'Economie de participer a la cr6ation de 1'Asso-
ciation et d'en assurer le cout de fonctionnement, prevoyait
expressement que le recrutement du personnel se ferait en
dehors de toute reference a un quelconque cadre organique de

404
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zou gebeuren, via een headhunter, belast met de aanwerving
van het bevoegd personeel in deprive-sector, en dit uitsluitend
op basis van bevoegdheidsprofielen en ervaring.

Een assimilatie of herleiding tot de 4 klassieke niveaus van
de publiekc sector zou dus zuiver artificieel zijn.

Evenmin hebben er benoemingen plaatsgevonden, maar
werden er privaatrechtelijke arbeidscontractcn afgesloten.
Alle arbeidscontracten werden na gedetaillecrd onderzoek
van de voorstellen van de headhunter, op beslissing van de
raad van bestuur afgesloten.

Er werd geen rekening gchouden met taaldoseringen, maar
volledige tweetaligheid bchoort tot de vereisten voor elk per-
soneelslid; de headhunter cerbiedigde deze vcreiste.

Het personeel, dat op dit ogenblik in dienst is, bestaat uit
9 personen, waaronder 7 universitairen. Op deze 9 tweetalige
personen hebben 4 het Nederlands als moedertaal en 5 het
Frans.

type public, par 1'intermediaire d'un chasseur de tetes, charge
de rccruter Ie personnel comp6tent dans Ie secteur priv6, et ce
exclusivement sur base de profits de competence et d'cxpc-
rience.

Une assimilation ou unc reduction aux 4 niveaux classiques
du secteur public serait done purement artificiellc.

II n'y a pas eu non plus de nomination, mais bien la conclu-
sion de contrats de travail de droit privc. Tous les contrats dc
travail ont etc conclus, apres examen detaillc des propositions
du chasseur de tetes, par decision du conseil d'administration.

II n'a pas et6 tenu compte de dosages linguistiques, mais Ic
bilinguisme integral figure parmi les exigences de chaque
membre du personnel et respectees par Ic chasseur dc tetes.

Ceci dit, Ie personnel en service a ce jour se compose dc
9 personnes dont7 universitaires. De ces 9 personnes bilingues
5 sont de langue maternelle francaise et 4 de langue maternelle
neerlandaise.

Vraag nr. 138 van de heer Vandenbossche d.d. 27 april 1993
(N.):

Gemeenschapswassaloa als integratieproject te
Andcrlecht.

Uit een arrikel van DeMorgendA. 18 april 1993 blijkt dat u
een integratieproject bij wijze van proef heeft goedgekeurd,
met name de inrichting van een gemeenschapswassalon.

Uit hetzelfde artikel blijkt eveneens dat u een startsubsidie
van 500 000 frank heeft toegekend, en dat « de prijs der was-
beurten een belangrijk gegeven is».

Kunt u mij mededelen:

— in weike mate u enige bevoegdheid heeft om integratie-
projecten in de economische sector goed te keuren;

— welkc de betekenis Van «startsubsidie» is; of u
overweegt verdere subsidiering;

— in wclkc mate u de eerlijke concurrentie zoals vervat in
het decreet-D'Allarde waarborgt;

— in weike mate u overweegt nog andere gelijkaardige
projecten in andere scctoren in te dienen;

— in weike mare u een compensatie voorziet voor de de-
loyale concurrentie aan de Anderlechtse wassalons ?

Antwoord: Het geachte lid vergist zich wanneer hij in ver-
band met de betoelaging van het project van de v.z.w.
«L'Amitie» de Minister van Economic aanspreekt.

DC toelage van 500 000 frank werd aan de v.z.w. toegekend
door het Verenigd College, op voorstel van de Ministers
Gosuin en Grijp, bevoegd voor Welzijn.

De v.z.w. «L'Amitie» baat op de hoek van dc Liverpool-
straat en de Broyerestraat te Anderlechr sinds mei 1989 een
« wij krestaurant» uit. Dir restaurant is gelegen in de buurt van
de Bergensesteenweg en de Kuregemwijk. Het is vijf dagen per
week geopend en dit enkel onder de middag.

De clienteel bestaat uit leraren van de scholen, werknemers
van bedrijfjes uit dc omgeving, en enkele bejaarden uit de
wijk.

Question n0138 de M. Vandenbossche du 27 avril 1993 (N.):

Salon-lavoir communautaire commeprojet d"integration a
Anderlecht.

II ressort d'un article paru dans DeMorgen\e 18 avril 1993
que vous avez approuvc, a titre experimental, un projet d'inte-
gration consistant a creer un salon-lavoir communautaire.

II ressort 6galement du meme article que vous ayez accord6
un subside de depart dc 500 000 francs et que Ie « prix dcs lessi-
ves est une donnee importance*.

Pouvez-vous me dire:

— dans quelle mesure vous disposez d'une comp6tencc
pour adopter des projets d'integration dans Ie domaine 6cono-
mique;

— quelle est la signification de «subside de depart*; si
vous envisagez une subvention ulterieure;

— dans quelle mesure vous garantissez la concurrence
loyale telle qu'elle figure dans Ie decret d'Allarde;

— dans quelle mesure vous envisagez de presenter des pro-
jets similaires dans d'autres secteurs;

— dans quelle mesure vous prevoyez une compensation
pour la concurrence deloyale que subiront les salons-lavoirs
anderlechtois ?

Repoiise:L'honorab\e membre se trompe en s'adressant au
Ministre de 1'Economie en ce qui concerne Ie subvention-
nement du projet de 1'a.s.b.l. «L'Amitie».

La subvention de 500 000 francs a 6te accordee a 1'a.s.b.l.
par Ie College reuni, sur proposition des Ministres Gosuin et
Grijp, charges de 1'Aide aux personnes.

L'a.s.b.1. «L'Amitie» exploite a 1'angle dc la rue dc Liver-
pool et de la rue Broyere, a Anderlechr, un «restaurant dc
quartier » depuis mai 1989. Ce restaurant se siruc dans Ie quar-
tier de la chaussee de Mons et de Cureghem. II est ouvert cinq
jours par semaine et seulement a 1'heure du dejeuner.

La clientele se compose de professeurs, de travailleurs des
entreprises environnantes et de quelques personnes agees du
quartier.
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Op het ogenblik van de installatie van het restaurant wer-
den enkele tweedehandse was- en droogmachines aangekocht
om een wassalon in te richten. Intussen zijn deze stuk.

Het project« L'Amitie » werd in oorsprong opgezet door de
leraars en leerlingen van een nabijgelegen secundaire beroeps-
school. Intussen voegden andere v.z.w.'s zich bij het initiatief:
een vormings- en bijscholingscentrum voor migrantenmeisjes
en -vrouwen, een deeltijds leerproject voor 15 tot 18-jarigen en
de Brusselse coordinatie voor de tewerkstelling van laagge-
schoolde vrouwen. De naam «L'Amitie» werd behouden.

De motivatie voor het betoelagen van de working van deze
v.z.w. werd onder meer gevonden in het feit dat het project:

— een ontmoetingsplaats wil scheppen voor alle wijkbe-
woners ongeacht hun leeftijd, beroep of culturele achter-
grond;

— bepaalde groepen jongeren een steun wil zijn bij hun
opieiding en vorming. Deze jongeren behoren immers tradi-
tioneel tot de groep laag gemotiveerden die hun opieiding
moeilijk afmaken. Zij leren in groep te werken, verrichten hun
stages en praktijklessen in een realistische omgeving en erva-
ren zeif war het draaiend houden en het beheer van dit initiatief
inhoudt;

— alle betrokkenen leerr zich in de wijk te integreren via
deze collectieve inspanning;

— de contacten tusscn de verschillende generaties binnen de
wijk bevordert.

Het initiatief van de v.z.w. « L'Amitie » kadert binnen een
ruimer gcheel van samenlevingsopbouwprojecten en buurt-
werk (R6giede Quartier) waarbij alle betrokkenen uit de wijk
samen ijveren voor een verbetering van de leefvoorwaarden
binnen hun wijk. De working is dus wijkgericht en territoriaal
begrensd.

De toelage die in 1992 goedgekeurd werd omvat drie luiken
en is niet recurrent:

— in de wasserij: vervangen van de apparatuur die stuk is
door semi-professionele apparaten;

— in het restaurant: aanvulling keukenuitrusting (frigo,
diepvriezer), bromfiets voor aan huis bestelling;

— algemecn: secretariaatskosten en publiciteit.

De bedoeling van de v.z.w. is niet aan handel of nijverheid te
doen, zoals (fit van een klassiek restaurant of wassalon
verwacht wordt.

Net zomin als het wijkrestaurant een concurrentie is voor de
Brusselse sterrenrestaurants, is wasactiviteit bedreigend voor
de wassalons uit de buurt. Er zijn in de onmiddellijke buurt
trouwens geen wassalons.

Mag ik het geachte lid er tenslotte aan herinneren dat ik als
lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, bevoegd
voor Economic, een reeks steunmaatregelen ten voordele van
de K.M.O.'s heb uitgewerkt. Deze gelden ook voor de wassa-
lons op voorwaardedat deze niet volledig als self-service func-
rioneren.

Au moment de 1'installation du restaurant, quelques machi-
nes a laver et sechoirs d'occasion avaient etc acquis en vue
d'installer un salon-lavoir. Entre-temps, ces machines sont
tombees en panne.

Le projet « L'Amitie » fut initialement lance par les profes-
seurs et les eleves d'une ecole professionnelle secondaire du
quartier. Depuis, d'autres a.s.b.l. se sont jointes a 1'initiative:
un centre de formation et de recyclage pour jeunes filles et
femmes immigrees, un projet d'apprentissage a temps partiel
pour les jeunes de 15 a 18 ans et la coordination bruxelloise de
1'emploi des femmes a scolarisation reduite. le nom de
« L'Amitie* fut maintenu.

La motivation pour le subvcntionnement du fonctionne-
ment de cette a.s.b.l. se trouve dans le fait quc le projet:

— veut creer un lieu de rencontre pour tous les habitants du
quartier, qucl que soit leur age, metier ou acquis culturel,

— veut soutenir certains groupes de jeunes dans leur for-
mation. Ceux-ci appartiennent traditionnellement au groupe
des jeunes faiblement motives qui ont des difficultes a terminer
leur formation. On leur apprend a travailler en groupe, ils
effectuent des stages et des cours pratiques dans un contexte
aussi voisin que possible de la reafit6 et ressentent personnel-
lement ce que signifie le maintien et la gestion d'un projet;

— veut apprendre a toutes les personnes associees a s'inte-
grer au quartier par le truchement de cet effort collectif;

— veut favoriser les contacts entre les differentes genera-
tions dans le quartier.

L'initiative de 1'a.s.b.l. « L'Amitie » s'inscrit dans un ensem-
ble plus vaste de projets de cohabitation et d'action dans le
quartier (Regie de Quartier) dans lesquels les habitants inte-
resses travaitlent ensemble a 1'ameliorarion des conditions de
vie dans leur propre quartier. Le fonctionnement est done
oriente vers le quartier et connait des limites territoriales.

La subvention approuvee en 1992 comporte trois volets et
n'est pas recurrence:

— dans le lavoir: remplacement des appareils defectueux
par des appareils semi-professionnels;

— dans le restaurant: amelioration de 1'equipement de la
cuisine (frigo, surgelateur), velomoteur pour les livraisons a
domicile;

— en general: frais de secretariat et publicite.

L'objectif de 1'a.s.b.l. n'est pas commercial ou industriel,
comme dans les restaurants ou lavoirs classiques.

Pas plus qu'un restaurant de quartier ne peut concurrencer
les restaurants etoiles de Bruxelles, une activite de lavoir ne
peut concurrencer celle des salons-lavoirs des environs. II
n'existe d'ailleurs pas de lavoirs dans les environs immediats.

Puis-je enfin rappeler a 1'honorable membre qu'en tant que
membre de 1'Executif de la Region de BruxelIes-Capitale
charge de 1'Economie, j'ai developpe un certain nombre de
mesures en faveur des PME. Celles-ci sonr egalement valables
pour les salons-lavoirs, a condition que ceux-ci ne fonction-
nent pas totalement en self-service.
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Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

Vraag nr. 410 van de heer Cools d.d. 22 april 1993 (Fr.):

Veraatwoordelijkheid en kostea voor het wegaemea van
niet-gebruikte tramsporen.

Niet langer gebruikte tramsporen hindereri het verkeer op
vele gewestelijke en gemeentelijke wegen. Het is dikwijis
noodzakelijk deze weg te nemen.

Kan de heer Minister mij zeggen ofer een inventaris bestaat
van de niet langer gebruikte sporen en zo ja, over hoeveel kilo-
meter het dan wel gaat ? Is het juist dat de MIVB vcrantwoor-
delijk is voor het wegnemen van de niet meer gebruikte tram-
sporen ?

Dit wegnemen en het herstellen van de wegen weegt zwaar
op de begroting en kan zeker niet door een enkel begrotings-
jaar worden gedekt.

Kan de heer Minister mij zeggen of werd geevalueerd hoe
zwaar deze kosten op de begroting wegen ?

Wordt er gedacht aan een meerjarenplan om deze sporen
progressief weg te nemen ?

Antwoord: Er bestaat een inventaris van de afgedankte
tramsporen. Het gaat om ongeveer 12,5 kilometer wegen.

De MIVB is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze
sporen, overeenkomstig de modaliteiten van haar bestek, en
dit gedurende een periode van 3 jaar na bekrachtiging van het
exploitatiebesluit dat werd betekend op 4 maart 1991. De
MIVB zai bijgevolg voor dit onderhoud verantwoordelijk
blijven tot 4 maart 1994. Na die datum zai het onderhoud toe-
komen aan de beheerder van de wegen in kwcscie, te weten, het
Gewest of de betrokken gemeente.

De demontage van de installaties van de MIVB mag bijge-
volg worden uitgevoerd door de MIVB. Deze operaties ge-
schieden over het algemcen in het kader van de globale herst el-
ling van de wegen door de beheerder ervan. Het is bijgevolg
dat overheidsorgaan (Gemeente of Gewest) dat in werkelijk-
heid het programma bepaalt voor de verwijdering ervan.

De kostprijs van de verwijdering van de sporen alleen al
bedraagt 2 000 BF per meter lijn.

Er is inderdaad een meerjarenprogramma opgesteld voor
een geleidelijke verwezenlijking van de verwijdering van de
sporen die zijn afgedankt door de MIVB.

U kent het uitgebreid programma voor de vernieuwing van
de gewesrwegen: de Luxemburgsrraat, de Troonstraat, het
Troonplein, enz.

Voor de Europese wijk worden akkoorden gesloten met de
federale overheid, tencinde geval per geval opTossingen uit te
werken (bijvoorbeeld: de Notelaarsstraat).

Op gemeentelijk vlak worden door dc lokale besturen ini-
tiatieven genomen waarbij de MIVB wordt betrokken. Ik heb
bovendien bijzondere begroringsmiddelen voorzien voor de
verwijdering van de sporen die zijn afgedankt ingevolge een
herstructurering van het net waartoe is besloten door her
Gewest (bijvoorbeeld: het Leopoldplein, het Sint-
Larnbertusplein en de omiiggende straren in Laken).

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

Question n0 410 de M. Cools du 22 avril 1993 (Fr.):

Responsabilitc et coQts de 1'enlevement des rails de trams
desaffectes.

Des rails de trams desaffect6s encombrent de nombreuses
voiries regionales et communales. Leur enlevement est sou-
vent indispensable.

Pouvez-vous, monsieur Ie Ministre, m'indiquer si un inven-
taire des voiries concernees par cette problematique a etc eta-
bli et dans 1'affirmative combien de kilometres de voiries sont
concernees ? Est-il exact que la STIB est responsable de 1'enlc-
vement des rails de trams desaffect6s ?

Le cout budgetaire de cet enlevement et de la refection des
voiries concernees qui y est lie est important. II ne peut certai-
nement pas etre supporte sur un seui exercice budgetaire.

Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer si une evaluation
de ce cofit budgetaire a et6 etablie ?

Un plan pluriannuel est-il envisage pour progressivement
realiser cet enlevement ?

Reponse: Un inventaire des voies desaffectees existe; cela
concerne environ 12,5 km de voirie.

La STIB est responsable de 1'entretien de cette zone dc voies
suivant les modalites reprises a son cahier des charges, c'est-a-
dire pendant une periode de 3 ans apres confirmation de
1'arret Sexploitation signifi6 en date du 4 mars 1991. La STIB
cesse done d'etre responsable de 1'entretien de cette zone en
date du 4 mars 1994. Pass6 cette date, 1'entretien incombera au
gestionnaire de la voirie, a savoir la Region ou la commune
concernee.

Le demontage des installations de la STIB peut etrc realise
par la STIB. Cette operation s'effectue generalement dans le
cadre de la refection generate de la voirie par le gestionnaire de
celle-ci; c'est done cette autorite pubhque (Commune ou
Region) qui, concretement, determine le programme d'enlc-
vement.

Le cout de 1'enlevement des rails uniquement est de 1'ordre
de 2 000 F au metre d'axe de voies.

Un plan pluriannuel a effectivement etc mis au point pour
realiser progressivement 1'enlevement des voies desaffectees
de la STIB.

Pour ce qui concerne les voiries regionales, vous connaissez
le vaste programme de r6habilitation: rue du Luxembourg,
rue du Tr6ne, place du Tr6ne, etc.

Dans le quartier europeen, des accords sont pris avec le
National pour trouver des solutions au cas par cas (exemple;
rue du Noyer).

Au niveau communal, des initiatives sont prises par les pou-
voirs locaux qui associent la STIB. De plus, j'ai prevu un bud-
get special pour enlever les voies desaffectees a la suite d'une
restructuration du reseau decidee par la Region (exemple:
square Leopold, place Saint-Lambert et rues avoisinantes a
Laeken).
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Vraag nr. 413 van de heer de Drouart d.d. 26 april 1993 (Fr.):

Het verbreden van de Demosthenesstraat om het door-
gaand yerkeer te bevorderen.

Tal van inwoners van de Demosthenestraat, in het bijzon-
der depersonen die wonen in het deel tussen dc Weeshuisstraat
en de Herbettelaan, hebben me gecontacteerd om me te wijzen
op de hinder die wordt veroorzaakt door het herhaald voorbij-
rijden van vrachtwagens in deze smalle straat.

Het is niet mijn bedoeling de Minister via deze vraag te
verzoeken een opiossing voor deze toestand te vinden. Het
gaat immers over een gemeentelijke weg. Ik wil echter wel zijn
aandacht vestigen op het volgende probleem. Naar verluidt
zou het College van plan zijn deze straat te verbreden om het
doorgaand verkeer viotter te laten verlopen en om het gebruik
van wagens in de stad, vooral komende uir de randstad, te
bevorderen.

Ik weet weike prioriteiten de Minister ter zake heeft vastge-
steld en ik wcet ook dat de gemeenten bij dit beleid moeten
worden betrokkcn. Ik had dan ook graag vernomen of de
Minister op de hoogte is van dergelijke beslissingen van de
gemeentc Anderlecht ? Werd ter zake met de gemeente contact
opgenomen ?

Is dc heer Minister het eens met dergelijk project, dat het
gebruik van wagens op een secundaire weg in een in
hoofdzaak woonwijk wil bevorderen ?

Aatwoord: Het Gewest werd tor op heden nog niet inge-
licht over het voornemen van de gemeente Anderlecht om de
Demosthenesstraat eventueel te verbreden.

Er werd dan ook geen contact opgenomen met het Gewest.
Ik kan me bijgevolg onmogelijk uitspreken over dit projekt.

Mijn voortdurendc bezorgheid bestaat erin, deel te nemen
aan het ontwerp van een stad waarin een evenwicht bestaat
tussen de verschillende functies.

De bescherming van de rust van de woonwijken is in dit
kader voor mij een prioriteit.

Question n° 413 de M. Drouart du 26 avril 1993 (Fr.):

L 'agrandissemeat de la rue Demosthene pour favoriser la
circulation de transit.

Plusieurs habitants de la rue Demosthene, plus particulie-
rement des personnes vivant dans la partie comprise entre la
rue de 1'Orphelinat et Ie Bd. Maurice Herbette m'ont contact6
afin de faire etat des nuisances engendrees par Ie passage
repete de camions dans cette voirie etroite.

L'objet de ma question n'est pas d'inviter Ie Ministre a trou-
ver une solution a cette situation compte tenu du fait qu'il
s'agit d'une voirie communale mais d'attirer son attention sur
Ie probleme suivant. II semblerait que la volonte du College
soit d'elargir cette voirie afin de faciliter la circulation de tran-
sit et favoriser 1'usage des vehicules automobiles dans la ville,
en particulier ceux venant de la peripherie.

Connaissant les priorites en cette matiere du Ministre et la
necessite d'associer les communes a sa politique, je voudrais
savoir s'il a etc informe d'une telle decision de la commune
d'Anderlecht ? Des contacts ont-ils ete pris en cette matiere
avec elle ?

Monsieur Ie Ministre partage-t-il un tel projet qui vise a
promouvoir 1'usage des vehicufes automoteurs sur une voirie
secondaire dans un quartier largement residentiel ?

Reponse: la Region n'a pas etc informee a ce jour d'une
volonte du College de la commune d'Anderlecht d'un elargis-
sement eventuel de la rue Demosthene.

A fortiori, aucun contact n'a etc pris avec la Region. Je ne
puis des lors me prononcer sur ce projet.

Mon souci constant est de parriciper ^ 1'elaboration d'une
ville equilibree entre ses diverses fonctions.

Dans ce cadre, la protection de la tranquillite des quartiers
residentiels est pour moi une priorite.

Vraag nr. 414 van de heer Dumont d.d. 30 april 1993 (Fr.):

Tijdsschema van de reaovatiewerken aan de Bmgmann-
laan.

Sedert halfjanuari begon men met renovatiewerken aan de
Brugmannlaan te Ukkel en de toestand is praktisch onmoge-
lij k geworden voor de autompbilisten en meer in het bijzonder
voor de handelaars en de ambachtslui van Ukkel centrum.

Volgens de informatiebrochure over deze omvangrijke
werf werd het programma niet nageleefd.

Kan de Minister de bevolking een duidelijk en nauwkeurig
antwoord geven op de volgende vragen:

1) 'wanneer zai fase I beeindigd worden en hoe zullen
vanaf dat ogenblik de auto's op de Brugmannlaan kunnen
rijden ?

2) Zai de rechtstreekse verbinding vanaf de Defrelaan en
de Brugmannlaan naar de Dekenijstraat worden hersteld ? De
handelaars menen dat dit absoluut noodzakelijk is.

3) Wanneer zai fase III worden aangevat ? Hoe lang zai ze
duren en hoe zullen de automobilisten het centrum van Ukkel
kunnen bereiken ? '

4) Tegen wanneer is in het einde van fase III voorzien en
hoe zai men vervolgens kunnen rijden ?

Question n° 414 de M. Dumont du 30 avril 1993 (Fr.):

Calendrier des travaux de renovation de 1'avenue
Brugmann.

Depuis mi-janvier les travaux de renovation de 1'avenue
Brugmann a Uccle ont commence et la situation est devenue
quasi impossible pour les automobilistes et plus particulie-
rement pour les commer9ants et artisans d'Uccle centre.

Selon la brochure d'information relative a cet important
chancier. Ie programme n'est pas respecte.

Le Ministre pourrait-il repondre de maniere claire et precise
a la population et plus particulierement aux questions suivan-
tes:

1) Quand la phase I sera-t-elle terminee et comment pour-
ront des ce moment circuler les automobilistes dans 1'avenue
Brugmann ?

2) L'acces direct vers la rue du Doyenne depuis 1'avenue
Defre et depuis 1'avenue Brugmann sera-t-il retabli ? Les com-
meryants jugent cela indispensable.

3) Quand la phase III debutera-t-elle?Quelle sera saduree
et comment permettra-t-on aux auromobilistes d'arriver a
Uccle centre ?

4) Quand est prevue la fin de la phase III et comment
pourra-t-on ensuite circuler ?
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5) Wat is de planning voor het herstel van de voetpaden in
de handelsstraten ?

6) Zai men het verkeer in de Dekenijstraat en de Poststraat
in dezelfde richting behouden of is het waar dat men
overweegt van deze straten eenrichtingsstraten te maken ?

7) Bij de wegenwerken aan de Brugmannlaan is gepland
het Heldenplein zodanig in te richten dat de automobilisten
die van her Marlowplein komen naar links de Dekenijstraat
moeten inrijden. Van weike aard zijn deze werken en zullen zij
op hetzelfde ogenblik als fase III worden uitgevoerd ?

8) Zai de Dekenijstraat worden geasfalteerd ? Zo ja, welk
is de planning van deze werken; zullen ze terzelfderrijd plaars-
hebben als de heraanleg van de voetpaden ?

In bevestigend geval wensen de betrokken handelaars dat
dit begin augustus gebeurt.

Antwoord: Het programma van de werken vermeld in de
informatiebrochure « Maar wat gebeurt er op de Brugmann-
laan ?» werd tot op heden volledig nagekomen.

De werken aan de oneven zijde van de laan werden voltooid
wat betreft de rijweg en de halve eigen bedding voor de trams.
Deze werken maken deel uit van de fase I, de fase II en de fase
VdKI die worden uiteengezet in voornoemde brochure.

De tweede fase van het Vanderkindereplein (fase VdKII) zai
voltooid zijn op 9 juli 1993. Vanafdie datum zai het vak van de
Brugmannlaan tussen het Marlowplein en het Heldenplein
definitief worden opengesteld voor het verkeer, met inbegrip
van het kruispunt De Frelaan — Dekenijstraat.

1. Fase I omvat twee vakken aan de oneven zijde van de
Brugmannlaan:

— het vak tussen het Marlowplein en de Coghenlaan is
voltooid sedert 29 maart 1993 en het plaatselijk verkeer is toe-
gelaten in de richting van de voorstad;

— het vak tussen de Boetendaellaan en de Floreallaan is
voltooid sedert 8 april 1993 en het plaatselijk verkeer is toege-
laten in de richting van de voorstad.

2. Het kruispunr van de De Frelaan en de Dekenijstraat
werd opengesteld voor het verkeer van 22 april 1993 tot 3 juni
1993.

Om de fase III van de werken uit te voeren, moest dit kruis-
punt opnieuw worden gesloten. Het zai op 9 juli 1993
opnieuw worden opengesteld.

3. Fase III van de werken omvat twee vakken aan de even
zijde van de Brugmannlaan :

— het vak van het Marlowplein tot aan de Coghenlaan
werd in twee gedeelten opgesplitst om het kruispunt Dekenij/
De Fre niet teTang te blokkeren. Met het vak van het Marlow-
plein tot het Heldenplein werd gestart. Het zai voltooid zijn op
9 juli. Met het vak tussen het Heldenplein en de Coghenlaan
zai worden begonnen na de zomervakantie (begin augustus
1993);

— het vak tussen de Boetendaellaan en de Messidorlaan
zai worden aangevat na de zomervakantie (begin augustus
1993). Het verkeer van de Stallestraat zai het linkergedeelte
van de Brugmannlaan nemen dat reeds werd voltooid. In de
richting van de voorstad zullen de voertuigen van de De Fre-
laan worden omgeleid via de Rodestraat en de Wolvendael-
laan.

4. Fase III (vak tussen het Marlowplein en de Coghenlaan,
evenals het vak tussen de Boetendaellaan en de Messidorlaan)
zai voltooid zijn rond 10 September 1993.

Fase IV (vak tussen de Coghenkaan en dc Boetendaellaan en
het vak tussen de Messidorlaan en de Karmelietenstraat) zai
Voltooid zijn rond 5 november 1993.

5) Quel est Ie planning de renovation dcs trottoires dans les
arteres commercantes ?

6) Maintiendra-t-on la drculation rue du Doyenne et rue
du Postilion dans Ie memo sens, ou est-il exact qu'on envisage
de mettre ces rues a sens unique?

7) Dans les travaux d'amenagement de 1'avenue
Brugmann est prevu un amenagement du square des Heros de
maniere a permettre aux automobilistcs venant du square
Marlow de rourner a gauche vers la rue du Doyenn6. Dc quelle
nature sont ces travaux et se derouleront-ils en memc temps
que la phase III ?

8) Des travaux d'asphaltage sont-ils prevus dans la rue du
Doyenne ? Si oui, quel est Ie planning de ces travaux; auront-ils
lieu en meme temps que la refection des trottoirs ?

Dans 1'affirmative, les commercanrs concernes souhaiienr
que cela se fasse debut aout.

Reponse: Lc planning des travaux mentionne dans la bro-
chure d'information «Mais que font-ils avenue Brugmann ?»
est jusqu'a present respecte completement.

Les travaux c6te impair de 1'avenue ont etc acheves eh ce qui
concerne la voirie et Ie demi-site propre de tram. Ces travaux
concernent la phase I, la phase II et la phase VdKI expliques
dans la brochure susmentionnee.

La seconde phase de la place Vanderkindere (phase VdKII)
sera terminee Ie 9 juillet 1993. A partir du 9 juillet 1993, la
section de 1'avenue Brugmann — comprise entrc Ie square
Marlow et Ie square des Heros — sera dcfinitivement ouvertc
pour la circulation, y compris Ie carrefour avenue De Fre —
rue du Doyenne.

1. La phase I comporte deux troncons du c6te impair dc
1'avenue Brugmann:

— Ie troncon entre Ie square Marlow et 1'avenue Coghen
est termine depuis Ie 29 mars 1993 et la circulation locale est
permise dans Ie sens vers faubourg;

— Ie troncon entre 1'avenue de Boetendael et 1'avenue Flo-
real est termine depuis le 8 avril 1993 et la circulation locale est
permise dans le sens vers faubourg.

2. Le carrefour dc 1'avenue De Fre et de la rue du Doyenn6
a etc ouvert a la circulation du 22 avril 1993 jusqu'au 3 juin
1993.

Afin de realiser la phase III des travaux, il a fallu refermer cc
carrefour. Il sera reouvert le 9 juillet 1993.

3. La phase III des travaux comprend deux troncons du
c6te pair de 1'avenue Brugmann:

— en ce qui concerne le troncon du square Marlow a 1'ave-
nue Coghen, il a etc divise en deux parties afin de nc pas blo-
quer trop longtemps le carrefour Doyennc/De Fre. Le troncon
du square Marlow au square des Heros a debut6 et sera ter-
mine le 9 juillet. Le troncon entre le square des Heros et 1'ave-
nue Coghen sera entame apres les conges payes (debut aout
1993).

— le troncon entre 1'avenue de Boetendael et 1'avenue de
Messidor sera entame apres les conges payes (debut aoftt
1993). La circulation venant de la rue de Stalle emprunrera la
partie gauche de 1'avenue Brugmann deja realisee a cc jour. En
direction faubourg, les vehicules venant par 1'avenue De Fre
seront devies par la rue Rouge et 1'avenue de Wolvendael.

4. La phase III (troncon entrc lesquare Marlow et 1'avenue
Coghen, ainsi que le troncon entre 1'avenue dc Boetendael et
1'avenue Messidor) sera terminee aux alentours du
10 septembre 1993.

La phase IV (troncon entre 1'avenue Coghen et 1'avenue de
Boetendael et le troncon entre 1'avenue dc Messidor et la rue
des Carmelites) sera terminee aux alentours du 5 novembre
1993.
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5. De trottoirs van de Brugmannlaan worden vernieuwd
naarmate de werken vorderen. Voor de andere vcrkeersaders
is de gemeente bevoegd.

6. Volgens de informatie, waarover ik beschik, blijft het
verkeer in de Postiljonstraat en in de Dekenijstraat behouden
in zijn huidige vorm. Voor de beslissingen ter zake is enkel de
gemeente bevoegd.

7. De aanleg van een eiland op de De Frelaan, die de auto-
bestuurders van het Marlowplein toelaat om links af te slaan
naar de Dekenijstraat, zai voltooid zijn tegen 9 juli 1993.

Ook het kruispunt De Frelaan/Dekenijstraat zai volledig
voltooid zijn op 9 juli 1993.

8. Het Gewest plant geen asfalteringswerken in de De-
kenijstraat. Deze straat is een gemeenteweg.

Vraag nr. 416 van de heer Roelants du Vivier d.d. 3 mei 1993
(Fr.):
Studies in het kader van hetprogramma Thermic van de

EEG en gebruik van elektrische voertuigen.
Is de Minister op de hoogte van het bestaan van een interna-

tionale vereniging Citelec die een dertigtal Europese steden
bijeenbrengt die belang stellen in het gebruik van elektrische
voertuigen ? Citelec werd gesticht op 2 februari 1990 onder de
bescherming van de Europese Gemeenschap.

De zetel van Citelec is gevestigd te Brussel en wordt gehuis-
vest bij een gespecialiseerde dienst van de VUB.

Toch is er maar 6en gemeente van het Gewest die is lid van
Citelec: Sint-Lambrechts-Woluwe. Men kan zich trouwens
afvragen of de aanwezigheid van het Gewest in zijn geheel in
deze vereniging die steden en gemeenten groepeert die voertui-
gen met elektrische aandrijving willen gebruiken, niet zou
verantwoord zijn ten opzichte van de politieproblemen, de
verkeers- en vervoerproblemen die zich stellen op hun grond-
gebied.

Citelec coordineert bovendien verschillende studies in her
kader van het programma Thermic van de Europese Gemeen-
schap, waaronder een demonstrariep reject overge'l'ntegreerde
systemen voor verkeersbeleid waarbij talrijke bussen met
gevorderde hybride elektrische nineties in de steden worden
ingevoerd; een project waaraan de ULB deelneemt.

Kent de Minister dit project ?
AntwtwrdsMun diensten hebben nooit weet gehad van het

bestaan van Citelec.
Het Gewest zai evenwel met belangstelling de studies

opvolgen in verband met het gebruik van elektrische voertui-
gen,

Ik verzoek mijn diensten om alle nuttige informatie in te
winnen over de vereniging Citelec. Het Gewest is overigens
betrokken bij het programma Thermie, via de MIVB.

We nemen op actieve wijze deel aan andere Europese pro-
gramma's (Drive en Medurbes), evenals aan verschillende
verenigingen van steden in dit kader (Polis en Gart). Gelet op
de omvang van het Gewest en de menselijke hulpbronnen,
waarover we beschikken, moeten we met zorg de pro-
gramma's kiezen waaraan we deelnemen, en ons beperken tot
deze die naar onze mening voorrang moeten krijgen en die we
met doeltreffendheid kunnen opvolgen.

Vraag nr. 417 van de heer Galand d.d. 10 mei 1993 (Fr.):
De veiligheid van de werknemers ran de MIVB en van de

gebruikers.
De Minister heeft voor de jarcn 1990 en 1991 reeds meer-

maals en uitvoerig geantwoord op de vragen betreffende dit

5. Les trottoirs de 1'avenue Brugmann sont renouveles au
fur et a mesure de 1'avancement des travaux. Les autres arteres
sont du ressort communal.

6. Selon mcs informations, la circulation dans la rue du
Postilion et dans la rue du Doyenne est maintenue dans la con-
figuration actuelle. Les d6cisions en la matiere relevent exclu-
sivement de la commune.

7. L'amenagement d'un Tlot dans 1'avenue De Fre permet-
tant aux automobilistes venant du square Marlow de tourner
a gauche vers la rue du Doyenne sera acheve d'ici Ie 9 juillet
1993.

Le carrefour avenue De Fre/rue du Doyenne sera acheve
completement le 9 juillet 1993 egalement.

8. La Region ne prevoit pas de travaux d'asphaltage dans
la rue du Doyenne, cette voirie etant communale.

Question n° 416 de M. Roelants du Vivier du 3 mai 1993 (Fr.):

Etudes dans le cadre du programme Thermic de la CEE et
emploi de vehicules electriques.

Monsieur le Ministre est-il au courant de 1'existence de
1'association internationale Citelec, rassemblant une tren-
taine de villes europeennes interessees par 1'emploi de vehicu-
les electriques, qui a etc fondee le 2 fevrier 1990 sous 1'egide de
la Communaut6 europeenne?

Le siege de Citelec est situe a Bruxelles et est heberge par un
service specialise de la VUB.

Pourtant, seule une commune de la Region est membre de
Citelec; Woluwe-Saint-Lambert. On peut d'ailleurs se
demander si la presence de la Region dans son ensemble ne se
justifierait pas au sein de cette association qui regroupe villes
et communes qui desirent experimenter 1'apport des vehicules
a traction electrique en regard des problemes de pollution, de
trafic et de transport qui se posent sur leur territoire.

Par ailleurs, Citelec coordonne diverses etudes dans le cadre
du programme Thermic de la Communaute europeenne, dont
un «projet de demonstration pour des systemes integres de
gestion du trafic qui comprendl'introduction dans les villes de
flottes de bus aux fonctions hybrides/electriques avancees»,
auquel participe 1'ULB.

Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de ce projet ?
Reponse: Mes services n'ont jamais eu connaissance de

1'existence de Citelec.
La Region suivra neanmoins avec interet les etudes relatives

a 1'emploi des vehicules 6lectriques.

Je charge mcs services de prendre toutes les informations
utiles sur fassociation Citelec. Par ailleurs, la Region est asso-
ciee au programme Thermie par le biais de la STIB.

Nous participons activement a d'autres programmes euro-
peens (Drive et Medurbes) ainsi qu'a diverses associations de
villes dans le cadre (Polis et Gart). Vu la raille de la Region et
les ressources humaines dont nous disposons, nous sommes
amenes a choisir avec soins les programmes auxquels nous
participons et a nous limiter a ceux qui nous semblent priori-
taires et que nous sommes a meme de suivre avec efficacite.

Question n° 417 de M. Galand du 10 mai 1993 (Fr.):
La securite des travail/ears de la STIB et des usagers.

Le Ministre, a plusieurs reprises deja, a, de facon assez
exhaustive, repondu aux questions sur ce sujet pour les annees
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onderwerp. Daar het belangrijk is de cijfers van jaar tot jaar te
kunnen vergelijken, vraag ik de Minister dus me betreffende
het personeel van de MIVB volgende gegevens mee te delen:

1. het aantal arbeidsongevallen waarvan de werknemers
van de MIVB in 1992 op de werkplaatsen het slachtoffer zijn
geweest en de opsplitsing van deze ongevallen volgens de
plaats waar werd gewerkt,

2. de ernst en de frequentie van deze arbeidsongevallen in
1992 en de vergelijking met 1991;

3.- de bijkomendc maatregelen ter preventie van deze
ongevallen voor 1992.

Wat de gebruikers betreft, had ik graag van de Minister het
aantal opgetekende ongevallen en net aantal aanrandingen
waarvan zc in 1992 het slachtoffer zijn geweest, in de stations
van het net van de MIVB of tijdens hun traject, alsmede de
opsplitsing van deze cijfers volgens de plaatsen waar deze
ongevallen en deze aanrandingen zich hebben voorgedaan en
de vergelijking met de cijfers voor 1991.

Graag ontving ik eveneens vergelijkende gegevens met be-
trekking tot de veiligheid van de werknemers en van de gebrui-
kers van equivalcnte netten voor openbaar vervoer in Europa.
Is het mogelijk te bepalen hoe de MIVB in vergelijking met
deze cijfers voor de dag komt ?

Antwoord: De gestelde vraag betreft in het bijzonder de
interne working van de MIVB.

De vermeldepunten worden behandeld door de dienst Vei-
ligheid, Gezondheid en Ergonomievan deMaatschappij. Ook
wordt er geregeld melding van gemaakt in het Comite voor
Veiligheid en Gezondheid van de onderneming.

1. Aantal arbeidsongevallen waarvan werknemers van de
MIVB in 1990 het slachtoffer zijn geworden op de plaatsen van
tewerkstelling, en onderverdeling volgens plaats van tewerk-
stelling (in vergelijking met 1991)

1992 1991

Heel de onderneming 618 776
Bedienden 37 44
Vast materieel 88 123
Rollend materieel 87 203
Exploitatie 394 393
Algemene diensten 12 13

2. Onderverdeling van de verschillende ongevallen die een
tijdelijke of een permanente arbeidsongeschiktheid hebben
veroorzaakt (in vergelijking met 1991)

Tijdelijke Voorriene
ongeschikt- pnmanente

heid ongeschlkt-
held

1992 1991 1992 1991

Heel de onderneming 580 741 38 35
Bedienden 35 40 2 4
Vast materieel 81 118 7 5
Rollend materieel 78 197 9 6
Exploitatie 374 373 20 20
Algemene diensten 12 13 — —

1990 et 1991. Vu rinteret de pouvoir comparer les chiffres
d'annee en annee, je demande done au Ministrc dc bien vou-
loir me communiquer, concernant Ie personnel de la STIB:

1. Ie nombre d'accidents de travail dont ont etc victimes les
travailleurs de la STIB en 1992 sur les lieux de travail et la
repartition de ces accidents d'apres les postes de travail;

2. les taux de gravitc et de frequence de ces accidents de
travail en 1992 et la comparaison avec 1'annee 1991;

3. les mesures complementaires de prevention de ces acci-
dents prises en 1992.

Par rapport aux usagers, je souhaiterais obtenir du Ministre
Ie nombre d'accidents repertories et Ie nombre digressions
dont ils auraient etc victimes en 1992, dans les stations du
reseau de la STIB ou durant les trajets, ainsi que la ventilation
de ces chiffres entre les lieux de ces accidents et agressions et la
comparaison avec les chiffres de 1991.

Pourrais-je savoir egalement s'il y a des donnees comparati-
ves au point de vue securite des travailleurs et des usagers entrc
des reseaux de transport public 6quivalents en Europe et per-
mettent-elles de situer Ie niveau dc la STIB a ces points dc vue ?

Reponsa La question posee releve particulierement du
fonctionnement interne de la STIB.

En particulier, les points evoques sont traites par Ie Service
S6curite, Hygiene et Ergonomie de la Societe et font 1'objet de
communications regulieres au Comite de S6curite et
d'Hygiene de 1'entreprise.

A titre informant, quelques chiffres, cxtraits du rapport
annuel du Service Securite, Hygiene et Ergonomie de la
Societe, vous sont communiques.

1. Nombre d'accidents de travail dont ont etc victimes les
travailleurs de la STIB en 1992 sur les lieux de travail et la
repartition d'apres les lieux de travail (en comparaison avec
1991)

1992 1991

Ensemble de 1'entreprise 618 776
Employes 37 44
Materiel fixe 88 123
Materiel roulant 87 203
Exploitation 394 393
Services g6neraux 12 13

2. Ventilation des differents accidents provoquant une
incapacite temporaire de travail ou une incapacite perma-
nente (en comparaison avec 1991)

incite S ,̂
temporaire prfyue

1992 1991 1992 1S91

Ensemble de 1'entreprise 580 741 38 35
Employes 35 40 2 4
Materiel fixe 81 118 7 5
Materiel roulant 78 197 9 6
Exploitation 374 373 20 20
Services gen6raux 12 13 — —
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3. Frequentiepercentage en graad van ernst 1991 en 1992 3. Taux de frequence et de gravite 1991 et 1992

Frequentie-
percentage

Graad
van ernst

Taux de
frequence

Taux de
gravitfe

1991
1992

91,90
70,61

1,66
1,56

1991
1992

91,90
70,61

1,66
1,56

Elk jaar stelt de dienst Veiligheid, Gezondheid en Ergono-
mie van de Maatschappij aan het Comite voor Veiligheid, Ge-
zondheid en Ergonomie een reeks maatregelen voor die de
arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden qua Veiligheid,
gezondheid en ergonomie kunnen verbeteren.

Er werden door de dienst Veiligheid, Gezondheid en Ergo-
nomie evenals door de Arbeidsgeneeskundige dienst talrijke
preventieve bezoeken afgelegd op de werkplaatsen. Er werd
daarenboven een grondige analyse van de aangiften van ar-
beidsongevallen uitgevoerd. Deze twee maatregelen hebben
bijgedragen tot een versterking van de technische veiligheids-
middelen die ter beschikking staan van de werknemers.

Er zijn door dezelfde diensten bovendien mformarie- en
vormingslessen gegeven over veilige werktechnieken.

Wat betreft dc gebruikers, worden de volgende tabellen ver-
strekt in bijiage:

— de onderverdeling van de gewonden voor het jaar 1991
en 1992 (bijiagen 1 en 2);

— de lijst van de ernstige incidenten per station in 1992
(MIVB-cijfers), (tabellen 4A en 4B);

— de lijst van de ernstige incidenten per station in 1992
(cijfers van de politiediensten), (tabel 5).

b) Gekwersten in 1992

Comme chaque annee. Ie Service Securite, Hygiene et Ergo-
nomie de la Societe a propose au Comite de Securite, Hygiene
et Ergonomie un certain nombre de mesures susceptibles
d'ameiiorer les conditions de travail des agents en matiere de
securite, d'hygiene et d'ergonomie,

De nombreuses visites de prevention ont ete realisees sur les
lieux de travail par les Services de Securite, d'Hygiene et
d'Ergonomie ainsi que de la Medecine du Travail. De plus,
une analyse approfondie des declarations d'accidents du tra-
vail a etc realisee. Ces deux mesures ont contribue a un renfor-
cement des moyens techniques de securite mis a la disposition
des travailleurs.

En outre, des seances d'information et de formation aux
techniques de travail en securite ont etc donnees par les memes
services.

En ce qui concerne les usagers, les tableaux suivants sont
transmis, en annexe:

— la repartition des blesses pour les annees 1991 et 1992
(annexes 1 et 2);

— Ie releve des incidents graves par station en 1992 (chif-
fres STIB), (tableau 4A et 4B);

— Ie releve des incidents graves par station en 1992 (chif-
fres police), (tableau 5).

b) Bless6s en 1992

Transportmiddd

Mode dc transport

Km-rijtuigcn. — Km-voitures

Pliatscn km. — Places km offertes

— Aanrijdingen. — Collisions
— Botsingcn. — Tamponnements
— Ontsporhgen. — Deraillements
— Andcre one. reiz. — AuL ace. voyag.
— Ong. TOOimjgang. — Ace. passants
— Diversen. — Ace. divcis

Tram!

Trait

Nombre

Aantal

40
69

111
46
34

iopgron

mays de

1004l5(

1542+

Frequi

Frequi

10000
km

0,040
0,069

0,111
0,046
0,034

dniveau

surface

»

10

:ntie per

sncc par

1 m. pi.

0,026
0,045

0,072
0,030
0,022

Nombre

Aantal

18
2

18

Premetri

Ptemtoi

140685

21610

Freqm

Frfqui

10000
km

0,128
0,014
0,128

0

3

0

1

•ntic per

•nee par

1 m. pi.

0,083
0,009
0,083

Nombre

Aantal

46
1

140

Metro

Metro

380064C

263402J

Frequer

Frequer

10000
km

0,121
0,003
0,368

1

itie per

ice par

1 m. pi.

0,017
0,000
0,053

A
1

Nombre

Aantal

63
I

318
25
34

Autobus 4
Minibus

utobussen
^inibussa

Z141282(

19821ft

Frequel

Frfquel

10000
km

0,025

0,149
0,012
0,018

+
1

!

itie per

ice par

1 m. pi.

0,027
0,001

0,160
0,013
0,017

Nombre

Aantal

93
70

493 •
74

226

Totaal

Total

J666192]

6376SM

Frcquci

Frequel

10000
km

0,025
0,019

0,134
0,020
0,062

1

>

itie per

ice par

1 m. pi.

0,015
0,011

0,077
0,012
0,035

Totaal. — Total 300 0,299 0,194 38 0,270 0,176 187 0,492 0,071 431 0,201 0,217 958 0,026 0,150

405
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Het vorige jaar, was het aantal gekwetsten L'annee precedente, la repartition des blesses 6tait la suivantc

Transportmiddcl

Mode de transport

Trams op grondniveau

Tramways dc surface

Premetro

Premetro

Metro

Metro

Autobus +
Minibus

Autobussen +
Minibusscn

Totaal

Total

Kin-rijtuigen. — Km-voiturcs

Plaatsen km. — Places km offcrtes

9766307

1506177

1370 283

211314

11106 830

2332434

20132834

1794 791

42376854

5 844 716

Frequentic per

Frequence par

Frequcntic pet

Frequence par

Frequentic per

Frequence par

Frequentic per

Frequence par

Frequentic per

Frequence par

Nombre 10000
km 1 m. pi.

Aantal Aantal

Nombre 10 000
km 1 m. pi.

Nombre 10000

Aantal
km 1 m. pi.

Nombre 10000

Aantal
km 1 ra. pi.

Nombre in 000

Aantal
km 1m. pi.

Tonal.— Total 208 0,213 0,138 35 0,255 0,166 W 0,149 0,071 340 0,169 0,189 749 0,177 0,128

c) Aantal gekwetsten in 1991 c) Repartition des blesses en 1991

Transportmiddcl

Mode dc transport

Km-rijtulgen. — Km-voiturcs

Plaatsen km. — Places km offertes

— AanrijA'ngen. — Collisions
— Botsingen. — Tamponnements
— Ontsporingen. — Deraillemcnts
— Andere ong. rciz. — Aut. ace. voyag.
— Ong. voorbijgang. — Ace. passants
— Diversen. — Ace. divers

Trams op grondniveau

Tramways de surface

9766907

1506177000

Frequentic per

Frequence par

Nombre 10 000
— km 1 m. pi.

Aantal

27 0,023 0,018

117 0,120 0,078
33 0,034 0,022
31 0,032 0,021

Prenetro

Pttactro

1370283

211 314 000

Frequentic per

Frequence par

Nombre 10 000
— km 1 m. pi.

Aantal

— — — — — — 23 0,011 0.013

25 0,182 0,118

10 0,073 0,047

Metro

Metro

11 106 830

2332424000

Frequentic per

Frequence par

Nombre 10 000
— km 1 m. pi.

Aantal

42 0,038 0,018
I 0,011 —

123 0,111 0,053

Autobus +
Minibus

Autobussen +
Minibusscn

20132834

1794791000

Frequentic per

Frequence par

Nombre 10 000
— km 1 in. pi.

Aantal

255 0,127 0,142
31 0,015 0,017
31 0,015 0,017

Totaal

Total

42376854

5844716000

Frequcntle per

Frequence par

NoBbre 10 000
— km 1 B. pi.

Aantal

50 0,012 0,060

439 0,104 0,020
65 0,015 0,010

195' 0,046 0,020

Totaal. — Total 208 0,213 0,138 35 0,255 0,166 166 0,149 0,071 340 0,169 0,189 749 0,177 0,120

Het vorige jaar, was het aantal gekwetsten L'annee precedente, la repartition des blesses etait la suivante

Transportmiddcl

Mode de transport

Km-rijtuigen. — Km-voitures

Plaatfenkm.—Places km offertes

Trams op grondniveau

Tramways dc surface

9522927

1461498 000

Frequentie per

Frequence par

Nombre 10 ooo
— km 1 m. pi.

Aantal

Premetro

Premetro

1425995

218849000

Frequentie per

Frequence par

Nombre 10 000
— km 1 m. pi.

Aantal •

Metro

Metro

10 780 518

2263909000

Frequentie per

Frequence par

Nombre 10 000
— km 1 m. pi.

Aantal

Autobus +
Minibus

Autobussen +
Minibusscn

19 572 756

1730 495 000

Frequentie per

Frequence par

Nombre 10 000
— km 1 in. pi.

Aantal

Totaal

Total

41302196

5674751000

Frcquentie per

Frequence par

Nombre 10 000
— km 1 m. pi.

Aantal

Totaal. — Total 196 0,206 0,134 32 0,224 0,146 202 0,187 0,089 327 0,167 0,189 757 0,183 0,100
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TABEL 4 A

Overzicht van de ernstige incidcnten per
(cijfers van de politiediensten):

Station

De Brouckere
Centraal Station/Gare Centrale
Park/Pare
Kunst-Wet/Arts-Loi
Maalbeek/Maelbeek
Schuman
Merode/Merode

• Montgomery
J. Charlotte
Gribaumont
Tomberg
Roodebeek
Vandervelde
Alma
Kraainem
Stokkel/Stockel
Thieffry
Perillon
Hankar
Delta
Beaulieu
Demey
Debroux
Sint-Katelijne/Sainte-Catherine
Graaf van Vlaanderen/Comte de Flandre
Zwarte Vijvers/Erangs Noirs
Veeweide/Veeweyde
Sint-Guido/Saint-Guidon
Aumale
Jacques Brel
Weststation/Gare de 1'Ouest
Beekkant

aorden - Brusselse
- Conseil de la Re

station in 1991

Aanrandingen
—

Agressions

40
4
0
8
3
3
2
6
0
1
2

17
2
5
3
1
0
0
3
1
1
2
1
5
9
7
0
3
0
0
1
6

Hoofdstedelijke
gion de Bruxelle,

TABLEAU 4 A

Releve des
police):

Zeden
—

Mosurs

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0

Raad - 13 juli 1
s-Capitale - 13 j

incidents graves

ZaIckenroUen
—

Vol a la tire

48
18
4

23
2
2
5
7
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
2
0
0
2
2
0
7
6
0
0
0
1
0
2

993 (nr. 32)
uillet 1993 (n° 32) J^J

par station en 1991 (chiffres

Allerhande
diefstallen Totaal

— —
Vols Total

divers

27 115
15 37
0 4
9 41
1 7
1 6
1 8
0 13
0 0
0 1
0 3
1 20
0 2
0 6
0 3
0 2
0 0
0 0
0 6
0 1
0 1
0 4
0 3
2 9
0 16
0 14
0 0
1 4
0 0
0 1
0 1
0 8
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TABE

Overzicht van de ernstige ii
(cijfers van de politiediensten)

Station

Ossegem
Simonis
Belgica
Pannenhuis
Bockstael
Stuyvenberg
Houba Brugman
Heizel/Heysel
Luxemburg/Luxembourg
Naamse Poort/Porte de Namur
Louiza/Louise
Munthof/H6tel des Monnaies
Halle Poort/Porte de Hal
Madou
Kruidtuin/Botanique
Rogier
IJzer/Yser
Ribaucourt
Noordstation/Gare du Nord
Beurs/Bourse
Anneessens
Lemonnier
Zuidstation/Gare du midi
Georges Henri
Diamant
Boileau

Totaal. — Total

Evolutie ten opzichte van vorig jaar. —
par rapport a 1'annee precedente

gen en A
et Repor

L 4 B

ncidenten

ntwoordcn - Brusselse
ises - Con.seil de la Re

per station in 1991

Aanrandingen
—

Agrcssions

5
5
3
4
4
1
1
5
4
2
3
3
3
9

19
34
6
6
3

20
19
13
5
2
7
1

323

Evolution
+ 41 %

Hoofdstedelijke
gion de Bruxelle

Releve des
police):

Zeden
—

Mceurs

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1

14

+ 16 %

Raad - 13 juli IS
s-Capitale - 13 ju

TABLE/

incidents graves

Zakkenrollen
—

Vol 4 la tire

1
0
0
1
1
0
1
1
3

14
8
0
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TABEL 5

Rangschikking van de stations per type incident voor 1992:

Cijfers MIVB

TABLEAU 5

Classement des stations par types d'incidents pour 1992:

Chiffres STIB

Aanrandingm Zakkcarollen Diefatallen Totaal

Rogier
De Brouckere
Simonis
Halle Poort
Zwarte Vijvers
Noordstation
Beurs
Zuidstation

79/139
of 43 %

(19)
(13)
(10)
(9)
(8)
(8)
(6)
(6)

of 35 %

Rogier
Naamse Poort
Zuidstation
De Brouckere
Kruidtuin
Beurs
Noordstation
Louiza
Kunst-Wet

163/253

(46)
(23)
(20)
(17)
(14)
(12)
(11)
(10)
(10)

Rogier
Madou
Kruidtuin
Stokkel
Sint-Guido
Simonis
Beekkant

68/145
of 47 %

(19)
(12)
(9)
(8)
(7)
(7)
(6)

Rogier
De Brouckere
Zuidstation
Kruidtuin
Naamse Poort
Noordstation
Beurs
Simonis

241/537
of 45 %

(84)
(30)
(26)
(23)
(23)
(19)
(18)
(17)

Agressions

Rogier
De Brouckere
Simonis
Porte de Hal
Etangs Noirs
Gare du Nord
Bourse
Gare du Midi

79/139
soit 43 %

(19)
(13)
(10)
(9)
(8)
(8)
(6)
(6)

Vols i la tire

Rogier
Porre de Namur
Gare du Midi
De Brouckere
Botanique
Bourse
Gare du Nord
Louise
Arts-Loi

163/253
soit 35 %

(46)
(23)
(20)
(17)
(14)
(12)
(11)
(10)
(10)

Vols

Rogier
Madou
Botanique
Stockel
Saint-Guidon
Simonis
Beekkant

68/145
soit 47 %

(19)
(12)

(9)
(8)
(7)
(7)
(6)

Total

Rogier
De Brouckere
Gare du Midi
Botanique
Porte de Namur
Gare du Nord
Bourse
Simonis

241/537
soit 45 %

(84)
(30)
(26)
(23)
(23)
(19)
(18)
(17)

Cijfers politic Chiffres police

Aanrandingcn

DC Brouckere
Rogier
Beurs
Kruidruin
Madou
IJzer
Kunst-Wet
Bockstael
Halle Poort

117/218
of 54%

(30)
(29)
(10)
(9)
(9)
(8)
(8)
(7)
(7)

Zakkenrollen

Rogier
Kunst-Wet
De Brouckere
Centraal Station
Naamse Poort
Louiza

125/189
of 66 %

(46)
(29)
(23)
(11)
(9)
(7)

74/114
of 65 %

Diefstallen

Centraal Station
Rogier
De Brouckere
Kruidtuin
IJzer
Beurs
Zuidstation'

(25)
(13)
(9)
(8)
(7)
(6)
(6)

Totaal

Rogier
De Brouckere
Kunst-Wet
Centraal Station
Kruidtuin
Beurs
IJzer

271/521
of 52%

(88)
(62)
(37)
(36)
(17)
(16)
(15)
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Agressions

De Brouckere
Rogier
Bourse
Botanique
Madou
Yser
Arts-Loi
Bockstae!
Force de Hal

117/218
soil 54 %

(30)
(29)
(10)

(9)
(9)
(8)
(8)
(7)
(7)

Vols i la tire

Rogier
Arts-Loi
De Brouckere
Gare centrale
Porte de Namur
Louise

125/189
soit 66 %

(46)
(29)
(23)
(11)

(9)
(7)

Vols

Gare centrale
Rogier
De Brouckere
Botanique
Yser
Bourse
Gare du Midi

74/114
soit 65 %

(25)
(13)
(9)
(8)
(7)
(6)
(6)

271/521
soit 52 %

Total

Rogier
De Brouckere
Arts-Loi
Gare centrale
Botanique
Bourse
Yser

(88)
(62)
(37)
(36)
(17)
(16)
(15)

Vraag nr. 419 van de heer Demannez d.d. 14 mei 1993 (Fr.):

Aanpassiag van hetjwidiscbe stelsel van de wegen aan de
Brusselse noden.

De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten heeft een
paar jaar geleden een studie gemaakt en een wetsvoorstel inge-
diend houdende de verduidelijking van het juridische statuut
van de wegen. Deze stap, waartoehet initiatieftoen op natio-
naal vlak is genomen, had tot doel deze complexe materie van
ons juridisch bestel te unifigren en onder andere de volgende
problemen op te lessen:

— de bestraffing van privarieve inbreuken op dc weg;

— de rechten en de plichten van de beheerdcrs;

— de aan de wegconcessionarissen zoals de RTT op te leg-
gen discipline;

— de procedures voor de overdracht van gemeentelijke
wegen aan het Gewest en vice-versa;

de afbakening met de eigendommen van de buurtbewo-

Question h° 419 de M. Demannez du 14 mai 1993 (Fr.):

Adaptation du regime juridique de la voirie aux specificites
bruxelloises.

L'Union des Villes et Communes Beiges avait, il y a quel-
ques annees, produit une etude et une proposition legislative
portant clarification du statut juridique dc la voirie. Cette
demarche, initiee a cette epoque au niveau national, avait
pour objet d'unifier cette matiere complexe de notrc ordre
juridique, et de rencontrer notammenr les problcmes sui-
vants:

— la sanction des empietements privatifs sur la voirie;

— les droits et devoirs des gestionnaires;

— la discipline a imposer aux concessionnaires de voirie
comme la RTT;

— les procedures de transfert de voiries communales a la
Region, et vice-versa;

— la delimitation avec les proprietes riveraines,
ners;

— enz.

Heefr de heer Minister stappen ondernomen om het juri-
disch stelsel van de wegen te moderniseren en het aan de sped-
fieke Brusselse noden aan te passen?

Zo ja, tegen weike datum zai er bij de Hoofdstedelijke Raad
een tekst worden ingediend om deze problematiek te regelen ?

Antwoord.'Ik heb de eer om het geacht lid crop te wijzen dat
het juridisch statuut van het wegennet dringend zou moeten
worden gemoderniseerd teneinde op een meer aangepaste
wijze in tc gaan op de eisen van de burgers op her vlak van het
verkeer, om welk verkeersmiddel het zich ook moge handelen.

Dat is de reden waarom ik vanaf het einde van 1990 door een
gespecialiseerde werkgroep een voorontwerp van organieke
ordonnantie heb laten opstellen voor het wegennet. Deze
werkgroep bestond uit leden van mijn Kabinet, de betrokken
personen van de administratie en een gespecialiseerd advoka-
tenkantoor.

Het ontwerp, dat in het begin van de jaren 1980 werd gerea-
liseerd door de Vereniging van Belgische Steden en Gemeen-
ten, is een van de inspiratiebronnen geweest tijdens die
werkzaamheden, net als de spedfieke noden waarmee de
administratie werd gekonfronteerd bij het beheer van de
wegen met een stedeTijk karakter.

— etc.

Monsieur Ie Minisrre a-t-il entrepris une demarche en vuc
de moderniser Ie regime juridique de la voirie ct de 1'adaptcr
aux specificites bruxelloises?

Si ouij quand Ie Conseil regional peut-il esperer voir un
texte depose sur son bureau pour regler cette probl6matiquc ?

Reponse: J'ai 1'honneur de signaler a 1'honorable membre
que Ie statut juridique de la voirie aurait grandement besoin
d'etre modernise afin de repondreplus adequatement aux exi-
gences des citoyens en matiere dc circulation, par quelque
mode que ce soit.

Cest la raison pour laquelle j'ai entrepris, des la fin dc
1'annee 1990, de faire elaborer, par un groupe de travail spe-
cialise, un avant-projet d'ordonnance organique de la voirie.
Ce groupe de travail comportait des membres de mon Cabi-
net, les personnes concernees par cette question au sein de mon
administration et un bureau d'avocats specialises.

Le projet realis6 au debut des annees 1980 par 1'Union des
villes et des communes beiges fut 1'une des sources d'inspira-
tion de ce travail, tout comme le furent les besoins spfedfiques
rencontres par 1'administration dans la gestion des voiries a
caractere urbain.
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Deze werkgroep heeft een voorontwerp van ordonnantie
opgesteld dat in juli 1991 ter advies werd voorgelegd aan de
Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten.

Dit advies werd opgenomen in het voorontwerp. nadat was
overgegaan tot talrijke bijkomende verfijningen, werd het in
apriH992 gocdgekeurd door de Executieve en voorgelegd aan
de afdeling « Wetgeving » van de Raad van State.

In zijn'advies betwist de Raad van State op fundamentele
wijze de bevoegdheid van de Gewesten om voor deze materie
wetten te maken. De aangehaalde reden is het feit dat het
geheel van bevoegdheden, dat is overgedragen aan de Gewes-
ten, enkel betrekking heeft op het openbaar vervoer en de
openbare werken op de nationale wegen en de aanhorigheden
ervan.

Zo moeten volgens de Raad van State de « wegen » worden
opgevat als de « gewestwcgen », en zou de overdracht van het
beheer ervan niet de overdracht meebrengen van het recht om
wetten te maken die van toepassing zijn op de gemeente- en de
provinciewegen. Dat zou door artikel 108 van de Grondwet
worden voorbehouden aan de nationale wetgever.

Deze uiterst tekstuele interpretatic van de bijzondere wet
maakt cen modernisering en unificatie van de wetgeving op de
wegen onmogelijk. Deze onderwerpt deze wetgeving immers
aan twee wetgevers die elkaar beconcurreren op hetzelfde
gebied, te weten, de Staat voor de gemeentewegen en het
Gewest voor het gewestelijk wegennet.

Zich zonder enige reactie schikken naar dit advies, zou heb-
ben geleid tot een definitieve stopzetting van ons projekt, dit
terwiji de Staat nooit het voornemen heeft gehad om een
gedeelte van de bevoegdheden ter zake te behouden, en aan de
Gewesten bovendien het bevoegde personeel heeft overgedra-
gen.

Ik heb dan ook aan de Interministeriele Conferentie van
Verkeerswezen en Infrastructuur (ICVI) voorgesteld om de
bijzondere wet re preciseren teneinde aan de Gewesten de zorg
over te dragen voor een regeling van het juridisch statuut van
het wegennet op hun grondgebied.

De ICVI hechtte tijdens haar vergadering van 17 november
1992 haar goedkeuring aan het beginsel van deze verduidelij-
king en bereikte een akkoord over een tekst tijdens haar zitting
van 16 februari laatstleden. Zo werd besloten om aan het
Parlement voor te stellen om in artikel 6, paragraaf 1, X, een
punt l°bis op te nemen dat aan de Gewesten de bevoegdheid
overdraagt voor «het juridisch statuut van het land- en
waterwegennet, wie de beheerder ervan ook wezc, met uitslui-
ting cvenwel van de spoorwegen».

Deze tekst werd goedgekeurd door het Comite belast met de
voorbereiding van de staatshervorming, en zai binnenkort
worden besproken in het Parlement.

Zodra deze tekst gestemd zai zijn, zai de Executieve haar
voorontwerp van organieke ordonnantie voor het wegennet
opnieuw voorleggen aan de Raad van State.

Op deze manier zullen we kunnen ingaan op de bezorgdhe-
den voor een verduidclijking van het statuut van het wegennet,
om een optimaal beheer ervan mogelijk te maken in nauwe
samenwerking met de gemeenten.

Ce groupe de travail a produit un avant-projet d'ordon-
nance, soumis pour avis a ['Union des villes et communes en
juillet 1991.

Cet avis fut integre a 1'avanr-projet, apres avoir precede A
divers affinemenrs complementaires, celui-d fut approuve par
1'Executifen avril 1992, et soumis a la section de legislation du
Conseil d'Etat.

Dans son avis, Ie Conseil d'Etat conieste fondamenta-
lement la competence des regions de legiferer en cette matiere.
La raison invoquee est que Ie bloc de competence transfere aux
regions ne concerne que les transports en commun et les tra-
vaux publics sur les routes nationales et leurs dependances.

Ainsi, pour Ie Conseil d'Etat, les routes doivent etre enten-
dues comme les seules voiries regionales, et Ie transfert de leur
gestion n'entralne pas Ie transfert du droit de legiferer relative-
ment aux voiries communales ou provinciales, qui seraient
reservees au legislateur national par Particle 108 de la consti-
tution.

Cette interpretation tres textuelle de la loi speciale rend
impossible la modernisation et 1'unification de la legislation
sur la voirie, puisqu'elle la soumet a deux legislateurs concur-
rents sur un meme territoire, a savoir 1'Etat pour la voirie com-
munale et la Region pour la voirie regionale.

Se ranger sans reagir a cet avis aurait mene a 1'arret definitif
de notre projet, alors meme que 1'Etat n'avait jamais eu
1'intention de garder une partie de la competence en cette
matiere et avait, par ailleurs, transfere aux Regions Ie person-
nel affecte a ces questions.

J'ai des lors propose a la Conference Interministerielle des
Communications et de 1'Infrasrructure (CICI) de preciser la loi
speciale a cet egard, afin de transferer aux Regions Ie soin de
regler Ie regime juridique de la voirie sur leurs territoires.

La CICI a approuve Ie principe de cette precision lors de sa
reunion du 17 novembre 1992 et s'est mise d'accord sur un
texte au cours de sa seance du 16 fevrier dernier. Ainsi, il a ete
decide de proposer au Parlement d'inserer a 1'arricle 6, para-
graphe I", X, un point l°bis transferant aux Regions les com-
petence sur «\e regime juridique de la voirie terrestre et
hydraulique, quel qu'en soit Ie gestionnaire, a 1'exclusion des
chemins de fer».

Ce texte a ete approuve par Ie Comite de preparation de la
reforme de 1'Etat, et sera prochainement soumis aux discus-
sions parlementaires.

Des que ce texte est vote, 1'Execurifsoumettra une nouvelle
fois son avont-projet d'ordonnance organique de la voirie au
Conseil d'Etat.

Nous pourrons repondre ainsi aux preoccupations de clari-
fication du regime de la voirie, pour en permettre une gestion
optimale et ce, en collaboration etroite avec les autorites com-
munales.

Vraag nr. 420 van mevrouw Grouwels d.d. 24 mei 1993 (N.):
Bouw van garages in het van het verkeer gesloten gedeelte

van de Luxemburgstraat.
In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 549 antwoordt de

Minister-Voorzitter dat er toelating werd verleend tot het
bouwcn van garages in een nog tc bouwcn kantoorgcbouw
gelegen in dc Luxemburgstraat tussen de Kleine Ring en de
Handelsstraat.

Question n° 420 de Mme Grouwels du 24 mci 1993 (N.):
Construction de garages dans la rue du Luxembourg, fer-

mee a la circulation.
A ma question ecrite n° 549, Ie Ministre-President a

repondu qu'il avait autorise la construction de garages dans
un immeuble dc bureaux encore a construirc sis rue du Luxem-
bourg, entre la Petite Ceinture et la rue du Commerce.
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Dit gedeelte van de Luxemburgstraat wordt afgesloten vol-
gcns een door u opgemaakt infrascruktuurplan.

Het was uw bedoeling om op deze strook van de Luxem-
burgstraat uitsluitend bussen van de MIVB, fietsers en voet-
gangers toe te laten, met uitzondering voor de hulpdiensten en
leveranciers.

Uw goede intentic wordt natuurlijk tegengesproken door
deze bouwtoelating met garages.

Zai u in deze strook dan toch privewagens toelaten en op
welkc manier voorziet u een opiossing voor deze op zijn minst
dubbelzinnige situatie ?

Aatwoordi\\a heb de eer om het geacht lid mede te delen dat
de geplande maatregelen voor de Luxemburgstraat er vooral
op gericht zijn, het transitverkeer van personenwagens te ver-
hinderen, en hoofdzakelijk het verkeer dat uitkomt op het
Troonplein. Daartoe werd het cenrichtingverkeer (bussen uit-
gezonderd) ingevoerd op dit vak van de Luxemburgstraat.

Het vak tussen de Handelsstraat en de Kleine Ring is voor-
behoudcn aan de bussen en toegelaten voertuigen. Om de
prive-voertuigen er niet toe aan te zctten deze bepaling te over-
treden, zai de toegang tot de parkeerruimte van het gebouw in
kwestie enkel toegelaten zijn vanuit de Handelsstraat via de
Montoyerstraat.

Het bedoelde kantoorgebouw telt slechts 50 parkeerplaat-
sen. Dit kan enkel aanleiding geven tot een verkeer dat ontoe-
reikend is om het openbaar vervoer te hinderen.

Ik wens te preciseren dat ik desrijds de bevoegde autoritei-
ten heb ingelicht over de genomen maatregelen en deze heb
verzocht om voor dit gebouw een ingang te voorzien via de
Handelsstraat, op basis van overeenkomsten te sluiten tussen
de promotor en de eigenaars van de aangrenzende gebouwen.

Un plan d'infrastructure etabli par vos soins fermc cette par-
tie de la rue du Luxembourg.

Votre objectif etait de reserver cettc partie dc la rue du
Luxembourg aux sculs bus de la STIB, aux cyclistes ct aux
pietons, a 1'exception des services de secours et des fournis-
seurs.

L'autorisation de construire des garages vient naturellc-
ment contrecarrer ces bonnes intentions.

Allez-vous des lors autoriser malgre tout des vehicules pri-
ves dans cette partie de la rue, et comment comptez-vous
resoudrc cette situation pour Ie moins ambiguc?

Repoases'yw. 1'honneur de faire savoir a 1'honorablc mcm-
bre que les dispositions prevues rue du Luxembourg visent
essenriellement a empecher la circulation de transit de voitures
privees et principalement celle debouchant place du Tr6nc;
celle-ci est supprimee en mettant cc troncon de la rue du
Luxembourg a sens unique (excepte bus).

A cet effet. Ie troncon entre la rue du Commerce et la Petite
Ceinture est reserve aux bus et vehicules autorises. Pour nc pas
inciter les vehicules prives a enfreindre cette disposition,
1'acces au parking de 1'immeuble en question nc sera autorise
qu'a partir de la rue du Commerce via la rue Montoyer.

L'ensemble de bureaux en question, ne comportc quc
50 places de parking, ce qui ne peut donner lieu qu'a unc circu-
lation suffisamment faible pour ne pas etre une gene pour les
transports en commun.

Je tiens a predser que j'avais en temps utile averti les autori-
tes competences des dispositions prises et de veiller a organiser
un acces a cet immeubfe par la rue du Commerce moyennant
des accords a conclure entre Ie promoteur et des proprietaires
voisins.

Vraag nr. 421 van de heer De Grave d.d. 26 mei 1993 (Fr.):

Overzicht ran de overheidsopdrachten van het departe-
ment in 1991 en 1992.

Om de burgers zo objectiefen zo duidelijk mogelijk te kun-
nen inlichten vragen wij de heer Minister ons de volgende
informatie mede te delen:

— de wijze waarop de verschillende door zijn departement
in 1991 en 1992 toegekende opdrachten werden gesloten;

— dc respectievelijke begin- en eindbedragen en het aantal
positieve of negatieve afrekeningcn voor elk ervan;

Question n° 421 de M. De Grave du 26 mai 1993 (Fr.)!

Aperpu des marches attribuespar Ie departement en 1991 et
1992.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il nous communiquer, pour
1'information la plus claire et la plus objective des citoyens, les
elements suivants:

— Ie mode de passation des differents marches attribues
par son departement en 1991 et 1992;

— les montants respectifs initiaux et finaux dc chaquc
march6 et Ie nombre de decomptes en plus ou en moins pour
chacun d'eux;

— de volledigc lijst met dc ondernemingen die een
opdracht toegewezen kregen.

Autwoord: Ik heb de eer om her geacht lid erover in te
lichten dat hij de antwoorden op zijn verschillende vragen kan
terugvinden in de bijiagcn bij het antwoord op vraag nr. 330
van Raadslid de Lobkowicz. Er zai hem hiervan een kopie
worden overhandigd door de diensten van de Griffie van de
Raad.

In bijiage zai het geacht lid een kopie vinden van voor-
noemde lijst.

la listc exhaustive des firmes auxqucllcs ils ont etc attri-
bues.

Repoase: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable niembre
qu'il trouvera les reponses a ses questions dans les annexes dc
la reponse & la question n° 330 du Conseiller de Lobkowicz,
dont copie de lui a deja etc transmise par les services du grcffc
du Conseil.

L'honorable membre trouvera en annexe unc copic dc la
liste sus-mentionnee.
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Vraag nr. 422 van de heer Roelants du Vivier d.d. 7 juni 1993
(Fr.):

Overecakomstea van het Gewest met de gemeentem over
verkeersplannen.

Onlangs heeft het Gewest een overeenkomst gesloten met
de gemeentc Etterbcek, waarin werd bepaald dat voor de
gehele gemeente Etterbeek een specifiek verkeersplan zou
worden opgesteld, in samenwerking tussen her Gewest en
deze gemeente en op kosten van beide. Dit plan had tot doel het
plaatselijk woonklimaat voorrang te verlenen, dit te bescher-
men tegen het doorgaand verkeer en de aanleg van parkeerge-
legenheden voor de buurtbewoners te bevorderen.

Gaat het hier om een geTsoleerd proefproject of om een aan-
mocdiging ten overstaan van de andere gemeenten die dit ook
zouden willen doen ? Wordt er in dergenjk geval in een zeifde
financiering voorzien ?

Antwoord: De gemeente Etterbeek neemt sedert verschil-
lende jaren op zijn grondgebied op aktieve en positieve wijze
deel aan her gewestelijk verkeersbeleid.

De gemeente had op zijn begroting de bedragen geboekt die
nodig waren voor de uitvoering van een volledige verkeers-
studie. Omwille van de financiele situatie van de gemeente
besloot de voogdij evenwel om deze uitgave niet toe te staan.

Geen enkele reglementering organiseert bovendien
momenteel de subsidiering van zuTke initiatieven. In het kader
van de opbouwende dialoog van mijn diensten met deze
gemeente oesloot ik daarom om deel te nemen aan deze studic
die nu reeds kan worden gezien als een « modelohtwikkeling»
van de studie IRIS.

De gemeentelijke verantwoordelijkheid op het vlak van
verkeersplannen moet volledig worden nagekomen. Etter-
beek heeft er zake een initiatiefgenomen. Ik besloot dit te steu-
nen teneinde de uitvoering ervan mogelijk te maken.

Er werd mij geen enkele andere aanvraag gedaan.

Bij gebrek aan een reglementering voor «gesubsidieerde
werken» zullen deze gevafper geval worden onderzocht. Ook
zullen er eventueel prioriteiten moeten worden bepaald.

Question n° 422 de M. Roelants du Vivier du 7 juin 1993 (Fr.):

Conventions de la Region avec les communes sur des plans
de circulation.

La Region a recemment conclu une convention avec la com-
mune d'Etterbeek, au terme de laquelle un plan de circulation
specifique pour rout Etterbeek sera mis sur pied, a. frais com-
muns, entre la Region et cette commune. L'objecrif annonce
de ce plan esr de privilegier la qualite de 1'habitat local, de
proteger celui-ci centre la circulation de transit et de favoriser
1'instauration de parkings riverains.

S'agit-il d'une action pilote isolee, ou d'un encouragement a
1'egard des autres communes qui desireraient s'engager dans
la meme voie ? Un financement du meme type est-il prevu dans
ce cas ?

Reponse: Depuis plusieurs annees, la commune d'Etter-
beek partidpe activement et positivement aux realisations de
la politique regionale des d6placements sur son terriroire.

La commune avait inscrit a son budget les montants neces-
saires a la realisation d'une etude de circulation complete. Vu
la situation financiere de la commune, la tutelle a decide de ne
pas autoriser cette depense.

Par ailleurs, aucune reglementation n'organise actuelle-
ment la subsidiation de telles initiatives. Aussi dans Ie cadre du
dialogue construcrifque mes services ont avec cette commune,
j'ai decide de m'assoder i cette etude qui s'inscrit d'ores et deja
comme un prolongement «pilote» de 1'etude IRIS.

La responsabilit6 communale en matiere de plans circula-
tion doit etre assumee pleinement. Etterbeek a pris en la
matiere une initiative que j'ai decide de soutenir afin de per-
mettre sa realisation.

Aucune autre demande ne m'a etc adressee.

En 1'absence d'une reglementation «travaux subsidies*, il
conviendra de les examiner au cas par cas et de fixer eventuel-
lement des priorites.

Vraag nr. 423 van de heer Galand d.d. 9 juni 1993 (Fr.):
Veiligheidsmaatregeten van de MIVB na herhaaldelijke

ottgevallen met geknelde reizigers.
De heer Minister is wel degelijk op de hoogte van het

ongeval waarvan een reizigster van de MIVB op 13 april op
buslijn 71 het slachtoffer is geweest, daar hij het slachtoffer
zeif een brief heeft geschreven.

Toen de bus vertrok raakte de arm van deze reizigster klem
tussen de deur. De reizigster werd fysisch en psychologisch
getraumatiseerd.

II verzoek de Minister me mede re delen weike analyse de
MIVB heeft gemaakt van de oorzaken van dit ongeval, hoe-
veel dergelijke ongevallen er de jongste drie jaar hebben
plaatsgehad en weike maatregelen eventueel werden genomen
om dir soort ongevallen te voorkomen.

Worden er na een ongeval waarbij een reiziger van de MIVB
betrokken is, gewoonlijk stappen ondernomen naar de
slachtoffers toe, ten einde hun vertrouwen in het openbaar
vervoer te behouden of te herstellen ?

Question n° 423 de M. Galand du 9 juin 1993 (Fr.):
Mesures de securite de la STIB a la suite d'accidents recents

conceraant des voyageurs winces.
Monsieur Ie Ministre est bien au courant de 1'accident done

a etc victime une cliente de la STIB, Ie 13 avril sur la ligne 71,
puisqu'il a ecrit lui-meme a la victime.

Cette cliente a eu son bras coince dans la porte du bus alors
que celui-ci dcmarrait et elle a etc physiquement et psychologi-
quement traumatisee.

Je prie Ie Ministre de me faire savoir quelle a etc 1'analyse
faite par la STIB des causes de cet accident, combien il y a eu
d'accidents similaires durantles trois dernieres annees et quel-
les ont etc les mesures evenfuelles prises pour prevenir ce type
d'accident.

Apres un accident qui touche la clientele de la STIB, des
demarches sont-elles habitucllement entreprises aupres des
victimes pour maintenir ou retablir leur confiance dans
1'image des transports en commun ?

406
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Wat her vermelde ongeval betreft, kan ik me uiteraard niet
tevreden stellen met een antwoord dat de verantwoor-
delijkheid van de buschauffeur in vraag stelt, zonder rekening
te houden met de moeilijke werkomstandigheden waarin deze
mensen aan de slag zijn.

Antwoord: Uit het onderzoek, dat is verricht door de
MIVB, is gebleken dat dc buschauffeur niets had gemerkr van
het ongeval en over de feiten werd ingelicht door de dienst
dispatching. Hij kan bijgevolg onmogelijk de juiste omstan-
digheden beschrijven waarin het betreurenswaardig ongeval
heeft plaatsgevonden, noch de oorzaken ervan bepalen.

Momentecl wordt een gerechtelijk onderzoek uitgevoerd.

De jurische dienst van de MIVB heeft een onderzoek ver-
richt in dc remise van de kwestieuze bus (Delta), om er het
veiligheidssysreem van de deuren te controleren van bus 71
waarmee zich het ongeval heeft voorgedaan. Hieruit is geble-
ken dat het veiligheidssysteem normaal werkte op het ogen-
blik van de feiten.

Ter informatie dcel ik het geachte lid mee dat de gelegde
bussen, die voornamelijk rijden op lijn 71, uitgerust zijn met
een systeem voor een automatische sluiting van de deuren. Dit
betekent dat de bestuurder aan een hake de deuren
« ontgrendeld ». Indien een reiziger heeft gevraagd om de deu-
ren te openen, dan geschiedt oat automatisch. Deze zullen
open blijven zolang er zich iemand op de gevoelige opstap-
plank bevindt, en zich pas na 5 tot 6 seconden na het vrijmaken
ervan sluiten. De automatische sluiting van de deuren is aan-
gekondigd door middel van pictogrammen die op de deuren
zijn aangebracht.

Het veiligheidssysteem omvat de uitrusting van de randen
van de deuren met gevoelige en syntherische randen. In geval
van een kontakt geven deze randen her bevel tot de heropening
van de deuren, dit voor zover de vieugels een hoek van 5 gra-
den maken met de zijwand van de bus. Deze techniek, die de
ontijdige en herhaalde opening van de deuren vermijdt, is
ruim verspreid en wordt gebruikt door alle Belgische maat-
schappijen van openbaar vervoer.

Tussen 1 januari 1990 en 19 mei 1993 hebben op lijn 71
achtentwintig ongevallen plaatsgevonden waarbij reizigers
gekneld raakten. Behalve Mevrouw Sand-Lebrun werd nie-
mand meegesleurd. Deze lijn wordt jaarlijks gemiddeld door
3 500 000 reizigers gebruikt.

De technische diensten van de MIVB wijzen crop dat er
behalve de systematische controle en een verhoging van de
gevoeligheid van de regelingen van de deuren er aan het onder-
houdspersoneel is gevraagd om tijdens de periodieke onder-
houdsbeurten van de bussen in het bijzonder te waken over dit
veiligheidssysteem, om dit soort ongevallen te voorkomen.

Indien een klant van de MIVB het slachtoffer wordt van een
ongeval en, met name, indien het zich handelt om een ernsrig
ongeval, dan zijn bezoeken voorzien van een afgevaardigde of
van een sociaal assistente.

Toen in dit geval de handtas door onze agent werd gevon-
den aan de eindhalte, heeft een aangestelde van de maatschap-
pij zich naar het ziekenhuis Solbosch begeven, en vervolgens
naar het ziekenhuis van Elsene, waar hij het slachtoffer heeft
teruggevonden en de handras heeft teruggegeven.

Au sujet de 1'accident precite, je ne pourrais evidemment
pas me satisfaire d'une reponse qui ne mette en cause que la
responsabilit6 du conducteur du bus alors quc les incidences
des conditions difficiles de leur travail ne serait pas prise en
compte.

R6poase: II ressort de 1'enquete effectuee par la STIB quc Ie
chauffeur du bus concerne ne s'etant pas rendu compte de
1'accident, a etc prevenu des faits par Ie dispatching. II n'est
done pas a memo dc decrire les circonstanccs exactes de ce
malheureux accident ni d'en determiner les causes.

Une information judiciaire est actuellement en cours.

Le service juridique dc la STIB a mene une enquete au dcp6t
d'attache du bus (Delta) afin de faire verifier le systemc dc
securite de la porte de 1'autobus 71 ou s'est produit i'accident.
II en resulte que le systeme dc securitfc fonctionnait normale-
ment.

Pour information, les autobus articules qui circulentprinci-
palement sur la ligne 71 sont equipes d'un systemc de ferme-
ture automatique, c'est-a-dire qu'arriv6 a 1'arret, 1'agent
«deverrouille» les portes. Si un voyageur a demande 1'ouver-
ture de la porte, celle-ci s'ouvrira automatiquemcnt. Ellc res-
tera ouverte aussi longtemps que quelqu'un se trouvcra sur le
marchc-pied sensible et ne se fera que 5 a 6 secondes apres quc
ce marche-pied ait etc degagfe. La fermeture automatique des
portes'est annoncee aux voyageurs par des pictogrammes
apposes sur celles-ci.

Le systeme de securite consistc en un equipement dc bords
sensibles en matiere synthetique sur le bords des portes. Lors-
qu'il se produit un contact, ces bords provoquent la reouver-
ture des portes pour autant que les battants fassent un angle dc
5 degres avec le long-pan du vehiculc. Cette technique qui evite
la reouverture intempestive et repetee des portes est largement
repandue et utilisee par toutes les societ6s de transport dc per-
sonnes en Belgique.

Pour la periode du 1st janvier 1990 au 19 mai 1993, vingt-
huit accidents sur la ligne 71 ont concernfe des voyageurs coin-
ces. Aucune de ces personnes sauf Madame Sand-Lebrun n'a
etc entratnee. Cette ligne est empruntee chaque anncc en
moyenne par 3 500 000 voyageurs.

Afin de prevenir ce type d'accident, les services techniques
de la STIB signalent qu'en plus de la verification systematiquc
et une augmentation de la sensibilitc des reglages de portes, il a
etc demande au personnel d'entretien de veiller particulie-
rement a ce systeme de security lors des entretiens p6riodiques
des autobus.

Lorsqu'un accident touche la clientele de la STIB et notam-
ment en cas d'accident grave, des visites par un delegu6 ou par
une assistance sociale sont prevues.

Dans le cas evoque, des que le sac a main a etc retrouvS au
terminus par notre agent, un pr6pos6 de la societe s'est rendu a
la clinique Solbosch d'abord, a I'h6pital d'lxelles ensuite, oil il
a pu retrouver la victime et lui remettre son sac a main.

Vraag nr. 424 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):
Europese top in Edinburgh. — Steun van de Europese

Gemeenschap voor bepaalde iafrastractwrwerkea.
Enigc tiJd geleden kondigde de Waalse Executieve bij

monde van Voorzitter Spitaels aan dat de Europese Commis-

Question n° 424 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Sommet ewopien d'Edimbourg. —Soutien dc la Commu-
aautc europeenne pour certains travaux ^infrastructures.

II y a quelque temps, 1'Executif wallon a annonce par la
bouche de son president, M. Spitaels, qu'il avait demandfe une
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sic extra geld werd gevraagd voor de afwerking van een aantal
infrastructuurwerken in Wallonig. Hiermee werd ingegaan
op een beslissing van de Europese Top in Edinburgh. De des-
betreffende dossiers zouden reeds bij de Europese Investe-
ringsbank zijn ingediend.

Kan de heer Minister mij mededelen of er in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest infrastructuurwerken aan de gang zijn
ofworden gepland die in aanmerking kunnen komen voor een
tegemoetkoming van de Europese Gemeenschap ?

Werden desgevallend reeds dossiers bij de Europese Inves-
teringsbank geintroduceerd ? Om weike projecten gaat het ?

Antwoord: Ik heb de eer om het geacht lid erover in te
lichten dat de steun van de Europese Commissie onderworpen
is aan heel bijzondere voorwaarden.

De werven moeten zich bevinden in economisch minderbe-
deelde gewesten of arrondissementen die als dusdanig erkend
zijn door de Commissie. Deze werven hebben bovendien be-
trekking op de aanlegwerken van autosnelwegen of waterwe-
gen die toelaten ontbrekende vakken af te werken van de Inter-
nationale en belangrijke verkeersnetten.

De lopende infrastructuurwerken, die door mijn departe-
ment zijn gepland, zijn slechts van gewestgrensoverschrijdend
belang. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan momenteel
dan ook onmogelijk genieten van de Europese steun voor de
uitvoering ervan,

Destijds heb ik bij de Commissaris voor verkeer, de heer
K. Van Miert, in die zin een aanvraag ingediend.

De huidige situatie is ongunstig voor de steden. Dat is de
reden waarom wij op actieve wijze deelnemen aan twee vere-
nigingen van Europese steden.

De groep Polis heeft tot doel kredieten aan te trekken voor
het programma Drive ten behoeve van de ontwikkelde
technologieen van verkeersbehecr. Brussel wordt voor dit stu-
dieprogramma gesubsidieerd door de EG.

De groep Gait streeft de financiering na, met name door
Europa, van de inspanningen die door de steden worden gele-
verd ten gunste van het openbaar vervoer. Deze Groep maakt
volwaardig deel uit van de Raad van Europese Gemcenren en
Gewesten. In de huidige stand van zaken handelt het zich om
een drukkingsgroep waarvan het secretariaat gedeeltelijk
wordt gefinancierd door Europa.

aide supplementaire a la Commission europeenne pour ter-
miner un certain nombre de travaux d'infrastructures en Wal-
lonie. Cette demandc defererait a unc decision du sommet
europeen d'Edimbourg. Les dossiers y afferents auraient deja
ete introduits aupres de la Banque europeenne d'investisse-
ment.

Le Ministre peut-il me dire si, dans la Region de Bruxelles-
Capitale, il existe des travaux — en cours ou en projet — sus-
ceptibles de bencficier d'une intervention de la CE ?

Le cas echeant, des dossiers ont-ils deja ete introduits aupres
de la Banque europeenne d'investissement ? De quels projets
s'agit-il ?

Repoase: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre

3ue 1'aide de la Commission europeenne est subordonnee a
es conditions bien particulieres.

II faut quo les chantiers se situent dans des regions ou des
arrondissements defavorises economiquement et reconnus
comme tels par la commission. De plus ces chantiers concer-
nent des amenagements d'autoroutes ou de voies navigables
qui permettent d'achever des troncons manquants dans les
reseaux de communications internationales et d'importance.

Les rravaux d'infrastructures en cours programmes par
mon departement n'ayant qu'une importance intra-regionale
il n'est pas possible qu'actuellement la Region de Bruxelles-
Capitale puisse beneficier des aides europeennes pour leur rea-
lisation.

En son temps, j'avais effectue une demande dans ce sens
aupres du Commissaire charge des transports, M.K. Van
Miert.

La situation actuelle est defavorable aux villes. C'est pour-
quoi, nous participons acrivement a deux groupements des
villes europeennes.

Le groupe Polis vise particulierement a attirer des credits au
programme Drive pour les technologies developpees de ges-
rion du trafic. Bruxelles est subsidie dans ce programme d'etu-
des par la CEE.

Le groupe Gart vise a susciter le financement notamment
par 1'Europe des efforts consentis par les villes en faveur des
transports publics. Ce groupe s'integre au Conseil des Com-
munes et Regions d'Europe. Au stade actuel, il s'agit d'un
groupe de pression doht le secretariat est en partie finance par
PEurope.

Vraag nr. 426 van mevrouw Nagy d.d. 15 juni 1993 (Fr.):

De samenstelling van de Gewestelijke Ontwikkelings-
commissie.

Het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest van 13 mei 1993, verschenen in het Belgisch
Staatsbladvw 26 mei 1993, geeft de ledenlijst van de Gewes-
telijke Ontwikkelingscommissie.

Kan de Minister mij zeggen weike manier van aanwijzing
werd vastgelegd inzake de vertegenwoordiging van de Advies-
commissie voor de studie en de verbetering van het openbaar
vervoer waardoor dezc Commissie de mogelijkhcid had twee

. werkgeversvertegenwoordigers te benoemen op de drie die
haar waren toegestaan ?

Question n° 426 de Mme Nagy du 15 juin 1993 (Fr.):

La composition de la Commission Regionale de Develop-
pement.

L'Arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale du
13 mai 1993, paru au Moniteurbeige du 26 mai 1993, donne la
liste des membres de la Commission regionale de developpe-
ment.

En ce qui concerne plus precisement la representation de la
Commission consultative pour 1'etude et 1'amelioration des
transports publics, le Ministre peut-il me dire quel est le mode
de designation qui a ere arretc ct qui a permis ̂  ccttc Commis-
sion de nommer deux representants patronaux sur les trois qui
lui etaient devolus ?
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Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid erover in te
lichten dat het besluit van de Executieve waarnaar zij verwijst
in haar vraag tot de bevoegdheden behoort van de Minister -
Voorzilter.

Ik ben als Minister evenmin bevoegd voor de benoeming
van de vertegenwoordigers van de Adviescommissie voor de
studie en de verbetering van het openbaar vervoer in de Ge-
westelijke Ontwikkelingscommissie.

De Adviescommissie heeft op soevereine wijze haar verte-
genwoordigers aangeduid, rekening houdend met de
bepaalde onverenigbaarheden.

Ik verwijs u dan ook naar het bijgevoegd proces-verbaal van
haar desbetreffende zitring.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que 1'arrete de 1'Executif dont il fait mention dans sa question,
releve des comp6tences du Ministre-President.

La designation des representants dc la Commission consul-
tative pour 1'etude des transports publics au sein de la Com-
mission regionale de developpement ne releve cgalement pas
de ma competence ministenelle.

La Commission consultative a designe souverainement ses
repr6sentants en tenant compte des incompatibilites fixees.

Je vous renvoie a son PV de seance ci-joint.

Vraag nr. 428 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 juni 1993
(Fr.):
Plechtige opening van dc verlenging van lijn 18 en van het

metrostation Clemenceau.

De maatschappij B&cJ Communication werd door uw
Kabinet belast met het coordineren van de feesteliJkheden
naar aanleiding van de verlenging van lijn 18 tot de Dieweg en
de opening van het metrostation Clemenceau, nabij dc
slachthuizen van Anderlecht.

Deze opening heeft plaats op 28 juni eerstkomend en er
worden zowat 180 genodigden verwacht.

Ter plaatse kan een klein ontbijt worden genuttigd.

De maatschappij BScJ Communication wenst de genodig-
den te ontvangen onder een feesttent en met grote parasols
overdekt terras.

Kunt u me over deze feesteliJkheden wat meer details ver-
schaffen? Hoeveel zai dit kosten? Hoe werd de mede-
contractant van het Gewest aangewezen ?

Antwoord: Ik heb de eer om het geacht lid erover in te
lichten dat de prijs voor de inhuldiging van het metrostation
« Clemenceau» en de verlenging van lijn 18 1 129 696 frank
bedraagt (zonder BTW), voor de beide manifestaties. Deze
prijs omvat met name de druk en de verzending van de uitnodi-
gingen, evenals de huur van gcluids- en animariematerieel.

De organisator van deze manifestaties werd onderhands
aangeduid, na raadpleging van drie leveranders.

Question n° 428 de M, de Lobkowicz du 25 juin 1993 (Pr.):

Inauguration duprolongement de la lignc 18 et dc la station
de metro Clemenceau.

La societe B&J Communication a etc mandatee par votrc
Cabinet afin de coordonncr la manifestation orgamsec pour
1'inauguration du prolongement de la lignc 18 jusqu'au Die-
weg ainsi que 1'inauguration de la station de metro Clemen-
ceau, situ6e a proximit6 des abattoirs d'Anderlecht.

Cette manifestation aura lieu Ie 28 juin prochain et environ
180 personnes y sont conviees.

Le service d'un petit dejeuner est organis6 sur place.

La societ6 B&J Communication souhaitc proteger cet
accueil sous un chapiteau et une terrasse couverte de grands
parasols de marche.

Pouvez-vous me preciser les d6tails de cettc manifestation ?
Quel en sera le cout ? Comment a etc design6 Ic co-contractant
de la Region ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que le prix fixe pour 1'inauguration de la station de metro
« Clemenceau » et la prolongation a la ligne 18 cst dc 1129 696
francs (hors TVA) pour ces deux evenements. Ce prix com-
porte entrs autres choses, 1'impression et 1'envoi des cartons
d'invitations ainsi quo la location du materiel de sonorisarion
et d'animation.

L'organisateur de ccs evenements a etc designe par gre a grc
suite a la consultation de trois fournisseurs.

Vraag nr. 429 van mevrouw Nagy d.d. 24 juni 1993 (Fr.):

Recuperatie van het door de Staat toegekende voorschot
voor de pre financiering van dc kleine ring.

In het beheerscontract van de MIVB staat dat de MIVB het
door de Belgische Staat toegekende voorschot (800 000 000
frank) voor de prefinanciering van de werken aan de « kleine
ring» op een wachtrekening mag houden of via lening mag
consolideren. Zij draagt zeTf de lasten die er betrekking op
hebben. Het Gewest zaTzijn inspanningen voortzetten om dit
voorschot bij de Belgische Staat ten voordele van de MIVB te
recupereren.

Gelet op het feit dat tijdens de besprekingen met betrekking
tot het kaderakkoord die door de Minister-Voorzitter gevoerd
werden met geen woord over de recuperatie waarin voorzien
wordt gcrept, vraag ik de Minister me mee te delen weike in-
spanningen het Gewest in die zin heeft geleverd.

Question n° 429 de Mme Nagy du 24 juin 1993 (Fr.):

Recuperation dc 1'avance conscntic par 1'Etat pour le prcG-
nancement de la petite ceinture.

Le contrat de gesrion de la STIB pr6voit que celle-ci «cst
autorisee a. conserver sur un compte d'attente ou a, consolider
par 1'emprunt 1'avance consentie par 1'Etat beige pour le prefi-
nancement des travaux de la «petite ceinture» (800 000 000
de francs). Elle suppone surfonds propres les charges y affc-
rentes. La Region poursuivra ses efforts en vue de recuperer
cette avance aupres de 1'Etat beige, au profit de la STIB ».

Tenant compte du fait que les discussions sur 1'accord cadre
menees par le Ministre-President ne font pas etat dc la recupe-
ration prevue, le Minisrre peut-il me dire qucis efforts onr etc
faits dans ce sens par la Region ?
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Antwoord: Ik heb de eer om het geacht lid erover in re
lichten dat de vereffening van het voorschot gegeven door de
MIVB voor de voorlopige financiering van de kleine ring,
voor rekening van de Belgische Sraat, momenteel wordt be-
sproken in het kader van de onderhandelingen tussen de Brus-
selse en de federale regering. Ik zai niet nalaten om de Raad
hieromtrent in te lichten nahet afsluiten van deze gesprekken.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que Ie reglement de 1'avance consentie par la STIB pour Ie pre-
financement de la petite ceinture pour compte del'Etat beige
est actuellement traitee dans Ie cadre des negociations entre Ie
gouvernement bruxellois et Ie gouvernement federal. Je ne
manquerai pas d'informer Ie Conseil a la conclusion des dis-
cussions.

Vraag nr. 432 van de heer Simonet d.d. 24 juni 1993 (Fr.):

De publikaties van het departement en van de orgaaen die
eronder ressorteren.

Kan de heer Minister me de lijst meedelen van de periodieke
publikaties van zijn departement, van de diverse organen die
eronder ressorteren en van de organen waar zijn departement
toezicht op uitoefent.

Voor eike publikatie vernam ik graag hoe dikwijis ze ver-
schijnt en hoeveel dit gemiddeld kost. Graag vernam ik ook
welkc publikaties artikel bevatten waarvan de auteur niet tot
het bestuur behoort.

Antwoord: Ik heb de eer om het geacht lid erover in te
lichren dat het enige tijdschrifr van mijn departement het tijd-
schrift «Vrij Verkeer» is. Dit tijdschrift verschijnt vijfmaal
per jaar, op 60 000 exemplaren.

De kosrprijs ervan bedraagt ongeveer 400 000 frank per
nummer en omvat de druk en de verdeling ervan.

Dit bedrag wordt volledig gefinancierd door de opbreng-
sten van de reclameadvertenties.

Question n° 432 de M. Simonet du 24 juin 1993 (Fr.):

Les publications du departement et des organismes quien
dependent.

Monsieur Ie Ministre peut-i! me communiquer la liste des
publications periodiques de son departement et des divers or-
ganismes qui en dependent, en ce compris ceux sur lesquels il
exerce une tutelle ?

Pour chaque publication il me serait agreable de connattre
la frequence de la parution et Ie cout moyen. Je souhaiterais
aussi savoir quelles sont les publications qui contiennent des
articles dont 1'auteur est etranger a 1'administration.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que la seule publication periodique emanant de mes departe-
ments est la revue Parcours-Libres editee a 60 000 exemplaires
par numero et ce 5 fois par an.

Le cout est d'environ 400 000 francs par numero et com-
prend 1'impression et la distribution.

Ce montant est entierement pris en charge par les recettes
provenants des insertions publicitaires.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financier!, Begroting,

Openbaar Ambt
en Exteme Betrekkingen

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

De publicitaire kosten van deberichten van de Minister in
verscheidene publikaties.

De Staatssecretaris 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 contact heeft opgenomen om diens berichten te
laten verschijnen, alsmede wat elk bericht heeft gekost.

Antwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid
mee te delen:

Regelmatig voer ik publiciteitsacties teneinde de bevolking
aan te sporen zuinig met energie om te springen.

In 1992 werd in de volgende publicades een advertentie
opgenomen:

— Kiosque Magazine (2 keer), totaal 101 575;

— Publicatie Green Fair, 159 831;

— «Ville et Habitant^ 28 083;

— Spot Magazine, 223 595.

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 fraispublicitaires des messages du Ministre dans di ver-
ses publications.

Le Secretaire d'Etat rente de promouvoir sa politique en
publiant dans differentes publications des messages « d'int6ret
general».

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

Reponse: J'ai 1'honneur de donner a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants:

Regulierement je mene des actions publicitaires afin d'inci-
ter la population de ne pas gaspiller 1'energie.

En 1992 une annonce a etc reprise dans les publications sui-
vantes:

— Kiosque Magazine (2 fois), au total 101 575;

— Publication Green Fair, 159 831;

— Ville et Habitant, 28 083;

— Spot Magazine, 223 595;
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In de publicaties van de volgende verenigingen werd even-
eens een advertentie opgenomen:

— Vlaams Komitee Brussel, 15 000;

— Davidsfonds, 24 000;

— Centrum Derdc Lceftijd, 7 000;

— De Kring Elsene, 10 000.

Tijdens de winter 1992-1993 werd een advertentie-
campagne in verschillende kranten gevoerd. De totale kost-
prijs van deze campagne bedraagt 4 252 126 frank.

In de volgende kranten werd geadverteerd:

— Deze week in Brussel;

— De Brusselse Post;

— Her Laatste Nieuws;

— Het Nieuwsblad;

— VLAN;

— « Belgique n° 1»;

— «Le Soir»;

— « La Libre Belgique ».

In 1992 werden eveneens twee publicitaire acties op Tele-
Bruxelles gevoerd. Totale kostprijs: 291 072 frank.

In 1993 werd in de volgende publicaties een advertentie
opgenomen :

— WIJ, 23 900;

— Kiosque Magazine, 53 775;

— « Moniteur de 1'Environnement», 54 970.

In de publicatie van de volgende vereniging werd eveneens
een advertentie opgenomen:

— Davidsfonds, 28 680.

Voor wat de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandweer en Dringende Medische Hulp betreft, werden de
volgende acties gevoerd:

— 2de editie van de kleurenbrochure, 275 350;

— folder MEDI 100, 94 685.

Dans les publications des associations suivantes unc
annonce a egalement etc reprise:

— «Vlaams Komitee Brussel*, 15000;

— « Davidsfonds », 24000;

— « Centrum Derde Leeftijd», 7 000;

— <tDe Kring Elsene», 10 000.

Pendant 1'hiver 1992-1993, une campagne publicitaire a etc
menee dans plusieurs journaux. Lc coflt total de cettc campa-
gne s'eleve a 4 252 126 francs.

II y a une annonce dans les journaux suivants:

— «Deze Week in Brussel»;

— «De Brusselse Post»;

— «Het Laatste Nieuws»;

— «Het Nieuwsblad*;

— VLAN;

— Belgique n° 1;

— Lc Soir;

— La Libre Belgique.

En 1992, deux actions publicitaires ont etk menees sur Tele-
Bruxelles. CoQt total: 291 072 francs.

En 1993, une annonce a etc reprise dans les publications
suivantes:

— «WIJ»,23900;

— Kiosque Magazine, 53 775;

— Moniteur de 1'Environnement, 54 970.

Dans la publication des associations suivantes, unc
annonce a egalement et6 reprise:

— « Davidsfonds », 28 680.

En ce qui concerne Ie Service d'lncendie et Aide Medicalc
Urgente de la Region de Bruxelles-Capitale, les actions sui-
vantes ont etc menees:

— 2s edition de la brochure en couleurs, 275 350;

— depliant MEDI 100, 94 685.

Vraag nr. 100 van de heer Galand d.d. 10 mei 1993 (Fr.):

De veiJigheid van de leden van de dienst Brandweer en van
de dienst DMH van bet Gewest.

Om beter de veiligheidsproblemen te begrijpen en om beter
de gevaren waaraan het personeel blootstaat in te schatten, is
hetbelangrijk de djfers over een aantal jaar te kunnen vergelij-
kcn. In aansluiting op een gelijksoortige vraag van 1991, vraag
ik de heer Staatssecretaris me volgende gegevens te willen
meedelen:

1. het aantal arbeidsongevallen waarvan de leden van de
hulpdiensten van het Gewest in 1991 en 1992 het slachtoffer
zijn geweest, alsmede de opsplitsing tussen brandweerlui en
ambulanciers;

Question n° 100 de M. Galand du 10 mai 1993 (Fr.):

La secun'te des membres du corps du Service Incendie et
d'AMU de la Region.

Pour mieux apprehender les problemes de securitc ct les ris-
ques encourus par Ie personnel, il y a interSt a comparer les
chiffres sur plusieurs annees. Faisant done suite a une question
similaire en 1991, je prie M. le Secretaire d'Etat dc bien vouloir
me communiquer:

1. le nombre d'accidents de travail dont ont et6 victimes les
travailleurs des corps de secours de la R6gion en 1991 et 1992
ainsi que la repartition entre pompiers et ambulanciers;
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2. de opsplitsing van deze cijfers tussen ongevallen die
hebben geleid tot een tijdelijke werkonbekwaamheid, een blij-
vende onbekwaamheid en ongevallen die niet hebben geleid
tot werkonderbreking;

3. de frequentie en de ernst voor 1991 en 1992,

4. de vergelijking met de cijfers voor 1990;

5. de nieuwe maatregelen ter bescherming van het perso-
neel en ter preventie van ongevallen voor 1992.

Aatwoord:
Tabel die een overzicht geeft van de arbeidsongevallen die

zich bij de Brusselse Hoofcfstedelijke Dienst voor Brandweer
en Dringende Medische Hulp hebben voorgedaan in 1991 en
1992, met de cijfers van 1990 als vergelijking

2. la ventilation des chiffres entre accidents provoquant
une incapacite temporaire de travail, une incapacite perma-
nente et accidents n'entramant pas de jour d'arret de travail;

3. les taux de frequence et de gravite en 1991 et 1992;

4. la comparaison avec les chiffres de 1990;

5. les nouvelles mesures de protection et de prevention pri-
ses en 1992 pour Ie personnel.

Reponse:
Tableau qui donne la repartition des accidents de travail

enregistres au Service d'incendie et d'Aide medicale urgente de
la Region de Bruxelles-Capitale en 1991 et 1992, avecles chif-
fres comparatifs en 1990.

1990 1991 1992 1990 1991 1992

Totaal aantal aangegeven ongevallen 263 300 294
Aantal ongevallen tijdens brandweer-
tussenkomsten (inclusief verkeerson-
gevallen) 54 50 58
Aantal ongevallen tijdens tussen-
komsten met ziekenwagens (inclusief
verkeersongevallen) 40 63 42
Aantal ongevallen met tijdelijke
arbeidsongeschiktheid 219 221 194
Aantal ongevallen met blijvende
arbeidsongeschiktheid 6 0 0

+ hangende dossiers
bij de AGD

Aantal ongevallen zonder arbeidson-
geschiktheid 44 79 100
Frequentie 119,7 112 98
Ernst 3,3 2,9 3,15

Nombre total d'accidents declares 263 300 294
Nombre d'accidents — d'interven-
tions «pompiers» (accidents de rou-
lage compris) 54 50 58
Nombre d'accidents — d'interven-
tions «ambulanciers» (accidents de
roulage compris) 40 63 42
Nombre d'accidents avec incapacite
temporaire 219 221 194
Nombre d'accidents avec incapacite
permanente 6 0 0

+ dossiers en attente
decision SSA

Nombre d'accidents sans incapacit6
de travail 44 79 100

119,7 112 98
3,3 2,9 3,15

Taux de frequence
Taux de gravite

In 1991 en 1992 werden volgende beschermings- en preven-
riemaatregelen voor het personeel genomen;

Aflevering van een volledige beschermingsuitrusting;

Videomontage over rugklachten (in voorbereiding);

Aankoop van 3 commando wagens voor de tussenkomsten;

Vervolmakingscursussen DGH en DDGH;

Opieidingscursussen in het provinciaal centrum
(brandweerschool);

Opmaak en uitwerking van de interventieplannen (ver-
volg);

Marktprospectie voor de aankoop van handschoenen, red-
dingskussens, noodtoestellen, lichtgevende riemen, indivi-
duele beschermingslampen;

Regelmatige aanvulling van de apotheekkasten in voorpos-
ten en kazerne.

Aankopen:

— 4 autopompen, 2 hoogwerkers, 4 luchtladders;

— Tclecommunicatiematerieel;

— 4 «micro-rea» ziekenwagens (besteld);

Les mesures de protection et de prevention prises en 1991 et
1992 pour Ie personnel sont les suivantes:

Distribution d'un equipement complet de protection;

Instruction video. — Maux de dos (en cours);

Achat de 3 vehicules de commandement pour 1'interven-
tion;

Cours de perfectionnement AMU et SAMU;

Sessions de cours de formation de 1'Ecole Provinciale du
Feu;

Elaboration et mise en place d'intervention (suite);

Prospection du marche pour 1'acquisition de gants; coussins
de sauvetage, appareils de detresse, ceintures d'incendie lumi-
neuse; lampes-individuelles,

Mise en ordre des pharmacies dans les postes et casernes.

Acquisition:

— 4 autopompes, 2 elevateurs, 4 echelles aeriennes;

— Materiel de telecommunication;

— 4 ambulances micro-reas (en cours);
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— 50 «SCOOP » draagberries;

— Allerlei medisch materieel;

— 150 lampen en 50 steunen voor voertuigen;

— Een voertuig ter bestrijding van de milieuveront-
reiniging (+ 3 containers);

— 2 reanimarieziekenwagens;

— 2 voertuigen met reddingsschaar, 1 hulpvoertuig,

—«RADIAC» materieel;

— 40 voorrangssystemen voor verkeerslichten (besteld);

— 200 blustoestellen van 12 kg;

— Decontaminatiecontainer (besteld);

— 3 thermische camera's;

— 2 turbo-ventilatoren, 6 generatoraggregaten.

Vraag nr. 102 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

Overzicht van de miaisterisle commissies en comites.

1. Van weike commissies, comites, raden, conferenties en
dergelijke neemt hct departement van de Minister/
Staatssecretaris het secretariaat waar ?

2. Kan de Minister/Staatssecretaris mij ook telkens de
oprichtingsdatum meedelen en verwijzen naar de publikatie
in het Belgisch Staatsblad ?

3. Weike commissies, comites, raden, conferenties, en der-
gelijke werden sinds de oprichting van de Brusselse instellin-
gen afgeschaft?

4. Maakt elk van hen jaarverslagen? Waar worden die
bewaard ? Kunnen ze geraadpleegd worden ?

5. Wie bewaart het archief?

Antwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte
raadslid te antwoorden op zijn vragen:

1. Het Basisoverlegcomite van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp.

2. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
van 3 juni 1993 houdende uitvoering van artikel 2 van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van
13 december 1990 houdende oprichting van Basisoverlegco-
mites in het gebied van het sectorcomite Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van
1 april 1993. Het werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.

3. Er werden geen commissies, comites, raden of conferen-
ties afgeschaft.

4. Er wordt geen jaarverslag opgesteld.

5. Het algemeen secretariaat van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
bewaart Kec archief.

— 50 civieres « SCOOP »;

— Materiel medical divers;

— 150 lampes el 50 supports pour vehiculc;

— Vehicule anti-pollution (+ 3 containers);

— 2 ambulances de reanimarion;

— 2 vehicules de desincarceration, 1 camion de secours;

— Materiel «RADIAC»;

— 40 systemcs prioritaires pour feux de signalisation (en
cours);

— 200 extincteurs de 12 kg;

— Container de decontamination (en cours);

— 3 cameras thermiques;

— 2 turbo-ventilateurs, 6 groupes electrogenes.

Question n° 102 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Aperfu des commissions et comites ministeriels.

1. Quels sont les commissions, comites, conseils, confe-
rences et autres dont Ie departement du Ministre/Secretairc
d'Etat assure Ie secretariat ?

2. Le Ministre/Secretaire d'Etat peut-il egalement me
communiquer pour chacun d'eux leur date dc creation et de
publication au Moniteur beige ?

3. Quels sont les commissions, comites, conseils, confe-
rences et autres qui ont etc supprimes depuis la cr6ation des
institutions bruxelloises ?

4. Etablissent-ils chacun des rapports annuels? Ou les
conserve-t-on ? Peut-on les consulter?

5. Qui conserve les archives ?

Reponse:]'ai 1'honneur de transmettre a 1'honorablc mem-
brc les elements de reponse suivants:

1. Comite de concerration de base du Service d'incendie et
d'Aide medicate urgenre de la Region de Bruxelles-Capitale.

2. Arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale
du 3 juin 1993 portant execution de 1'articlc 2 de 1'arretc dc
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale du 13 decembre
1990 portant cr6ation de comites de concertarion de base dans
le ressort du comite de secteur Region de Bruxdles. Cet arretc
produit ses effets le 1" avril 1993. II n'a pas encore ete public
au Moniteur beige.

3. Les commissions, comites, conseils ou conferences
n'ont pas ete supprimes.

4. II n'y a pas de rapport annuel.

5. Le secretariat general du Service d'incendie et d'Aide
medicale urgentc dc la Region de Bruxelles-Capitale garde les
archives.
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesring,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vraag nr. 265 van mevrouw Grouwels d.d. 24 mei 1993 (N.):

Klassering van het gebouw van de Koninklijke Vlaamse
Schouwbwg.

Gelieve mee te delen of, en in weike mate, de klassering van
het gebouw van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg werd
aangevat.

Antwwrd:\k heb het genoegen het geachte lid mee te delen
dat ik in het bezit ben van het beschermingsdossier van de
Koninklijke Vlaamse Schouwburg gelegen Lakensestraat 146
te Brusscl.

De Schouwburg die in 1883-1887 opgetrokken werd naar de
plannen van architect Jean Baes is in Vlaamse Neorenais-
sancestiji. De achtergevel is in feite de voormalige gevel van
het entrepot dat in 1781 gebouwd werd door architect Nivoy.

De bescherming van het werk van Jean Baes zai kortelings
voorgelegd worden aan de Executieve van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.

Het gebouw zai tijdens de monumentendag van 12 Septem-
ber toegankelijk zijn.

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

et de la Politique de 1'Eau

Question n0 265 de Mme Grouwels du 24 mai 1993 (N.);

Classement du batiment du Koninklijke Vlaamse
Schouwburg.

Je souhaiterais savoir si, et dans quelle mesure, on a entam6
Ie classement du K.onmklijke 'Vlaamse Schouwburg.

Repottse:]'a\ Ie plaisir d'aviser 1'honorable membre que je
suis en possession du dossier de classemenr du Theatre royal
flamand sis rue de Laeken 146 a Bruxelles.

Construit en 1883-1887 d'apres les plans de 1'architecte
Jean Baes, il est de style neo-renaissance flamande. La facade
arriere est en fait 1'ancienne facade de ('entrepot constrmt en
1781 par 1'architecte Nivoy.

Le classement de 1'oeuvre de Jean Baes sera prochainement
presente a 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

Ce batiment sera, par ailleurs, ouvert lors de la journee du
Patrimoine, le 12 septembre prochain.

Vraag nr. 268 van de hecr Vandenbossche d.d. 9 juni 1993
(N.):
Begrotiagsmiddelea voor de restauratie van de Sint-

Guidokerk.
Kan de heer Staatssecretaris mij laten weten op weike wijze

in de begrotingen 1992-1993 — begrotingsaanpassing — en
op weike wijze in de toekomst hij zijn beleid zai toespitsen op
de reno vatic van de Sint-Guidokerk ?

Kan de heer Staatssecretaris mij medcdelen weike bedragen
worden gereserveerd voor deze restauratie?

Aatwwrd:lk heb het genoegen het geachte lid mee te delen
dat de eerste schijf van de aan de Sint-Pieters-en-Guidokerk te
Anderlecht uit te voeren werken het voorwerp uitmaakte van
een besluit van de Executieve ter vastlegging van het financiele
aandeel van her Gewest op 60% d.d. 10 december 1992. Het
globale bedrag voor deze eerste schijf wordt geraamd op
81 000 000 frank (BTW niet inbegrepen). Het bedrag werd
vasfgelegd op de kredieten van 1992.

Op 18 maart 1993 gaf de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen reeds een gunstig advies voor
de werken.

Wat Monumenten en Landschappen betreft, verloopt de
procedure helemaal volgens de regels.

Question n° 268 de M. Vandenbossche du 9 juin 1993 (N.):

Moyens budgetaires pour la restauratioa de 1'eglise Saint-
Guidon.

Le Secretaire d'Etat peur-il me dire comment il s'attachera
en particulier a la renovation de 1'eglise Saint-Guidon dans les
budgets 1992-1993 — ajustement budgetaire — et dans ses
choix politiques futurs ?

Le Secretaire d'Etat peut-il me faire connattre les montants
reserves a cette restauration ?

Reponse:]e tiens a faire savoir a 1'honorable membre que la
premiere tranche des travaux a effectuer a 1'eglise Saint-Pierrc
et Saint-Guidon a Anderlecht a fait 1'objet d'un arrete de 1'Exe-
cutif du 10 decembre 1992 fixant la part d'intervention de la
Region a 60 %. Le montant global de cette premiere tranche de
travaux est estime a 81 000 000 de francs (HTVA). Le mon-
tant a etc engage sur les credits 1992.

La Commission royale des Monuments et des Sites a deja
donne un avis favorable sur les travaux en date du 18 mars
1993.

La procedure se deroule done parfaitement regulierement
en matiere de Monuments et Sites.

Vraag nr. 269 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.)-.
Overzicht van dc ministerisle commissies en comites.
1. Van weike commissies, comites, raden, conferenties en

dergelijke neemt het departemenr van de Minister/
Staatssecretaris het secretariaat waar?

Question n° 269 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Aperfu des commissions et comites ministeriels.

1. Quels sont les commissions, comites, conseils, confe-
rences et autres dont le departement du Ministre/Secretaire
d'Etat assure le secretariat ?

407
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2. Kan de Minister/Staatssecretaris mij ook telkens de
oprichtingsdatum meedelen en verwijzen naar de publikarie
in het Belgisch Staatsblad>

3. Weike commissies, comites, raden, conferenties, en der-
gelijke werden sinds de oprichting van de Brusselse instellin-
gen afgeschaft?

4. Maakt elk van hen jaarverslagen? Waar worden die
bewaard? Kunnen ze geraadpleegd worden?

5. Wic bewaart het archief?

Aatwoord: 1. In het kader van de. aangelegenheid van de
taxidiensten, beoogd in artikel 6, § 1, X, 8°, van dc bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
verzekert niijn departement het secretariaat van het Regionale
Comite van Advies voor de Taxi's van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest.

2. Her Comite werd opgericht bij besluit van de Execu-
rieve van het Brusselse Hoofdsredelijk Gewest van 8 februari
1990, op 23 mei 1990 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

3. Tot op heden werd geen enkel comite dat tot mijn be-
voegdhcden behoort, afgeschaft.

4. Er werd geen jaarrapport opgemaakt.

5. Voor her ogenblik worden de archieven bijgehouden in
mijn Kabinet.

2. Le Ministre/Secretaire d'Etat peut-il egalement me
communiquer pour chacun d'eux leur date dc cr6arion et de
publication au Moniteur beige ?

3. Quels sont les commissions, comitfis, conseils, confe-
rences et aucres qui ont etc supprimes depuis la creation des
institutions bruxelloises ?

4. Etablissent-ils chacun des rapports annuels? Ou les
conserve-t-on? Peut-on les consulter?

5. Qui conserve les archives?

R6poase: 1. Dans le cadre dc la matiere des services dc
taxes, vises a Particle 6, § 1°, X, 8°, de la loi speciale du 8 aout
1980 de reformes institutionnelles, mon departement assure le
secretariat du Comite consultant regional des taxis pour la
Region bruxelloise.

2. Le Comite a et6 cree par d6cision de 1'Executif dc la
Region de Bruxelles-Capitale du 8 fevrier 1990 parue au
Moniteur beige du 23 mai 1990.

3. Aucun comite relevant de mes competences n'a et6 sup-
prime a ce jour.

4. Aucun rapport annuel n'est dresse.

5. Les archives sont tenues pour 1'instant par mon Cabi-
net.
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Page

* Vraag zonder anrwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met anrwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Voorzitter en Minister belast met Ruimtelijke Ordening, de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling
President et Ministre de 1'Amenagement da Territoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

19.12.1992

1. 2.1991

27. 3.1991

14. 1.1993

21. 1.1993

27. 1.1993

5: 2.1993

241

262

297

Clerfayt

Cornelissen

de Lobkowicz

12. 9.1991

8.10.1991

15.10.1991

11.12.1991

21. 5.1992

30. 7.1992

14.10.1992

10.11.1992

369

388

392

418

476

498

533

544

de Lobkowicz

de Lobkowicz

Debry

Vandenbossche

Cauwelier

Galand

Drouart

Huytebroeck

567

576

581

583

Hermans

de Paroul

Nagy

Nagy

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden. 3181
Traduction simukanee des debats lors des conseils commu-

naux.
Vernieuwing van het stadsweefsel. — Subsidies van de Exe- 3181

cutieve.
Renovation du tissu urbain. — Subventions accordees par

1'Executif.
Organogram van de afdeling informatica in de verschillende 3181

gemeenten.
Organigramme du personnel charge du departement de

1'informatique dans les differentes communes.

Onderzoeksopdrachten. 3163
Missions d'etudes.
Vernieuwing alleenstaande gebouwen in Sint-Gillis. 3181
Renovation d'immeubles isoles a Saint-Gilles.
De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten inzake 3182

stadsvernieuwing.
Le remboursement des avances recuperables en mariere de

renovation urbaine.
Renovatie- en saneringspremies. ' 3182
Primes a la renovation et a 1'assainissement.
Studie- en Onderzoeksopdrachten door externe organisaties. 3163
Etudes et recherches confiees A des organismes exterieurs.
Vertegenwoordiging van de Executieve in de Adviescom- 3163

missies voor schoolvervoer.
Representation de 1'Executif dans les commissions consulta-

tives du transport scolaire.
De gewestelijke subsidies voor de gemeenten. 3182
Les subsides regionaux aux communes.
Subsidies voor het herstel van de stoepen in de Anderlecht- 3163

straat.
Subsides pour le reamenagement des trottoirs de la rue

d'Anderlecht.
Bijkomende inventarisering van clandestiene kantoren door 3164

de gemeente Etterbeek.
Recensement complementaire de bureaux clandestins par la

commune d'Etterbeek.
De staar van de leegstaande gebouwen in Brussel. 3164
L'etat de la situation concernant les immeubles inoccupes &

Bruxelles.
De vestiging van kantoren van Europese regio's in de Euro- 3186

pese wijk.
L'implantation de bureaux des regions d'Europe dans le

quartier europeen.
De toepassing van de omzendbrief met betrekking tot de 3182

hotels.
L'application de la circulaire relative aux etablissements

hoteliers.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Aureur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder anrwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

11. 2.1993 592 Vandenbossche

15. 2.1993 593 Clerfayt

24. 2.1993 597 Drouart

4. 3.1993 602 de Lobkowicz

12. 3.1993 604 Nagy

12. 3.1993 606 Nagy

12. 3.1993 609 Vandenbossche

22. 3.1993 613 Nagy

22. 3.1993 614 Nagy

5. 4.1993 617 Drouart

14. 4.1993 618 Nagy

15. 4.1993 619 Roelants du Vivier

16. 4.1993 621 Nagy

22. 4.1993 622 Cools

26. 4.1993 623 Simonet

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoirc

** Question avec reponse

Gratis parkeerruimtc voor ambtenaren en personcelsleden 3187
van parastatale instellingen.

Emplacement dc stationnement gratuit pour les fonctionnai-
res et membres du personnel de parastataux.

De achterstand in het aanbrengen van een nieuwc wegbc- 3164
dekking in de Notelaarsstraat en in de Ridderschapslaan.

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

De sociale onderzoeken in het raam van de SST-werken. 3190
Les enquetes sociales effectufees dans Ie cadre des travaux du

TGV.
Gemiddeld jaarlijks uurrooster van de gemeentelijke en ge- 3191

westelijke ambtenaren.
Moyenne horaire annuelle de travail des fonctionnaires com-

munaux et regionaux.
De working van de Gewestelijkc Commissie voor de Ruimtc- 3192

lijke Ordening.
Le fonctionnement de la Commission regionale d'Amenagc-

ment du Territoire.
De dringende noodzakcliJkheid waarop men zich in dc 3164

besluiten van de Executieve beroept (vervolg).
L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif (suite).
Tewerkstelling van Gesco's in Brusselse gemeentebesturen. 3194
ACS employes dans les communes bruxelloises.
Gebouwen aangekocht door het Bedrijf voor de Aanleg van 3197

dc Agglomeratie.
Proprietes acquises par la Regie d'Amenagement de 1'Agglo-

meration.
Expertiseprocedures en verkoop van het« Maison dc la Fran- 3198

cite» (vervolg).
Procedures d'expertises et vente de la Maison dc la Francit6

(suite).
De dividenden voor her aandeel van de gemeenten in de inter- 3199

communales.
Les dividendes de la participation des communes dans les

intercommunales.
De BBP's Vorstlaan Oost en West te Watermaal-Bosvoorde. 3182
Le PPAS Souverain Est et Quest a Warermael-Boitsfort.
Nood aan woningen tot in het jaar 2000. —Studie « Wonen te 3199

Brussel.»
Besoins en logement jusqu'en 2000. — Etude

« HabiterBruxeTles ».
De overeenkomst BRAT inzake hotelinfrastructuur tc Brus- 3164

sel.
La convention BRAT en matiere d'infrastructures h6telieres

a Bruxelles.

Het aantal originele exemplaren van de beraadslagingen van 3200
de gemecnteraad die aan de toezichthoudende overheid
bezorgd moeten worden.

Le nombre d'exemplaires originaux a transmettre a la tutelle
des deliberations du conseil communal.

Beroep op een prive-consultant voor de opstelling van het 3201
Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

Recours a un consultant prive pour 1'elaboration du Plan
regional de developpement.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

BIadzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

26. 4.1993 624 Huytebroeck

28. 4.1993 625 Guillaume

3. 5.1993 626 Roelants du Vivier

7. 5.1993 627 de Lobkowicz

24. 5.1993 628 Simonet

13. 5.1993 629 Guillaume

13. 5.1993 630 Grouwels

13. 5.1993 631 Grouwels

14. 5.1993 632 de Looz-Corswarem

18. 5.1993 633 Nagy

24. 5.1993 634 Drouart

25. 5.1993 635 Grouwels

4. 6.1993 636 Drouart

9. 6.1993 637 Drouart

4. 6.1993 638 Maingain

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

;mgen voor perma-
De programma's voor dc bestrijding van de werkloosheid en

de culturele verenigingen en de verenigingen voor perma-
npntf* 17/M'minn-nente vorming.11C11LC Vmiinil^.

Les programmes dc resorption du chomage occupes par les
associations culturelles et d'education permanente.

Besluit van de Executieve van 28 december 1992 betreffende
de toekenning van een subsidie voor de informatisering
van de plaatselijke besturen.

Arrete de 1'Executif du 28 decembre 1992 relatif a 1'octroi
d'une subvention pour 1'informatisation des pouvoirs
locaux.

Overeenkomsten van het Gewest met de gemeenten over
verkeersplannen.

Conventions de la Region avec les communes sur des plans de
circulation.

Uitgave van het CRISP met betrekking tot de Brusselaars, de
demografie, de actieve bevolking en de inkomens.

Courrier du CRISP concernant ales Bruxellois, demogra-
phic, population active, revenus».

De Europese conferentie over de lokale besturen in het
nieuwe Brusselse halfrond.

La conference du Parlement europeen sur les pouvoirs locaux
dans Ie nouvel hemicycle bruxellois.

Niet naleving door de GOMB van de wet op de overheidsop-
drachten.

Non respect de la loi sur les marches publics par la SDRB.
Samenstelling van het kader van de gemeentebesturen.
Composition du cadre des administrations communales.
Samenstelling van het kader van de pararegionalen.
Composition du cadre des pararegionaux.
Samenstelling van de raad van beheer van Tele Bruxelles.
Composition du conseil d'administration de Tele Bruxelles.
Lijst van de reisgezellen van de Minister-Voorzitter naar

Peking.
Liste des accompagnants du Ministre-President en voyage a

Pekin.
Afgifte van een vergunning voor een hondepiste (vervolg

vraag nr. 598).
La delivrance d'un permis d'urbanisme pour une piste d'edu-

cation canine (suite question 598).
Balans van de gewestelijke toestand overeenkomstig het

koninklijk besluit houdende het algemeen reglement op de
gemeentelijke contabiliteit.

Bilan de la situation regionale conformement a 1'arrete royal
portant Ie reglement general sur la comptabilite commu-
nale.

De plaatsing van doorstraalpylonen voor mobilifoons met
inachtneming van de ordonnantie op de stedebouw.

L'implantation de pylones relais pour mobilophones dans Ie
respect de 1'ordonnance sur 1'urbanisme.

De uitgaven van het Kabinet voor een feest van de socialisti-
sche partij.

Les depenses du Cabinet a destination d'une fete du Parti
socialiste.

Toekomst van de collecties van het Mundaneum.
Avenir des collections du Mundaneum.

3164

3164

3182

3202

3164

3165

3203

3166

3166

3166

3166

3166

3183

3203

3167
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijdc

Page

''' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

4. 6.1993 639 Grouwels

9. 6.1993 640 Vandenbossche

9. 6.1993 641 de Ville de Goyet

''' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Stadsverlichting als instrument in de strijd tegen de criminali- 3167
teit.

Eclairage public comme instrument dans la lutte contre la
criminalite.

Onvoldoende maatregelen ter bewaring van de gemeentear- 3167
chieven.

Mesures insuffisantes pour la conservation des archives com-
munales.

Voorstellen naar aanleiding van de studie «'wbnen te Brus- 3168
sel».

Proposition d'action de 1'etudc «Habiter Bruxelles».

Minister belast met Financien, Begrodng, Openbaar Ambt en Externe Betrekldngen
Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures

6. 3.1993 126 de Marcken de Merken '''*

26.11.1992 166 Vandenbossche

4. 3.1992 173 de Lobkowicz

19. 1.1993 176 Maingain

22. 1.1993 177 Nagy

21. 1.1993 178 DeBerlangeer

24. 2.1993 193 Drouart

2. 4.1993 199 Drouart

22. 4.1993 202 De Berlangecr

13. 5.1993 203 Grouwels

Evolutie van de registratierechten in het Brussels Hoofdstede- 3204
lijk Gewest.

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

Overzicht van de mobiliteit van de Brusselse ambtenaren. 3205
Apercu de la mobilite des fonctionnaires bruxellois.
Gemiddeld jaarlijks uurrooster van de gemeentelijke en ge- 3183

westelijke ambtenaren.
Moyenne horaire annuelle de travail des fonctionnaires com-

munaux et regionaux.
Belasting op stadsreinigheid en -veiligheid. — Taalgebruik 3207

op de aanslagbiljetten.
Taxe PSU. — Emploi des langues dans les avertissements-

extraits de role.
Maatregelen met het oog op het wegwerken van de ongelijke 3207

behandeling van mannen en vrouwen bij de gewestelijke
administratie in verband met de toepassing van het
koninklijk besluit van 27 februari 1990.

Mesures a prendre pour reduire les inegalkes de traitemenc
entre homines et femmes au sein de 1'administration regio-
nale, a propos de 1'application de 1'arrete royal du
27 fevrier 1990.

Vrijstelling van de gewestelijke belasting voor zwaar gehan- 3212
dicapten.

Exoneration de la taxe regionale pour les personnes forte-
ment handicapees.

De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke open- 3212
bare maatschappijen en van de leden van de adviesraden.

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

De publicitaire kosten van de berichten van de Minister in 3212
verschillende publikaties.

Les frais publicitaires des messages du Ministre dans diverses
publications.

Prikklokken in de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk 3213
Gewest.

Pointeuses dans les services de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Benaming van het Gewest bij internationale instellingcn. 3213
Appellation de la Region aupres d'institutions internatio-

nales.
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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 anrwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

13. 5.1993

18. 5.1993

19. 5.1993

19. 5.1993

27. 5.1993

204 Grouwels

205 Nagy

206 Debry

207 Grouwels

208 Roelants du Vivier

Samenstelling van bet kader van de pararegionalen.
Composition du cadre des pararegionaux.
De dringendheid aangehaald in de besluiten van dc Execu-

tieve (vervolg).
L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Execurif (suite).
Publiekrechtelijke personen die de macht hebben te onteige-

nen op het grondgebied van bet Gewest.
Personnes morales de droit public detenant un pouvoir

d'expropriation sur Ie territoire de la Region.
Balans van de gemeenrelijk toestand overeenkomstig het

koninklijk besluit houdende het algemeen reglement op de
gemeentelijke contabiliteit.

Bilan de la situation regionale conformement a l'arret6 royal
porrant Ie reglement general sur la comptabilite commu-
nale.

Deelneming van het Gewesr aan een werk van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen over de Gewesten van
de Gemeenschap.

Participation de la Region a un ouvrage de la Commission des
Communautes europeennes sur les Regions de la Commu-

3214

3216

3217

3183

3217

naute.

Minister belast met Huisvesring, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
Ministre du Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Polirique de 1'Eau
29. 1.1992 124 Roelants du Vivier * Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe 3168

gebouwen.
Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvel-

les constructions.
11. 2.1992 126 Adriaens * Het recycleren van gebruikte olien en dierlijke en plantaar- 3168

dige vetten.
Le recyclage des huiles et graisses animales et vegetales usa-

gees.
26. 3.1992 143 Andre * Overeenkomsten gesloten door het BIM en de BGHM. 3169

Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB.
27. 4.1992 151 de Lobkowicz * Betwistbaar gebruik van het portvrijdom door ambrenaren 3169

van het BNRL.
Utilisation contestable de la franchise postale par des fonc-

tionnaires de 1'ARNE.
29. 7.1992 160 de Lobkowicz * Gedeeltelijke concessie van het gebied Kinsendael. 3169

Concession partielle du site du Kinsendael.

11.8.1992 164 Adriaens * Het vervolgen van milieumisdrijven. 3169
La repression des atteintes a 1'environncment.

24. 9.1992 174 Roelants du Vivier * Installatie van regenwaterputten bij nieuwbouw. 3169
Installation de citernes d'eau de pluie pour les nouvelles cons-

tructions.
1.10.1992 180 Drouart * Aantal afsluiringen van de waterdistributie in het Gewest. 3169

Nombre de coupures d'eau dans la Region.
28.10.1992 188 Vandenbossche * Structuur en activiteiten van de inspecriediensten onder de 3169

bevoegdheid van de Minister.
Structure et activites des services d'inspection relevant des

attributions du Ministre.
11.12.1992 195 Vandenbossche * Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 3169

Composition et organisation des cabinets.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

11.12.1992

13. 1.1993

14. 1.1993

26. 2.1993

196 Vandenbossche

204 Paternoster

205 de Lobkowicz

21. 1.1993 209 Vandenbossche

20. 1.1993 210 Vandenbossche

25. 1.1993 211 Nagy

27. 1.1993 212 Nagy

2. 2.1993 214 Vandenbossche

5. 2.1993 215 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

227 Debry

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoirc

** Question avec reponse

Samenstclling en organisatie van de kabinetten. 3170
Composition et organisation des cabinets.
Het riolenprobleem van laag Vorst. 3170
Le probleme des egouts du bas dc Forest.
Renaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 3170

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondancc

avec les autres Execurifs.
Selectieve ophaling van vervallen geneesmiddelen. 3170
Collecte selective de medicaments pennies.
Selectieve ophaling en recyclage van de spuitbussen. 3170
Collecte selective et recyclage des aerosofs.
De dringende noodzakelijkheid in de besluiten van de Execu- 3170

tieve (vervolg).
L'urgence invoquee dans les arretes d'Executif (suite).
Het Brussels nijverheidsakkoord van mei 1991. 3170
L'accord de branche bruxellois de mai 1991.
Milieu-invloeden op de bewaring van het cultured erfgoed te 3170

Brussel.
Effets de 1'environnement sur la sauvegardc du patrimoine

culturel a Bruxelles.
Sensibilisering tor milieuvriendelijk verbruik. 3171
Sensibilisation a 1'eco-consommation.
De verwijdering van de produkten uit fotolaboratoria. 3171
Elimination des produits de laboratoires photographiques.
De colloquia over de verpakkingen gcorganiseerd door het 3171

BIM.
Les colloques sur les emballages organises par 1'IBGE.
Het statuut van de personen van de eel« Milieu-inspectie » bij 3171

het BIM.
Le statut des personnes de la cellule «Inspectoral dc 1'Envi-

ronnement» a 1'IBGE.
«Een klare kijk op de luchr». — Nieuwe meetstations. 3218
Transparence dc Pair. — Nouvelles stations dc mesure.
De erkenningscommissie inzake gevaarlijke afvalstoffen. 3171
La commission d'agreation des entreprises en matiere de

dcchets dangereux.
Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden 3171

van parastatale instellingen.
Emplacement de stationnement gratuit pour les fonctionnai-

res et membres du personnerde parastataux.
Uitbreiding van de drukkerij VHD. 3171
Extension de 1'imprimerie VHD.
Weigering van toepassing van ordonnantics door dc rcchts- 3171

colleges.
Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke open- 3172

bare maatschappijen en van de leden van de adviesraden.
Les emoluments des administrateurs des societes publiques

de la Region et des membres des Conseils consultatifs.
Het mechanisme voor de tcrugberaling van de leningen voor 3172

de sociale huisvcsting.
Le mecanisme de remboursement des emprunts du logemcnt

social.
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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

4. 3.1993 228 de Lobkowicz

8. 3.1993 231 Nagy

12. 3.1993 232 Debry

12. 3.1993 233 Debry

12. 3.1993 234 Debry

12. 3.1993 235 Debry

12. 3.1993 236 Drouart

22. 3.1993 237 Debry

22. 3.1993 238 Debry

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

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avcc reponse

* Toelage aan de v.z.w. «Reseau Idee». 3172
Subvention a 1'a.s.b.l. «Roseau Idee».

** De «restauratie» van de rozentuin van het Park Tournay- 3219
Solvay.

La «restauration» de la roseraie du pare Tournay-Solvay.
* De eemiddelden in 1991 en 1992 van de normale huurwaar- 3172

den.
Les valeurs moyennes en 1991 et 1992 des valeurs locatives

normales.
* De terugbetaling van werken die onrechtmarig aan de huur- 3172

ders van de Anderlechtse Haard werden aangerekend.
Le remboursement de travaux indument factures aux locatai-

res du Foyer anderlechtois.
''' De voorwaarden voor het verlenen van voorrang bij het ver- 3172

krijgen van een volkswoning.
Les conditions d'octroi de priorites a 1'acces au logement

social.
* De afwijkingen van de voorrangssregeling voor het verkrij- 3172

gen van volkswoningen.
Les derogations au regime de priorit6s A 1'acces au logement

social.
* De aan de gemeenten verleende subsidies. 3172

Les subsides aux communes.
''' Het stringente karakter van de omzendbrieven van de 3173

BGHM.
Le caractere contraignant des circulaires de la SLRB.

* Technische normen met betrekking tot het bouwen van 3173
volkswoningen.

Les normes techniques relatives a la construction de loge-
ments sociaux.

* Herstelling van de borden « Zonienwoud » in hun oorspron- 3173
kelijke staat.

Restauration des panneaux «Foret de Soignes» dans leur
pristin etat.

* Controle van de wets- en verordeningsbepalingen met be- 3173
trekking tot het leefmilieu.

Controle des dispositions legales et reglementaires en matiere
d'environnement.

* Het meedelen, door de openbare vastgoedmaatschappijen, 3173
van informatie met betrekking tot de bewegingen in het
huurdersbestand.

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

''' Subsidie voor 1993 aan de v.z.w. Inter-Environnement- 3173
Bruxelles.

Subvention 1993 a 1'a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles.
''' De publicitaire kosten van de berichten van de Minister in 3173

verscheidene publikaties.
Les frais publicitaires des messages du Ministre dans diverses

publications.
* Proefboringen met het oog op het capteren van water. 3173

Sondages en vue de captation d'eau.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijdc

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

*''' Vraag met antwoord

9. 4.1993 245 de Lobkowicz

14. 4.1993

14. 4.1993

16. 4.1993

16. 4.1993

246 Nagy

247 Nagy

248 Nagy

249 Nagy

26. 4.1993 250 Adriaens

28. 4.1993 251 dc Looz-Corswarem

30. 4.1993 252 de Looz-Corswarem

13. 5.1993 253 Grouwels

10. 5.1993 254 Nagy

10. 5.1993 255 Nagy

14. 5.1993 256 Adriaens

13. 5.1993 257 Nagy

24. 5.1993 258 Grouwels

19. 5.1993 259 Debry

* Question sans rcponse
o Question avec r6ponse provisoirc

** Question avec r6ponse

Uitbreidingen van de grenzen van het Brussels Hoofdstcdc- 3183
lijk Gewest via dc selecticve ophalingen.

Extension des limites de la Region de Bruxelles-Capitale par
la voie des collectcs selecrives. •

De keuze en de bestemming van de zakken die gebruikt wor- 3184
den bij de selectieve ophaling van afval.

Le choix et la destination des sacs utilises dans Ie cadre de la
collecte selective de dechets.

Ophaling van recycleerbare kledingstukken en afval door de 3174
v.z.w. Terre.

Lc ramassage dc vetements et de dechets rccydables par
1'a.s.b.l. Terre.

De exploitatievergunning van het bedrijf Stevens in Schaar- 3174
beek.

Le permis Sexploitation des etablissements Stevens a Schaer-
beek.

De door de Europese Commissie vastgestelde overtredingen, 3174
door her Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de EEG-
richtlijnen.

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

De recyclage van bouwafval. 3174
Le recyclage des dechets de construction.
Resultaten van de ophaling van huishoudelijk chemisch af- 3174

val.
Resultats des collectes des d6chets chimiques menagers.
Benoeming van de leden van de beheercommissies voor de 3174

gewestelijke natuurreservaten Zonienwoud, Zavelenberg
en Moeraske.

Nomination des membres des commissions de gestion des
reserves naturelles regionales de la foret de Soignes, du
Zavelenberg et du Moeraske.

Samenstelling van het kader van de pararegionalen. 3174
Composition du cadre des pararegionaux.
Dringende spoed in de besluiten van de Executieve (vervolg). 3175
L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif (suite).

Spoedbehandeling van de besluiten van de Executieve (ver- 3175
volg).

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

De deelneming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan 3175
het Comite voor de toewijzing van een Europecs ecolo-
gisch label.

La participation de la Region de Bruxelles-Capitale au
Comite d'attribution du label ecologique europeen.

De bestemming van het niet-recycleerbaar afval ingezameld 3175
tijdens de selectieve ophalingen.

La destination des dechets non recyclables issus de la collecte
selective.

Verhouding van de sociale woningen in het Hoofdstedelijk 3176
Gewest.

Proportion des logements sociaux dans la Region bruxel-
loise.

Het aantal niet-Belgische huurders in de sociale huisvesting. 3176
La proportion de locataires non beiges dans les logements

sociaux.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 13 juli 1993 (nr. 32)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 13 juillet 1993 (n° 32) 3259

Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

''' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

'''* Vraag met antwoord

''' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Minister belast met Economic
Ministre de 1'Economie

7. 9.1992 100 Roelants du Vivier

28.10.1992 106 Vandenbossche

14. 1.1993 115 de Lobkowicz

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

8. 3.1993 127 Clerfayt

8. 3.1993 128 Clerfayt

12. 3.1993 131 Drouart

29. 3.1993 132 Nagy

29. 3.1993 133 Nagy

21. 4.1993 135 Zenner

22. 4.1993 136 Vandenbossche

Recyclage van de afgedankte wagens. 3176
Recyclage des voitures hors d'usage.
Structuur en activiteiten van de inspecriediensten onder de 3220

bevoegdheid van de Minister.
Structure et acrivites des services d'inspection relevant des

attributions du Ministre.
Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 3222

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Execurif bruxellois dans la correspondance

avec les autres Execurifs.

De economische barometer van het Hoofdstedelijk Gewest. 3222
Le barometre economique en Region bruxelloise.

Overheidssteun aan bedrijven die politieke parti jen financie- 3176
ren.

Aide publique a des sociefes financant des partis politiques.
Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden 3176

van parastatale instellingen.
Emplacement de stationnement gratuit pour les fonctionnai-

res et membres du personnerde parastataux.
'Weigering van toepassing van ordonnanties door de rechts- 3223

colleges.
Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke open- 3176

bare maatschappijen en van de leden van de adviesraden.
Les emoluments des administrateurs des societes publiques

de la Region et des membres des Conseils consultatifs.
Initiatieven ter begeleiding van het beheer van de Brusselse 3177

KMO's.
Initiatives en matiere d'accompagnement a la gesrion des

PME bruxelloises.
Initiatieven inzake de opieiding van de kaderleden van de 3177

Brusselse KMO's.
Initiatives en matiere de formation des cadres de PME bruxel-

loises.
De aan de gemeenten verleende subsidies. 3223
Les subsides aux communes.
De wil van het Gewest om te investeren in telecommunicatie. 3224

— Metropolitan Area Network.
La volonte regionale d'investir en matiere de telecommu-

nication — Metropolitan Area Network.
Het schenken van telecommunicatiematerieel aan een aantal 3224

Brusselse bedrijven (vervolg).
Offre de materiel de telecommunications aux entreprises

bruxelloises (suite).
Gedeeltelijke fiscale vrijstelling ten voordele van herinveste- 3177

ring bij erfopvolging van KMO's.
Exoneration fiscale partielle en faveur du reinvestissemcnt

lors de la succession des PME.

De personeelsformarie van Technopool. 3225
Composition du personnel de Technopole.
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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

27. 4.1993

13. 5.1993

4. 6.1993

138 Vandenbossche

139 Grouwels

17. 5.1993 140 Nagy

141 de Looz-Corswarem

* Question sans reponsc
o Question avec reponse provisoire

*11' Question avcc reponsc

Gemeenschapswassalon als integratieproject Ie Anderlecht. 3226
Salon-lavoir communautaire comme projet d'integration a

Anderlecht.
Samenstelling van het kader van de pararegionalen. 3177
Composition du cadre des pararegionaux.
Deelneming van het Brussels Gewest aan dc Nationale Raad 3177

voor duurzame ontwikkeling.
La participation de la Region bruxelloise au Conseil national

du developpement durable.
Studie over de verwachtingen van de KMO-leiders en de 3178

Brusselse handelaars met betrekking tot de specifieke stra-
tegic in het Gewest.

Etude sur les attentes des dirigeants de PME et des commer-
cants bruxellois en matiere de strategic specifique dans la
Region.

Minister belast met Openbare Werken, Verkeer en de Vernieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten
Ministre des Travaux publics, des Communications

et de la Renovation des Sites d'Activites economiques desaffectes

22. 4.1993 410 Cools

26. 4.1993 413 Drouart

30. 4.1993 414 Dumont

3. 5.1993 416 Roelants du Vivier

10. 5.1993 417 Galand

14. 5.1993 419 Demannez

24. 5.1993 420 Grouwels

26. 5.1993 421 De Grave

7. 6.1993 422 Roelants du Vivier

Verantwoordelijkheid en kosten voor het wegnemen van 3228
niet-gebruikte tramsporen.

Responsabilite et couts de 1'enlevement des rails dc trams
desaffectes.

Het verbreden van de Demosthenesstraat om het doorgaand 3229
verkeer re bevorderen.

L'agrandissement de la rue Demosthene pour favoriser la cir-
culation de transit.

Tijdsschema van de renovatiewerken aan de Brugmannlaan. 3229
Calendrier des travaux de renovation de 1'avenue Brugmann.

Studies in het kader van her programma Thermic van de EEG 3231
en gebruik van elektrische voertuigen.

Etudes dans Ie cadre du programme Thermic de la CEE et
emploi de vehicules electriques.

De veiligheid van de werknemers van de MIVB en van de 3231
gebruikers.

La securite des travailleurs de la STIB et des usagers.
Aanpassing van het juridische stelsel van de wegen aan de 3238

Brusselse noden.
Adaptation du regime juridique de la voiric aux spccificites

bruxelloises.

Bouw van garages in het van het verkeer gesloten gedeelte van 3239
de Luxemburgstraat.

Construction de garages dans la rue du Luxembourg, fermee
a la circulation.

Overzicht van de overheidsopdrachten van het departement 3240
in 1991 en 1992.

Apercu des marches attribues par Ie departement en 1991 et
1992.

Overeenkomsten van het Gewest met de gemeenten over 3241
verkeersplannen.

Conventions de la Region avec les communes sur des plans de
circulation.
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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

9. 6.1993 423 Galand

14. 6.1993 424 Vandenbossche

15. 6.1993 426 Nagy

25. 6.1993 428 de Lobkowicz

24. 6.1993 429 Nagy

24. 6.1993 432 Simonet

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

'*'* Question avec reponse

'''''' Veiligheidsmaatregelen van de MIVB na herhaaldelijke 3241
ongevallen met geknelde reizigers.

Mesures dc securite de la STIB a la suite d'accidents r6cents
concernant des voyageurs coinces.

** Europese top in Edinburgh. — Steun van de Europese Ge- 3242
meenschap voor bepaalde infrastructuurwerken.

Sommet europeen d'Edimbourg. — Soutien de la Commu-
naute europeenne pour certains travaux d'infrastructures.

** De samenstelling van de Gewestelijke Ontwikkelings- 3243
commissie.

La composition de la Commission Regionale de Developpe-
ment. .

** Plechtige opening van de verlenging van lijn 18 en van het 3244
metrostation Clemenceau.

Inauguration du prolongement de la ligne 18 et de la station
de metro Clemenceau.

'''* Recuperatie van het door de Staat toegekende voorschot voor 3244
de prefinanciering van de kleine ring.

R6cup6ration de 1'avance consentie par 1'Etat pour Ie prefi-
nancement de la petite ceinture.

** De publikaties van het departement en van de organen die 3245
eronder ressorteren.

Les publications du departement et des organismes qui en
dependent.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President

1. 9.1992 81 Vandenbossche

14. 1.1993 93 de Lobkowicz

5. 4.1993 101 Drouart

14. 4.1993 102 Nagy

10. 5.1993 103 Galand

13. 5.1993 104 Grouwels

18. 5.1993 105 Nagy

Ecologisch verantwoord gebruik van papier. 3178
Utilisation ecologique du papier.

Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 3178
met de andere Executieven.

Appellation de 1'Executif dans sa correspondancc avec les
autres Executifs.

Toepassing van het gemeentelijke belastingreglement op de 3185
daden van vervuiling.

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

De bestemming van het niet-recycleerbaar afval ingezameld 3185
tijdens de selectieve ophalingen.

La destination des dechets non recyclables issus de la collecte
selective.

De veiligheid van de werknemers van het Gewestelijk Agent- 3178
schap voor Netheid.

La securite des travailleurs de 1'Agence regionale de proprete.

Samenstelling van het kader van de pararegionalen. 3185
Composition du cadre des pararegionaux.

De dringendheid aangehaald in de besluiten van de Execu- 3179
tieve (vervolg).

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

Date

Vraag nr.
— Auteur

Question n°

Voorwerp
—

Objet

Bladzijde
—

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig aniwoord

** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoirc

** Question avec reponse

Staatssecrctaris toegevoegd aan de Minister belast met Financien, Begrodng,
Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen

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

2. 4.1993 99 Drouart

10. 5.1993 100 Galand

13. 5.1993 101 Grouwels

14. 6.1993 102 Vandenbossche

De publicitaire kosten van dc berichten van de Minister in
verscheidene publikaties.

Les frais publicitaires des messages du Ministre dans diverses
publications.

De veiligheid van de leden van de dienst Brandweer en van de
dienst DMH van her Gewesr.

La' security des membres du corps du Service Incendie et
d'AMU de la Region.

Samenstelling van het kader van de pararegionalen.
Composition du cadre des pararegionaux.
Overzicht van de ministeriele commissies en comites.
Apercu des commissions et comites ministeriels.

3245

3246

3185

3248

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

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

26. 3.1990

25. 6.1990

30.11.1990

4. 3.1991

27. 6.1991

3. 9.1991

25.10.1991

27. 2.1992

4. 5.1993

61 de Lobkowicz

85 Garcia

133 de Lobkowicz

156 Cornelissen

184 Draps

201 de Lobkowicz

213 Huygens

222 Nagy

264 Nagy

Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen. 3179
Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.
Vergunningen afgeleverd en controles uitgevoerd door het 3179

BIM.
Autorisatiops accordees et contrfiles effectues par 1'IBGE.
Bevel van de rechter in kortgcding van 2 november 1990. — 3179

Afgifte van een gratis jachtvergunning.
Ordonnance des referes du 2 novembre 1990. — Delivrance

d'un permis de chasse gratuit.
Hcrstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark in 3179

Koekelberg.
Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.
Achterstal in de behandeling van de dossiers commodo- 3179

incommode bij gebrek aan voldoende personeel voor de
Leefmilieu-administratie.

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-
incommodo, faute de personnel suffisant & 1'Administra-
tion de 1'Environnement.

Organogram van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. 3180
Organigramme de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de

T'Environnement.
Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren. 3180
Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.
Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel. 3185
L'Etat d'avancement des dossiers de classement.
Uitstel en weigering van voorstellen voor aan bescherming 3180

voorafgaande onderzoeken en van beschermings-
voorstellen.

Reports et refus de propositions d'enquetes prealables au
classement et de propositions de classement.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

24. 5.1993 265 Grouwels

4. 6.1993 266 Grouwels

9. 6.1993 267 Drouart

9. 6.1993 268 Vandenbossche

14. 6.1993 269 Vandenbossche

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Klassering van het gebouw van de KoninkHjke Vlaamse 3249
Schouwburg.

Classement du batiment du KoninkUjke Vlaamse
Schouwburg

Klassering van de Zwarte Toren. 3180
Classement de la Tour noire.
De erkenning van Brusselse sites door de UNESCO als cuitu- 3180

reel erfgoed van de mensheid.
La reconnaissance de sites bruxellois par 1'UNESCO comme

heritage culturel dc 1'humanite.
Begrotingsmiddelen voor de resrauratie van de Sint- 3249

Guidokerk.
Moyens budgetaires pour la restauration de 1'eglise Saint-

Guidon.
Overzicht van de ministeriele commissies en comites. 3249
Apercu des commissions et comites ministeriels.

46.584 — E. Guyot, n. v., Brussel


