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I. Questions auxquelles il n'a pas ete repondu
dans Ie delai reglementaire
(Art. 89 du reglement du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale)

I. Vragen waarop niet werd geantwoord
binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 89 van het reglement van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
(Fr.): Question posee en francais — (N.): Question posee en neerlandais
(Fr.): Vraag gesteld in 't Frans — (N.): Vraag gesteld in 't Nederlands

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,
des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,
de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

Question n0 369 de M. de Lobkowicz du 12 septembre 1991
(Fr.):

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

Missions d'etudes.

Onderzoeksopdrachten.

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

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

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

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

Etudes et recherches confiees a des organismes exteriews.

Studie- en Onderzoeksopdrachten doorexterne organisaties.

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

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

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

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

Representationdel'Executit'dans'les'commissionsconsultatives du transport scolaire.

Vertegenwoordiging van de Executieve in de Adviescommissies voor schoolvervoer.

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

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

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

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

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

Subsidies voor hetherstel van de stoepen in de Anderlechtstraat.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2524.
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Question n° 593 de M. Clerfayt du 15 fevrier 1993 (Fr.):

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

Retard dans Ie renouvellementdurevetementde sol dela rue
du Noyer et de la rue de la Chevalerie.

De achterstand in het aanbrengen van een nieuwe wegbedekking in de Notelaarsstraat en in de Ridderschapslaan.

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

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

Question n° 644 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.);

Vraag nr. 644 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

Apercu des commissions et comites ministeriels.

Overzicht van de ministeriele commissies en comites.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3269.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3269.

Question n° 661 de M. Vandenbussche du 5 juillet 1993 (N.):

Vraag nr. 661 van de heer Vandenbussche d.d. 5 juli 1993 (N.):

Application de la loi linguistique dans les communes de la
Region de Bruxelles-Capitale. — Nombre de nominations
suspendues et annulees.

Toepassingtaalwetgeving in degemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. —Aantalgeschorste en vernietigde
benoemingen.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3272.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3272.

Question n° 662 de M. Vandenbussche du 5 juillet 1993 (N.):

Vraag nr. 662 van de heer Vandenbussche d.d. 5 juli 1993 (N.):

Application dela legislation tinguistique dans les communes
dela Region de Bruxelles-Capitale. —Parite chefde division et
grades superieurs ail 31 decembre 1992.

Toepassing taalwetgeving in degemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Pariteit afdelingschef en hoger op
31 december 1992.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3272.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3272.

Question n° 663 de M. Vandenbussche du 5 juillet 1993 (N.):

Vraag nr. 663 van de heer Vandenbussche d.d. 5 juli 1993 (N.):

Application dela legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitate. — Contractuels subventionnes.

Toepassing taalwetgeving in degemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Gesubsidieerde contractuelen.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3273.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3273.

Question n° 664 de M. Vandenbussche du 5 juillet 1993 (N.):

Vraag nr. 664 van de heer Vandenbussche d.d. 5 juli 1993 (N.):

Application dela legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. — Acces de non-Beiges a
des emplois aux administrations communales.

Toepassing taalwetgeving in degemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Toegang voor niet-Belgen tot
betrekkingen bij gemeentebesturen.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3273.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3273.
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Question n0 665 de M. Vandenbussche du 5 juillet 1993 (N.):

Vraag nr. 665 van de heer Vandenbussche d.d. 5 juli 1993 (N.):

Application dela legislation linguistique dansles communes
dela Region deBruxelles-CapitaIe. •—Membfes du personnel
contractuels engages dans Ie cadre de projets d'integration.

Toepassingtaalwetgevingm degemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. —Contractuelepersoneelsleden voor
de integratieprojecten.

La. question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3273.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3273.

Question n° 686 de M. Drouart du 20 septembre 1993 (Fr.)

Vraag nr. 686 van de heer Drouart d.d. 20 September 1993
(Fr.):

Letransfertdesproprietesdel'Etat a la Region de BruxellesCapitale.

De overheveling van Staatseigendommen naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3414.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3414.

Question n° 687 de Mme Grouwels du 14 septembre 1993

Vraag nr. 687 van mevrouw Grouwels d.d. 14 September 1993
(N.):

(N.):
Reglementation en matiere d'installation d'antennes paraboliques.

Reglementering van de plaatsing van schotelantennes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3414.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3414.

Question n° 688 de Mme Nagy du 15 septembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 688 van mevrouw Nagy d.d. 15 September 1993
(Fr.):

Dispositions financieres, foncieres et d'accompagnement
prises par la societe Bruxelles-Msdi.

Financiele, grond- en begeleidingsmaatregelen van demaatschappij Brussel Zuid.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3415.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3415.

Question n° 692 de Mme Nagy du 6 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 692 van mevrouw Nagy d.d. 6 oktober 1993 (Fr.):

Les expropriations prevues par les PPAS Fonsny 1 et2 dans
Ie quartier du Midi.

Onteigeningen vastgelegdin de BBP's Fonsny 1 en 2 voor de
Zuidwijk.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3517.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3517.

Question n° 693 de Mme Carton de Wiart du 17 novembre
1993 (Fr.):

Vraag nr. 693 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 17 november
1993 (Fr.):

Le Comite d'accompagnementcree dans Ie cadre dela construction de Centre International de Congres.

Begeleidingscomite opgerichtin hetkader van de bouw van
het Internationaal Congrescentrum.

Le 13 juillet 1988,1'Executif bruxellois a decide la mise sur
pied d'un Comite d'accompagnement regional charge
d'assurer le contrfile des obligations contractuelles resultant de

Op 13 juli 1988 besloot de Hoofdstedelijke Executieve tot de
oprichting van een gewestelijk begeleidingscomite, dat belast
is met het controleren van de contractuele verplichtingen die
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la convention qui lie les investisseurs a la Region bruxelloise et
de suivre I'execution du protocole d'accord cadre intervenu
entre les investisseurs et 1'ASBL «Association du quartier
Leopold-Jardin de 1'Europe », dans Ie cadre de la construction
du Centre International de Congres actuellement occupe par Ie
Parlement europeen.

voortvloeien uit de overeenkomst tussen de investeerders en
het Hoofdstedelijk Gewest en met het volgen van de uitvoering
van het kaderakkoordprotocol tussen de investeerders en de
v.z.w. Vereniging Leopoldswijk/Europa tuin in het kader van
de bouw van het Internationaal Congrescentrum, dat momenteel door het Europees Parlement wordt gebruikt.

Ce Comite d'accompagnement s'est-il reuni depuis 1989 ?
Quelles ont ete les mesures de controle prises suite a ces
reunions? Comment a ete effectue Ie suivi du protocole
d'accord-cadre ? La SDRB a-t-elle consultee, et a quelle occasion?

Is dit begeleidingscomite sedert 1989 samengekomen ?
Weike controlemaatregelen werden na deze vergaderingen
getroffen ? Hoe is de follow up van het kaderakkoordprotocol
verlopen? Werd de GOMB geraadpleegd, zo ja bij weike gelegenheid ?

Question n° 696 de M. Drouart du 7 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 696 van de heer Drouart d.d. 7 oktober 1993 (Fr.):

Fonds de Cohabitation et d'Integration. — Subvention de
]'emission « Bandana » de Tele Bruxelles.

Fondsen voor Samenleving/Integratie. — Toe/age voor de
uitzen ding « Bandana » van Tele Bruxelles.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3518.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3518.

Question n° 701 de M. Drouart du 25 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 701 van de heer Drouart d.d. 25 oktober 1993 (Fr.):

Absence de remise d'in formations a des ressortissants etrangers par des fonctionnaires communaux.

Gebrek aan informatieverstrekking door de gemeentelijke
ambtenaren aan buitenlanders.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3519.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3519.

Question n° 702 de M. Drouart du 25 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 702 van de heer Drouart d.d, 25 oktober 1993 (Fr.):

Repartition entre les communes des subsides integrationcohabitation 1993.

Verde/ing van de subsidies voor integratie-samenleving
1993 tussen de gemeenten.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3520.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3520.

Question n° 703 de Mme Grouwels du 25 octobre 1993 (N.):

Vraag nr. 703 van mevrouw Grouwels d.d. 25 oktober 1993
(N.):

Transfer! a la commune d'Uccle de terrains regionaux sis
rue de Stalle-rue de I'Etoile.

Overdracht van gewestelifke gronden aan de StallestraatSterstraat aan de gemeente Ukkel.

Le Conseil des ministres de la Region de Bruxelles-Capitale
a decide, le jeudi 30 septembre 1993, de transferer a la
commune d'Uccle des terrains regionaux sis au coin de la rue
de Stalle et de la rue de I'Etoile.

Op donderdag 30 September 1993 besliste de Ministerraad
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewestelijke gronden
gelegen op de hoek van de Stallestraat en de Sterstraat aan de
gemeente Ukkel over te dragen,

Sur combien de m2 porte ce transfert ? Quel prix le comite
d'acquisition a-t-il fixe par m2 de terrain ?

Over hoeveel m2 grond gaat het? Weike is de prijs van de
grond per m2, zoals vastgesteld door het aankoopcomite ?

Ce prix est-il comparable au prix du terrain qu'obtiennent
les particuliers dans les environs ?

Is deze prijs vergelijkbaar met de grondprijs die door particulieren wordt bekomen in deze omgeving?
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Question n° 705 de M. Maingain du 3 novembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 705 van de heer Maingain d.d. 3 november 1993
(Fr.):

Liste des commissions et conseils consultatifs institues
aupres du departement.

Lijst van de adviescommissies en -raden opgericht bij het
departement.

Au regard de vos attributions, pourriez-vous me communiquer la liste des commissions et conseils consultatifs institues
aupres de votre departement en precisant:

Kunt u mij de lijst bezorgen met de adviescommissies en
-raden opgericht binnen uw departement met vermelding van:

a) les references de 1'ordonnance ou de 1'arrete du Gouvernement (anciennement Executif) ayant institue Ie conseil ou la
commission;

a) de verwijzing naar de ordonnantie of het besluit van de
Regering (vroeger de Executieve) die de raad of de commissie
heeft opgericht;

b) les references de 1'arrete ou de 1'acte par lequel les
membres du conseil ou de la commission concernee ont ete
designes;

b} de verwijzingen naar het besluit ofde handeling waarbij
de raads- of commissieleden werden aangewezen;

c) la composition aetuelle dudit conseil ou de ladite
commission en precisant, selon les categories de membres, Ie
lieu de domiciliation de chaque membre, selon les categories
suivantes:

c) de huidige samenstelling van eike raad of commissie met
aanduiding volgens de categorie personen, van hun woonplaats, volgens volgende verdeling:

1. dans la Region bruxelloise;

1. in het Brussels Gewest;

2. dans 1'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvoorde;

2. in het arrondissement Halle-Vilvoorde;

3. dans 1'arrondissement de Louvain;

3. in het arrondissement Leuven;

4. dans 1'arrondissement de Nivelles;

4. in het arrondissement Nijvel;

5. autres arrondissements de Wallonie ou de Flandre;

5. in de andere arrondissementen van Vlaanderen en
Wallonie;

d) les motifs qui ont justifie la designation des membres
d'un conseil ou d'une commission non domicilies en Region
bruxelloise.

d) de redenen die de aanwijzing verantwoorden van de
leden van een raad ofeen commissie die hun woonplaats niet in
het Brussels Gewest hebben.

Question n° 706 de Mme Nagy du 4 novembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 706 van mevrouw Nagy d.d. 4 november 1993 (Fr.):

Les pro jets d'h6tels en Region bruxelloise avec permis ou
certificat d'urbanisme.

Hotelprojecten met een stedebouwkundige vergunning of
attest in het Brussels Gewest.

Dans la reponse a la question ecrite n° 621 du 16 avril 1993,
concernant les conclusions de I'etude BRAT sur les besoins en
matiere d'infrastructure hoteliere a Bruxelles, Ie MinistrePresident fait etat de 1'adequation entre la demande en 1'an
2000 et Ie pare actuel des hotels en construction (y compris les
projets pour lesquels Ie permis ou Ie certificat d'urbanisme a ete
accorde).

In zijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 621 van
16 april 1993 inzake de besluiten van de BRAT-studie over de
behoeften aan hotelinfrastructuur te Brussel, vergelijkt de
Minister-Voorzitter de vraag in het jaar 2000 met het huidige
hotelpark in opbouw (met inbegrip van de projecten waarvoor
een stedebouwkundige vergunnng of attest werd toegekend).

A cet egard, Ie Ministre-President peut-il identifier des
projets pour lesquels permis ou certificat d'urbanisme ont ete
accordes ?

Kan de Minister-Voorzitter zeggen voor weike projecten
stedebouwkundige vergunningen of attesten werden toegekend?

Question n° 708 de M. Drouart du 18 novembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 708 van de heer Drouart d.d. 18 november 1993
(Fr.):

L'octroide permis du travail a des danseurs, danseuses et
artistes de cabaret.

De toekenning van arbeidsvergunningen aan dansers,
danseressen en cabaret-artiesten.

La presse a largemem fait echo du grave probleme de la
traitede personnes, en particulier dans Ie milieu de la prostitu-

De pers heeft veel aandacht geschonken aan het ernstige
probleem van de mensenhandel, vooral in het prostitutie-
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tion. Une question ecrite de mon collegue Yvan Ylieff, parlementaire regional wallon, au Ministre de 1'Emploi decrit
1'ampleur de la situation en Wallonie.

milieu. Een schriftelijke vraag van mijn collega Yvan Ylieff,
Waals gewestelijk parlementslid, aan de Minister belast met
Tewerkstelling beschrijft de omvang van de toestand in Wallonie.

Le constat d'une augmentation importante du nombre de
permis octroyes en 1992 n'a fait que corroborer le resultat
d'enquetes declenchees entre autres par la BSR au sujet de cette
exploitation humaine.

De vaststelling dat er in 1992 meer vergunningen werden
afgegeven bevestigt het resultaat van de onderzoeken die onder
andere door de BOB over deze menselijke uitbuiting werden
gedaan.

11 me semble que la Region wallonne a pris un certain nombre de mesures face a cette situation. Le Ministre-President en
a-t-il fait de meme ? Pourrait-il me communiquer le nombre de
permis de travail pour un mois ou plus delivres en 1990,1991,
1992 et 1993 a des danseurs, danseuses et artistes de cabaret ?

Ik meen te weten dat het Waalse Gewest sommige maatregelen heeft genomen ten opzichte van deze toestand. Heeft de
Minister-Voorzitter dit ook gedaan? Kan hij mi) zeggen
hoeveel vergunningen er voor een maand of meer werden afgegeven aan dansers, danseressen en cabaret-artiesten in 1990,
1991, 1992 en 1993 ?

Est-il possible de preciser la nationality des beneficiaires des
permis de travail precites?

Is het mogelijk de nationaliteit mede te delen van de personen die zo'n arbeidsvergunnng kregen ?

Question n° 709 de Mme Nagy du 18 novembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 709 van mevrouw Nagy d.d. 18 november 1993
(Fr.):

Le non-elargissement de la rue du Trone et le PPAS llot 30 a
Ixelles.

De niet-verbreding van de Troonstraat en het bijzonder
bestemmingsplan «huizenblok 30» in Elsene.

La publication de novembre 1993 du GUTIB fait etat de
1'abandon du projet tres controversy d'elargir toute la rue du
Trone a trois bandes de circulation. Plus precisement, il
affirme que «le stationnement des deux cotes de la voirie sera
maintenue entre la place du Trone et la rue d'ldalie; entre la
chaussee de Wavre et la place Raymond Blijckaerts, la voirie
sera ramenee a deux bandes de circulation par la creation de
deux couloirs reserves aux velos. Quant au troncon compris
entre la chaussee de Wavre et la rue d'ldalie, il y a et il restera
trois bandes de circulation, vu le nombre de bus qui
1'empruntent.»

In het informatieblad van november 1993 van de GEBOV
staat te lezen dat het heel omstreden project om geheel de
Troonstraat tot drie wegstroken te verbreden, zou worden
opgeheven. Er wordt meer bepaald gezegd dat de parkeermogelijkheden aan weerszijden van de rijweg tussen het Troonplein en de Idaliestraat zou worden behouden en dat de breedte
tussen de Waversesteenweg en het Raymond Blijckaertsplein
door het aanleggen van twee fietsstroken tot twee rijstroken
zou worden teuggebracht. Het deel tussen de Waversesteenweg en de Idaliestraat zou, zoals nu het geval is en door het
aantal bussen dat hier langsrijdt, drie stroken behouden.

Le Ministre-President peut-il me confirmer ces informations
et me dire, dans ce contexte, ce qu'il advient du PPAS concernantl'llot30?

Kan de Minister me deze informatie bevestigen en me ter
zake meedelen wat er gebeurt met het bijzondere bestemmingsplan betreffende « huizenblok 30 » ?

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique
et des Relations exterieures

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt
en Externe Betrekkingen

Question n° 218 de M. Vandenbossche du 7 octobre 1993 (N.):

Vraag nr. 218 van de heer Vandenbossche d.d. 7 oktober 1993

(N.):
Automation de cumul a du personnel remunere par la
Region.

Toelating tot cumulatie van door het Gewest bezoldigd
personeel.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 35, p. 3520.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3520.
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Question n° 222 de M. Vandenbossche du 29 octobre 1993
(N.):

Vraag nr. 222 van de heer Vandenbossche d.d. 29 oktober 1993
(N.):

Rapport diigoiiveraementsurl'ordonaance«portant transposition etmise en ceuvre dans/a Region de Bruxelles-Capitale
du droit des Communautes europeennes».

Rapport van de Regering over de ordonnantie «houdende
omzetting en uitvoering in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest van het Recbt van de Europese Gemeenschappen».

Le 5 mars 1991, Ie Conseil de la Region de BruxellesCapitale a adopte 1'ordonnance portant transposition et mise
en ceuvre dans la Region de Bruxelles-Capitale du droit des
Communautes europeennes.

Op 5maart 1991 werd in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
de ordonnantie «houdende omzetting en uitvoering in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van het Recht van de Europese Gemeenschappen » goedgekeurd.

En application de 1'article 4 de cette ordonnance, 1'Executif
de la Region de Bruxelles-Capitale informe les membres du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, au cours de la
premiere semaine du mois de mai (et du mois de novembre), de
1'etatd'avancement des propositions d'actes normatirs, transmises par la Commission des Communautes europeennes, qui
ont ete deposees aupres du Conseil des ministres des Communautes europeennes. Cinq mois plus tard, aucune information
ne m'est encore parvenue. Le ministre peut-il m'expliquer la
raison de ce retard ?

Artikel 4 van de Ordonnantie bepaalt dat de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve, in de eerste week van de maand
mei (en de maand november) de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad inlicht over de stand van zaken in verband met
de door de Commisssie van de Europese Gemeenschappen
overgezonden voorstellen van normatieve akten die bij de
Raad van ministers van de Europese Gemeenschappen zijn
ingediend. Vijf maanden later heb ik echter nog geen mformatie ontvangen. Kan de heer minister mij uitleggen waarom ?

Le ministre peut-il egalement me dire si les rapports deposes
en execution des articles 3,4,5 et 6 de cette meme ordonnance
ont toujours ete communiques aux membres du Conseil dans
les delais prescrits ?

Kan de heer minister mij ook meedelen of de rapporten in
uitvoering van de artikelen 3,4,5 en 6 van diezelfde ordonnantie, steeds binnen de gestelde termijnen aan de Raadsleden
werden bezorgd?

Question n° 223 de M. Vandenbossche du 4 novembre 1993
(N.):

Vraag nr. 223 van de heer Chabert d.d. 4 november 1993 (N.^

Nouvelles recettes pour1994— «mainmorte» de batiments
appartenant aux autorites federates.

Nieuwe inkomsten 1994 «dode hand» van gebouwen van
de federate overheid.

Le budget des Voies et Moyens pour 1994 prevoit de nouvelles recettes qui compensent la «mainmorte» de batiments
appartenant aux autorites federales.

De Middelenbegroting 1994 voorziet nieuwe inkomsten
onder de noemer « dode hand » van gebouwen van de federale
overheid.

Le ministre peut-il me dire:

Kan de geachte minister mij laten weten:

— quels sont les batiments des autorites federales qui sont
situes dans la Region de Bruxelles-Capitale ?

— weike gebouwen van de federale overheid gevestigd zijn
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

— parmi les batiments situes dans la Region de BruxellesCapitale lesquels appartiennent a la Region wallonne/
flamande et a la Communaute francaise ?

— weike gebouwen zich bevinden in het Hoofdstedelijk
Gewest toebehorende aan het Vlaamse/Waalse Gewest en de
Franse Gemeenschap ?

— quels montants on a prevu d'inscrire a 1'article concernant la « mainmorte » ?

— weike bedragen hier in de « dode hand » inschrijvingen
zijn voorzien ?

Question n° 224 de M. Vandenbossche du 19 novembre 1993
(N.);

Vraag nr. 224 van de heer Vandenbossche d.d. 19 november
1993 (N.):

Service social du ministere de la Region de BruxellesCapitale.

Sociale Dienst voor bet Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Le ministre peut-il me dire:
— combien de membres du personnel travaillent dans ce
service social ?

Kan de geachte minister mij laten weten:
— met hoeveel personeelsleden deze Sociale Dienst werkt ?

449
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— comment peut se definir la categoric dans laquelle se
classent les dossiers traites ?

— op weike categoriale omschrijving de behandelde
dossiers kunnen worden vastgelegd?

Question n° 225 de M. Vandenbossche du 18 novembre 1993

Vraag nr. 225 van de beer Vandenbossche d.d. 18 november
1993 (N.):

(N.):
Montant des honoraires payes a des avocats.

Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.

Pouvez-vous me communiquer Ie montant des honoraires
que vous avez fait verser a des avocats ?

Kunt u mij laten weten welk bedrag aan erelonen u heeft
laten uitbetalen aan advokaten ?

Pouvez-vous me donner Ie nom de ces avocats ainsi que
1'Ordre auquel ils sont inscrits ?

Kunt u mij de naam van de advokaten laten geworden
alsmede de orde waar zij zijn ingeschreven ?

Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

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

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

Aanmoediging van hetgebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

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

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

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

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

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

Betwistbaargebruik van het portvrijdom door ambtenaren
van het BNRL.

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

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

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

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

Concession partielle du site du Kinsendael.

Gedeeltelijke concessie van het gebied Kinsendael.

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

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

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

Vraag nr. 174 van de heer Roelants du Vivier d.d. 24 September
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.

Installatie van regenwaterputten bij nieuwbouw.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2421.
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Question n° 188 de M. Vandenbossche du 28 octobre 1992
(N.):

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

Structure et activites des services ({'inspection relevant des
attributions du Miaistre.

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

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

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

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

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

Composition et organisation des cabinets.

Samenstelling en organisatie van de kabinetten.

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

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

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

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

Composition et organisation des cabinets.

Samenstelling en organisatie van de kabinetten.

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

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

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

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

Le probleme des egouts du bas de Forest.

Het riolenprobleem van laag Vorst.

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

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

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

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

Emplacementdestationncmentgratuitpourlesfonctionnaires et membres da personnel de parastataux.

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden
van parastatale instellingen.

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

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

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

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

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

Toe/age aan de v.z.w. «Roseau Idee».

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2850.
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Question n° 249 de Mme Nagy du 16 avril 1993 (Fr.):

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

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

De door de Europese Commissie vastgestelde overtredingen, door bet Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de EEGrichtlijnen.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 2984.

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

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

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

Composition du cadre des pararegionaux.

Samenstelling van net kader van de pararegionalen.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3174.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3174.

Question n° 263 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Vraag nr. 263 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

Apercu des commissions et comites ministeriels.

Overzicht van de ministeriele commissies en comites.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3283.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3283.

Question n° 265 de M. Adriaens du 21 juin 1993 (Fr.):

Vraag nr. 265 van de heer Adriaens d.d. 21 juni 1993 (Fr.);

Nombre de demolitions et de constructions de batiments
residentiels en Region de Bruxelles-Capitale.

Aantalafbraken en constructies van woongebouwen in bet
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3284.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3284.

Question n° 268 de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.) :

Vraag nr. 268 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

Utilisation des transports en commun et du velo par les
membres du cabinet.

Gebruik van bet openbaar vervoer en de Gets door de kabinetsleden.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3285.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3285.

Question n° 271 de M. Adriaens du 30 juin 1993 (Fr.);
Recyclage des paeus en Region de Bruxelles-Capitale.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3287.

Vraag nr. 271 van de heer Adriaens d.d. 30 juni 1993 (Fr.):
De recycling van de banden in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3287.
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Vraag nr. 273 van de heer Vandenbossche d.d. 8 September
1993 (N.):
Verwijdenng van PCB- en PCT-houdende toestellen.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3422.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3422.

Question n° 274 de M. Vandenbossche du 8 septembre 1993
(N.):

Vraag nr. 274 van de heer Vandenbossche d.d. 8 September
1993 (N.):

Permis d'exploitation pour cimetieres de voitures et examen
de la pollution du sol.

Uitbatingsvergunningen voor autokerkhoven en onderzoek
naar bodemvervuiling.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3423.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3423.

Question n° 275 de M. Vandenbossche du 8 septembre 1993
(N.):

Vraag nr. 275 van de heer Vandenbossche d.d. 8 September
1993 (N.):

Intervention des communes a fin d'empecher des entreprises
bruyantes de s'installer dans des zones d'habitat.

Weren van geluidshinderlijke bedrijven uit woongebieden
door de gemeentebesturen.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3423.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3423.

Question n° 276 de M. Drouart du 30 septembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 276 van de heer Drouart d.d. 30 September 1993
(Fr.):

Projet de renovation d'une ancienne forge chaussee de
Wemmel a Jette.

Renovatieproject van de oude smidse op de Wemmelsesteenweg te Jette.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3424.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3424.

Question n° 277 de Mme Nagy du 26 juillet 1993 (Fr.):

Vraag nr. 277 van mevrouw Nagy d.d. 26 juli 1993 (Fr.) :

L 'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif.

Spoedbehandeling van de besluiten van de Executieve.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3424.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3424.

Question n° 278 de M. Vandenbossche du 13 septembre 1993

Vraag nr. 278 van de heer Vandenbossche d.d. 13 September
1993 (N.):

(N.):
Adaptation de 1'incinerateur de Neder-over-Heembeek aux
normes de la directive CE.

Aanpassing aan de normen van de EG-richtlijn van de
verbrandingsinstallatie te Neder-over-Heembeek.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3424.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3424.
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Question n° 279 de M. Vandenbossche du 13 septembre 1993
(N.):

Vraag nr. 279 van de heer Vandenbossche d.d. 13 September
1993 (N.):

Recherche scientifique sur la pollution electromagnetique.

Wetenschappelijk onderzoek naar electromagnetische
pollutie.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3425.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3425.

Question n° 280 de M. Vandenbossche du 7 octobre 1993 (N.):

Vraag nr. 280 van de heer Vandenbossche d.d. 7 oktober 1993
(N.):

Automation de cumul a du personnel remunere par la
Region.

Toelating tot cumulatie aan door het Gewest bezoldigd
personeel.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3527.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3527.

Question n° 281 de M. Drouart du 14 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 281 van de heer Drouart d.d. 14 oktober 1993 (Fr.):

Sexploitation non autorisee d'un depot de pneus entre la
rue du Chapeau et la rue Jorez.

De niet-toegelaten uitbating van een bandenopslagplaats
tussen de Hoedstraat en de Jorezstraat.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3527.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3527.

Question n° 282 de M. Drouart du 14 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 282 van de heer Drouart d.d. 14 oktober 1993 (Fr.):

Nuisances causees par un depot sauvage au bout de
f'impasse Migerode a Anderlecht.

De hinder veroorzaakt door een clandestien stort in de
Migerodegang in Anderlecht.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3527.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz, 3527.

Question n° 283 de M. Adriaens du 14 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 283 van de heer Adriaens d.d. 14 oktober 1993 (Fr.

Dispositions reglementaires regionales en matiere de feux a
I'air fibre.

Gewestelijke regelgeving imake vuren in open lucht.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3528.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3528.

Question n° 284 de M. Cauwelier du 21 octobre 1993 (N.):

Vraag nr. 284 van de heer Cauwelier d.d. 21 oktober 1993
(N.):

Expulsion de logements sociaux en raison du non-paiement
du loyer.

Uitdrijvingen uitsociale woningen wegens niet-betaling van
de huur.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3528.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3528.
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Question n0 285 de Mme Grouwels du 25 octobre 1993 (N.):

Vraag nr. 285 van de heer Grouwels d.d. 25 oktober 1993 (N.):

Evolution du prix de revient des nouveaux logements
sociaux.

Evolutie van de kostprijs van nieuwe sociale woningen.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3529.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3529.

Question n° 286 de M. Maingain du 3 novembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 286 van de heer Maingain d.d. 3 november 1993
(Fr.):

Li'ste des commissions et consef/s consultatifs institues
aupres du departement.

Lijst van de adviescomissies en -raden opgericht bij net
departement.

Au regard de vos attributions, pourriez-vous me communiquer la liste des commissions et conseils consultatifs institues
aupres de votre departement en precisant:

Kunt u mij de lijst bezorgen met de adviescommissies en
-raden opgericht binnen uw departement met vermelding van:

a) les references de 1'ordonnance ou de 1'arrete du Gouvernement (anciennement Executif) ayant institue Ie conseil ou la
commission;

a) de verwijzing naar de ordonnantie of het besluit van de
Regering (vroeger de Executieve) die de raad ofde commissie
heeft opgericht;

b) les references de 1'arrete ou de 1'acte par lequel les
membres du conseil ou de la commission concernee ont ete
designes;

b) de verwijzingen naar het beslujt ofde handeling waarbij
de raads- of commissieleden werden aangewezen;

c) la composition actuelle dudit conseil ou de ladite
commission en precisant, selon les categories de membres, Ie
lieu de domiciliation de chaque membre, selon les categories
suivantes;

c) de huidige samenstelling van eike raad of commissie met
aanduiding volgens de categoric personen, van hun woonplaats, volgens volgende verdeling:

1. dans la Region bruxelloise;

1. in het Brusselse Gewest;

2. dans 1'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvoorde;

2. in het arrondissement Halle-Vilvoorde;

3. dans 1'arrondissement de Louvain;

3. in het arrondissement Leuven;

4. dans 1'arrondissement de Nivelles;

4. in het arrondissement Nijvel,

5. autres arrondissements de Wallonie ou de Flandre;

5. in de andere arrondissementen van Vlaanderen en
Wallonie;

d) les motifs qui ont justifie la designation des membres
d'un conseil ou d'une commission non domicilies en Region
bruxelloise.

d) de redenen die de aanwijzing verantwoorden van de
leden van een raad ofeen commissie die hun woonplaats met in
het Brussels Gewest hebben.

Question n° 287 de M. Paternoster du 29 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 287 van de heer Paternoster d.d. 29 oktober 1993
(Fr.):

Ramassage de bois chablis dans la foret de Soignes.

Opruiming van hout van omgevallen bomen in hetZonienwoud.

La foret regionale de Soignes est jonchee de bois chablis.

Het gewestelijkZonienwoud is bezaaid van hout van omgevallen bomen.

Des mesures ont-elles ete prises en vue du ramassage de ce
bois ?

Werden maatregelen genomen om dit hout op te ruimen ?
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Question n° 228 de M. Vandenbossche du 18 novembre 1993
(N.):
Montaat des honoraires payes a des avocats.

Vraag nr. 228 van de heer Vandenbossche d.d. 18 november
1993 (N.):
Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.

Pouvez-vous me communiquer Ie montant des honoraires
que vous avez fait verser a des avocats ?

Kunt u mij laten weten welk bedrag aan erelonen u heeft
laten uitbetalen aan advokaten ?

Pouvez-vous me donner Ie nom de ces avocats ainsi que
1'ordre auquel il sont inscrits ?

Kunt u mij de naam van de advokaten laten geworden
alsmede de orde waar zij zijn ingeschreven ?

Ministre de 1'Economie

Minister belast met Economic

Question n0 151 de M. Vandenbossche du 19 novembre 1993
(N.):

Vraag nr. 151 van de heer Vandenbossche d.d. 19 november
1993 (N.):

Etude de la SDRB sur la refocalisation du secteur economique.

Studie door de GOMB van de herlokalisatie van de economische sector.

La realisation de la fiche budgetaire 1993 fait apparaltre que
5 millions ont etc remis a la SDRB pour realiser une etude sur
la relokalisation d'un secteur economique.

Uit de verwezenlijking 1993 begrotingsfiche blijkt dat
5 miljoen aan de GOMB werd overhandigd voor de studie van
de herlokalisatie van de economische sector.

Le ministre peut-il me dire:

Kan de heer minister mij mededelen:

— quelle est la definition de cette mission ?

— weike de definitie van deze opdracht is ?

— quels en ont ete les rfesultats?

— weike resultaten er werden gemaakt ?

— comment est-on arrive, sur le terrain, a une interaction
concrete avec les entreprises ?

— op weike wijze er concreet op het terrein met de bedrijven tot interactie is gekomen ?

Question n° 152 de M. Vandenbossche du 19 novembre 1993
(N.):

Vraag nr. 152 van de heer Vandenbossche d.d. 19 november
1993 (N.):

Etude de la KUB surlapolitique des Classes moyennes et des
PME.

Studie door de KUB van het beleid van de Middenstand en
de KMO's.

La fiche budgetaire indique que la KUB a realise une etude
d'une politique specifique des Classes moyennes et des PME.

Uit de begrotingsfiche blijkt dat de KUB een studie van het
specifiek beleid van de Middenstand en de KMO's heeft
gemaakt.

Pouvez-vous me dire quand cette etude a ete rendue publique et m'en faire parvenir les resultats ?

Kunt u mij mededelen wanneer dit kenbaar is gemaakt en
mij eveneens de resultaten laten geworden ?

Question n° 153 de M. Vandenbossche du 18 novembre 1993
(N.):

Vraag nr. 153 van de heer Vandenbossche d.d. 18 november
1993 (N.):

Montant des bonoraires payes a des avocats.
Pouvez-vous me communiquer le montant des honoraires
que vous avez fait verser a des avocats?

Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.
Kunt u mij laten weten welk bedrag aan erelonen u heeft
laten uitbetalen aan advokaten?
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Pouvez-vous me donner Ie nom de ces avocats ainsi que
1'Ordre auquel ils sont inscrits?

Kunt u mij de naam van de advokaten laten geworden
alsmede de orde waar zij zijn ingeschreven ?

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation
des Sites d'Activites economiques desaffectes

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuvving
van Afgedankte Bedrijfsruimten

Question n0 437 de M. Drouart du 15 septembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 437 van de heer Drouart d.d. 15 September 1993
(Fr.)=

Programme relatif a I'implantation de roads-points.

Programma betreffende de aanleg van verkeerspleinen.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3426.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3426.

Question n° 438 de M. Drouart du 17 septembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 438 van de heer Drouart d.d. 17 September 1993
(Fr.):

Affaissement de la voirie a la hauteur de la sortie n° 15 du
ring.

Wegverzakking ter hoogte van afrit nr. 15 van de ring.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3426.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3426.

Question n° 440 de M. Simonet du 24 septembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 440 van de heer Simonet d.d. 24 September 1993
(Fr.):

Panneaux de signalisation exclusivement en neerlandais a la
sortie IS du ring.

la hetNedertands opgestelde verkeersborden aan afrit nr. IS
van de ring.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3428.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3428.

Question n° 441 de M. Cauwelier du 30 septembre 1993 (N.):

Vraag nr. 441 van de heer Cauwelier d.d. 30 September 1993
(N.):

Transgression parles chauffeurs de 1'interdiction de turner
dans les trams de la STIB.

Overtreding door de bestuurders van bet rookverbod in de
MIVB-trams.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3428.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3428.

Question n° 442 de M. Cauwelier du 30 septembre 1993 (N.)

Vraag nr. 442 van de heer Cauwelier d.d. 30 September 1993
(N.):

Interdiction de rouler en veto avenue Beaulieu a Auderghem.
La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 3428.

Fietsverbod in de Beaulieulaan in Oudergem.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3428.
450
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Question n° 443 de M. Vandenbossche du 30 septembre 1993
(N.):

Vraag nr. 443 van de heer Vandenbossche d.d. 30 September
1993 (N.):

Travails avenue du Luizenmolen a Anderlecht.

De werken in de Luizenmolenlaan te Anderlecht.

La question a ete publiee dans Ie bulletin n° 34, p. 3429.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 3429.

Question n° 444 de M. Vandenbossche du 7 octobre 1993 (N.):

Vraag nr. 444 van de heer Vandenbossche d.d. 7 oktober 1993
(N.):

Automation de cumul a du personnel remunere par la
Region.

Toelating tot cumulatie aan door het Gewest bezoldigd
personeel.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3531.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3531.

Question n° 445 de M. Drouart du 14 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 445 van de heer Drouart d.d. 14 oktober 1993 (Fr.):

Nuisancessonores causeesparunmauvaisamenagementdu
site du tram 103, boulevard Leemans.

Geluidshinder veroorzaakt door een slechte aanleg van de
bedding van tram 103 in de Leemanslaan.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3531.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3531.

Question n° 446 de M. Adriaens du 14 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 446 van de heer Adriaens d.d. 14 oktober 1993 (Fr.):

Calcul du cout du dragage du canal.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3532.

Berekening van de kostprijs voor de slibverwijdering in het
Kanaal.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3532.

Question n° 447 de M. Simonet du 21 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 447 van de heer Simonet d.d. 21 oktober 1993 (Fr.):

Liste des ceuvres d'art acquises par Ie departement du Ministre.

Lijst van de door het departement van de Minister aangekochte kunstwerken.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3532.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3532.

Question n° 448 de M. Maingain du 21 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 448 van de heer Maingain d.d. 21 oktober 1993
(Fr.):

Couleurs du materiel de signalisatioa des chantiers de
travaux publics.

KIeur van de signalisatielintjes op de openbare werven.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3531.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3531.
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Question n° 449 de M. Paternoster du 29 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 449 van de heer Paternoster d.d. 29 oktober 1993
(Fr.):

Caleadrierdes travauxdela commission consultative pour
/'amelioration des transports publics.

Tijdschema van de werkzaamheden van de Adviescommissie voor de verbetering van het openbaar vervoer.

«Ville et Habitant", magazine edite par InterEnvironnement Bruxelles, du mois de juillet, nous communique que la Commission Consultative pour 1'Amelioration des
Transports Publics a Bruxelles, s'est reunie pour la derniere
fois Ie 16 octobre 1992.

Het tijdschrift« Ville et Habitants », uitgegeven door InterEnvironnement Bruxelles, van de maand juli deelt ons mede
dat de Adviescommissie voor de verbetering van het openbaar
vervoer te Brussel voor het laatst is bijeengekomen op
16 oktober 1992.

De nombreux dossiers sont en attente d'examen, paratt-il.

Er blijkt dat veel dossiers moeten worden onderzocht.

A-t-on deja prevu une date pour une prochaine reunion de
cette Commission a la rentree?

Werd er reeds een datum voor een volgende vergadering van
deze Commissie voorzien ?

Question n° 450 de M. Maingain du 3 novembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 450 van de heer Maingain d.d. 3 november 1993
(Fr.):

Liste des commissions et conseils consultants institues
aupres du departement.

Lijst van de adviescomissies en -raden opgericht bij het
departement.

Au regard de vos attributions, pourriez-vous me communiquer la liste des commissions et conseils consultants institues
aupres de votre departement en precisant:

Kunt u mij de lijst bezorgen met de adviescommissies en
-raden opgericht binnen uw departement met vermelding van:

a) les references de 1'ordonnance ou de 1'arrete du Gouvernement (anciennement Executif) ayant institue Ie conseil ou la
commission;

a) de verwijzing naar de ordonnanrie of het besluit van de
Regering (vroeger de Executieve) die de raad of de commissie
heeft opgericht;

b) les references de 1'arrete ou de 1'acte par lequel les
membres du conseil ou de la commission concernee ont etc
designes;

b) de verwijzingen naar het besluit ofde handeling waarbij
de raads- of commissieleden werden aangewezen;

c) la composition actuelle dudit conseil ou de ladite
commission en precisant, selon les categories de membres, Ie
lieu de domiciliation de chaque membre, selon les categories
suivantes:

c) de huidige samenstelling van eike raad of commissie met
aanduiding volgens de categoric personen, van hun woonplaats, volgens volgende verdeling:

1. dans la Region bruxelloise;

1. in het Brusselse Gewest;

2. dans 1'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvoorde;

2. in het arrondissement Halle-Vilvoorde;

3. dans 1'arrondissement de Louvain;

3. in het arrondissement Leuven;

4. dans 1'arrondissement de Nivelles;

4. in het arrondissement Nijvel;

5. autres arrondissements de Wallonie ou de Flandre;

5. in de andere arrondissementen van Vlaanderen en
Wallonie;

d) les motifs qui ont justifie la designation des membres
d'un conseil ou d'une commission non domicilies en Region
bruxelloise.

d) de redenen die de aanwijzing verantwoorden van de
leden van een raad of een commissie die hun woonplaats niet in
het Brussels Gewest hebben.

Question n° 451 de M. Galand du 29 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 451 van de heer Galand d.d. 29 oktober 1993 (Fr.):

Travaux d'infrastructure urgents dans Ie cadre de la promotion du role international de Bruxelles.

Dringende infrastructuurwerken in hetkader van de bevordering van de Internationale rol van Brussel.

Monsieur Ie Ministre, un accord de cooperation portant sur
les initiatives a prendre pour promouvoir Ie role international
de Bruxelles existe entre 1'Etat federal et la Region de Bruxelles-Capitale.

Tussen de federale Staat en het Brusselse Gewest bestaat een
samenwerkingsakkoord over de initiatieven die de internationale rol van Brussel moeten bevorderen.
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Cet accord prevoit en matiere d'infrastructure et de transports des travaux urgents qui doivent etre engages en 1993. Le
montant de ces travaux s'eleve a 805,9 millions de francs. Le
Ministre peut-il preciser la liste des travaux urgents dont il
s'agit ?

Inzake infrastructuur en vervoer bepaalt deze overeenkomst
de dringende werken die in 1993 moeten worden vastgelegd.
De kostprijs van deze werken bedraagt 805,9 miljoen frank.
Kan de Minister mij de lijst met dringende werken bezorgen ?

Cet accord prevoit un engagement des 2 milliards de francs
pour 1993 et 1994. Quelles sont les autres initiatives qui seront
financees sur ce montant en 1994 ?

Deze overeenkomst voorziet in een vastlegging van
2 miljard frank voor 1993 en 1994. Weike andere initiatieven
zullen door dit bedrag in 1994 worden gefinancierd ?

Question n° 452 de M. Drouart du 19 novembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 452 van de heer Drouart d.d. 19 november 1993
(Fr.):

Reunions de la Commission consultative pour /'etude et
1'amelioration des transports publics a Bruxelles.

De vergaderingen van de Adviescommissie belast met de
studio en de verbetering van het openbaar vervoer in Brussel.

Dans le dernier bulletin d'information du GUTIB, j'ai pu
lire que la Commission consultative pour 1'etude et
1'amelioration des transports publics ne s'etait plus reunie
depuis plus d'un an.

In het jongste informatieblad van de GEBOV heb ik gelezen
dat de Adviescommissie die belast is met de studie en de verbetering van het openbaar vervoer reeds meer dan een jaar niet
meer is samengekomen.

Le Ministre peut-il me confirmer cette constatation ? Pourrait-il me preciser les dates auxquelles cette commission s'est
reunie depuis sa mise en fonction ?

Kan de Minister me deze informatie bevestigen en me de
data meedelen waarop deze Commissie sedert zijn aantreden
dan wel heeft vergaderd ?

Enfin, si cela s'avere etre le cas, n'est-il pas dommageable
pour 1'avenir des transports publics a Bruxelles que cette
commission ne se soit pas reunie durant une annee ?

En, mocht deze informatie juist blijken, zai het feit dat deze
Commissie al meer dan een jaar niet is samengekomen dan
geen nadelige invloed hebben op de toekomst van het openbaar vervoer in Brussel ?

Question n° 453 de M. Vandenbossche du 18 novembre 1993
(N.):

Vraag nr. 453 van de heer Vandenbossche d.d. 18 november
1993 (N.):

Montant des honoraires payes a des avocats.

Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.

Pouvez-vous me communiquer le montant des honoraires
que vous avez fait verser a des avocats ?

Kunt u mij laten weten welk bedrag aan erelonen u heeft
laten uitbetalen aan advokaten?

Pouvez-vous me donner le nom de ces avocats ainsi que
1'Ordre auquel ils sont inscrits?

Kunt u mij de naam van de advokaten laten geworden
alsmede de orde waar zij zijn ingeschreven ?

Question n° 454 de Mme Nagy du 18 novembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 454 van mevrouw Nagy d.d. 18 november 1993
(Fr.):

Le non-elargissement de la rue du Trone et le PPASllot30 a
Ixelles.

De niet-verbreding van de Troonstraat en het bijzonder
bestemmingsplan «huizenblok 30» in Elsene.

La publication de novembre 93 du GUTIB fait etat de
1'abandon du projet tres controverse d'elargir toute la rue du
Trone a trois bandes de circulation. Plus precisemenr, il
affirme que «le stationnement des deux c6tes de la voirie sera
maintenu entre la place du Trone et la rue d'ldalie; entre la
chaussee de Wavre et la place Raymond Blijckaerts, la voirie
sera ramenee a deux bandes de circulation par la creation de
deux couloirs reserves aux velos. Quant au troncon compris

In het informatieblad van november 1993 van de GEBOV
staat te lezen dat het heel omstreden project om geheel de
Troonstraat tot drie wegstroken te verbreden, zou worden
opgeheven. Er wordt meer bepaald gezegd dat de parkeermogelijkheden aan weerszijden van de rijweg tussen het Troonplein en de Idaliestraat zou worden behouden en dat de breedte
tussen de Waversesteenweg en het Raymond Blijckaertsplein
door het aanleggen van twee fietsstroken tot twee rijstroken
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entre la chaussee de Wavre et la rue d'ldalie, il y a et il restera
trois bandes de circulation, vu Ie nombre de bus qui
1'empruntent.»

zou worden teruggebracht. Het deel tussen de Waversesteenweg en de Idaliestraat zou, zoals nu het geval is en door het
aantal bussen dat hier langsrijdt, drie stroken behouden.

Le Ministre peut-il me confirmer ces informations et me
dire, dans ce contexte, ce qu'il advient du PPAS concernant
1'tlot 30.

Kan de Minister me deze informatie bevestigen en me ter
zake meedelen wat er gebeurt met het bijzondere bestemmingsplan betreffende « huizenblok 30 »?

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Question n0 106 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Vraag nr. 106 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993

(N.):
Aperfu des commissions et comites ministeriels.

Overzicht van de ministeriele commissies en comites.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 33, p. 3290.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3290.

Question n° 116 de M. De Berlangeer du 2 aout 1993 (N.):

Vraag nr. 116 van de heer De Berlangeer d.d. 2 augustus 1993
(N.):

Longs temps d'attente pour les enlevements speciaux.

Lange wachttijden voor speciale ophalingen.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 33, p. 3292.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3292.

Question n° 117 de M. Vandenbossche du 7 octobre 1993 (N.):

Vraag nr. 117 van de heer Vandenbossche d.d. 7 oktober 1993
(N.):

Automation de cumul a du personnel remunere par la
Region.

Toelating tot cumulatie aan door het Gewest bezoldigd
personeel.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 33, p. 3533.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3533.

Question n° 118 de M. Drouart du 14 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 118 van de heer Drouart d.d. 14 oktober 1993 (Fr.):

Nuisances causees par un depot sauvage au bout de
1'impasse Migerode a Anderlecht.

De hinder veroorzaakt door een clandestien stort in de
Migerodegang in Anderlecbt.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 35, p. 3534.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3534.

Question n° 119 de M. Vandenbossche du 18 novembre 1993

Vraag nr. 119 van de heer Vandenbossche d.d. 18 november
1993 (N.):

(N.):
Montant des honoraires payes a des avocats.
Pouvez-vous me communiquer le montant des honoraires
que vous avez fait verser a des avocats ?

Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.
Kunt u mij laten weten welk bedrag aan erelonen u heeft
laten uitbetalen aan advokaten?
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Pouvez-vous me donner Ie nom de ces avocats ainsi que
1'Ordre auquel ils sont inscrits ?

Kunt u mij de naam van de advokaten laten geworden
alsmede de Orde waar zij zijn ingeschreven ?

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

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt
en Externe Betrekkingen

Question n° 103 de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.):

Vraag nr. 103 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

Utilisation des transports en commun et du veto par les
membres du cabinet.

Gebruik van net openbaar vervoer en de fiets door kabinetsleden.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3292.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3292.

Question n° 105 de M. Vandenbossche du 7 octobre 1993 (N.):

Vraag nr. 105 van de heer Vandenbossche d.d. 7 oktober 1993
(N.):

Automation de cumul a du personnel remunere par la
Region.

Toelating tot cumulatie aan door net Gewest bezoldigd
personeel.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3534.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3534.

Question n° 107 de M. Vandenbossche du 18 novembre 1993
(N.):

Vraag nr. 107 van de heer Vandenbossche d.d. 18 november
1993 (N.):

Montant des honoraires payes a des avocats.

Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.

Pouvez-vous me communiquer Ie montant des honoraires
que vous avez fait verser a des avocats ?

Kunt u mij laten weten welk bedrag aan erelonen u heeft
laten uitbetalen aan advokaten?

Pouvez-vous me donner Ie nom de ces avocats ainsi que
1'Ordre auquel ils sont inscrits ?

Kunt u mij de naam van de advokaten laten geworden
alsmede de orde waar zij zijn ingeschreven ?

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

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

A. Questions posees a M. Gosuin

A. Vragen gesteld aan de heer Gosuin

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

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

Automations accordees et controles effectues par 1'IBGE.

Vergunningen afgeleverden controles uitgevoerd door het
BIM.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1151.
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Question n° 184 de M. Draps du 27 juin 1991 (Fr.):

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

Retard dans Ie traitement des dossiers commodoincommodo, faute de personnel suffisant a I'administration de
I'environnem ent.

Achterstal in de behandeling van de dossiers commodoincommodo bij gebrek aan voldoende personeel voor de
Leefmilieu-admmistratie.

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

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

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

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

Organigramme de I'lnstitut bruxellois pour la gestion de
I'environnement.

Organogram van netBrussels Instituut voor Milieubeheer.

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

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

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

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

Plaintes ail sufet de la firme Cebelor a Ganshoren.

Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren.

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

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

B. Vragen gesteld aan de heer van Eyil

B. Questions posees a M. van Eyil

Question n° 290 de M. Vandenbossche du 18 novembre 1993
(N.):

Vraag nr. 290 van de heer Vandenbossche d.d. 18 november
1993 (N.):

Montant des honoraires payes a des r.vocats.

Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.

Pouvez-vous me communiquer Ie montant des honoraires
que vous avez fait verser a des avocats ?

Kunt u mij laten weten welk bedrag aan erelonen u heeft
laten uitbetalen aan advokaten?

Pouvez-vous me donner Ie nom de ces avocats ainsi que
1'Ordre auquel ils sont inscrits ?

Kunt u mij de naam van de advokaten laten geworden
alsmede de orde waar zij zijn ingeschreven ?
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II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie
II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd
(Fr.): Question posee en francais — (N.): Question posee en neerlandais
(Fr.): Vraag gesteld in 't Frans — (N.): Vraag gesteld in 't Nederlands

President et Ministre
de PAmenagement du Territoire,
des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,
de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

Question n0 241 de M. Clerfayt du 19 decembre 1990 (Fr.):

Vraag nr. 241 van de heer Clerfayt d.d. 19 december 1990
(Fr.):

Traduction simultanee des debatslors des coaseils communaux.

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.

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

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

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

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

Renovation du tissu iirbain. —Subventions accordeespar
I'Executif.

Vernieuwing van het stadsweefsel. — Subsidies van de
Executieve.

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

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

Question n° 297 de M. de Lobkowicz du 27 mars 1991 (Fr.):

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

Organigramme du personnel charge du departement de
I'informatique dans les differentes communes.

gemeentea.

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 14, biz. 1408.

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

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

Renovation d'immeiibles isoles a Saint-Gilles.
La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 18, p. 1829.

Organogram van de a f deling informatics in de verschillende

Vernieuwing alleenstaande gebouwen in Smt-Gillis.
De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 18, biz. 1829.
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Question n° 392 de M. Debry du 15 octobre 1991 (Fr.):

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

Le remboursement des avaaces recuperables en matiere de
renovation urbaine.

De terugbetaling van derecupereerbare voorschotten inzake
stadsvernieuwing.

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

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

Question n° 418 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1991

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

(N.):
Primes a la renovation et a I'assainissement.

Renovatie- en saneringspremies.

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

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

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

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

Les subsides regionaux aux communes.

De gewestelijke subsidies voor de gemeenten.

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 28, biz. 2723.

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

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

Le PPAS Souverain Est et Ouest a Watermael-Boitsfort.

DeBPA 's Vorstlaan Oosten Westte WatermaaI-Bosvoorde.

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

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

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

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

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

De Europese conferentie over de lokale besturen in het
nieuwe Brusselse halfrond.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans le
Bulletin n° 32, p. 3164.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 32, biz. 3164.

Question n° 636 de M. Drouart du 4 juin 1993 (Fr.):

Vraag nr. 636 van de heer Drouart d.d. 4 juni 1993 (Fr.):

L'imptantationdepylonesrelaispourmobilophonesdansle
respect de 1'ordonnance sur 1'urbanisme.

Deplaatsing van doorstraalpylonen voor mobilofoons met
inachtneming van de ordonnantie op de stedebouw.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans le
Bulletin n° 32, p. 3183.

De vraag en het voorlopige antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 32, biz. 3183.
451
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Question n° 654 de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.):

Vraag nr. 654 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

ACS employes dans les communes bruxelloises. —Role
linguistique.

GESCO's. —• Tewerkstelling in Brusselse gemeentebesturen. — Taalaanhorigheid.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 33, p. 3297.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 33, biz. 3297.

Question n° 668 de Mme Nagy du 19 juillet 1993 (Fr.):

Vraag nr. 668 van mevrouw Nagy d.d. 19 juli 1993 (Fr.):

Obligation de la SDRB a rendre compte de I'etat
d'avancement des projets a I'Executif.

Verplichting van de GOMB om bif de Executieve verslag uit
te brengen over de voortgang van de projecten.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 33, p. 3298.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 33, biz. 3298.

Question n° 670 de Mme Nagy du 19 juillet 1993 (Fr.):

Vraag nr. 670 van mevrouw Nagy d.d. 19 juli 1993 (Fr.):

Manque de precision dans Ie budget general des depenses
des subsides de la SDRB.

Onvoldoende duidelijkheid in de algemene uitgavenbegroting inzake de subsidies van de GOMB.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 33, p. 3299.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 33, biz. 3299.

Question n° 695 de M. Vandenbossche du 7 octobre 1993 (N.):

Vraag nr. 695 van de heer Vandenbossche d.d. 7 oktober 1993
(N.):

Automation de cumul a du personnel remunere par la
Region.

Toelating tot cumulatie aan door het Gewest bezoldigd
personeel.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3539.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3539.

Question n° 699 de Mme Nagy du 14 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 699 van mevrouw Nagy d.d. 14 oktober 1993 (Fr.):

Recrutement du personnel de la Commission regionale de
Developpement.

Aanwerving van personeel voorde Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 35, p. 3540.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 35, biz. 3540.

Question n° 707 de M. Vandenbossche du 18 novembre 1993

Vraag nr. 707 van de heer Vandenbossche d.d. 18 november
1993 (N.):

(N.):
Montant des bonoraires payes a des avocats.
Pouvez-vous me communiquer Ie montant des honoraires
que vous avez fait verser a des avocats?

Bedrag aan erelonen, betaald aan advokaten.
Kunt u mij laten weten welk bedrag aan erelonen u heeft
laten uitbetalen aan advokaten?
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Pouvez-vous me donner Ie nom de ces avocats ainsi que
1'Ordre auquel ils sont inscrits ?

Kunt u mij de naam van de advokaten laten geworden
alsmede de Orde waar zij zijn ingeschreven ?

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

Antwoord'••Ik heb mijn administratie bijkomende inlichtingen gevraagd om het geachte lid een zo volledig mogelijk
antwoord te geven.

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

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Question n0 222 de Mme Nagy du 27 revrier 1993 (Fr.):
L'Etat d'avancement des dossiers de classement.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 23, p. 2274.

Vraag nr. 222 van mevrouw Nagy d.d. 27 februari 1993 (Fr.):
Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel.
De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 23, biz. 2274.
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III. Questions posees par les Conseillers
et reponses donnees par les Ministres
III. Vragen van de Raadsleden
en antwoorden van de Ministers
(Fr.): Question posee en francais — (N.): Question posee en neerlandais
(Fr.): Vraag gesteld in 't Frans — (N.): Vraag gesteld in 't Nederlands

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,
des Pouvoirs locaux et de FEmploi

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,
de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

Question n0 643 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Vraag nr. 643 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

Indemaite aux communes traversees par Ie TGV.

Vergoeding voor de door de SST doorkruiste gemeenten.

Le Gouvernement wallon affecte un montant supplementaire de 1 milliard aux communes que traversera le trajet du
TGV.

De Waalse Regering trekt een bijkomend bedrag van
1 miljard uit voor gemeenten die door het SST-traject worden
doorkruist.

L'argent sera verse des maintenant et jusqu'en 1998 et devra
dedommager les communes des desagremenrs decoulant du
passage du train a grande vitesse.

Het geld zai vanaf nu over een periode tot 1998 worden
uitbetaald. Het moet de ongemakken vergoeden die voortvioeien uit de doortocht van de hogesnelheidstrein.

La repartition du montant depend de quelques parametres
qui seront fixes par decret, parmi lesquels notamment les
caracteristiques specifiques du trace, la couleur de la zone
concernee au plan de secteur, le nombre de batiments a exproprier, et le nombre d'habitants.

De verdeling van het bedrag is afhankelijk van enkele parameters die in een decreet zullen worden vastgelegd. Zaken die
in aanmerking genomen zullen worden, zijn onder meer de
specifieke kenmerken van het trace, de inkleuring van het
betrokken gebied op het gewestplan, het aantal te onteigenen
gebouwen en het aantal inwoners.

Le Ministre-President peut-il me dire si le Gouvernement
bruxellois prendra une initiative louable du meme ordre a
1'egard des communes que traversera le trajet du TGV ?

Kan de Minister-Voorzitter mij mededelen of de Brusselse
Regering dergelijk lovenswaardig initiatief neemt voor
gemeenten die door het SST-traject worden doorkruist ?

Reponse.'En reponse a la question de 1'honorable membre,
je rappellerai d'abord les conditions totalement differentes
d'implantation du TGV selon les differents contextes regionaux.

Antwoord: Eerst wil ik eraan herinneren dat de omstandigheden en voorwaarden van de doortocht van de HST in de
onderscheiden Gewesten telkens in de eigen gewestelijke
kontekst te benaderen zijn.

II est clair que la Region wallonne aura a subir des perturbations urbanistiques beaucoup plus profondes que celles qui
affectent notre Region, notamment la ou le train doit circuler
en site propre sur emprise nouvelle.

Het Waalse Gewest zai duidelijk ingrijpendere stedebouwkundige ingrepen moeten aanvaarden dan dat dit in ons
Gewest het geval is, inzonderheid daar waar de trein op een
eigen nieuwe bedding zai rijden.
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II est clair egalement que les desagrements dus au passage du
TGV dans bon nombre de communes rurales wallonnes seront
subis sans aucune avantage economique pour ces communes,
ce qui est loin d'etre Ie cas a Bruxelles.

De nadelen van de HST zullen duidelijk door talrijke landelijke Waalse gemeenten ondergaan worden zonder dat daar
het minste economische voordeel uitgehaald wordt door deze
gemeenten. Dit zai zeker niet het geval zijn in Brussel.

Face a cette situation, 1'indemnisation des communes en
vertu de la Convention concernant 1'utilisation d'un fonds au
profit des communes traversees par les lignes TGV, conclue
entre 1'Etat beige et la SNCB Ie 7 aout 1991, place la Region de
Bruxelles-Capitale dans une situation beaucoup plus favorable: en effet, ce fonds indemnise les communes pour des
travaux a realiser, en fonction des criteres suivants:

Gelet op deze toestand kan men stellen dat de vergoedingen
aan de gemeenten, voorzien door de Overeenkomst betreffende de aanwending van het Fonds ten voordele van de
gemeenten op wiens grondgebied de HST-lijn wordt aangelegd, gesloten tussen de Federale Staat en de NMBS op
7 augustus 1991, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewesteen veel
gunstigere regeling biedt: dit Fonds vergoedt de gemeenten
voor de uit te voeren werken, in functie van de volgende criteria:

a) retablissement des voiries existantes;

a) heraanleg van de bestaande wegenis

b) correction des nuisances environnementales;

b) bestrijden van milieuhinder

c) retablissement de 1'accessibilite des terrains agricoles;

c) heraanleg van de toegangswegen tot landbouwgronden

d) integration harmonieuse du trace dans son environnement immediat;

d) harmonieuze integratie van het trace in de omgeving

e) retablissement de canalisations communales et des dispositifs d'eclairage.

e) heraanleg van de leidingen en van de verlichtingsinstallaties.
«

Dans ce cadre, les communes de la Region bruxelloise se
voient attribuer un montant d'indemnisation de 457,8
millions, selon la repartition suivante:
— Forest: 149 millions
— Saint-Gilles: 18,6 millions
— Bruxelles: 80,8 millions
— Saint-Josse: 0,1 million
— Schaerbeek: 2,6 millions
— Evere: 206,7 millions.

In dat raam wordt er aan de Brusselse gemeenten een totaal
bedrag vergoedingen van 457,8 miljoen toegekend, als volgt
verdeeld:
— Vorst: 149 miljoen
— Sint-Gillis: 18,6 miljoen
— Brussel: 80,8 miljoen
— Sint-Joost: 0,1 miljoen
— Schaarbeek: 2,6 miljoen
— Evere: 206,7 miljoen

Les conventions specifiques sont actuellement en negociation entre la SNCB et ces communes.

Over deze overeenkomst wordt er nu tussen de gemeenten
en de NMBS onderhandeld.

Pour conclure, je rappellerai en outre que Ie 15 septembre
1993, Ie Gouvernement a conclu avec 1'Etat federal un accord
de cooperation. Cet accord comprend notamment Ie financement de travaux d'amenagement des abords de la Gare du
Midi, suite a 1'installation du terminal TGV, et ce a hauteur de
210 millions d'engagements pour 1993 et 1994.

Om te besluiten wil ik er nog aan herinneren dat de Brusselse
Regering op 15 September 1993 een samenwerkingsakkoord
heeft gesloten met de Federale Staat. Dat akkoord omvat
inzonderheid de financiering van de werken voor de heraanleg
van de omgeving van het Zuidstation ten gevolge van de vestiging van de HST-terminal en dit ten belope van 210 miljoen
vastleggingen voor 1993 en 1994.

II n'entre en effet pas dans la politique du Gouvernement de
faire supporter par Ie budget regional Ie cout, meme indirect,
de travaux d'interet national.

Het behoort inderdaad niet tot het door de regering
gevoerde beleid om de kosten, zeifs de onrechtstreekse, van
werken van nationaal belang op te nemen in de gewestelijke
begroting.

Question n° 698 de Mme Nagy du 14 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 698 van mevrouw Nagy d.d. 14 oktober 1993 (Fr.):

Modification de la circulaire De Saeger (parkings) dans Ie
cadre du plan Iris.

Wijziging van de omzendbrief-De Saeger (parkeerplaatsen)
in het kader van het Iris-plan.

La circulaire dite De Saeger impose un placement de parking
par 50 m2 de bureaux. Cette circulaire doit etre modifiee selon
les engagements de 1'Executif. Le Ministre Thys a transmis au
Ministre chargfe de 1'urbanisme une proposition de modification elaboree dans le cadre du plan Iris.

De zogenaamde circulaire De Saeger verplicht tot een
parkeerplaats voor eike 50 m2 aan kantoren. Dit rondschrijven
moet in het kader van de verbintenissen van de Executieve
worden herzien. Minister Thys heeft de Minister belast met
stedebouw een wijzigingsvoorstel bezorgd, rekening houdend
met het Iris-plan.

3606

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 31 decembre 1993 (n° 36)
Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 31 december 1993 (nr. 36)

L'honorable Ministre peut-il me dire les raisons pour
lesquelles la circulaire De Saeger n'a pas encore ete modifiee ?

Kan de geachte Minister me zeggen waarom de circulaireDe Saeger nog niet werd herzien ?

Quelle norme est actuellement imposee au demandeurs de
permis celle de la circulaire De Saeger, celle proposee par Ie
groupe de travail Iris ou encore une autre ?

Aan weike norm moeten de vergunningsaanvragers
momenteel voldoen: deze uit de omzendbrief De Saeger, deze
die door de werkgroep Iris werd voorgesteld of nog een
andere ?

Reponse: Comme j'ai deja eu 1'occasion de Ie faire savoir a
1'honorable membre, les normes de stationnement a appliquer
dans les immeubles ont ete revues par 1'Administration de
1'Urbanisme et de 1'amenagement du territoire non seulement
en fonction des conclusions du plan Iris, mais egalement en
parallele avec Ie projet de Plan regional de developpement.

Antwoord:\k. had reeds de gelegenheid om aan het geachte
lid mede te delen dat de normen die toe te passen zijn op
parkeerplaatsen in gebouwen niet enkel werden herzien door
het Bestuur Stedebouw en Ruimtelijke Ordening in functie van
de besluiten van het Iris-plan, maar ook rekening houdend met
het ontwerp van Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

Les nouvelles dispositions seront integrees dans Ie Reglement regional d'urbanisme, a la suite des quatre premiers titres
actuellement au stade de la redaction finale.

De nieuwe bepalingen zullen opgenomen worden in de
Gewestelijke stedebouwkundige verordening, na de eerste vier
hoofdstukken waarvan nu de eindredactie gebeurt.

Actuellement, les permis d'urbanisme sont examines au
regard des principes qui ont preside aux travaux de revision de
la circulaire De Saeger, a savoir la reduction de 1'offre en
stationnement ventouse et 1'adaptation du nombre de places
autorisees en fonction de 1'accessibilite en transport public.

Vandaag worden de stedebouwkundige vergunningen
onderzocht rekening houdend met de principes die golden
voor het herzien van de omzendbrief-De Saeger, namelijk het
verminderen van het doorlopend parkeren en de aanpassing
van het aantal toegestane parkeerplaatsen aan de bereikbaarheid door middel van openbaar vervoer.

Question n° 700 de Mme Nagy du 14 octobre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 700 van mevrouw Nagy d.d. 14 oktober 1993 (Fr.):

Le non-respect des engagements des promoteurs du Centre
international de Congres.

Deniet-inachtneming van de verplichtingen doordepromotoren van het Internationaal Congrescentrum.

Les promoteurs du Centre international de Congres n'ont a
ce jour pas rempli les obligations qui etaient les leurs en
matiere de construction de logement sur le site meme du CIC
(logements prevus par le PPAS de la Ville de Bruxelles rue du
Remorqueur et ceux prevus par le PPAS d'lxelles a la rue
Wiertz). De plus, ils ont fait delocaliser certains projets de
compensation logement dans des sites beaucoup moins bien
situes en terme d'habitabilite.

De promotoren van het Internationaal Congrescentrum zijn
tot op heden hun verplichtingen inzake de bouw van woningen
op het terrein zeif van het ICC (woningen waarin voorzien
door het BBP van Brussel-Stad in de Stoomslepersstraat en
deze waarin voorzien door het BBP van Elsene in de Wiertzstraat) niet nagekomen. Bovendien hebben ze een aantal
woningen die ze moeten bouwen ter compensatie, op voor de
woongelegenheid minder gunstig gelegen plaatsen opgetrokken.

Devant une telle attitude, et comme le souligne 1'ARAU
dans son communique du 29 septembre 1993, il est de la
responsabilite des autorites communales et regionales de faire
respecter les obligations auxquelles avaient ete contraints les
promoteurs.

In dergelijk geval moeten de gemeentelijke en gewestelijke
overheden, zoals dit door het ARAL) in zijn mededeling van
29 September 1993 wordt onderstreept, de promotoren de hen
opgelegde verplichtingen doen nakomen.

Dans la situation actuelle, le Ministre-President peut-il
repondre aux questions suivantes:

Kan de Minister me ter zake de volgende vragen beantwoorden:

1. A-t-il deja pris des mesures, au niveau regional, pour
forcer la construction de logements telle qu'elle avait etc
prevue ?

1. Heeft hij op gewestelijk vlak reeds maatregel en getroffen
om tot de bouw van de oorspronkelijk geplande woningen te
verplichten ?

2. A-t-il entrepris des recours, et lesquels, par rapport aux
delocalisations des compensations logement qui ne repondent
en rien aux besoins des habitants et ne garantissent plus la
mixite du quartier qui jouxte le CIC ?

2. Heeft hij verzet aangetekend, en welk, tegen de bouw van
de compensatiewoningen op andere plaatsen dan de oorspronkelijke; woningen die op geen enkel vlak aan de noden
van de inwoners tegemoetkomen en die niet langer het
gemengde karakter van de wijk rondom het ICC waarborgen ?

Reponse .'M.Sidame le Conseiller Regional doit s'en referer a
cette matiere au PPAS «Quartier Leopold» n° 60.02 —
approuve par arrete royal du 5 juillet 1989 — de la Ville de
Bruxelles sur le territoire de laquelle est construit le CIC.

Antwoord: Voor deze aangelegenheid verwijzen we het
Geachte Raadslid naar het BBP «Leopoldwijk» nr. 60.02,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 juli 1989. Het ICC
wordt gebouwd op het grondgebied van dit BBP van de Stad
Brussel.
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Ce PPAS prevoit, en matiere de compensation logements
2 articles ci-apres reproduits partiellement:

relatives

a

la

Voor wat de compenserende woningbouw betreft komen er
in dit BBP twee artikelen voor die we hierna gedeeltelijk weergeven:

zone

« Artikel 7 — Voorschriften betreffende de uitrustingszone »

« 7.1. Zone 4 D » c'est-a-dire: zone du CIC (ancienne Brasserie et ancien Institut Pasteur). Elle donne lieu a une compensation de logements uni- ou plurifamiliaux de 12 500 m2 situes
sur Ie territoire de la Ville de Bruxelles.»

«7.1. Zone 4D, d.w.z.: zone van het ICC (vroegere brouwerij en vroeger Instituut Pasteur). Ze geefc aanleiding tot
compenserende uni- of plurifamiliale woningbouw van
12 500 m2 gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel.»

«7.2. Zone 3 B c'est-a-dire: Hot Ardenne-MontoyerRemorqueur. Cette zone est destinee principalement aux equipements d'interet collectif et/ou de services publics.

«7.2. Zone 3B, d.w.z.: blok Ardenne-MontoyerStoomsleper. Deze zone is hoofdzakelijk bestemd voor uitrustingen van collectief belang en/of openbare dienstverlening.

Elle donne lieu a une compensation de logements uni- ou
plurifamiliaux de 3 500 m2 situes sur Ie territoire de la Ville.

Ze geeft aanleiding tot compenserende uni- of plurifamiliale
woningbouw van 3 500 m2 gelegen op het grondgebied van de
Stad.

En application des prescriptions de 1'article 7.1 precite, Ie
promoteur du CIC, la societe anonyme Promotion Leopold, a
signe Ie 26 juin 1990 avec la Ville de Bruxelles une convention
portant sur la realisation du PPA 60-62 relatif au Quartier
Leopold. Cette convention a ete ratifiee par 1'autorite de
tutelle.

In uitvoering van de voorschriften van voornoemd artikel 7.1 heeft de promotor van het ICC, de NV Promotion
Leopold, op 26 juni 1990 een overeenkomst met de Stad Brussel ondertekend betreffende de uitvoering van het BBP 60-02
"Leopoldwijk ». Deze overeenkomst werd goedgekeurd door
de toezichthoudende overheid.

Par actes notaries, les terrains dits «Les Brigitinnes»,
«Jacqmain-Pont-Neuf» et «Quai aux Pierres de Taille», la
Societe Promotion Leopold a acquis les terrains concernes
dans les delais prescrits.

De NV Promotion Leopold heeft de gronden « Brigittinen »,
«Jacqmain-Nieuwbrug» en «Arduinkaai» bij notariele akte
verworven binnen de voorgestelde termijnen.

A ma connaissance, si 1'acte du terrain dits « Riches ClairesVan Artevelde » n'a pas encore ete passe, Ie retard serait du au
fait que la Ville, proprietaire actuel, aurait des baux commerciaux toujours en cours sur ceux-ci.

Indien de akte voor de gronden « Rijke Klaren-Van Artevelde » nog niet werd verleden is dat, voor zover ik weet, te
wijten aan het feit dat de huidige eigenaar, de Stad Brussel, nog
lopende handelshuurovereenkomsten heeft op deze gronden.

II me revient en outre que par conventions dument ratifiees
par la Ville de Bruxelles, la SA Promotion Leopold a cede ses
droits sur les trois terrains concernes a despromoteurs specialises dans la promotion et la construction/renovation de logements a charge pour ceux-ci de reprendre toutes les obligations
de compensation logement de Promotion Leopold, celle-ci
restant caution solidaire vis-a-vis de la Ville.

Ik vernam bovendien dat de NV Promotion Leopold, bij de
Stad Brussel, haar rechten op deze drie gronden afgestaan heeft
aan promotoren die gespecialiseerd zijn in het bouwen en
renoveren van woningen, met de verplichting voor deze laatsten om alle compenserende bouwiasten van de NV Promotion
Leopold over te nemen. De NV Promotion Leopold blijft solidaire borgsteller ten aanzien van de Stad.

Madame Ie Conseiller pourra obtenir plus de details aupres
de la Ville de Bruxelles quant au suivi que celle-ci a donne a ces
dossiers.

Het Geachte Raadslid kan bij de Stad Brussel gedetailleerde
gegevens betreffende het aan deze dossiers gegeven gevolg
verkrijgen.

Quant aux compensations logements imposees par
1'article 7.2, j'informe Madame Ie Conseiller qu'a ma connaissance cette question qui releve egalement des competences de
la Ville de Bruxelles devrait etre reglee par celle-ci dans Ie cadre
de la suite qu'elle doit reserver a la demande de permis
d'urbanisme introduite Ie 27 mai 1993 par une association
momentanee des Societes FibelafSA et Societe Espace Leopold
SA sur les terrains concernes des rues d'Ardenne et Montoyer.

Voor wat de compenserende woningbouw opgelegd door
artikel 7.2 betreft, deel ik aan het Geachte Raadslid mede dat,
voor zover ik weet, dit door de Stad Brussel zou moeten geregeld worden in het raam van het gevolg dat deze laatste dient te
geven aan de aanvraag om stedebouwkundige vergunning
voor de gronden in de Ardennestraat en Montoyerstraat die op
27 mei 1993 werd ingediend door de tijdelijke vereniging samengesteld uit de NV Fibelaf en de NV Espace Leopold.

Pour Ie surplus, Ie PPAS n° 60.02 de la Ville de Bruxelles
comporte en son article 6 une zone reservee a 1'habitation,
situee dans 1'emprise des terrains de 1'ancien Institut Pasteur an
droit de son ancien chateau-laboratoire, de son ancienne residence et de ses anciennes ecuries. Le PPAS ne prescrit toutefois
pas de delai pour transformer cette zone initialement inhabitee
en logements.

Voor het overige wordt er door het BBP nr. 60.02 van de
Stad Brussel in artikel 6 een zone voorbehouden voor huisvesting, gelegen op de gronden van het vroegere Pasteur Instituut
rechts van het vroegere Kasteel-laboratorium, van de vroegere
residentie en de vroegere stallingen. Het BBP schrijft echter
geen termijn voor voor de omvorming van deze oorspronkelijk
onbewoonde zone in woningen.

«Article 7 d'equipements».

Prescriptions

3607

3608

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 31 decembre 1993 (n° 36)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 31 december 1993 (nr. 36)

Pour etre complet, il est precise a Madame Ie Conseiller
regional:

Volledigheidshalve deel ik aan het Geachte Raadslid ook
mede:

1. que Ie PPAS «Quartier Leopold* de la Commune
d'lxelles approuvepar arrete royal du 6 juillet 1989 ne prevoit
aucune « Compensation Logements ». Ce PPAS prescrit toutefois la construction de 41 000 m2 de logements a 1'extremite
sud de 1'Espace Leopold de part et d'autre de la dalle de couverture du chemin de fer sans toutefois imposer de delai de realisation.

1. dat het BBP «Leopoldwijk» van de gemeente Elsene,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 6 juli 1989, geen enkele
« compenserende huisvesting» voorziet. Wel legt dit BBP de
bouw van 41 000 m2 woningen op aan het Zuidelijk uiteinde
van de Leopoldruimte aan weerszijden van de overwelving van
de spoorweg, echter zonder dat er een uitvoeringstermijn werd
opgelegd.

2. que les promoteurs de 1'Espace Leopold ont cree avec la
SDRB en date du 5 mai 1992 la SA Linden ayant pour objectif
la construction de logements moyens a la peripherie du site de
1'Espace Leopold dans les Ilots faisant 1'objet des choix prioritaires definis par 1'accord cadre signe Ie 26 juin 1988 entre
lesdits promoteurs et 1'ASBL du Quartier Leopold rejoint par
la SDRB aux termes d'un avenant du 24 mars 1989.

2. dat de promotoren van de Leopoldruimte en de GOMB
op 5 mei 1992, samen de NV Linden hebben opgericht voor het
bouwen van middelgrote woningen aan de rand van de
Leopoldruimte in de blokken die prioritair werden bepaald in
de raamovereenkomst die op 26 juni 1988 werd ondertekend
door voornoemde promotoren en de VZW Leopoldwijk, later
bijgetreden door de GOMB door middel van een aanhangsel
van 24 maart 1989.

La Societe Linden doit introduire sous peu, en concertation
avec 1'ASBL du Quartier Leopold, une demande de certificat
d'urbanisme sur 1'llot Jenner-Wavre-Maelbeek et sur la place
Forte Dei Marmi dans la perspective d'un debut de realisation
des logements moyens dans Ie courant de 1994.

De NV Linden zai eerstdaags, in overleg met de VZW
Leopoldwijk, een aanvraag om stedebouwkundige vergunning voor het blok Jenner-Waver-Maalbeek en voor het Forte
Dei Marmiplein indienen, met het oog op het aanvangen van
de uitvoering van deze middelgrote woningen in de loop van
1994.

Question n° 704 de M. de Lobkowicz du 3 novembre 1993
(Fr.):

Vraag nr. 704 van de heer de Lobkowicz d.d. 3 november 1993
(Fr.):

Journaux repris dans la revue de presse de I'Executif.

Kraaten die in het persoverzicht van de Executieve worden
vermeld.

Je suppose que vos services publient regulierement une
revue de presse.

Ik veronderstel dat uw diensten regelmatig een persoverzicht
publiceren.

Pouvez-vous me confirmer que n'y sont repris que des journaux dont 1'honorabilite ne peut etre mise en doute a
1'exclusion de journaux pornographiques, racistes (exemples:
publications du Vlaams Blok ou du FN) ou franchement inciviques (exemple»: 't Pallieterke),...

Kunt u bevestigen dat daarin slechts kranten worden geciteerd waarvan de eerbaarheid niet in het gedrang kan worden
gebracht met uitsluiting van pornografische en racistische
bladen (bijvoorbeeld: publikaties van het Vlaams Blok of van
de FN) of van kranten die ronduit een gebrek aan burgerzin
vertonen (bijvoorbeeld: 't Pallieterke ...).

Repoase:Vne revue de presse est realisee par la Maison de
1'information, service du ministere de la Region de BruxellesCapitale, et est diffusee dans les services ainsi que dans les cabinets ministeriels. Les journaux ci-apres servent a la confection
de cette revue:

Antwoord: Door de Informatiedienst van het Ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt een persoverzicht samengesteld en verspreid in de diensten en in de kabinetten. Daarbij worden de volgende kranten gebruikt:

Quotidiens:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

De Standaard
De Financieel Ekonomische Tijd
De Morgen
Gazet van Antwerpen
Het Volk
Het Laatste Nieuws
Het Nieuwsblad
L'Echo
La Derniere Heure
La Wallome
La Lanterne
La Libre Belgique
Le Monde

Dagbladen:
-

De Standaard
De Financieel Ekonomische Tijd
De Morgen
Gazet van Antwerpen
Het Volk
Het Laatste Nieuws
Het Nieuwsblad
L'Echo
La Derniere Heure
La Wallonie
La Lanterne
La Libre Belgique
Le Monde
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— Le Soir
— Le Peuple
— Vers 1'Avenir
Hebdos et mensuels:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—

De Standaard Magazine
Deze Week in Brussel
Dimanche Matin
Echo Soir
Entreprendre
Grenz Echo
Knack
L'lnstant
La Cite
La Libre Entreprise
Le Moniteur de 1'Environnement
Le Soir Illustre
Le Vif, 1'Express
Les Nouvelles Immobilieres
Pan
Park Mail
Symbiose
Talent
Tele-Moustique
The Bulletin
Touring-Secours
Trends
Trends Tendances
Ville et Habitant
Vlan

En ce qui concerne mon cabinet, et compte tenu des specificites des competences, il faut ajouter a cette liste les publications suivantes:
—
—
—
—
—
—
—

Pere Ubu
Liberation
Le Monde Diplomatique
Bouwbedrijf
L'Evenement Immobilier
Construction
La Chronique
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— Le Soir
— Le Peuple
— Vers 1'Avenir
Week- en maandbladen:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

De Standaard Magazine
Deze Week in Brussel
Dimanche Matin
Echo Soir
Entreprendre
Grenz Echo
Knack
L'lnstant
La Cite
La Libre Entreprise
Le Moniteur de 1'Environnement
Le Soir Illustre
Le Vif, 1'Express
Les Nouvelles Immobilieres
Pan
Park Mail
Symbiose
Talent
Tele-Moustique
The Bulletin
Touring-Secours
Trends
Trends Tendances
Ville et Habitant
Vlan

'

Voor mijn Kabinet werden, om rekening te houden met de
specifieke bevoegdheden, daaraan de volgende uitgaven toegevoegd :
— Pere Ubu
— Liberation
— Le Monde Diplomatique
— Bouwbedrijf
— L'Evenement Immobilier
— Construction
— La Chronique

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique
et des Relations exterieures

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt
en Externe Betrekkingen

Question n0 220 de M. Cauwelier du 22 octobre 1993 (N.)

Vraag nr. 220 van de heer Cauwelier d.d. 22 oktober 1993
(N.):

Coutetprofitdu voyageen Chine a 1'occasion du festival de
television de Sichuan.

Kosten en baton van de reis naar China voor het televisiefestival van Sichuan.

II me revient incidemment, par un article paru dans Het
Laatste Nieuws du 20 octobre, que le ministre Chabert a fait
recemment un voyage de 12 jours en Chine pour assister au
festival de television de Sichuan. Le journal rapporte:
«Chabert serait alle en Chine pour discuter de relations
commerciales eventuelles entre ce pays et la Belgique.»

Ik verneem toevallig via een artikel in Met Laatste Nieuws
van 20 oktober dat Minister Chabert onlangs een twaalfdaagse
China-reis maakte, naar het televisiefestival van Sichuan. De
krant schrijft: « Chabert zou naar China getrokken zijn om
eventuele handelsbetrekkingen tussen Belgie en het gastland te
bespreken.»
452
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Je souhaiterais que Ie ministre me dise:

Graag vernam ik van minister Chabert:

1. S'il s'agissait de relations commerciales specifiquement
bruxelloises ? Si tel est Ie cas, lesquelles ?

1. Ging het hier om specifiek Brusselse handelsbetrekkingen? Zo ja, weike?

2. Si cette mission commerciale avait etc preparee au prealable avec Ie ministre bruxellois de 1'Economie?

2. Werd deze handelsmissie vooraf voorbereid met de Brusselse minister voor economic?

3. Combien de personnes ont participe au voyage, et pour
combien d'entre eux la Region bruxelloise a paye entierement
ou partiellement les frais de voyage et d'hebergement ?

3. Uit hoeveel personen bestond het reisgenootschap, en
voor hoeveel hiervan betaalde het Brussels Gewest geheel of
gedeeltelijk de reis- en verblijfkosten ?

4. Combien de collaborateurs du cabinet accompagnaient
Ie ministre?

4. Hoeveel kabinetsmedewerkers vergezelden de minister ?

5. Combien de personnes exterieures au cabinet ont participe au voyage aux frais — totalement ou partiellement — de
la Region bruxelloise ? S'il s'agit de journalistes, je souhaiterais
savoir quels medias ils representaient.

5. Hoeveel niet-kabinetsmedewerkers reisden mee, geheel
of gedeeltelijk betaald door het Brussels Gewest ? Indien journalisten, dan vernam ik graag van weike media.

6. Combien, en definitive, la Region bruxelloise a depense
pour ce voyage en Chine ? A quel(s) poste(s) budgetaire(s) cette
depense est-elle inscrite ?

6. Hoeveel heeft het Brussels Gewest uiteindelijk uitgegeven aan deze China-reis ? Op weike begrotingspost(en) ?

7. Le ministre peut-il m'indiquer plus concretement quel a
ete le resultat de ce voyage? Le journal se borne en effet a
ecrire: « On s'attend a ce qu'en Belgique, le milieu des affaires
recueille a plus long terme les fruits du voyage de M. Chabert.»

7. Kan de Minister concreter aangeven wat het resultaat
van deze reis is geweest? Want de krant schrijft enkel:
"Verwacht wordt dat de Belgische zakenwereld op langere
termijn de vruchten zai plukken van Chaberts reis.»

Reponse: Suite a la question posee par I'honorable membre,
j'ai 1'honneur de 1'informer que j'ai rendu une visite officielle,
accompagne de deux collaborateurs de mon cabinet, a la
province de Sichuan de la Republique populaire de Chine et a
la capitale Chengdu, sur invitation du gouverneur de cette
province. Au mois d'octobre de 1'annee passee, j'ai recu a
Bruxelles une delegation officielle de Sichuan. Cette delegation
souhaitait entamer des entretiens avec Bruxelles en vue d'une
eventuelle cooperation entre les deux regions. Sichuan est une
province interieure de la Republique populaire de Chine
et compte 108 millions d'habitants. La capitale est Chengdu
(10 millions d'habitants). Actuellement, son developpement
economique est favorable et les investissements etrangers sont
les bienvenus.

Antwoord: Gevolggevend aan de vraag van het Geachte
Lid, heb ik de eer hem mede te delen dat ik een officieel bezoek
heb gebracht, samen met twee kabinetsmedewerkers, aan de
provincie Sichuan van de volksrepubliek China en de hoofdplaats Chengdu op uitnodiging van de gouverneur van deze
provincie. In oktober van vorig jaar heb ik in Brussel een officiele delegatie uti Sichuan ontvangen. Zij wensten gesprekken
te voeren met Brussel voor een mogelijke samenwerking tussen
beide regio's. Sichuan is een binnenlandse provincie van de
volksrepubliek China met 108 miljoen inwoners, en heeft als
hoofdplaats Chengdu (10 miljoen inwoners); kent momenteel
een gunstige economische ontwikkeling en buitenlandse investeringen zijn er welkom.

Les relations entre la Republique populaire de Chine et la
Belgique ont d'ailleurs evolue favorablement au cours de cette
annee. La Belgique qui jouit d'une excellente reputation en
Chine y enregistre de tres bons resultats. L'interet pour une
cooperation avec pratiquement tous les secteurs est considerable, e.a. 1'environnement, les transports et les grands travaux
d'infrastructure. La liberation progressive de 1'economie
chinoise favorise cette cooperation.

De betrekkingen tussen de volksrepubliek China en Belgie
zijn trouwens dit jaar zeer gunstig geevolueerd. Belgie scoort
momenteel zeer goed en heeft in China een uitstekende reputatie. Er is grote interesse voor samenwerking met vrijwel alle
sectoren, onder andere leefmilieu, transport, grote infrastructuurwerken. De geleidelijke liberalisering van de Chinese
economic werkt deze samenwerking in de hand.

La province de Sichuan a deja conclu des accords de cooperation avec 28 regions etrangeres dont notamment en Europe:
Piemont, Valence (Italic), Lancaster (GB), Nordrhein Westfalen (Allemagne), Linz (Autriche), Toulouse, Montpellier
(France).

De provincie Sichuan heeft reeds samenwerkingsakkoorden
afgesloten met 28 buitenlandse regio's met onder meer in
Europa: Piemont, Valentie (Italic), Lancaster (GB) Nordrhein Westfalen (Duitsland), Linz (Oostenrijk) Toulouse, Montpellier (Frankrijk).

Le gouverneur de Sichuan souhaite conclure egalement un
accord de cooperation avec la Region de Bruxelles-Capitale.
Dans le cadre de cet accord de cooperation, une mission visitera Sichuan dans le courant de 1'annee 1994.

De gouverneur van Sichuan wenst ook met het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest een samenwerkingsakkoord afte sluiten. In het raam van dit samenwerkingsakkoord zai in de loop
van het jaar 1994 een missie Sichuan aandoen.

Les frais de voyage sont a charge de Particle budgetaire
22.21.12.01 pour un montant de 695 789 francs.

De reiskosten zijn ten laste van het begrotingsartikel
22.21.12.01 voor een bedrag van 695 789 frank.
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Question n0 221 de M. Maingain du 3 novembre 1993 (Fr.):
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Vraag nr. 221 van de heer Maingain d.d. 3 november 1993
(Fr.):

Liste des commissions et conseils consultatifs institues
aupres du departemeat.

Lijst van de adviescomite en -raden opgericht bijnet departement.

Au regard de vos attributions, pourriez-vous me communiquer la liste des commissions et conseils consultatifs institues
aupres de votre departement en precisant:

Kunt u mij de lijst bezorgen met de adviescommissies en
-raden opgericht binnen uw departement met vermelding van:

a) les references de 1'ordonnance ou de 1'arrete du Gouvernement (anciennement Executif) ayant institue Ie conseil ou la
commission;

a) de verwijzing naar de ordonnantie of het besluit van de
Regering (vroeger de Executieve) die de raad of de commissie
heeft opgericht;

b) les references de 1'arrete ou de 1'acte par lequel les
membres du conseil ou de la commission concernee ont etc
designes;

b) de verwijzingen naar het besluit of de handeling waarbij
de raads- of commissieleden werden aangewezen;

c) la composition actuelle dudit conseil ou de ladite
commission en precisant, selon les categories de membres, Ie
lieu de domiciliation de chaque membre, selon les categories
suivantes:

c) de huidige samenstelling van eike raad of commissie met
aanduiding volgens de categoric personen, van hun woonplaats, volgens volgende verdeling:

1. dans la Region bruxelloise;

1. in het Brusselse Gewest;

2. dans 1'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvoorde;

2. in het arrondissement Halle-Vilvoorde;

3. dans 1'arrondissement de Louvain;

3. in het arrondissement Leuven;

4. dans 1'arrondissement de Nivelles;

4. in het arrondissement Nijvel;

5. autres arrondissements de Wallonie ou de Flandre;

5. in de andere arrondissementen van Vlaanderen en
Wallonie;

d) les motifs qui ont justifie la designation des membres
d'un conseil ou d'une commission non domicilies en Region
bruxelloise.

d) de redenen die de aanwijzing verantwoorden van de
leden van een raad ofeen commissie die hun woonplaats niet in
het Brussels Gewest hebben.

Reponse:]e prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous
les 61ements de reponse a la question susmentionnee.

Antwoord:Hierbi] verzoek ik het geachte lid de gegevens te
willen vinden als antwoord op de bovenvermelde vraag.

Le seui organe consultant cree dans Ie cadre de mes attributions est la Commission de concertation relative a la formation
des agents et des stagiaires, au sein du ministere.

Het enige adviesorgaan dat in verband met de aangelegenheden waarvoor ik bevoegd ben, is opgericht is de Overlegcommissie inzake de vorming van de ambtenaren en de
stagiairs, bij het Ministerie.

Elle a etc instituee et ses membres designes, par un arrete de
I'Executifde la Region de Bruxelles-Capitale date du 25 juillet
1991 (public au Moniteur beige du 4 decembre 1991).

Zij is opgericht en de leden zijn ervan aangewezen op grond
van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
van 25 juli 1991 (en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
van 4 december 1991).

En vertu de 1'article 2, § 2, de 1'arrete royal du 18 novembre
1982 concernant 1'accueil et la formation des agents de 1'Etat,
elle se compose des directeurs de formations et d'un delegue de
chacune des organisations syndicales considerees comme
representatives.

Krachtens artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van
18 november 1982 betreffende het onthaal en de vorming van
het rijkspersoneel bestaat deze commissie uit de vormingsdirecteurs en een afgevaardigde van elk van de representatieve
vakorganisaties.

Le role de cette commission est de conseiller le ministre dans
1'elaboration de ses programmes d'accueil et de formation au
sein du ministere.

De rol van die commissie bestaat erin de Minister advies te
verlenen omfrent het uitwerken van de introductie- en
vormingsprogramma's bij het ministerie.

Les membres de cette commission sont tous des agents du
ministere, qui sont recrutes sans aucune condition de domiciliation, laquelle serait contraire a 1'article 6 de la Constitution.

De leden van die commissie zijn alien ambtenaren van het
ministerie, die aangeworven zijn zonder enige voorwaarde
omtrent domiciliering, wat in strijd zou zijn met artikel 6 van
de Grondwet.
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Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau
Question n° 164 de M. Adriaens du 11 aout 1992 (Fr.):
La repression des atteintes a 1'environnement.

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid
Vraag nr. 164 van de heer Adriaens d.d. 11 augustus 1992 (Fr.):
Het vervolgen van milieumisdrijven.

La poursuite des delits contre 1'environnement, au sens
large, laisse fortement a desirer.

Het instellen van vervolging van misdrijven tegen het
milieu, in de ruime zin van het woord, laat veel te wensen over.

Je demanderai done a M. Ie Ministre de me donner reponse
aux questions qui suivent;

Zou de Minister dan ook de volgende vragen willen
beantwoorden:

1. Combien d'agents regionaux specialises (membres de
1'IBGE ou de 1'ARNE) sont-ils actuellement charges du
controle et de la recherche des infractions a la legislation en
matiere d'environnement ? M. Ie Ministre peut-il me donner
des precisions sur les qualifications de ces agents ?

1. Hoeveel gespecialiseerdegewestelijke ambtenaren (leden
van het BIM of het BNRL) zijn momenteel belast met het
controleren en het opsporen van overtredingen van de milieuwetgeving? Kan de Minister me meer informatie over de
kwalificaties van deze ambtenaren verschaffen ?

2. Des demarches ont-elles ete faites aupres du gouvernement national (qui a precise ce souci dans sa declaration) afin
que la qualite d'officier de police judiciaire soit accordee a
certains fonctionnaires des services specialises de la Region ?
Dans 1'affirmative, ou en est cette problematique ?

2. Werden bij de nationale regering stappen ondernomen
om een aantal ambtenaren van gespecialiseerde diensten van
het Gewest de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke
politie te verlenen? Zo ja, hoever staat het dan met deze
problematiek ?

3. La Region a-t-elle envisage une concertation avec Ie
Procureur general pour fixer les priorites dans la multitude de
delits commis centre 1'environnement? Dans 1'affirmative,
quelles sont les priorites definies ?

3. Heeft het Gewest overleg gepleegd met de ProcureurGeneraal om de prioriteiten in de vele overtredingen van de
milieuwetgeving vast te leggen ? Zo ja, waaraan wordt dan
voorrang gegeven ?

Reponse: Le nombre croissant de reclamations introduites
aupres de la division «Inspectoral de 1'Environnement»
prouve que de plus en plus de personnes prennent conscience
qu'elles peuvent faire appel a ce service qui traite de maniere
systematique et correcte leurs problemes d'environnement.

Autwoord: Het stijgend aantal klachten, ingediend bij de
afdeling «Milieuinspectie», bewijst dat steeds meer mensen
weten dat ze bij deze dienst terecht kunnen voor een systematische en correcte behandeling van hun milieuproblemen.

Au surplus, il apparait que 1'IBGE a incontestablement
gagne la confiance du public et que 1'inspectorat de 1'Environnement fonctionne effectivement.

Daaruit blijkt bovendien dat het BIM ontegensprekelijk het
vertrouwen van het publiek heeff gewonnen en dat de
milieuinspectie daadwerkelijk functioneert.

En outre, celui ou celle qui lit regulierement le journal,
pourra constater, quotidiennement, que les actions positives de
1'IBGE y sont mises en exergue, ce qui prouve, une fois de plus,
que le nombre croissant de plaintes ne reste pas sans reponse.

Wie daarnaast regelmatig de krant leest, kan bovendien
dagelijks vaststellen dat de positieve acties van het BIM, erin
aan bod komen, hetgeen eens te meer bewijst dat het stijgend
aantal klachten niet onbeantwoord blijft:

1. La division «Inspectoral de 1'Environnement» est
composee de 21 personnes. Dix d'entre elles controlent, sur le
terrain, 1'application de la legislation relative a
1'environnement.

1. 21 personen maken deel uit van de afdeling
« Milieuinspectie », waarvan 10 personen ter plaatse de naleving van de milieuwetgeving controleren.

Qualifications:

Kwalificaties:

4 ingenieurs [diplomes: ingenieur industriel (agronome),
ingenieur agronome, ingenieur industriel (chimie), ingenieur
civil (chimie) ] sont charges de la tutelle et du controle dans tous
les domaines, a savoir: les eaux usees, les dechets, le bruit, 1'air,
le sol.

4 ingenieurs [diploma's: industrieel ingenieur (landbouwkundige), landbouwkundig ingenieur, industrieel ingenieur (chemie), burgerlijk ingenieur (chemie)] zijn belast met
het toezicht en de controle op alle domeinen met name:
afvalwater, afval, geluid, lucht en bodem.

6 techniciens executent des missions tehniques de secours et
sont, par exemple, charges de 1'execution des prelevements
d'echantillonnages.

6 technici voeren technische hulpopdrachten uit en zijn bijvoorbeeld belast met de uitvoering van de monsternemingen;
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2. En vertu de la loi speciale du 16 juillet 1993 visant a achever la structure federale de 1'Etat, les Regions se sont vu autorisees a reconnaTtre la qualite d'agent ou d'officier de police judiciaire a certains fonctionnaires assermentes du gouvernement
regional ou d'institutions ressortissant a leur autorite ou leur
tutelle (art. 11 modifie). Cette disposition n'a pas encore ete
appliquee dans Ie chef du personnel de 1'IBGE.

2. krachtens de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, werden de Gewesten
gemachtigd om aan bepaalde beedigde ambtenaren van de
Gewestregering of van instellingen die onder haar gezag of
toezichtressorteren(gewijzigdartikelll)dehoedanigheidvan
agent of officier van gerechtelijke politic toe te kennen. Deze
beslissing werd nog niet toegepast in hoofde van het personeel
van het BIM.

Toutefois, il y a lieu de signaler qu'en ce qui concerne
1'inspectorat de 1'Environnement, une ordonnance est en
preparation; suite au developpement de cette ordonnance, on
pourra revoir toute la problematique de la tutelle relative a la
reglementation de 1'Environnement.

Er moet nochtans worden vermeld dat een ordonnantie
betreffende de milieuinspectie wordt voorbereid; naar aanleiding van de uitwerking van deze ordonnantie zai de hele
problematiek van het toezicht op de milieureglementering
worden herzien.

Une concertation a ete mise en place entre 1'IBGE et Ie
parquet, delimitant les competences respectives de 1'inspectorat de 1'Environnement, de la police et de la gendarmerie.

Een overleg werd gepleegd tussen het BIM en het parket tot
afbakening van de respectievelijke bevoegdheden van de afdeling « Milieuinspectie», de politic en de rijkswacht.

II a ete plus particulierement convenu dans quels cas
concrets Ie constat devrait etre execute par 1'IBGE plutot que
par les services de police. A cet effet, une circulaire a ete mise au
point et distribute au sein des services de police.

Er werd meer bepaald overeengekomen in weike concrete
gevallen de vaststelling bij voorkeur dient te gebeuren door het
BIM dan wel door de politiediensten. Hiertoe werd een
omzendbrief opgesteld en uitgedeeld bij de politiediensten.

Une concertation 6troite a lieu avec Ie parquet suite a
certains dossiers specifiques.

Een nauw overleg had plaats met het parket naar aanleiding
van bepaalde specifieke dossiers.

Toutefois, on n'a pas encore tranche entre une approche de
droit administratif et une approche de droit penal. Cette
maniere de travailler sera maintenue dans Ie futur.

We hebben nog geen keuze gemaakt tussen een administratiefrechtelijke en een strafrechtelijke benadering. Deze werkwijze zai ook naar de toekomst toe verder aangehouden
worden.

Dans les cas ou la legislation prevoit la possibility de travailler avec Ie systeme de mise en demeure, on essaie d'abord
d'obtenir la collaboration du contrevenant. En cas de refus, on
poursuit la procedure.

In de gevallen waar de wetgeving in de mogelijkheid
voorziet om met een systeem van aanmaningen te werken,
wordt eerst getracht de medewerking te verkrijgen van de overtreder. In geval van weigering, wordt de strafrechtelijke procedure voortgezet.

Dans les cas ou 1'intervention administrative est impossible
ou inutile, par exemple dans Ie cas ou on ne peut remedier a
une violation, on fait immediatement appel au juge.

In geval de administratieve tussenkomst onmogelijk of
nutteloos is, bijvoorbeeld naar aanleiding van inbreuken
waaraan niet kan worden verholpen, wordt onmiddellijk
beroep gedaan op de rechter.

Lorsque la violation a apporte un avantage net au contrevenant (parce que les frais des mesures prises en matiere
d'environnement a court ou long terme ont pu etre reportes),
1'intervention du juge aura plutot pour but de lever cet avantage.

Indien de overtreder een voordeel heeft gehaald uit de overtreding (omdat de kosten voor maatregelen in verband met
leefmilieu op korte oflange termijn konden worden uitgesteld)
zai de tussenkomst van de rechter eerder tot doel hebben een
einde te stellen aan dit voordeel.

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

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

AppellatioadeI'ExeciitifbriixelloisdanssacorrespoiidaJice
avec les autres Executifs.

Beiiaming van de Brusselse Executieve in de bnefwisseling
met de andere Executieven.

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

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

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

Uiteraard heeft de Waalse Gewestexecutieve om niet achter
te blijven, maar in tegenstelling met de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, even onwettelijk als haar Vlaamse tegenhanger, een gelijksoortige beslissing genomen.
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Pouvez-vous me confirmer que, dans vos relations episrolaires avec ces deux Executifs regionaux, vous n'utilisez que les
formules prevues et les appellations fixees par la Constitution ?

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

Repoase: Cette question est devenue sans objet depuis
1'entree en vigueur des nouvelles dispositions legales et constitutionnelles consecutives aux accords politiques dits de la
Saint-Michel; dispositions que je n'ai, pour ma part, jamais
anticipees.

Antwoord: Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe
grondwettelijke en wettelijke bepalingen, ingevolge de SintMichielsakkoorden heeft deze vraag geen grond meer. Ik ben,
voor de inwerkingtreding van deze bepaling, hier nooit op
vooruitgelopen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het besluit van 14 mei 1992 waarbij het BIM de toestemming wordt gegeven deel te nemen aan het pensioenstelsel
ingevoerd door de wet van 28 april 1958 betreffende het
pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede hun rechthebbenden.

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

2. Het besluit van 23 September 1992 houdende reglement
van het personeel van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Reponse.'Les deux arretes cites par 1'honorable membre ne
devraient nullement etre soumis a 1'avis de la section de legislation du Conseil d'Etat. II ne s'agit pas, en effet, d'arretes reglementaires.

Antwoord: De twee door het geachte lid aangehaalde
besluiten dienden niet, voor advies, te worden voorgelegd aan
de afdeling wetgeving van de Raad van State. Het zijn inderdaad geen reglementaire besluiten.

L'urgence n'a d'ailleurs pas, au sens des lois coordonnees,
ete invoquee.

De dringende noodzakelijkheid, in de zin van de gecoordineerde wetten, werd overigens niet ingeroepen.

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

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

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

De erkenningscommissie imake gevaarlijke afvalstoffen.

In het activiteitenverslag 1992 van het BIM kan men lezen

dat deze instelling een erkenningscommissie inzake gevaarlijke
afvalstoffen heeft opgericht.
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L'honorable ministre peut-il me dire:
1. Sur quelle base legale cette commission a-t-elle ete organisee ?
2. Quels en sont les membres?
3. Combien de reunions de la commission ont-elles ete
organisees en 1992 et combien de dossiers ont-ils ete examines ?
4. Quelles sont les entreprises agreees ?
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Kan de geachte minister mij zeggen:
1. Op weike wettelijke basis deze commissie werd georganiseerd ?
2. Wie er de leden van zijn ?
3. Hoeveel commissievergaderingen er in 1992 werden
gehouden en hoeveel dossiers er werden onderzocht?
4. Weike de erkende ondernemingen zijn ?

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

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

Reponse: J'ai 1'honneur d'apporter la reponse suivante a
1'honorable membre.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
inlichtingen te verstrekken.

La base legale de la commission d'agreation des entreprises
en matiere de dechets dangereux est constitute par les articles 8
et 9 de 1'arrete de 1'Executifde la Region de Bruxelles-Capitale
du 19septembre 1991 (Moniteur beige du 13 novembre 1991).

De wettelijke basis, waarop deze erkenningscommissie
inzake gevaarlijke afvalstoffen steunt, zijn de artikelen 8 en 9
van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
van 19 September 1991 {Belgisch Staatsblad van 13 november
1991).

Les membres ont ete nommes par 1'arrete ministeriel du
28 fevrier 1992 [Moniteur beige du 19 mars 1992).

De leden werden benoemd bij het ministerieel besluit van
28 februari 1992 {Belgisch Staatsblad van 19 maart 1992).

Le nombre de reunions en 1992 a ete de 4, ou 19 dossiers ont
ete examines.

In 1992 werden er vier vergaderingen gehouden, waarop
19 dossiers werden onderzocht.

Les societes agreees sont:

De erkende ondernemingen zijn:

— pour les dechets dangereux:
- Booy Clean
- Destructo
- Serveco
- Sovabo
- La Vidange Loiseau
- Fusiman (provisoire, en attente de 1'arrete ministeriel)

— voor gevaarlijke afvalstoffen:
- Booy Clean
- Destructo
- Serveco
- Sovabo
- La Vidange Loiseau
- Fusiman (voorlopig in afwachting van het MB)

— pour les huiles usagees:
- Serveco
- Sovabo
- Booy Clean

— voor afvalolie:
- Serveco
- Sovabo
- Booy Clean

— pour les PCB et PCT:
- Sovabo

— voor PCB's en PCT's:
- Sovabo

Seront agreees dans les tous prochains jours

Zullen weldra worden erkend;

— pour les dechets dangereux:
- Biffa-Gamatrans
- Ewacs
- Mourik
- Olea

— voor gevaarlijke afvalstoffen:
- Biffa-Gamatrans
- Ewacs
- Mourik
- Olea

— pour les huiles usagees:
- Destructo

— voor afvalolie:
- Destructo

— pour les PCB et PCT:
- Ewacs

— voor PCB's en PCT's:
- Ewacs

Aucun refus n'a ete enregistre, 1'IBGE fournit a la demande
la liste complete et a jour des eliminateurs agrees.

Er werden geen weigeringen genoteerd. Het BIM verstrekt,
op aanvraag, de volledige en bijgewerkte lijst met de erkende
ondernemingen.
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Question n° 225 de M. Vandenbossche du 26 fevrier 1993 (N.):

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

Re/us d'application d'ordonaances par les juridictions.

Weigeriug van toepassiug van ordonnanties door de rechtscolleges.

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

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

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

Kan de geachte 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 ?

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

In positiefgeval kan de heer minister mij de gronden van die
weigering van toepassing laten kennen ?

Reponse:}''a\ 1'honneur d'apporter la reponse suivante a la
question de 1'honorable membre.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
inlichtingen te verstrekken.

Aucune ordonnance entrant dans le cadre de mes competences n'a fait 1'objet d'une contestation devant le juge ordinaire.

In het kader van mijn bevoegdheden werd er geen ordonnantie aangevochten voor de gewone rechter.

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

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

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

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

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

Met toepassing van het Europees reglement van 23 maart
1992 heeft de Ministerraad zopas een koninklijke besluit goedgekeurd houdende de oprichting van een Comite voor de toewijzing van het Europees ecologisch label. Dit Comite moet
bestaan uit een voorzitter en achttien leden, waaronder vertegenwoordigers van de gewestelijke overheden.

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

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

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

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

Reponse;J'ai le plaisir de donner a 1'honorable membre les
informations suivantes en reponse a sa question.

Antwoord:ln antwoord op de vraag van het geachte lid heb
ik de eer de volgende informatie te verstrekken.

La composition du Comite d'attribution tel que prevu par le
projet d'arrete royal auquel le membre se refere, comprenait un
representant de chaque Region.

De samenstelling van het comite voor de toewijzing, zoals
voorzien in het ontwerp van koninklijk besluit, waarnaar het
lid verwijst, voorziet een vertegenwoordiger van elk Gewest.

Le projet d'arrete royal a depuis etc presente pour avis au
Conseil d'Etat. Celui-ci a precise que la mise en place du
Comite d'attribution du label ecologique europeen ne beneficiait pas d'une base juridique.

Het ontwerp van koninklijk besluit werd sindsdien, voor
advies, aan de Raad van State voorgelegd. Deze heeft gesteld
dat de oprichting van een comite voor toewijzing van een
Europees ecologisch label, geen juridische basis had.

Des lors, les ministres federaux de 1'Environnement et des
Affaires economiques ont prepare un projet de loi-cadre habilitant 1'autorite federale a creer ledit comite.

Bijgevolg hebben de federale Ministers van Leefmilieu en
Economische Zaken een ontwerp van kaderwet opgesteld
waarbij de federale overheid gemachtigd wordt om dat comite
op te richten.
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Celui-ci etait fin octobre a la signature du Roi pour depot au
Senat.

Eind oktober werd dat ontwerp aan de Koning ter ondertekening voorgelegd teneinde het in de Senaat in te dienen.

Apres 1'adoption de cette loi, la composition du comite sera
determinee par un arrete royal.

Na goedkeuring van die wet, zai de samenstelling van dat
comite bij koninklijk besluit voorgelegd worden.

La composition finale du comite fera alors 1'objet de discussions.

De uiteindelijke samenstelling van het comite zai dan het
voorwerp uitmaken van onderhandelingen.

Question n° 261 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Vraag nr. 261 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

Directives CEE relatives a la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

EG-richtlijaen betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Selon 1'article 4 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979
du Conseil des Communautes europeennes concernant la
conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiee par 1'article 7 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 du Conseil
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages, les Etats membres doivent prendre les mesures qui s'imposent mais aussi evaluer de maniere
appropriee les incidences de tout plan ou projet susceptible
d'affecter de maniere significative les zones designees eu egard
aux objectifs de conservation de ces sites, et prendre des mesures compensatoires lors de la realisation d'un plan ou d'un
projet si celui-ci fait 1'objet d'une evaluation negative.

Volgens artikel 4 van richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979
van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het
behoud van de vogelstand, zoals gewijzigd door artikel 7 van
richtlijn 92/43/EEG van 21 met 1992 van de Raad inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora
en fauna, dienen de lidstaten, naast het nemen van passende
maatregelen, eveneens voor elk plan of project dat significante
gevolgen kan hebben voor de aangewezen gebieden, een
passende beoordeling te maken rekening houdend met de
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied, en compenserende maatregelen te nemen bij de realisatie van een negatief
beoordeeld plan of project.

Le ministre peut-il me dire:

Kan de heer minister mij mededelen:

— si les dispositions d'execution necessaires ont deja ete
prises pour la directive CE 92/42/CEE?

— werden reeds de nodige uitvoeringsbepalingen voor de
EG-richtlijn 92/42/EEG genomen ?

— si tel n'est pas le cas, pourquoi ces dispositions n'ontelles pas encore etc executees ?

— zo neen, waarom werden die bepalingen nog niet uitgevoerd ?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que la Region de Bruxelles-Capitale ne possede pas de
zones de protection speciale des oiseaux telles que definies
dans la directive 79/409.

Antwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid mede te delen
dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen bijzondere
beschermingsgebieden voor vogels bestaan, zoals bepaald in
de richtlijn 79/409.

Les mesures evoquees par 1'honorable membre ne sont done
pas d'application.

De door het geachte lid ingeroepen maatregelen zijn dus niet
van toepassing.

Question n° 266 de M. Adriaens du 25 juin 1993 (Fr.):

Vraag nr. 266 van de heer Adriaens d.d. 25 juni 1993 (Fr.):

Les investissements pour 1'epuration des eaiix et la participation de la Region Oamande.

De investeringen voorde waterzuivering en de participatie
van het V/aams Gewest.

Dans le projet d'ordonnance ajustant le budget des voies et
moyens de la Region de Bruxelles-Capitale pour 1'annee 1993,
on voit apparaitre au titre III, le versement d'une somme de 171
millions de francs au Fonds pour le traitement des eaux usees,
en tant que participation de la Region flamande a la realisation
des stations d'epuration et a leur fonctionnement.

In het ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing
van de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het jaar 1993 staat in titel III, de storting van een
bedrag van 171 miljoen frank aan het fonds voor de behandeling van afvalwater als participatie van het Vlaams Gewest in
de bouw en de working van zuiveringsstations.
453
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En relation avec ce poste, je souhaite poser au Ministre les
questions qui suivent:

In verband met deze post wens ik de Minister de volgende
vragen te stellen:

— De 1982 (annee ou fut decide Ie plan directeur pour
1'epuration des eaux en Region bruxelloise) a 1992, quel est Ie
montant total des ordonnancements realises par la Region
bruxelloise pour 1'epuration des eaux (collecteur et debut des
travaux de la station sud) ?

— Hoe groot is het totale bedrag, voor de periode van 1982
(het jaar waarin het richtplan voor de waterzuivering in het
Brussels Gewest werd vastgesteld) tot 1992, van de door het
Brussels Gewest voor de waterzuivering gerealiseerde ordonnanceringen (collector en begin van de werken voor het station
Zuid) ?

— En appliquant la cle de repartition acceptee depuis 1982
et signee en 1990, quelle est la somme due par la Region
flamande ?

— Hoe groot is, met toepassing van de sedert 1982
aanvaarde en in 1990 ondertekende verdeelsleutel, het door het
Vlaamse Gewest verschuldigde bedrag:

— Quelle somme exacte a deja ete versee a cette date?

— Hoeveel werd reeds gestort en wanneer?

— Avez-vous des promesses fermes pour Ie versement des
171 millions inscrits au budget pour 1993 ?

— Heeft u vaste beloften wat de storting van de op de begroting 1993 ingeschreven 171 miljoen betreft ?

— Quelles dispositions avez-vous prises pour que les versements futurs soient plus rapides que cela ne fut Ie cas dans Ie
passe, ce qui a certainement handicape la bonne marche des
travaux ?

— Weike maatregelen heeft u getroffen opdat de stortingen
in de toekomst vlugger zouden geschieden dan in het verleden,
wat de viotte vooruitgang van de werken zeker heeft gehinderd?

Reponse:ysn Ie plaisir de donner a 1'honorable membre les
elements suivants en reponse a sa question.

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer hem de volgende inlichtingen te verstrekken.

Le total des ordonnancements realises par la Region de
Bruxelles-Capitale, de 1982 a 1992, pour 1'epuration des eaux
usees est de 1'ordre de 1 220 000 000 de francs (hors TVA).

Het totaal van de betalingen, uitgevoerd door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, vanaf 1982 tot 1992, voor afvalwaterzuivering,bedraagtongeveerl 220 000 000 frank (exclusief
BTW).

La somme due par la Region flamande en appliquant la cle
de repartition a ce montant s'eleve a 142 000 000 de francs.

Het bedrag, verschuldigd door het Vlaamse Gewest, op
basis van de verdeelsleutel, bedraagt 142 000 000 frank.

La somme versee jusqu'a present par la Region flamande
s'eleve a 112 500 000 francs.

Het bedrag dat tot nu toe door het Vlaamse Gewest werd
gestort, bedraagt 112 500 000 frank.

Les versements futurs de la Region flamande auront lieu au
fur et a mesure de 1'avancement des travaux.

De latere betalingen van het Vlaamse Gewest zullen naarmate van de vordering van de werken gedaan worden.

Pour accelerer les versements futurs, un protocole a ete
conclu en 1990 entre la Region flamande et la Region de
Bruxelles-Capitale.

Om de toekomstige betalingen te versnellen, werd in 1990
een protocol tussen het Vlaamse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest afgesloten.

Ministre de 1'Economie

Minister belast met Economie

Question n° 150 de M. Vandenbossche du 7 octobre 1993 (N.):

Vraag nr. 150 van de heer Vandenbossche d.d. 7 oktober 1993
(N.):

Automation de cumul a du personnel remunere par la
Region.

Toelating tot cumulatie aan door het Gewest bezoldigd
personeel.

En cette periode de recrudescence du chomage, le fait de
permettre le cumul au personnel remunere par la Region peut
avoir une influence negative sur 1'emploi.

In deze periode van toenemende werkloosheid kan het verlenen van toelating tot cumulatie aan het door het Gewest bezoldigd personeel de werkgelegenheid negatief beinvloeden.

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 31 decembre 1993 (n° 36)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 31 december 1993 (nr. 36)
1. Je souhaiterais que Ie Ministre me dise, pour Ie personnel
place sous sa responsabilite, a combien de membres du personnel remuneres par la Region il a accorde une autorisation de
cumul depuis Ie debut de cette legislature, avec ventilation par
annee ?
2. Ces autorisations ont-elles ete prolongees ?
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1. Graag had ik vernomen, voor het personeel dat onder de
verantwoordelijkheid van de Minister valt, aan hoeveel door
het Gewest bezoldigde personeelsleden de Minister een toelating tot cumulatie verleende sinds het begin van deze zittingsperiode en ingedeeld per jaar ?
2. Werden deze toelatingen verlengd ?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre que:

Amwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat:

1. Deux agents de 1'Administration de 1'Economie ont recu
une autorisation pour exercer une activite en cumul, respectivement en 1986 et en 1992.

1. Twee personeelsleden van de Administrarie van de
Economie een toelating tot cumulatie ontvangen hebben,
respectievelijk in 1986 en in 1992.

2. Depuis 1989, les dispositions de Particle 2 de 1'arrete
royal n° 445 du 20 aout 1986 modifiant 1'arrete royal n° 46 du
10 juin 1982 relatif aux cumuls d'acdvites professionnelles
dans certains services publics, suppriment 1'obligation de
communiquer annuellement au Ministre qui a la Fonction
publique dans ses attributions une liste comportant des renseignements relatifs aux cumuls exerces par les membres du
personnel.

2. Op grond van het bepaalde in artikel 2 van het koninklijk
besluit nr. 445 van 20 augustus 1986 tot wijziging van het
koninklijk besluit nr. 46 van 10 juni 1982 in verband met voormeld onderwerp is de verplichting om jaarlijks de Minister tot
wiens bevoegdheid het Openbaar Ambt behoort een lijstje te
bezorgen met inlichtingen inzake cumulatie vanwege personeelsleden, sedert 1989 afgeschaft.

Des lors, ces attributions ne font pas 1'objet de prolongations.

Deze toelatingen maken bijgevolg geen voorwerp meer uit
van verlengingen.

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation
des Sites d'Activites economiques desaffectes

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing
van Afgedankte Bedrij'fsruimten

Question n° 435 de M. Drouart du 13 septembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 435 van de heer Drouart d.d. 13 September 1993
(Fr.):

Diminution des frequences surlereseau dela STIB pendant
les vacances d'ete.

Vermindenng van defrequenties op hetMIVB-nettijdens de
zomervakantie.

La STIB a modifie les horaires de ses lignes de transports en
commun durant les vacances d'ete. Ces modifications se sont
soldees par une diminution des frequences sur Ie reseau.

Tijdens de zomervakantie heeft de MIVB de dienstregeling
van haar lijnen gewijzigd, gekoppeld aan een vermindering
van de frequenties op het net.

II y a un peu plus d'une annee. Ie ministre avait declare qu'il
allait inciter la STIB a faire mieux en la matiere.

lets meer dan een jaar geleden heeft de minister verklaard
dat hij de MIVB ging vragen ter zake beter te doen dan vroeger.

Le ministre pourrait-il me dire les consequences de ses incitations a ameliorer cette situation, situation negative pour les
usagers ?

Zou de Minister me kunnen zeggen welk gevolg werd gegeven aan zijn aansporingen om deze voor de gebruikers nadelige toestand te verbeteren ?

Reponse: La STIB, que j'ai interrogee au sujet de 1'offre de
transport presentee pendant les mois de juillet et d'aout
derniers, rn'informe qu'elle a adapte les frequences de service
des diverses lignes en fonction de la frequentation enregistree
au cours de la meme periode de 1992.

Antwoord: De MIVB, die ik heb ondervraagd over het
vervoeraanbod tijdens de maanden juli en augustus laatstleden, heeft me erover ingelicht dat zij de frequentie van de diensten van de verschillende lijnen heeft aangepast in functie van
de bezetting die werd genoteerd tijdens dezelfde periode in
1992.
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Dans ce contexte, il est a noter que pres de la moitie des
lignes exploitees ont vu leur offre augmentee et globalement
1'offre kilometrique s'est accrue de 2,3 p.c. d'une annee a
1'autre.

In dit verband dient vastgesteld dat het aanbod op bijna de
helft van de uitgebate lijnen werd verhoogd en dat het kilometeraanbod van het ene jaar op het andere globaal is gestegen
met 2,3 pet.

Par ailleurs, en debut et fin de periode de vacances, les lignes
de metro ont beneficie d'un renfort de capacite pour tenir
compte de la demande de la clientele.

In het begin en op het einde van de vakantie werd de capaciteit van de metrolij nen versterkt om rekening re houden met de
vraag van de klanten.

De plus, la STIB me confirme les elements que j'avais deja
evoques en reponse a une question ecrite d'une conseillere
regionale en 1992 qui m'interrogeait sur Ie meme sujet. En
effet, dans Ie cadre budgetaire donne, la STIB a choisi un meilleur service pendant la periode d'hiver au cours de laquelle la
demande est la plus importante plutot que d'accroitre les
frequences de service pendant 1'ete ce qui, bien que pouvant
avoir une influence positive sur Ie temps d'attente, n'aurait
pour consequence immediate que de reduire la charge
moyenne des vehicules.

De MIVB heeft me tevens de elementen bevestigd die ik
reeds in 1992 in antwoord op een schriftelijke vraag meedeelde
aan een raadslid dat me over dezelfde aangelegenheid ondervroeg. In het gegeven begrotingskader heeft de MIVB ervoor
gekozen om een betere dienstverlening te verstrekken gedurende de winterperiode tijdens deweike de vraag het grootst is,
dit eerder dan de frequentie van de diensten te verhogen tijdens
de zomer, wat wel een gunstige invloed zou kunnen hebben op
de wachttijden maar als enig onmiddellijk gevolg zou hebben
dat de gemiddelde last van de voertuigen wordt beperkt.

La STIB me rappelle egalement qu'en ce domaine, elle se
situe dans la moyenne de la plupart des reseaux de transport en
commun qui, pour les memes raisons que la STIB, reduisent
1'offre kilometrique pendant la periode d'ete.

De MIVB herinnert me er bovendien aan dat zij het gemiddelde haalt van de meeste netten van openbaar vervoer die
omwille van dezelfde reden als de MIVB overgaan tot een
beperking van het kilometeraanbod tijdens de zomerperiode.

Enfin, 1'accroissement moyen de voyageurs entre les mois
d'ete 1992 et 1993 a ete de 4 p.c.

De gemiddelde reizigerstoename tussen de zomermaanden
van 1992 en deze van 1993 bedroeg 4 pet,

Question n° 436 de Mme Nagy du 15 septembre 1993 (Fr.) :

Vraag nr. 436 van mevrouw Nagy d.d. 15 September 1993
(Fr.):

Dispositions du contrat de gestion relatives au Comite
consultatif aupres de la STIB.

Bepalingen vanbetbeheerscoatractm.b.t. het Adviescomite
bij de MIVB.

Les representants de la clientele au sein du Comite consultatif de la STIB ont recemment etabli un bilan de 1'annee ecoulee.
S'ils s'accordent pour reconnaitre une indeniable volonte de la
STIB d'etre a 1'ecouce et de mieux servir ses clients, ils constatent neanmoins que des points mis a 1'ordre du jour du Comite
n'ont pas ete traites et que certains engagements de la STIB
tardent a se concretiser.

Zij die de MIVB-klanten in het Adviescomite vertegenwoordigen, hebben onlangs een balans van het voorbije jaar opgesteld. Enerzijds geven ze toe dat de MIVB een onweerlegbare
inspanning heefc geleverd om oor te hebben naar hecgeen haar
klanten te zeggen hebben en om hen beter te dienen, maar anderzijds stellen ze toch vast dat een aantal punten op de agenda
van het Comite niet werden behandeld en dat de MIVB talmt
een aantal beloften in te lessen.

Dans Ie cadre du contrat de gestion qui lie 1'Executif de la
Region et la STIB, Ie ministre peut-il repondre aux questions
suivantes:

Kan de minister me, in het kader van het beheerscontract
tussen de Hoofdstedelijke Regering en de MIVB, de volgende
vragen beantwoorden:

1. Que prevoit Ie contrat de gestion quant au fonctionnement du Comite consultatif?

1. Wat bepaalt het beheerscontract m.b.t. de working van
het Adviescomite?

2. Quelles sont les possibilites dont dispose 1'Executif pour
intervenir en cas de dysfonctionnement de ce Comite ?

2. Weike mogelijkheden heeft de Regering om in geval van
slechte werking van dit Comite op te treden ?

3. Comment Ie ministre envisage-t-il d'intervenir pour
permettre un fonctionnement optimal de ce Comite Consultatif?

3. Wat zai de minister ondernemen om dit Adviescomite
optimaal te laten werken ?

Reponse :V article 20 de 1'ordonnance du 22 novembre 1990
(et non Ie Contrat de Gestion) a cree, aupres de la STIB, un
Comite Consultatif compose de representants d'associations
defendant les interets de la clientele, du Comite de Gestion de
la STIB et du Service de Mediation.

A.n(woor</;Artikel 20 van de ordonnantie van 22 november
1990 (en niet het Beheerscontract) heeft bij de MIVB een
Adviescomite opgericht dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen die de belangen van de klanten verdedigen, van het Beheerscomite van de MIVB en van de Bemiddelingsdienst.
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Ce Comite a pour mission d'emettre des avis sur toutes questions relatives aux services prestes a la clientele.

Dit Comite moet adviezen verstrekken over alle problemen
in verband met de dienstverlening aan de klanten.

L'article 21 du cahier general des charges auquel est soumise
la STIB mentionne que «1'Image de la STIB passe egalement
par une ecoute des differents groupes representarifs des utilisateurs ou des clients potentiels qui s'expriment sur les Transports en commun a Bruxelles. Une structure consultative est
organisee par un arrete de I'Executif".

Artikel 21 van het algemeen bestek, waaraan de MIVB is
onderworpen, vermeldt dat het imago van de MIVB eveneens
wordt bepaald door de bereidheid om te luisteren naar de verschillende representatievegroepen van gebruikers ofpotentiele
klanten die een standpunt innemen voor wat betreft het openbaar vervoer te Brussel. Door een besluit van de Executieve
wordt een adviesstructuur georganiseerd.

Cet arrete du 30 mai 1991 regle la composition et Ie fonctionnement de ce Comite.

Dit besluit van 30 mei 1991 regelt de samenstelling en de
werking van dit Comite.

Les avis du Comite sont emis par 1'assemblee des membres, a
la majorite absolue des voix, pour autant que la moitie au
moins des membres soient presents. Les avis dissidents sont
egalement joints a celui de la majorite.

De adviezen van het Comite worden verstrekt door de
vergadering van de leden, met een absolute meerderheid van de
stemmen, voor zover minstens de helft van de leden aanwezig
zijn. De afwijkende adviezen worden bovendien toegevoegd
aan dat van de meerderheid.

Les avis du Comite consultatif sont transmis, dans un delai
de trente jours calendrier, a 1'administrateur-directeur general
de la STIB, ainsi qu'au membre de 1'Executif qui a les Communications dans ses attributions.

De adviezen van het Adviescomite worden binnen een
termijn van dertig kalenderdagen overgemaakt aan de bestuurder-directeur-generaal van de MIVB, evenals aan het lid van de
Executieve dat bevoegd is voor Verkeerswezen.

La teneur du rapport annuel sur les activites de ce Comite est
communiquee au Gouvernement et une copie du rapport est
deposee sur Ie bureau du Conseil de la Region de BruxellesCapitale.

De inhoud van het jaarverslag over de activiteiten van dit
Comite wordt medegedeeld aan de Regering. Een copie van
het verslag wordt ingediend bij het bureau van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad.

Les garanties ont done ete mises en place afin que ce Comite
consultatif puisse emettre ses avis. Ces avis doivent permettre
d'etablir une sorte de cadre de reference permanent pour les
decideurs dans tout ce qui touche de pres ou de loin les services
a la clientele.

Er werden bijgevolg de vereiste waarborgen voorzien opdat
dit Adviescomite zijn adviezen zou kunnen verstrekken. Deze
adviezen moeten toelaten een soort van permanent referentiekader op te stellen voor de beslissers voor wat betreft alles wat
op de een of andere manier te maken heeft met de dienstverlening aan de klanten.

La STIB s'est engagee a continuer a mettre son know-how et
ses moyens techniques a la disposition du Comite pour qu'il
puisse pleinement remplir sa mission.

De MIVB heeft zich ertoe verbonden om haar know-how en
technische middelen ter beschikking te stellen van het Comite
opdat het zijn opdracht volledig zou kunnen vervullen.

Question n° 439 de M. Galand du 29 septembre 1993 (Fr.):

Vraag nr. 439 van de heer Galand d.d. 29 September 1993 (Fr.):

Le manque de souplesse dans Ie systeme de distribution et de
paiement des abonnements scolaires.

Hetgebrek aan soepelheid m.b.t. de verkoop en de betaling
van de schoolabonnementen.

La presse a largement fait echo des longues files d'etudiants
devant les points de vente des abonnements de la STIB, en ce
debut d'annee scolaire. En effet, ce sont quelques dizaines de
milliers d'abonnements qui sont delivres en un laps de temps
relativement court.

De pers heeft onlangs bericht over de lange studentenfiles
voor de verkoopspunten van de MIVB-abonnementen, bij het
begin van het schooljaar. In een mum van tijd worden er inderdaad enkele tienduizenden abonnementen verkocht.

Outre les envois faits par la poste, il n'est pas possible de se
procurer les abonnements qu'en trois endroits, a savoir les
stations de metro de la Porte de Namur, du Midi et de Rogier.
Monsieur le ministre, qui doit etre au courant de cette situation
prejudiciable aux usagers des transports en commun, comptet-il faire mettre sur pied un systeme de distribution plus souple
pour septembre 94, et si oui, lequel ?

Verzending via de post buiten beschouwing gelaten, kunnen
de abonnementen slechts op drie plaatsen worden aangeschaft,
nl. in de metrostations Naamse Poort, Zuid en Rogier. Is de
minister, die van deze voor de gebruikers van het openbaar
vervoer hinderlijke toestand zeker op de hoogte is, al dan niet
van plan een systeem uit te dokteren om tegen September 94 de
verkoop van de abonnementen soepeler te laten verlopen ?

Le Ministre peut-il me faire savoir si la STIB a deja etudie la
possibility pour les etudiants de se procurer, au moment de leur
inscription, les abonnements STIB aux secretariats des facultes

Kan de Minister me zeggen of de MIVB reeds heeft
onderzocht of men de studenten niet de mogelijkheid kan
bieden zich, bij hun inschrijving, op de secretariaten van de

3622

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 31 decembre 1993 (n° 36)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 31 december 1993 (nr. 36)

universitaires et des grandes ecoles de la Region et de tenir
compte des dates de rentree academique dans la duree de validite des abonnements ?

universitaire faculteiten ofde grote scholen van het Gewest een
abonnement aan teschaffen, waarbij m.b.t. totdegeldigheidsduur ervan rekening zou worden gehouden met de data waarop het academiejaar begint?

Le prix de 1'abonnement pour 93-94 est de 6 700 francs.
Cette somme peut represemer une source de gene non negligeable pour certaines families qui doivent affronter en meme
temps les depenses inherentes a toute rentree scolaire.
Monsieur le Ministre a-t-il deja songe a etudier, pour la rentree
academique prochaine, des formules de paiement echelonne ?

Voor 93-94 bedraagt de prijs van een abonnement
6 700 frank, wat voor sommige gezinnen die bij de start van
het schoolj aar kampen met nog andere kosten inherent aan het
aanvang van het schooljaar, een soms niet te onderschatten
uitgave is. Is de Minister van plan na te gaan of men bij de start
van het volgende academiejaar niet tot formules van gespreide
betaling zou kunnen komen ?

Reponse: La STIB cherche depuis longtemps a reduire au
maximum les desagrements causes par le strop longues files
d'attente devant les points de vente des abonnements en debut
d'annee scolaire.

Antwoord: De MIVB probeert reeds lange tijd de hinder
van te lange files van wachtenden aan de verkooppunten van
de abonnementen bij het begin van het schooljaar tot een minimum te herleiden.

C'est pourquoi, les etudiants qui le desirent, peuvent acheter
leur abonnement par correspondance, des le mois de juin. Us
doivent pour cela, envoyer une attestation de frequentation
scolaire, une photo format carte d'identite, une photocopie de
la carte d'identite et, eventuellement, une attestation de
composition du menage. Les abonnements sont alors envoyes
au client apres virement du montant exact au compte cheque
postal n° 096-3209300-76 de la STIB.

Dat is de reden waarom de studenten, die dat wensen, vanaf
de maand juni per brief hun abonnement kunnen aankopen.
Zij dienen daartoe een attest van hun schoolbezoek op te
sturen, evenals een identiteitsfoto, een copie van hun identiteitskaart en, eventueel, een attest van de samenstelling van
hun gezin. De abonnementen worden in dat geval naar de
klant verstuurd, na storting van het juiste bedrag op de postrekening van de MIVB met het nummer 096-3209300-76.

De plus, en 1993, la STIB, en collaboration avec Bruparck et
L'Atomium offre des tickets a prix reduit aux etudiants qui ont
commande leur abonnement par correspondance.

In 1993 verstrekt de MIVB in samenwerking met Bruparck
en het Atomium bovendien tickets tegen verlaagd tariefaan de
studenten die hun abonnement per brief hebben besteld.

La STIB avait egalement envisage la possibilite, pour les
etudiants, de se procurer un abonnement scolaire aupres du
secretariat de leur etablissement scolaire. Or, cette solution,
qui necessite 1'accord des directions, n'a pas abouti. Cette
tentative pourrait cependant etre retentee.

De MIVB had eveneens de mogelijkheid onderzocht voor de
studenten om een schoolabonnement te verkrijgen bij het
secretariaat van hun onderwijsinstelling. Weinu, deze opiossing, die het akkoord vereist van de directies, werd niet bereikt.
Er zou echter hiertoe opnieuw een poging kunnen worden
ondernomen.

Enfin, consciente du cout non negligeable que representent
les abonnements scolaires dans le budget des families, la STIB
a deja consenti d'importantes reductions. Ainsi, 1'abonnemenc
scolaire pour 1993-1994, coute 6 700 francs, alors qu'un abonnement normal s'eleve a l l 600 francs, soit une reduction de
4 900 francs. De plus, une reduction supplementaire de50 p.c.
(soit 3 350 francs) est accordee, sous certaines conditions aux
enfants faisant partie d'une famille nombreuse dont le menage
compte ou a compte simultanement au minimum 3 enfants a
charge, de moins de 25 ans.

De MIVB is zich bewust van de niet te verwaarlozen kostprijs van de schoolabonnementen voor de gezinnen, en stond
reeds belangrijke kortingen toe. Zo kost her schoolabonnement voor 1993-1994 6 700 frank, dit terwiji een normaal
abonnement 11 600 frank kost. Dat is een vermindering met
4 900 frank. Er wordt tegen bepaalde voorwaarden bovendien
een bijzondere korting toegestaan van 50 pet. (of 3 350 frank)
aan kinderen die deel uitmaken van een kroostrijk gezin dat
terzelfder tijd minstens drie kinderen jonger dan 25 jaar ten
laste heeft gehad of heeft.

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

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

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

Rapport degats foret de Soignes/autres bois.
J'aimerais que 1'on me communique la premiere evaluation
des degats apportes a la foret de Soignes suite aux recentes
tempetes.

Verbouding schade Zonienwoud/Andere bossen.
Graag vernam ik de eerste evaluatie van de schade in het
Zonienwoud als gevolg van de recente stormen.
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Y a-t-il un rapport entre 1'ampleur des degats en foret de
Soignes et entre 1'ampleur des degats dans la moyenne des bois
publics beiges d'une part et des bois prives beiges d'autre part ?

Kan de omvang van de schade in het Zonienwoud vergeleken worden met de schade in het gemiddelde van de andere
openbare en prive-bossen van Belgie ?

Pour Ie cas ou il y aurait une difference significative entre ces
chiffres, j'aimerais savoir par quoi 1'honorable secretaire
d'Etat les justifie.

Indien de cijfers betekenisvol verschillen, hoe verklaart de
geachte Staatssecretaris dit dan ?

Reponse (de M. Gosuin): J'ai 1'honneur de faire savoir a
1'honorable membre qu'en Region de Bruxelles-Capitale,
20 ha ont etc detruits par les tempetes.

Antwoord (van de heer Gosuin): Ik heb de eer het geachte
lid mee te delen dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
20 ha bos vernield zijn door stormen.

II n'y a pas de rapport specifique entre ces degats et ceux
constates dans les autres bois en Belgique.

Er bestaat geen verband tussen deze schade en de schade
vastgesteld in andere bossen in Belgie.

Toutefois, en ce qui nous concerne, les degats s'expliquent
pour une large part par Ie fait que ces zones ont ete plantees de
hetres alors qu'il s'agit a ces endroits de sols impropres a la
sylviculture de celui-ci (sols compacts en profondeur et mal
drainants qui provoquent 1'asphyxie et la pourriture du
systeme radiculaire des hetres).

Wat ons betreft, kan de schade voor een groot deel als volgt
worden uitgelegd: in de betrokken zones zijn beuken geplant,
maar de bodem is niet geschikt voor dergelijke bosbouw
(compact en slecht drainerende diepe grondlagen wat verstikking en verrotting van de wortels van de beuken tot gevolg
heeft).

D'autre part, Ie traitement en futaie equienne n'a fait
qu'aggraver les degats car Ie vent s'y engouffre plus facilement.

Anderzijds heeft de bosbouw met gelijkjarig hooghout enkel
de schade vergroot, aangezien de wind er meer vat op heeft.

C'est la raison pour laquelle mes services ont reboise ces
espaces uniquement avec du chene pedoncule et di verses essences accompagnatrices favorables au gibier.

Om die reden hebben mijn diensten die plaatsen enkel
heraangelegd met zomereiken en verschillende daaraan aangepaste boomsoorten gunstig voor het wild.

Il faut savoir que Ie chene pedoncule est une des essences les
mieux adaptees A ces sols compacts. Celui-ci possede, en effet,
une racine-pivot qui s'encre profondement dans Ie sol et limite
ainsi les risques de chablis.

Men moet weten dat de zomereik een van de bomen is die
het beste aangepast is aan die ondiepe bodems. Deze hebben
inderdaad een spilwortel die zich diep in de grond vastzet en
beperken aizo de risico's om om te vallen tijdens een storm.

En outre, toutes les futaies equiennes sont progressivement
reconverties en futaies jardinees par groupes.

Bovendien wordt al het gelijkjarig hooghout progressief
omgevormd tot hooghout met groepsgewijze verjonging.

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

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

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

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

M. Ie president du tribunal de premiere instance de Bruxelles, siegeant en refere, a rendu, ce 2 novembre, une ordonnance
suite a 1'assignation lancee par un particulier centre la Region
de Bruxelles-Capitale la sommant de lui delivrer un permis de
chasse gratuitement, etant donne que cette Region ne s'etait
toujours pas donne les moyens legaux de percevoir la taxe y
afferente.

De heer Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel heeft op 2 november, zetelend in kort geding, na
dagvaarding van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest door
een prive-persoon, een bevel gegeven gratis een jachtvergunning af te leveren, aangezien dit Gewest zichzelfnog steeds niet
de wettelijke middelen om de daarbijhorende belasting te
ontvangen had verstrekt.

Plusieurs attendus de I'ordonnance meritent d'etre releves:

Het loont de moeite verschillende « overwegende » van het
bevel in het licht te stellen:

— Attendu qu'a defaut d'ordonnance organisant la delition
de la taxe, Ie montant de celle-ci est indefinissable et fonde sur
des textes legaux qui ne sont plus applicables et sur des notes de
service sans valeur de loi;

— Overwegende dat bij gebrek aan een ordonnantie die de
verschuldigde belasting bepaalt, het bedrag ervan onbepaalbaar is en gegrond op wetteksten die niet meer van toepassing
zijn en op de dienstnota's die geen kracht van wet hebben;

— Attendu qu'a defaut de reglementation valable, il faut
considerer soit que la chasse est interdite en Region de Bruxelles-Capitale, soit qu'elle y est toleree momentanement sans
permis;

— Overwegende dat bij gebrek aan een geldige reglementering, er moet worden bepaald dat de jacht ofwel verboden is in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ofwel voorlopig zonder
vergunning wordt toegelaten;
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— Que dans la premiere eventualite, il n'appartient pas au
juge des referes de faire injonction a la defenderesse de prendre
des dispositions reglementaires destinees a organiser la chasse
dans la Region;

— Dat in het eerste geval het niet tot de taak van de rechter
in kort geding behoort de verweerder gerechtelijk te bevelen de
reglementaire bepalingen te treffen om de jacht in het Gewest
te organiseren;

— Que dans la seconde hypothese, Ie demandeur ne pourrait encourir de sanctions, ni penales, ni civiles, et n'aurait
done aucun interet a la cause;

— Dat in de tweede hypothese de vrager nog strafrechterlijke, noch burgerlijke straffen zou kunnen opiopen en bijgevolg
geen belang bij de zaak zou hebben;

— Attendu que de toute maniere, a defaut de legislation a
cet egard, la Region ne peut delivrer de permis de port d'armes
de chasse au demandeur, ni gratuitement, ni moyennant Ie
paiement d'une taxe...

— Overwegende dat, bij gebrek aan wetgeving ter zake, het
Gewest geen vergunning tot het dragen van jachtwapens aan
de vrager kan geven, noch gratis noch mits betaling van een
belasting ...;

De ce qui precede, outre Ie fait que j'en conclus que Ie
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale a tout interet a
adopter d'urgence ma proposition d'ordonnance reglant la
chasse en Region de Bruxelles-Capitale, je voudrais demander
a 1'honorable secretaire d'Etat:

Dat er uit wat voorafgaat volgt dat behalve het feit dat ik
daaruit besluit dat de Brusselse Hoofdstedelijke Raad er alle
belang bij heeft dringend mijn voorstel van ordonnantie tot
regeling van de jacht in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
aan te nemen, ik de achtbare Staatssecretaris wil vragen:

— Quel sort reservera-t-il aux Bruxellois qui ont acquitte la
taxe de 6 000 francs sur Ie permis de port d'armes de chasse en
Region de Bruxelles-Capitale pour la saison cynegetique 19901991? Seront-ils rembourses?

— Wat zai hij doen met de Brusselaars die 6 000 frank
belasting hebben betaald voor de vergunningen om jachtwapens te dragen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het
jachtseizoen 1990-1991 ? Worden ze terugbetaald ?

— Est-ce que la Region a continue a delivrer des permis de
port d'armes de chasse apres qu'elle ait eu connaissance de
1'ordonnance dont question ci-dessus ?

— Zai het Gewest verder vergunningen om jachtwapens te
dragen blijven afleveren nadat het kennis kreeg van het bevel
waarvan hierboven sprake?

Repoase (de M. Gosuin): J''ai 1'honneur de faire savoir a
1'honorable membre que:

Antwoord (van de heer Gosuin): Ik heb de eer het geachte
lid mee te delen dat:

— la chasse et la commercialisation du gibier en Region de
Bruxelles-Capitale sont des matieres legiferees depuis
1'adoption de 1'ordonnance du 29 aoflt 1991 a laquelle je vous
renvoie.

— de jacht en het in de handel brengen van wild in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vallen onder een wettelijke bepaling, sinds de goedkeuring van de ordonnantie van 29 augustus
1991, waarnaar ik u verwijs;

— la Region ne delivre plus de permis de port d'armes de
chasse.

— het Gewest geen vergunningen om jachtwapens te
dragen meer aflevert.

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

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

Remise en etat du pare Elisabeth a Koekelberg.

Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark
in Koekelberg.

La realisation du tunnel Rogier-Basilique s'est averee une
epreuve particulierement penible pour cet espace vert, tant
durant la phase des travaux que dans la periode qui a suivi la
mise en service du tunnel: arbres malades abattus et non
remplaces, senders defences, ornieres et bourbiers dans les
grandes allees, gazon abime ou disparu, etc.

Door de aanleg van de Rogier-Basiliek-tunnel kreeg deze
groene ruimte het vrij hard te verduren, zowel tijdens de aanleg
als na de openstelling van de tunnel: zieke bomen, gekapt
maar niet vervangen, stukgereden paden, spoorvorming en
modderpoelen op de korte lanen, beschadigd, ofweggenomen
gazon,enz.

Le pourrissement de la situation depuis 1986 est incontestablement imputable aux responsables nationaux, quoi qu'en
disent certains ediles locaux plus prompts a la critique de
1'action regionale et a la demagogic qu'a la bonne gestion de
leurs propres biens communaux.

Sedert 1986 is de toestand alsmaar verslechterd, wat zonder
meer toe te schrijven is aan de nationale verantwoordelijken,
wat sommige lokale bestuurders, meer geneigd tot kritiek op
de gewestelijke actie en tot demagogic dan bezorgd om het
goede beheer van hun eigen gemeentelijke goederen, ook

beweren.
L'espace vert vient seulement d'etre transfere a la Region et
le Ministre regional des Travaux publics annonce des realisations qui ne concerneraient, semble-t-il, que 1'allee centrale et
les abords de la place Simonis.

De groene ruimte werd onlangs aan het Gewest overgedragen en de gewestelijke Minister voor Openbare Werken
kondigt werken aan die, zo lijkt, alleen betrekking zouden
hebben op de centrale laan en de omgeving van het Simonisplein.
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M. Ie Secretaire d'Etat peut-il me faire savoir si un plan
d'ensemble a deja etc etabli pour Ie reamenagement du pare et
me preciser par ailleurs les mesures concretes (plantations,...)
qu'il envisage pour remedier a la situation lamentable evoquee
ci-dessus ? Ces mesures seraient-elles imputees partiellement
ou integralement a 1'exercice budgetaire 1991 ?

Kan de heer Staatssecretaris me zeggen of er een overkoepelend plan voor het geheel werd opgesteld voor de wederaanleg
van het park en me zeggen weike concrete maatregelen
(aanplantingen...) hi) wil nemen om de hierboven beschreven
lamentabele toestand te verhelpen ? Worden deze maatregelen
geheel ofgedeeltelijk ingeschreven op de begroting voor 1991 ?

Reponse (de M. Goswn): J'ai 1'honneur de faire savoir a
1'honorable membre que la situation budgetaire de la Region
de Bruxelles-Capitale ne permet pas pour 1'instant d'inscrire
des montants en vue de la renovation de 1'ensemble du pare.

Antwoord (van de heer Gosuin): Ik heb de eer het geachte
lid mee te delen dat het budget waarover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt, momenteel niet toelaat om gelden
uit te trekken voor de renovatie van het park.

Toutefois, mes services ont ete charges a travers les
programmes d'entretien d'ameliorer substantiellement 1'etat
general du pare.

Desalniettemin werden mijn diensten belast om, via onderhoudsprogramma's, wezenlijk de algemene toestand waarin
het park zich bevindt, te verbeteren.

Cette renovation en profondeur est envisagee pour la
prochaine legislature.

Deze grondige renovatie is voorzien voor de volgende
legislatuur.

454
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President et Ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi
Voorzitter en Minister belast met Ruimtelijke Ordening, de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling
19.12.1990

241

Clerfayt

o
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Vernieuwing alleenstaande gebouwen in Sint-Gillis.

3600
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392

Debry
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Le remboursement des avances recuperables en matiere de
renovation urbaine.
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3601

21. 5.1992

476
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Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs.
Studie- en Onderzoeksopdrachten door externe organisaties.

3579
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498

Galand

*

Representation de 1'Executif dans les commissions consultatives du transport scolaire.
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3579

14.10.1992

533

Drouart

o
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3601
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544

Huytebroeck

*

Subsides pour le reamenagement des trottoirs de la rue
d'Anderlecht.
Subsidies voor het herstel van de stoepen in de Anderlechtstraat.

3579

15. 2.1993

593

Clerfayt

*

Retard dans le renouvellement du revetement de sol de la rue
du Noyer et de la rue de la Chevalerie.
De achterstand in het aanbrengen van een nieuwe wegbedekking in de Notelaarsstraat en in de Ridderschapslaan.

3580

14. 4.1993

618

Nagy

o

Le PPAS Souverain Est et Ouest a Watermael-Boitsfort.
De BPA's Vorstlaan Oost en West te Watermaal-Bosvoorde.

3601

24. 5.1993

628

Simonet

o

La conference du Parlement europeen sur les pouvoirs locaux
dans le nouvel hemicycle bruxellois.
De Europese conferentie over de lokale besturen in het nieuwe
Brusselse halfrond.
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4. 6.1993

636

Drouart

L'implantation de pylones relais pour mobilophones dans Ie
respect de 1'ordonnance sur 1'urbanisme.
De plaatsing van doorstraalpylonen voor mobilofoons met
inachtneming van de ordonnantie op de stedebouw.

3601

14. 6.1993

643

Vandenbossche

Indemnite aux communes traversees par Ie TGV.
Vergoeding voor de door de SST doorkruiste gemeenten.

3604

14. 6.1993

644

Vandenbossche

Aper^u des commissions et comites ministeriels.
Overzicht van de ministeriele commissies en comites.

3580

24. 6.1993

654

Vandenbossche

ACS employes dans les communes bruxelloises. — Role
linguistique.
GESCO's. — Tewerkstelling in Brusselse gemeentebesturen.
— Taalaanhorigheid.

3602

5. 7.1993

661

Vandenbussche

Application de la loi linguistique dans les communes de la
Region de Bruxelles-Capitale. — Nombre de nominations
suspendues et annulees.
Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Aantal geschorste en vernietigde benoemingen.

3580

5. 7.1993

662

Vandenbussche

Application de la legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. —Parite chef de division et grades superieurs au 31 decembre 1992.
Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Pariteit afdelingschef en hoger
op 31 december 1992.

3580

5. 7.1993

663

Vandenbussche

Application de la legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. — Contractuels
subventionnes.
Toepassing taalwetgeving in de gemeenten'van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Gesubsidieerde contractuelen.

3580

5. 7.1993

664

Vandenbussche

Application de la legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. — Acces de non-Beiges
a des emplois aux administrations communales.
Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Toegang voor niet-Belgen tot
betrekkingen bij gemeentebesturen.

3580

5. 7.1993

665

Vandenbussche

Application de la legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. — Membres du
personnel contractuels engages dans Ie cadre de projets
d'integration.
Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Contractuele personeelsleden
voor de integratieprojecten.

3581

19. 7.1993

668

Nagy

Obligation de la SDRB a rendre compte de 1'etat
d'avancement des projets a 1'Executif.
Verplichting van de GOMB om bij de Executieve verslag uit te
brengen over de voortgang van de projecten.

3602

19. 7.1993

670

Nagy

Manque de precision dans Ie budget general des depenses des
subsides de la SDRB.
Onvoldoende duidelijkheid in de algemene uitgavenbegroting inzake de subsidies van de GOMB.

3602

20. 9.1993

686

Drouart

Le transfer! des proprietes de 1'Etat a la Region de BruxellesCapitale.
De overheveling van Staatseigendommen naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

3581
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14. 9.1993

687

Grouwels

Reglementation en matiere d'installation d'antennes paraboliques.
Reglementering van de plaatsing van schotelantennes.

3581

15. 9.1993

688

Nagy

Dispositions financieres, foncieres et d'accompagnement
prises par la societe Bruxelles-Midi.
Financiele, grond- en begeleidingsmaatregelen van de maatschappij Brussel Zuid.

3581

6.10.1993

692

Nagy

Les expropriations prevues par les PPAS Fonsny 1 et 2 dans Ie
quartier du Midi.
Onteigeningen vastgelegd in de BBP's Fonsny 1 en 2 voor de
Zuidwijk.

3581

7.10.1993

695

Vandenbossche

Autorisation de cumul a du personnel remunere par la
Region.
Toelating tot cumulatie aan door het Gewest bezoldigd personeel.

3602

7.10.1993

696

Drouart

Fonds de Cohabitation et d'lntegration. — Subvention de
1'emission « Bandana » de Tele Bruxelles.
Fondsen voor Samenleving/Integratie. — Toelage voor de
uitzending « Bandana » van Tele Bruxelles.

3582

17.11.1993

693

Carton de Wiart

Le Comite d'accompagnement cree dans Ie cadre de la construction de Centre International de Congres.
Begeleidingscomite opgericht in het kader van de bouw van
het Internationaal Congrescentrum.

3581

14.10.1993

698

Nagy

Modification de la circulaire De Saeger (parkings) dans le
cadre du plan Iris.
Wijziging van deomzendbrief-De Saeger (parkeerplaatsen) in
het kader van het Iris-plan.

3605

14.10.1993

699

Nagy

Recrutement du personnel de la Commission regionale de
Developpement.
Aanwerving van personeel voor de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.

3602

14.10.1993

700

Nagy

Le non-respect des engagements des promoteurs du Centre
international de Congres.
De niet-inachtneming van de verplichtingen door de promotoren van het Internationaal Congrescentrum.

3606

25.10.1993

701

Drouart

Absence de remise d'informations a des ressortissants etrangers par des fonctionnaires communaux.
Gebrek aan informatieverstrekking door de gemeentelijke
ambtenaren aan buitenlanders.

3582

25.10.1993

702

Drouart

Repartition entre les communes des subsides integrationcohabitation 1993.
Verdeling van de subsidies voor integratie-samenleving 1993
tussen de gemeenten.

3582

25.10.1993

703

Grouwels

Transfert a la commune d'Uccle de terrains regionaux sis rue
de Stalle-rue de 1'Etoile.
Overdracht van gewestelijke gronden aan de StallestraatSterstraat aan de gemeente Ukkel.

3582

3.11.1993

704

de Lobkowicz

Journaux repris dans la revue de presse de 1'Executif.
Kranten die in het persoverzicht van de Executieve worden
vermeld.

3608

3.11.1993

705

Maingain

Liste des commissions et conseils consultants institues aupres
du departement.

3583

Lijst van de adviescommissies en -raden opgericht bij het
departement.
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3629

Objet

Page

Voorwerp

Bladzijde

Auteur
Datum

Vraag nr.

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
'''''' Question avec reponse
4.11.1993

706

Nagy

18.11.1993

707

Vandenbossche

18.11.1993

708

18.11.1993

709

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
" Vraag met antwoord
Les projets d'hotels en Region bruxelloise avec permis ou
certificat d'urbanisme.
Hotelprojecten met een stedebouwkundige vergunning of
attest in het Brussels Gewest.

3583

Montant des honoraires payes a des avocats.
Bedrag aan erelonen, betaald aan advokaten.

3602

Drouart

L'octroi de permis du travail a des danseurs, danseuses et
artistes de cabaret.
De toekenning van arbeidsvergunningen aan dansers, danseressen en cabaret-artiesten.

3583

Nagy

Le non-elargissement de la rue du Trone et Ie PPAS ilot 30 a

3584

o

Ixelles.
De niet-verbreding van de Troonstraat en het bijzonder

bestemmingsplan « huizenblok 30 » in Elsene.

Ministre des Finances, du Budget de la Fonction publique et des Relations exterieures
Minister belast met Financien, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen
7.10.1993

218

Vandenbossche

Autorisation de cumul a du personnel remunere par la
Region.
Toelating tot cumulatie van door het Gewest bezoldigd personeel.

3584

22.10.1993

220

Cauwelier

Cout et profit du voyage en Chine a 1'occasion du festival de
television de Sichuan.
Kosten en baten van de reis naar China voor het televisiefestival van Sichuan.

3609

3.11.1993

221

Maingain

Liste des commissions et conseils consultants institues aupres
du departement.
Lijst van de adviescomite en -raden opgericht bij het departement.

3611

29.10.1993

222

Vandenbossche

Rapport du gouvernement sur 1'ordonnance «portant transposition et mise en oeuvre dans la Region de BruxellesCapitale du droit des Communautes europeennes».
Rapport van de Regering over de ordonnantie «houdende
omzetting en uitvoering in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest van het Recht van de Europese Gemeenschappen».

3585

4.11.1993

223

Chabert

Nouvelles recettes pour 1994 — « mainmorte » de batiments
appartenant aux autorites federales.
Nieuwe inkomsten 1994 « dode hand » van gebouwen van de
federale overheid.

3585

19.11.1993

224

Vandenbossche

Service social du ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.
Sociale Dienst voor het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3585

18.11.1993

225

Vandenbossche

Montant des honoraires payes a des avocats.
Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.

3586

3630
Date
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Vraag nr.

Auteur

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
'"' Question avec reponse

Objet
—
Voorwerp

Page
—
Bladzijde
* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

Ministre du Logement, de 1'Environnement
de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau
Minister belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvelles constructions.
Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

3586

de Lobkowicz

Utilisation contestable de la franchise postale par des tonetionnaires de 1'ARNE.
Betwistbaar gebruik van het portvrijdom door ambtenaren
van het BNRL.

3586

160

de Lobkowicz

Concession partielle du site du Kinsendael.
Gedeeltelijke concessie van het gebied Kinsendael.

3586

11. 8.1992

164

Adriaens

La repression des atteintes a 1'environnement.
Het vervolgen van milieumisdrijven.

3612

24. 9.1992

174

Roelants

Installation de citernes d'eau de pluie pour les nouvelles cons[ructions.
Installatie van regenwaterputten bij nieuwbouw.

3586

28.10.1992

188

Vandenbossche

Structure et activites des services d'inspection relevant des
attributions du Ministre.
Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de
bevoegdheid van de Minister.

3587

11.12.1992

195

Vandenbossche

Composition et organisation des cabinets.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten.

3587

11.12.1992

196

Vandenbossche

Composition et organisation des cabinets.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten.

3587

13. 1.1993

204

Paternoster

Le probleme des egouts du bas de Forest.
Het riolenprobleem van laag Vorst.

3587

14. 1.1993

205

de Lobkowicz

Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance
avec les autres Executifs.
Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling
met de andere Executieven.

3613

25. 1.1993

211

Nagy

L'urgence invoquee dans les arretes d'Executif (suite).
De dringende noodzakelijkheid in de besluiten van de Executieve (vervolg).

3614

11. 2.1993

222

Nagy

La commission d'agreation des entreprises en matiere de
dechets dangereux.
De erkenningscommissie inzake gevaarlijke afvalstorfen.

3614

11. 2.1993

223

Vandenbossche

Emplacement de stationnement gratuit pour les fonctionnaires et membres du personnel de parastataux.
Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden
van parastatale instellingen.

3587

26. 2.1993

225

Vandenbossche

Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
Weigering van toepassing van ordonnanties door de rechtscolleges.

3616

4. 3.1993

228

de Lobkowicz

Subvention a 1'a.s.b.l. «Reseau Idee».
Toelage aan de v.z.w. «Reseau Idee».

3587

16. 4.1993

249

Nagy

Les infractions aux directives CEE relevees par la Commission europeenne pour la Region de Bruxelles-Capitale.
De door de Europese Commissie vastgestelde overtredingen,
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de EEGrichtlijnen.

3588

29. 1.1992

124

27. 4.1992

151

29. 7.1992

.Roelants
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3631

Objet

Page

Voorwerp

Bladzijde

Auteur
Datum

Vraag nr.

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
'"" Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
'''* Question avec reponse
13. 5.1993

253

Grouwels

Composition du cadre des pararegionaux.
Samenstelling van het kader van de pararegionalen.

3588

14. 5.1993

256

Adriaens

La participation de la Region de Bruxelles-Capitale au
Comite d'attribution du label ecologique europeen.
De deelneming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan
het Comite voor de toewijzing van een Europees ecologisch label.

3616

14. 6.1993

261

Vandenbossche

Directives CEE relatives a la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
EG-richtlijnen betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

3617

14. 6.1993

263

Vandenbossche

Apercu des commissions et comites ministeriels.
Overzicht van de ministeriele commissies en comites.

3588

21. 6.1993

265

Adriaens

Nombre de demolitions et de constructions de batiments residentiels en Region de Bruxelles-Capitale.
Aantal afbraken en constructies van woongebouwen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3588

25. 6.1993

266

Adriaens

Les investissements pour 1'epuration des eaux et la participation de la Region flamande.
De investeringen voor de waterzuivering en de participatie
van het Vlaams Gewest.

3617

24. 6.1993

268

Vandenbossche

Utilisation des transports en commun et du velo par les
membres du cabinet.
Gebruik van het openbaar vervoer en de fiets door de kabinetsleden.

3588

30. 6.1993

271

Adriaens

Recyclage des pneus en Region de Bruxelles-Capitale.
De recycling van de banden in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

3588

8. 9.1993

273

Vandenbossche

Enlevement des appareils contenant des polychlorobiphenyles (PCB) et des polychloroterphenyles (PCT).
Verwijdering van PCB- en PCT-houdende toestellen.

3589

8. 9.1993

274

Vandenbossche

Permis d'exploitation pour cimetieres de voitures et examen
de la pollution du sol.
Uitbatingsvergunningen voor autokerkhoven en onderzoek
naar bodemvervuiling.

3589

8. 9.1993

275

Vandenbossche

Intervention des communes afin d'empecher des entreprises
bruyantes de s'installer dans des zones d'habitat.
Weren van geluidshinderlijke bedrijven uit woongebieden

3589

door de gemeentebesturen.

30. 9.1993

276

Drouart

Projet de renovation d'une ancienne forge chaussee de
Wemmel a Jette.
Renovatieproject van de oude smidse op de Wemmelsesteenweg te Jette.

3589

26. 7.1993

277

Nagy

L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif.
Spoedbehandeling van de besluiten van de Executieve.

3589

13. 9.1993

278

Vandenbossche

Adaptation de 1'incinerateur de Neder-over-Heembeek aux
normes de la directive CE.
Aanpassing aan de normen van de EG-richtlijn van de
verbrandingsinstallatie te Neder-over-Heembeek.

3589

13. 9.1993

279

Vandenbossche

Recherche scientifique sur la pollution electromagnetique.
Wetenschappelijk onderzoek naar electromagnetische pollutie.

3590

3632
Date
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Question n°

Objet

Auteur
Datum

Vraag nr.

Bladzijde

Voorwerp

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
!w
Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse
7.10.1993

280

Vandenbossche

Autorisation de cumul a du personnel remunere par la
Region.
Toelating tot cumulatie aan door het Gewest bezoldigd personeel.

18.11.1993

228

Vandenbossche

Montant des honoraires payes a des avocats.
Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.

14.10.1993

281

Drouart

L'exploitation non autorisee d'un depot de pneus entre la rue
du Chapeau et la rue Jorez.
De niet-toegelaten uitbating van een bandenopslagplaats
tussen de Hoedstraat en de Jorezstraat.

14.10.1993

282

Drouart

Nuisances causees par un depot sauvage au bout de 1'impasse
Migerode a Anderlecht.
De hinder veroorzaakt door een clandestien stort in de Migerodegang in Anderlecht.

14.10.1993

283

Adriaens

Dispositions reglementaires regionales en matiere de feux a
1'air libre.
Gewestelijke regelgeving inzake vuren in open lucht.

21.10.1993

284

Cauwelier

Expulsion de logements sociaux en raison du non-paiement
du loyer.
Uitdrijvingen uit sociale woningen wegens niet-betaling van
de huur.

25.10.1993

285

Grouwels

Evolution du prix de revient des nouveaux logements sociaux.
Evolutie van de kostprijs van nieuwe sociale woningen.

3.11.1993

286

Maingain

Liste des commissions et conseils consultants institues aupres
du departement.
Lijst van de adviescomissies en -raden opgericht bij het departemenc.

29.10.1993

287

Paternoster

Ramassage de bois chablis dans la foret de Soignes.
Opruiming van hout van omgevallen bomen in het Zonienwoud.

Ministre de 1'Economie
Minister belast met Economic
7.10.1993

150

Vandenbossche

*'''

Autorisation de cumul a du personnel remunere par la
Region.
Toelating tot cumulatie aan door het Gewest bezoldigd personeel.

19.11.1993

151

Vandenbossche

"'

Etude de la SDRB sur la relocalisation du secteur economique.
Studie door de GOMB van de herlokalisatie van de economische sector.

19.11.1993

152

Vandenbossche

*

Etude de la KUB sur la politique des Classes moyennes et des
PME.
Studie door de KUB van het beleid van de Middenstand en de
KMO's.

18.11.1993

153

Vandenbossche

Montant des honoraires payes a des avocats.
Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.
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3633

Objet

Page

Voorwerp

Bladzijde

Auteur
Datum

Vraag nr.

''' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
li
* Question avec reponse

* Vraag zonder antwoord
p Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Renovation
des Sites d'Activites economiques desaffectes
Minister belast met Openbare Werken, Verkeer en de Vernieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten
13. 9.1993

435

Drouart

Diminution des frequences sur Ie reseau de la STIB pendant
les vacances d'ete.
Vermindering van de frequenties op het MIVB-net tijdens de
zomervakantie.

3619

15. 9.1993

436

Nagy

Dispositions du contrat de gestion relatives au Comite consultant aupres de la STIB.
Bepalingen van het beheerscontract m.b.t. het Adviescomite
bij de MIVB.

3620

15. 9.1993

437

Drouart

Programme relatif a 1'implantation de ronds-points.
Programma betreffende de aanleg van verkeerspleinen.

3593

17. 9.1993

438

Drouart

Affaissement de la voirie a la hauteur de la sortie no 15 du
ring.
Wegverzakking ter hoogte van afrit nr. 15 van de ring.

3593

29. 9.1993

439

Galand

Le manque de souplesse dans Ie systeme de distribution et de
paiement des abonnements scolaires.
Het gebrek aan soepelheid m.b.t. de verkoop en de betaling
van de schoolabonnementen.

3621

24. 9.1993

440

Simonet

Panneaux de signalisation exclusivement en neerlandais a la
sortie 15 du ring.
In het Nederlands opgestelde verkeersborden aan afrit nr. 15
van de ring.

3593

30. 9.1993

441

Cauwelier

Transgression par les chauffeurs de 1'interdiction de turner
dans les trams de la STIB.
Overtreding door de bestuurders van het rookverbod in de
MIVB-trams.

3593

30. 9.1993

442

Cauwelier

Interdiction de rouler en velo avenue Beaulieu a Auderghem.
Fietsverbod in de Beaulieulaan in Oudergem.

3593

30. 9.1993

443

Vandenbossche

Travaux avenue du Luizenmolen a Anderlecht.
De werken in de Luizenmolenlaan te Anderlecht.

3594

7.10.1993

444

Vandenbossche

Autorisation de cumul a du personnel remunere par la
Region.
Toelating tot cumulatie aan door het Gewest bezoldigd personeel.

3594

14.10.1993

445

Drouart

Nuisances sonores causees par un mauvais amenagement du
site du tram 103, boulevard Leemans.
Geluidshinder veroorzaakt door een slechte aanleg van de
bedding van tram 103 in de Leemanslaan.

3594

14.10.1993

446

Adriaens

Calcul .du cout du dragage du canal.
Berekening van de kostprijs voor de slibverwijdering in het
Kanaal.

3594

21.10.1993

447

Simonet

Liste des oeuvres d'art acquises par le departement du Ministre.
Lijst van de door het departement van de Minister aangekochte kunstwerken.

3594

21.10.1993

448

Maingain

Couleurs du materiel de signalisation des chantiers de travaux
publics.
Kleur van de signalisatielintjes op de openbare werven.

3594

455

