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I. Vragen waarop met werd geantwoord
binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 89 van het reglement van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad)

I. Questions auxquelles il n'a pas ete repondu
dans Ie delai reglementaire
(Art. 89 du reglement du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale)
(Fr.): Vraag gesteld in het Prans - (N.): Vraag gesteld in het Nederiands
(Fr.): Question posee en francais - (N.): Question posee en neerlandais

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

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

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

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

Onderzoeksopdrachten.

Missions d'etudes.

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

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

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

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

Studie- en onderweksopdrachten door externe organisaties.

Etudes etrecherches confiees a des organismes exteriews.

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

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

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

Question n° 593 de M. Bernard Clerfayt du 15 fevrier 1993

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

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

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

(Fr.):

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2832.
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Vraag nr. 661 van de heer Michiel Vandenbussche d.d. 5 juli
1993 (N.):

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

Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. - Aantal geschorste en vernietigde
benoemingen.

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

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

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

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

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

Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. - Pariteit afdelingschef en hoger op 31
december 1992.

Application de la legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. - Parite chefde division et
grades superieurs au 31 decembre 1992.

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

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

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

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

Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. - Gesubsidieerde contractuelen.

Application de la legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. - Contractueh subventionnes.

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

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

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

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

Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. - Toegang voor niet-Belgen tot betrekkingen bygemeentebesturen.

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

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

La question a et6 publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3273.

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

Question n° 665 de M. Michiel Vandenbussche du 5 juillet
1993 (N.):

Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. - Contractuele personeelsleden voor de
integratieprojecten.

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.

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

La question a 6t6 publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3273.

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

Question n° 705 de M. Olivier Maingain du 3 novembre 1993
(Fr.):

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

Liste des commissions et conseils consultatifs institues aitpres
du departement.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 3583.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 3583.
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Vraag nr. 713 van de heer Andre Drouart d.d. 15 december
1993 (Fr.):

Question n° 713 de M. Andre Drouart du 15 decembre 1993
(Fr.):

Analyse van de kosten per sector en per dienst van de gemeenten uitgevoerd door het Kabinet.

Analyse des couts par secteur et service des communes effectuee par Ie cabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 3642.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 3642.

Vraag nr. 716 van de heer Alain Adriaens d.d. 14 december
1993 (Fr.):

Question n° 716 de M. Alain Adriaens du 14 decembre 1993
(Fr.):

Gewesfelijke steun voor de aankoop van leegstaande gebouwen verleeiid aan vijf gemeenten.

Aides regionales a I'acquisition d'immeubles abandonnes
accordees d cinq communes.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 3643.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 3643.

Vraag nr. 719 van mevr, Annick de Ville de Goyet d.d. 21
december 1993 (Fr.):

Question n° 719 de Mme Annick de Ville de Goyet du 21
decembre 1993 (Fr.):

De maatregelen oin de culturele functie van de Brusselse
bioscopen te behouden.

Les mesures prises pour maintenir lafonction culturelle des
cinemas a Bruxelles.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 3722.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 3722.

Vraag nr. 723 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
4 november 1993 (N.):

Question n° 723 de M. Walter Vandenbossche du 4 novembre

Nieuwe inkomsten 1994 "dode hand" van gebouwen van de
federate overheid.

Nouvelles recettes pour 1994 - "mainmorte" de bailments
appartenant aux autorites federates.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 3723.

La question a et6 publiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 3723.

Vraag nr. 732 van de heer Philippe Smite d.d. 22 februari 1994

Question n° 732 de M. Philippe Smite du 22 fevrier 1994 (Fr.):

1993 (N.):

(Fr.):
Huidige werkzaamheden van de adviesraad voor alle gehandicapten en mogelijke subsidies van de gemeenten.

Travaux en cours du "Conseil consultant concernant tous
les handicapes" et possibilites de subsides en provenance des
communes.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 40, biz. 3862.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 40, p. 3862.

Vraag nr. 738 van de heer Andre Drouart d.d. 9 maart 1994
(Fr.):

Question n° 738 de M. Andre Drouart du 9 mars 1994 (Fr.):

De huurprijwn van de woningen die de gemeenten toebehoren
en die vernieuwd werden ten laste van het Gewest.

Prix des layers dans les logements des communes renoves a
charge de la Region.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 40, biz. 3862.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 40, p. 3862.
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Vraag nr. 739 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 10 maart
1994 (N.):

Question n° 739 de M. Walter Vandenbossche du 10 mars 1994
(N.):

Toename van de vraag nan spoedadviezen aan de Road van
State.

Augmentation des demandes d'avis adressees ait Conseil d'Etat
selon la procedure d'urgence.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 40, biz. 3863.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 40, p. 3863.

Vraag nr. 742 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 17 maart
1994 (N.):

Question n° 742 de M. Walter Vandenbossche du 17 mars 1994
(N.):

Aantal gehandicapten tewerkgesteld in het departement van
de Minister-Voorzitter.

Nombre de handicapes employes dans Ie departement du
ministre-president.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 40, biz. 3863.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 40 p. 3863.

Vraag nr. 744 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 22 maart
1994 (N.):

Question n° 744 de M. Walter Vandenbossche du 22 mars 1994
(N.):

Informatiecampagnes van het departement.

Campagnes d'in'formation du departement.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 40, biz. 3864.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 40, p. 3864.

Vraag nr. 756 van mevr. Marie Nagy d.d. 30 mei 1994 (Fr.):

Question n° 756 de Mme Marie Nagy du 30 mai 1994 (Fr.):

Inkomensverlies voor de Havenmaatschappij door de verandering van bestemming van hetBeco-dok.

Manque a gagner pour la Societe du Port enframe par Ie
changement d'affectation du Bassin Beco.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 42, biz. 4012.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 42, p. 4012.

Vraag nr. 760 van de heer Philippe Debry d.d. 18 mei 1994
(Fr.):

Question n° 760 de M. Philippe Debry du 18 mai 1994 (Fr.):

Noodzaak tot het opstellen van een bijzonder bestemmingsplan alvorens een gebied met minimumprogramma te urbaniseren.

Necessite d'elaborer un PPAS avant d'urbaniser line ZPM.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 42, biz. 4014.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 42, p. 4014.

Vraag nr. 763 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 26 mei
1994 (N.):

Question n° 763 de M. Walter Vandenbossche du 26 mai 1994
(N.):

Leegstaande landbouwbedrijven. - Bewoningen door nietlandbouwers.

Exploitations agricoles inoccupees - Occupation par des nonagriculteurs.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 42, biz. 4015.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 42, p. 4015.

Vraag nr. 764 van de heer Andre. Drouart d.d. 9juni 1994 (Fr.):

Question n° 764 de M. Andre Drouart du 9 juin 1994 (Fr.):

De veiligheid rond het metrostation Clemenceau.

La securite aux alentours de la station de metro Clemenceau.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 43, biz. 4111.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 43, p. 4111.
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September 1994 (Fr.):
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Question n° 775 de M. Francois Roelants du Vivier du 12
septembre 1994 (Fr.):

Bezoek van de Voorzitter van hetEuropees Parlement.

Visite du President du Parlement europeen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 45, biz. 4295.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 45, p. 4295.

Vraag nr. 782 van de heer Dolf Cauwelier d.d. 5 oktober 1994
(N.):

Question n° 782 de M. Dolf Cauwelier du 5 octobre 1994 (N.):

De activiteiten van het «Gewestelijk Begeleidingscomite Ruimte
Brussel-Europa».

Les activites du "Comite d'accompagnement regional Espace
anisettes-Europe".

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 46, biz. 4355.

Vraag nr. 783 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
7 november 1994 (N.):

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 46, p. 4355.

Question n° 783 de M. Walter Vandenbossche du 7 novembre
1994 (N.):

Kabinet en adniiiiistratie - Milieiizorg.

Cabinet et administration - respect de I'environnement.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4407.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 47, p. 4407.

Vraag nr. 785 van de heer Andre Drouart, d.d. 21 november
1994 (Fr.):
De wijzigingen in de verdeling van de taken van de GESCO's.
De taken van de GESCO's die bij het begin van het schooljaar
van September 1994 in het onderwijs werden tewerkgesteld, werden
aanzienlijk gewijzigd.
Zou U mij de volgende informatie kunnen meedelen:

Question n° 785 de M. Andre Drouart du 21 novembre 1994
(Fr.):
Modifications dans la repartition et les taches des ACS.
Des modifications assez serieuses ont ete apportees aux missions confiees aux ACS qui travaillaient dans 1'enseignement lors de
la rentree de septembre 1994.
Je vous serais reconnaissant de me fournir:

- een overzicht van het aantal GESCO-betrekkingen in het onderwijs, per niveau, per net, per taak (kleuterleidster, opvoeders,
...) en per "Zone d'Education Prioritaire";

- un releve du nombre des postes ACS dans 1'enseignement par
niveau, par reseau, par tache (puericultrices, educateurs,...), et
par ZEP (Zone d'Education Prioritaire);

- een overzicht van de voornaamste wijzigingen (tussen September
1993 en September 1994) en de redenen die volgens U deze
wijzigingen verantwoorden.

- un releve des principales modifications intervenues (entre
septembre 1993 et septembre 1994) et des raisons quijustifient
a vos yeux ces modifications.

Vraag nr. 790 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 18
november 1994 (Fr.):

Question n° 790 de M. Stephane de Lobkowicz du 18 novembre
1994 (Fr.):

Doortrekken van de Wagenstraat

Ouverture de la me du Wagon.

• De geachte Minister-Voorzitter heeft onlangs een belangrijke
petitie ontvangen, die gedateerd was op 8 december 1994 en die
werd georganiseerd op initiatief van de heerThierry de Le Hoye, op
9 oktober jongstleden verkozen als een gemeenteraadslid van Ukkel.

L'honorable ministre-president a recu recemment une importante
petition, datee du 8 septembre 1994, organisee a 1'initiative du
conseiller communal d'Uccle (elu le 9 octobre dernier), Thierry de
Le Hoye.

Deze petitie beoogt het mogelijk doortrekken van de Wagenstraat
in Ukkel.

Cette petition evoque la possibility d'ouvrir la rue du Wagon a
Uccle.

4496

Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 25 januari 1995 (nr. 48)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 25janvier 1995 (n° 48)

Ik hoefu de verkeersproblemen in de Stallestraat en de daaraan
gekoppelde verkeersoverlast in de aanpalende wijken niet te
beschrijven.

II est inutile de vous decrire les problemes de circulation au
niveau de la rue de Stalle et les consequences qu'ils entrament par
debordement du trafic dans les quartiers avoisinants.

Alle inwoners van de Merlostraat, de Globelaan, de Wolvenbergstraat en de Stallestraat in Ukkel wensen dan ook dat alles
wordt gedaan om de Wagenstraat zo snel mogelijk door te trekken.

Aussi, tant les habitants du Merlo, du Globe, du Wolvenberg et
de Stalle a Uccle, souhaitent vivement que tout soit mis en oeuvre
pour realiser, encourager et accelerer 1'ouverture de la rue du Wagon.

Dit houdt tal van voordelen in, voor alle betrokkenen:

Les avantages d'une tellejonction sont nombreux, d'autant plus
qu'ils devraient rencontrer les interets de tous les partenaires
concernes par Ie projet:

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: in het kader van het
GEN wordt het station Kalevoet beter bereikbaar;
voor de gemeente Ukkel: aldus krijgen de G. Hendrickx-straat en
de Drie Bomenstraat mogelijk iets van het residentieel karakter
terug waar deze straten recht op hebben; vandaag zijn het
immers sluikwegen voor het verkeer;

- la Region de Bruxelles-Capitale, qui dans Ie cadre du futur RER,
verrait faciliter 1'acces a la gare de Calevoet;

voor de NMBS: trekt men de Wagenstraat door, dan ontstaat er
een rechtstreekse verbinding tussen het Kalevoetstation en de
Stallestraat, waardoor de Spoorwegen haar terreinen die daar
liggen en die nu onbereikbaar zijn, ten gelde kan maken.

- la SNCB devrait accueillir 1'ouverture de cette rue du Wagon de
facon tout a fait favorable egalement. Cette jonction qui offre un
acces direct entre la gare de Calevoet et la rue de Stalle, permettra
aux Chemins de Per de viabiliser des terrains actuellement
inaccessibles.

Om misverstanden in het dossier te vermijden, voeg ik bij deze
parlementaire vraag een plan met de straten waarop dit voorstel
betrekking heeft.

Pour la bonne comprehension du dossier, je joins en annexe a
cette question parlementaire un plan permettant de situer les rues
concernees par ce projet.

Zou de geachte Minister-Voorzitter me kunnen zeggen:

- la commune d'Uccle qui apporterait ainsi aux habitants des rues
G. Herinckx et des Trois Arbres, la possibility de retrouver un
peu de ce caractere residentiel que ces rues sont en droit d'attendre,
alors qu'aujourd'hui elles sont de veritables «arteres de degorgement» de la circulation;

L'honorable ministre-president pourrait-il me preciser si:

1. Of hij deze petitie ontvangen heeft?
2. Wat hij hiervan denkt?
3. Welk standpunt de Regering inneemt betreffende het voorstel
dat de inwoners van deze wijk in Ukkel doen?

1. II a bien recu ladite petition?
2. Quelle a etesa reaction ace jour?
3. Quelle est la position de 1'Executif face h cette proposition des
habitants de ces quartiers d'Uccle?

Vraag nr. 791 van de heer Andre Monteyne d.d. 22 november
1994 (N.):

Question n° 791 de M. Andre Monteyne du 22 novembre 1994
(N.);

Eentalig onthaal van hetpiibliek ter gelegeiiheid van de tentoonstelling Amedee Lynen in het Charliennuseum.

Accueil unilingue des public a I'exposition Amedee Lynen au
musee Charlier.

Van 12 november tot 17 december werden in het Museum
Charlier te Sint-Joost-ten-Node de werken aan de brusselse tekenaar
en kuntschilder Amedee Lynen tentoongesteld.

Le musee Charlier a Saint-Josse-ten-Noode a expose, du 12 au
17 novembre, les oeuvres du dessinateuret peintre bruxellois Amedee
Lynen.

Op plaatjes aangebracht in verschillende hoeken van het mooie
oude herenhuis worden de namen vermeld van personen en
instellingen die bijgedragen hebben tot het welslagen van de
tentoonstelling. De Minister-president van de Brusselse Regering
ontbreekt hierop niet.

Des plaquettes apposees dans differents coins de cette splendide
ancienne maison de maltre mentionnaient les noms des personnes et
des institutions qui avaient contribue a la realisation de 1'exposition.
Le ministre-president du gouvernement bruxellois en etait.

Opvallend is wel dat alle opschriften, mededelingen en folders in
het museum uitsluitend in het frans zijn opgesteld. Het vriendelijk
personeel dat de bezoekers bij de ingang verwelkomt schijnt ook
niet te weten dat er Vlaamse Bmsselaars zijn. Bovendien is het
museum Charlier sedert 1928 een gemeentelijk museum. Het werd
inderdaad in jaar door beeldhouwer Guillaume Charlier aan de
gemeente Sint-Joost-ten-Node bij testament afgestaan.

J'ai ete frappe de constater que toutes les inscriptions, communications et depliants du musee n'etaient rediges qu'en francais.
Les membres - fort aimables - du personnel qui accueillent les
visiteurs a 1'entree semblent egalement ignorer 1'existence de Bruxellois flamands. En outre, le musee Charlier est depuis 1928 un musee
communal. C'est cette annee-la en effet que le sculpeur Guillaume
Charlier en a fait don, par testament, a la commune de Saint-Josse.

Om weike reden is de gemeente Sint-Joost-ten-Node niet
gehouden aan de tweetaligheid die geldt voor de negentien gemeenten
van de Brusselse agglomeratie? Geniet het museum Charlier een
bijzonder statuut?

Pour quelle raison la commune de Saint-Josse-ten-Noode n'estelle pas tenue d'appliquer le bilinguisme en vigueur dans les dixneuf communes de 1'Agglomeration bruxelloise ? Le musee Charlier
beneficie-t-il d'un statut special ?
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Vraag nr. 792 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 28
november 1994 (N.):
De gemeentelijke v.z.w. 's.
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Question n° 792 de M. Walter Vandenbossche du 28 novembre
1994 (N.):
Les a.s.b.l. communities.

Uit de formele antwoorden van de gemeenten weike U heeft
medegedeeld aan Collega Michel Vandenbussche naar aanleiding van
zijn interpellatie blijkt dat er 67 v.z.w.'s bestaan op gemeentelijk
niveau.

II ressort des reponses formelles communiquees suite a 1'interpellation de mon collegue Michiel Vandenbussche qu'il existe
67 a.s.b.l. au niveau communal.

Kan de heer Minister-Voorzitter mij per gemeente de benaming
van deze v.z.w.'s mededelen, alsmede het voorzitterschap en het
maatschappelijk doel?

Le ministre-president peut-il me communiquer pour chaque commune la denomination de ces a.s.b.l., ainsi que leur presidence et
leurobjet social?

Vraag nr. 793 van mevr. Annick de Ville de Goyet d.d. 16
december 1994 (Fr.):

Question n° 793 de Mme Annick de Ville de Goyet du 16
decembre 1994 (Fr.):

De verdeling van de kunstwerken en het erfgoed van deprovincie
Brabant.

Repartition des oeuvres d'artetdupatrimoine de la Province de
Brabant.

In het kader van de splitsing van de provincie Brabant bepaalt
het samenwerkingsakkoord dat de belangrijkste kunstwerken naar
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en Modeme Kunst
gaan en, op basis van de aanwijzingen van de conservator van de
Koninklijke Musea, verdeeld worden tussen Waals-Brabant, VlaamsBrabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dans le cadre de la scission de la Province de Brabant, 1'accord de
cooperation prevoit que les oeuvres d'art soient leguees, en ce qui
concerne les oeuvres majeures, aux Musees royaux des Beaux-Arts
et d'Art moderne et reparties, sur les indications du conservateur
des Musees royaux, en trois lots attribues au Brabant wallon, Brabant
flamand et a la Region de Bruxelles-Capitale.

Kan de minister me zeggen:

Le ministre peut-il me dire:

- ofde inhoud van de verschillende toewijzingen reeds bepaald is
en hoe ze over de verschillende instellingen verdeeld zijn;

- si le contenu des differents lots a ete etabli et, si oui, quelle en est
la repartition pour les institutions concernees;

- waar de werken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
tentoongesteld zullen worden;

- le lieu d'exposition prevu pour les oeuvres destinees a la Region
de Bruxelles-Capitale;

- in weike maatregelen en welk personeel er voorzien wordt voor
het behoud en de inventarisering van deze werken en hoe het
publiek er toegang toe zai krijgen?

- et pour ces memes oeuvres, les dispositions prises et le personnel prevu en matiere de conservation, d'inventaire et de diffusion
aupres du public?

Vraag nr. 794 van de heer Jean Demannez d.d. 19 december
1994 (Fr.):

Question n° 794 de M. Jean Demannez du 19 decembre 1994
(Fr.):

Controle op de piibliekrechtelijke rechtspersonen.

Controle sur les societes de droit public.

Talrijke publiekrechtelijke maatschappijen worden al dan niet
rechtstreeks door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheerd of
hangen ervan af.

De nombreuses societes de droit public sont gerees ou dependent
directement ou indirectement de la Region de Bruxelles-Capitale.

Kan de Minister-Voorzitter van de Regering me een volledige
lijst van deze instellingen meedelen?

Monsieur le ministre-president du gouvernement peut-il me
donner une liste exhaustive de ces organismes?

Zijn al deze instellingen opgenomen in artikel 1 van de wet van
16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van
openbaar nut?

L'ensemble de ces organismes est-il repris a 1'article ler de la loi
du 16 mars 1954 relative au controle de certains organismes d'interet
public?

Zo niet, weike instellingen zijn er dan niet in opgenomen en hoe
waarborgt de Regering dan een controle op deze maatschappijen
met publiekrechtelijke ofprivaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid?

Dans la negative, quels sont les organismes qui n'y sont pas
repris et de quelle maniere le gouvernement assure-t-il un controle
sur ces dernieres societes morales de droit public ou de droit prive?
562
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Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

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

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

Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

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

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

Vraag nr. 174 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 24
September 1992 (Fr.):
Installatie van regenwaterpntten bij nieuwboiiw.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2421.

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

Question n° 174 de M. Francois Roelants du Vivier du 24
septembre 1992 (Fr.):
Installation de citernes d'eau depluiepoiir les nouvelles constructions.
La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2421.

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

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

Aantal afbraken en constructles van woongebouwen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Vraag nr. 271 van de heer Alain Adriaens d.d. 30 juni 1993

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

Question n° 271 de M. Alain Adriaens du 30 juin 1993 (Fr.):

(Fr.):

De recycling van de banden in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3287.

Recyclage despneus en Region de Bruxelles-Capitale.
La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3287.

Vraag nr. 302 van de heer Dolf Cauwelier d.d. 9 maart 1994
(N.):

Question n° 302 de M. Dolf Cauwelier du 9 mars 1994 (N.):

Europese verordening inzake het milieuauditsysteem - uitwerking van de bijiagen en bevoegdheid van de gewesten.

Reglement europeen relatif an systeme d'audits environnementaux - elaboration des annexes et competence des regions.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 40, biz. 3871.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 40, p. 3871.
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Vraag nr. 308 van mevr. Simonne Creyf d.d. 16 maart 1994
(N.):

Question n° 308 de Mme Simonne Creyf du 16 mars 1994
(N.):

Overzicht van de leegstaande •woningen in Sint-LambrechtsWoluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

Releve des logements inoccupes a Woluwe-Saint-Lambert et a
Woluwe-Saint-Pierre.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 40, biz. 3873.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 40, p. 3873.

Vraag nr. 309 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 17 maart
1994 (N.):

Question n° 309 de M. Walter Vandenbossche du 17 mars 1994
(N.):

Aantal gehandicapten tewerkgesteldin hetdepartement van de
minister.

Nombre de handicapes employes dans Ie departement du
ministre.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 40, biz. 3873.

Vraag nr. 329 van de heer Andre Drouart d.d. 7juni 1994 (Fr.):
Het gevolg dat wordt gegeven aan een klacht die bij het BIM
werd ingediend.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 43, biz. 4116.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 40, p. 3873.

Question n° 329 de M. Andre Drouart du 7 juin 1994 (Fr.):
Suivi d'uneplainte adressee a 1'IBGE.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 43, p. 4116.

Vraag nr. 336 van mevr. Marie Nagy d.d. 18juli 1994 (Fr.):

Question n° 336 de Mme Marie Nagy du 18 juillet 1994 (Fr.):

De woonplaats van de leden van de adviescommissies.

Lieu de domiciliation des membres des commissions consultatives.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 44, biz. 4221.

Vraag nr. 337 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 9
augustus 1994 (Fr.):

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 44, p. 4221.

Question n° 337 de M. Frangois Roelants du Vivier du 9 aout
1994 (Fr.):

Doorde Europese Unie gefinancierde prqjecten.

Projets finances par I'Union europeenne.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 44, biz. 4221.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 44, p. 4221.

Vraag nr. 341 van mevr. Magdeleine Willame d.d. 14 September
1994 (Fr.):

Question n° 341 de Mme Magdeleine Willame du 14 septembre
1994 (Fr.):

Universitaire studies besteld door het kabinet.

Etudes universitaires commandoes par Ie cabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 45, biz. 4300.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 45, p. 4300.

Vraag nr. 342 van mevrouw Marie Nagy d.d. 5 oktober 1994
(Fr.):

Question n° 342 de Mme Marie Nagy du 5 octobre 1994 (Fr.):

De working van het Milieucollege.

Le fonctionnement du college d'environnement.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 46, biz. 4359.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 46, p. 4359.
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Vraag nr. 344 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
7 november 1994 (N.):

Question n° 344 de M. Walter Vandenbossche du 7 novembre
1994 (N.):

Kabinet en administratie - Milieuzorg.

Cabinet et administration - respect de I'environnement.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4412.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 47, p. 4412.

Vraag nr. 345 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7
november 1994 (Fr.):

Question n° 345 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1994 (Fr.):

Bestemming van de originelen van de stripverhalen uitgegeven
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Affectation des originaux des bandes dessinees editees a.
I'initiative de la Region de Bnixelles-Capitale.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4413.

Vraag nr. 346 van Mevrouw Annick de Ville de Goyet d.d. 21
november 1994 (Fr.):
Een cultured project in de Daillykaserne.
De pers heeft bericht over de dromen van Minister Gosuin om in
het voorste gebouw van de Daillykaserne een kunstencentrum te
bouwen, dat tot doel zou hebben de Europese artiesten opvangmimte
en werkruimte te bieden.
Kan de Minister mij de volgende vragen beantwoorden:

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 47, p. 4413.

Question n° 346 de Mme Annick de Ville de Goyet du 21
novembre 1994 (Fr.):
Projet culturel a la Caserne Dailly.
La presse a fait part des reves du ministre Gosuin d'etablir, dans
1'immeuble de facade de la Caserne Dailly, une cite des arts dont les
buts seraient d'offrir des lieux d'accueil et de creation pour les artistes
europeens.
Le ministre peut-il repondre aux questions suivantes:

1. Werd er een studie uitgevoerd om de voorbeelden van Beriijn en
Parijs op Brusselse schaal om te zetten? Zoja.doorwie? Maakt
deze studie het voorwerp uit van een overeenkomst? Zoja, welk
bedrag is hier mee gemoeid en wat is de inhoud van deze overeenkomst?

1. Une etude a-t-elle ete realisee pour transposer a 1'echelle
bruxelloise les exemples de Berlin et de Paris? Si oui, par qui?
Cette etude a-t-elle fait 1'objet d'une convention? Si oui, quels en
sont le montant et le contenu?

2. Werd er om een dergelijk project uit te voeren en om het een
voldoende culturele impact te geven, overleg georganiseerd met
de desbetreffende sectoren in de Franse Gemeenschap, met de
verschillende adviesraden die mogelijk informatie kunnen
verstrekken over de noden van deze sectoren, met de "Commission generale aux relations internationales" en met de bicommunautaire instellingen (Koninklijke musea) die op intemationaal
vlak onmisken'bare schakels zijn?

2. Pour la mise en place d'un tel projet et afin de lui donner un
impact culturel suffisant, une concertation a-t-elle ete entamee
avec les secteurs de la creation concernes en Communaute
francaise, avec les differents conseils consultatifs susceptibles
de fournir des informations quant aux besoins de ces secteurs,
avec le Commissariat general aux relations internationales et avec
les institutions bicommunautaires (Musees royaux) qui constituent des relais incontournables sur le plan international?

3. Werd er met de BGHM en met de Franse Gemeenschap een
akkoord gesloten betreffende de regels voor het behoud van
Balsamine in de kazeme?

3. Un accord est-il conclu entre la SLRB et la Communaute
fran9aise, concernant les modalites du maintien de la Balsamine
dans la caserne?

Vraag nr. 348 van de heer Andre Drouart d.d. 24 november
1994 (Fr.):

Question n° 348 de M. Andre Drouart du 24 novembre 1994
(Fr.):

Openbare hoorzittingen georganiseerd door het BIM.
De minister wenst een wijziging van de wetgeving inzake
milieuvergunningen, afvalstoffen en milieueffectenrapporten. Het
BIM organiseert in dit kader een aantal openbare hoorzittingen.

Auditions publiques organisees par 1'IBGE.
Le ministre souhaite une modification de la legislation en matiere
de permis d'environnement, de dechets et d'etudes d'incidences dans
la Region de Bruxelles-Capitale. Dans ce cadre, 1'IBGE organise une
serie d'auditions publiques.
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Zonder een oordeel te willen vellen over de doelstelling van de
wijziging van de wetgeving, vind ik het initiatief om openbare
hoorzittingen te organiseren de moeite waard.

Sans me prononcer sur 1'objectifde modification de la legislation,
je considere que 1'initiative d'organiser des auditions publiques peut
etre saluee.

Ik verbaas me er wel over dat deze onder het medevoorzitterschap
verlopen van de secretaris-generaal van het Verbond van de
Ondernemingen te Brussel. Ik meen dat het voorzitterschap van een
dergelijke organisatie slechts aan een vertegenwoordiger van het
bestuur, of van de minister, kan toekomen, aangezien hij het algemeen
belang vertegenwoordigt en niet bijzondere belangen, hoe gewettigd
deze ook mogen zijn.

Je m'etonne cependant de constater que celles-ci sont co-presidees
par Ie secretaire general de 1'Union des entreprises de Bruxelles. II
me semble que la presidence de ce type d'evenement ne peut revenir
qu'a un representant de 1'administration, voire du ministre, en ce
qu'il represente 1'interet general et pas des interets particuliers quelle
que soit la legitimite de ceux-ci.

We moeten de vertegenwoordigers van de verschillende sectoren
horen, maar moeten we hen het medevoorzitterschap van de
hoorzittingen toevertrouwen?

II faut entendre les repr6sentants des differents secteurs, mais
faut-il leur confier la mission de co-presider les auditions?

Kan de geachte minister me zeggen hoe het overwicht van de
economische sectoren in dit geval verantwoord wordt?

L'honorable ministre peut-il me dire ce qui justifie cette
preeminence des secteurs economiques en la matiere?

In de veronderstelling dat de minister oordeelt dat het voorzitterschap van een dergelijke hoorzitting niet aan een vertegenwoordiger
van het bestuur toekomt, wanneer zai er dan te Brussel een openbare
hoorzitting georganiseerd worden die mede voorgezeten wordt door
de secretaris-generaal van Bral, het IEB, ofzelfs van Greenpeace,
die alle even goed de Brusselse bevolking vertegenwoordigen?

Dans 1'hypothese ou Ie ministre considere que la mission de
presider ce type d'audition n'incombe pas a un responsable de
1'administration, quand verra-t-on a Bruxelles 1'organisation d'une
audition publique co-presidee par Ie secretaire general de 1'IEB, ou
du BRAL, ou encore de Greenpeace, tout aussi representatifs de la
population bruxelloise?

Vraag nr. 350 van de heer Serge de Patoul d.d. 12 december
1994 (Fr.):

Question n° 350 de M. Serge de Patoul du 12 decembre 1994
(Fr.):

Toename van het aantal vossen in het Hoofdstedelijk Gewest.

Augmentation des renards en region bruxelloise.

Het is verboden tejagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ingevolge de ordonnantie van 20 november 1990 houdende de
afschaffing van dejacht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

En Region bruxelloise, il est aujourd'hui interdit de chasser, suite
a 1'ordonnance du 20 novembre 1990 visant a abroger la chasse en
Region bruxelloise.

In de aangrenzende gemeenten van het Zonienwoud neemt het
aantal vossen toe.

Dans les communes limitrophes de la foret de Soignes, Ie nombre
de renards est en augmentation.

Deze evolutie zorgt geleidelijk aan voor een verstoring van het
natuurlijk evenwicht. Men heeft me trouwens gezegd dat verscheidene eigenaars van kippen in de gemeenten van St-Pieters-Woluwe,
Oudergem en Watermaal-Bosvoorde het bezoek van vossen gehad
hebben.

Cette evolution engendre progressivement un desequilibre nature!.
On me signale d'ailleurs que plusieurs proprietaires de poules dans
les communes situees a Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem et
Watermael-Boitsfort ont eu la visite de renards.

Ik zou willen weten of uw diensten inderdaad deze toename
vastgesteld hebben en, zoja, weike maatregelen genomen zijn.

Je voudrais savoir si vos services ont effectivement constate ce
desequilibre et, si tel est Ie cas, quelles sont les mesures prises?

Wordt dezelfde evolutie voor andere dieren vastgesteld?

Vraag nr. 351 van mevrouw Marie Nagy d.d. 19 december 1994
(Fr.):
De verbrandingsovens in het Brussels Gewest.
De verbrandingsinstallaties zullen moeten voldoen aan alsmaar
strengere normen die door de EU worden opgelegd wat de luchtvervuiling betreft. Het besluit van 23 maart 1994 voorziet eveneens
in de reorganisatie van het behandelen van het ziekenhuisafval.

D'autres animaux presentent-ils ce memo developpement?

Question n° 351 de Mme Marie Nagy du 19 decembre 1994
(Fr.):
Les incinerateurs installes en Region bruxelloise.
Les installations d'incineration vont devoir repondre a des normes
de plus en plus strides imposees par 1'UE en matiere de pollution
de 1'air. L'arrete du 23 mars 1994 prevoit egalement la reorganisation
du traitement des dechets hospitaliers.
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Kan de Minister me ter zake de lijst meedelen van de verbrandingsinstallaties en van de verbrandingsovens die in Brussel
zijn toegelaten en me, voor eike installatie of oven, de dagelijkse
behandelingscapaciteit meedelen, alsmede het soort afval dat er kan
worden behandeld (huishoudelijk, ziekenhuis-, industrieel afval,
enz.), de vervaldatum van de exploitatievergunning en de voorwaarden voor bijzondere uitstoot?

A ce propos, monsieur Ie ministre peut-il me donner la liste des
installations d'incineration et des incinerateurs autorises a Bruxelles
en detaillant, pour chaque installation et incinerateur, la capacite de
traitement quotidienne, Ie type de dechets pouvant etre traites
(menagers, hospitallers, industriels,...) la date de 1'echeance de
1'autorisation d'exploiter et 1'existence de conditions de rejets particuliers?

Kan de Minister me ook meedelen weike verbrandingsovens aan
bijzondere maatregelen inzake toezicht en controle wat de luchtvervuiling betreft zijn onderworpen, zowel wat de emissie als wat
de immissie betreft? Op basis van weike criteria zou deze controle
moeten geschieden?

De maniere complementaire, monsieur Ie ministre peut-il me
faire connattre les incinerateurs qui font 1'objet de mesures particuleres
de surveillance et de controle de pollution de 1'air tant ^ 1'emission
qu'a 1'immission? Sur la base de quels criteres ce contrfile suppose
est-il realise?

Minister belast met Economic

Ministre de 1'Economie

Vraag nr. 173 van de heer Andre Drouart d.d. 14juli 1994 (Fr.):

Question n° 173 de M. Andre Drouart du 14juillet 1994 (Fr.):

De subsidies aan de v.z-w. 's.

Subventions aux a.s.b.1.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 44, biz. 4223.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 44, p. 4223.

Vraag nr. 179 van de heer Francois Roelants du Vivier, d.d. 28
oktober 1994 (Fr.):

Question n° 179 de M. Francois Roelants du Vivier du 28
octobre 1994 (Fr.):

Gewestelijke steiin bij invesfering op het vlak van het milieu in
hetkader van de ordonnantie van ljuli 1993 betreffende depromotie van de economische expansie.

Aides regionales a. I'investissement en matiere d'environnement
dans Ie cadre de I'ordonnance du l"juillet 1993 concernant la
promotion de ['expansion economique.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4414.

Vraag nr. 180 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
7 november 1994 (N.):

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 47, p. 4414.

Question n° 180 de M. Walter Vandenbossche du 7 novembre
1994 (N.):

Kabinet en administratie - Milieuzorg.

Cabinet et administration - respect de I'environnement.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4414.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 47, p. 4414.

Vraag nr. 181 van de heer Alain Adriaens, d.d. 16 november
1994 (Fr.):

Question n° 181 de M. Alain Adriaens du 16 novembre 1994
(Fr.):

Het aan de Technopool toevertrouwde project "ziekenhuisafval".

Projet «Dechets hospitaliers» confie a Technopole.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4415.

La question a 6te publiee dans Ie Bulletin n° 47, p. 4415.
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(N.):
Regeringscoinmissaris bij de GIMB.

4503

Question n° 183 de M. Dolf Cauwelier du 1" decembre 1994
(N.):
Commissure du gouvernement aupres de la SRIB.

In het Belgisch Staatsblad van 22 november 1994 (biz. 28.886)
wordt het besluit van 8 September 1994 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regeringgepubliceerd betreffende de vervanging van een
Regeringscoinmissaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij
de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel.

L'Arrete du 8 septembre 1994 du gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale, public auMoniteur beige du 22 novembre 1994
(page 28.886), concerne Ie remplacement d'un commissaire du
gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale aupres de la Societ6
regionale d'investissement de Bruxelles.

Ik zou het op prijs stellen mocht de heer Minister mij bevestigen
dat de nieuwe titularis reeds vanaf 8 September deze functie daadwerkelijk heeft opgenomen en sedert die datum op alle vergaderingen
van de GIMB werd uitgenodigd.

Je souhaiterais que Ie ministre me confinne que Ie nouveau titulaire
est bien entre en fonction a partir du 8 septembre et qu'il a bien ete
invite a toutes les reunions de la SRIB depuis cette date.

Mocht dit niet het geval zijn, dan kreeg ik graag van de heer
Minister de verzekeringdatde GIMB-instanties in de periode tussen
8 September en 22 november (datum van Staatsblad) geen fundamentele beslissingen hebben genomen zonder raadgeving noch
controle vanwege de Nederlandstalige Regeringsleden.

Dans Ie cas contraireJe souhaiterais que Ie ministre m'assure
que les instances de la SRIB n'ont pris, entre Ie 8 septembre et Ie
22 novembre (date duMoniteur beige), aucune decision fondamentale
sans consultation ni controle des membres neerlandophones du
gouvernement.

Vraag nr. 184 van de heer Dolf Cauwelier d.d. 1 december 1994
(N.):

Question n° 184 de M. Dolf Cauwelier du 1" decembre 1994
(N.):

Oiivereiiigbaarheden voor lidmaatschap van road van bestuur
en directiecomite van de GIMB.

Incompatibilites de la function d'administrateur ou de membre
du comite de direction de la SRIB.

Inzake het lidmaatschap van de raad van bestuur en van het
directiecomite van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor
Brussel (GIMB) heeft het koninklijk besluit van 28 September 1983
een aantal onverenigbaarheden opgelegd.

L'arrete royal du 28 septembre 1983 a impose, pour la fonction
d' administrateur ou de membre du comite de direction de la Societe
regionale d'investissement de Bruxelles, un certain nombre d'incompatibilites.

Onder meer als onverenigbaarheid opgelegd:

Figurent notamment parmi les incompatibilites:

- een functie in een bank;

- une fonction dans une banque;

- beheerder, directeur, zaakvoerder, procuratiehouderofaangestelde
van om het even weike Belgische of buitenlandse prive-onderneming ofgroep van ondernemingen;

- administrateur, directeur, gerant, fonde de pouvoir ou autre
propose de n' importe quelle entreprise privee beige ou etrangere
ou de n'importe quel groupe d'entreprises privees;

- lid van een wetgevende kamer, minister of staatssecretaris,
burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter.

- membre d'une chambre legislative, ministre ou secretaire d'Etat,
bourgmestre, echevin ou president de CPAS.

Bovendien wordt in het koninklijk besluit gesteld dat de
verbodsbepaling blijft bestaan gedurende het jaar nadat de
betrokkenen nun politieke functie ofmandaat beeindigd hebben.

De plus, I'AR dispose que 1'interdiction subsiste pendant 1'annee
qui suit F expiration des fonctions ou mandats politiques des
interesses.

Persoonlijk beschouw ik deze onverenigbaarheden als minimaal
voor een openbare financiele instelling.

A mes yeux ces incompatibilites sont Ie moins qui puisse
s'appliquera une institution financiere publique.

Ik zou het daarom op prijs stellen mocht de heer Minister mij
willen verzekeren:

C'est pourquoije souhaiterais que Ie ministre m'assure:
- qu'il est bien tenu compte pourl'instant de ces incompatibilites;

- dat deze onverenigbaarheden momenteel in acht genomen worden;
- datditookzozalblijvenna Ijanuari 1995, aanvangsdatum voor
onder meer de nieuwe gemeentelijke mandaten.

- qu'il en sera encore ainsiapres Ie 1" janvier 1995, date a laquelle
debutent notamment les nouveaux mandats communaux.
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Vraag nr. 185 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 8 december
1994 (N.):

Question n° 185 de M. Walter Vandenbossche du 8 decembre
1994 (N.):

Op regelmatige tijdstippen warden de raadsleden op de hoogte
gehouden van de acties weike Technopool onhvikkelt.

Les membres du Conseil sont regulierement informes des actions entreprises par Teclmopole.

Kan de heer Minister mij laten weten:

Le ministre peut-il me dire:

- weike de volledige samenstelling is van de Raad van Bestuur?

- quelle est la composition complete du Conseil d' administration?

- op weike wijze de leden van de Raad van Bestuur zijn vastgesteld
geworden, met name naar welk referentiekader werd verwezen
om deze wel en andere niet als bestuurder te nemen?

- comment sont designes les membres du Conseil d'administration,
et quel est - notamment - le cadre de reference uti lise pour designer
tel administrateur plutot que tel autre?

- op weike wijze het dagelijks bestuur is samengesteld?

- comment est compose le bureau?

- weike de taalaanhorigheid is van de leden van de Algemene
Vergadering en van het dagelijks bestuur?

- a^ quel r61e linguistique appartiennent les inembres de 1' Assemblee
generale et du bureau?

- weike het taalkader is?

- quel est le cadre linguistique?

- weike beschikbare middelen sinds haar ontstaan de v.z.w. zijn
toegewezen geworden en op weike wijze de rekeningen overeenstemmen met de begroting?

- quels moyens disponibles ont ete attribues a 1'asbl depuis sa
creation et de quelle facon les comptes correspondent au budget?

- weike het bedrag is van de tussenkomsten van de prive-sector in
de werkzaamheden van Technopool?

- quel est le montant des interventions du secteur prive dans Jes
activites de Technopole?

- welk type van ondernemingen beroep doen op Technopool en in
weike gradatie, met name op weike wijze wordt de activiteit van
Technopool afgestemd op de Brusselse ondernemingen?

- de quel type sont les entreprises qui font appel a Technopole et
dans quel ordre de priorite et, notamment, comment les activites
de Technopole rencontrent les besoins des entreprises bruxelloises?

- hoe hij zich kan verantwoorden over het feit dat Technopool
zich op de private communicatiemarkt stort, o.a. door uitzendingen van televisieprogramma's in «High Definition Television*?

- comment il peutjustifier le fait que Technopole investit le marche
prive de la communication, notamment en emettant des programmes de television a haute definition?

Op weike wijze heeft dit te maken met een algemeen economisch
belang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

En quoi ces initiatives se rapportent-elles a 1'interet economique
general de la Region de Bruxelles-Capitale ?

- op weike wijze omschrijft zichjuridisch de verantwoordelijkheid
van de voorzitter van Technopool t.a.v. de Brusselse Regering,
gelet op de specifieke situatie dat een Minister voorzitter is van
een v.z.w.?

- comment la responsabilite du president de Technopole se definit
juridiquement par rapport au gouvernement bruxellois, vu la
situation specifique de cette asbl dont un ministre assure la
presidence?

Op weike wijze worden in deze aangelegenheden tegenstrijdige
belangen aangepakt?

Comment on concilie, dans cette matiere, des interets contradictoires?

Vraag nr. 188 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 16
december 1994 (N.):

Question n° 188 de M. Walter Vandenbossche du 16 decembre
1994 (N.);

Siibsidie aan de v.z.w. Indutec.
Ik heb kennis gekregen van het feit dat de Hoofdstedelijke Regering
een subsidie van 13.900.000 fr. heeft toegekend aan de v.z.w. Indutec.
Kunt U mij laten weten:

Subvention a 1'a.s.b.l. Indutec
J'ai appris que le gouvernement bruxellois a accorde une subvention de 13.900.000 F a 1'a.s.b.l. Indutec.
Pouvez-vous me dire:

- wat het maatschappelijk doel is van deze v.z.w.?

- quel est 1'objet social de cette a.s.b.L?

- weike haar samenstelling is, met name haar voorzitter, haar Raad
van Bestuur?

- quelle en est la composition (son president, son conseil d'administration)?
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Vraag nr. 189 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 16
december 1994 (N.):
V.z.w. Nieiiwe Ondenieiiiingen.
Blijkens ingewonnen informatie zou U in hoedanigheid van Minister van Economie in het jaar 1990 of 1991 een subsidie van
1.000.000 fr. hebben toegekend aan een v.z.w. Nieuwe Onder-
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Question n° 189 de M. Walter Vandenbossche du 16 decembre
1994 (N.):
A.s.b.l. Nouvelles entreprises.
II semblerait qu'en votre qualite de ministre de 1'economic, vous
ayez accorde en 1990 ou en 1991 une subvention de 1.000.000 P. a
une a.s.b.l. denommee Nouvelles entreprises.

nemingen.
Kan de heer Minister mij mededelen:

Le ministre peut-il me dire:

- wanneer de statuten van deze v.z.w. werden gepubliceerd in het
BelgischStaatsblacfi

quand les statuts de cette asbl ont ete publi6s au Moniteur belgel

- waar de maatschappelijke zetel van deze v.z.w. is gevestigd?

ou se trouve le siege social de cette a.s.b.l.?

- wie deel uitmaakt van de raad van bestuur?

qui fait partie du conseil d'administration?

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

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

Vraag nr. 468 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 30 maart
1994 (N.):

Question n° 468 de M. Walter Vandenbossche du 30 mars 1994
(N.):

Toename van de vraag aan spoedadviezen aan de Raad van
State.

Augmentation des demandes d'avis adressees au Conseil d'Etat
selon la procedure d'urgence.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 40, biz. 3878.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 40, p. 3878.

Vraag nr. 485 van de heer Thierry de Looz-Corswarem d.d. 19
april 1994 (Fr.):

Question n° 485 de M. Thierry de Looz-Corswarem du 19
avril 1994 (Fr.):

Bedrag van de honoraria betaald aan de advocaten en aan de
juridische adviesbureaus sedertl989.

Montant des honoraires payes awe avocats et bureaux jiiridiques
depuis 1989.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 41, biz. 3957.

Vraag nr. 501 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 9
augustus 1994 (Fr.):

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 41, p. 3957.

Question n° 501 de M. Francois Roelants du Vivier du 9 aout
1994 (Fr.):

Doorde Eiiropese Unie gefinancierde projecten.

Projets finances par ['Union europeenne.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 44, biz. 4226.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 44, p. 4226.
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Vraag nr. 502 van de heer Bernard GuiIIaume d.d. 2 September
1994 (Fn):

Question n° 502 de M. Bernard GuiIIaume du 2 septembre
1994 (Fr.):

De bovengrondse aanleg van hetJamblinne de Meux-plein en
de verkeershinderals gevolg van hetuitschakelen van de verkeerslichten.

L'amenagement en surface de la place de Jamblinne de Meux
et les perturbations de la circulation engendrees par I'arret des
feux de signalisation?

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 45, biz. 4303.

Vraag nr. 508 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 26
September 1994 (Fr.):

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 45, p. 4303.

Question n° 508 de M. Francois Roelants du Vivier du 26
septembre 1994. (Fr.):

Schoolabonnementen - intergewesteKjke tariefbepaling.

Abonnements scolaires - tarification interregionale.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 46, biz. 4362.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 46, p. 4362.

Vraag nr. 510 van de heer Andre Drouart d.d. 27 September
1994 (Fr.):

Question n° 510 de M. Andre Drouart du 27 septembre 1994
(Fr.):

Gemeenschappelijk tarief voor de aanvullende MTB-abonnementen.

L'integration farifaire pour des abonnements MTB complementaires.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 46, biz. 4363.

Vraag nr. 511 van de heer Paul Galand d.d. 27 September 1994
(Fr.):

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 46, p. 4363.

Question n° 511 de M. Paul Galand du 27 septembre 1994
(Fr.):

De beschadiging van de wegen door overladen voertuigen.

Degradation des routes due aux vehicitles surcharges.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 46, biz. 4363.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 46, p. 4363.

Vraag nr. 513 van de heer Alain Adriaens d.d. 14 oktober 1994
(Fr.):

Question n° 513 de M. Alain Adriaens du 14 octobre 1994
(Fr.):

Het onderhoud van de groene ruimten langs de wegen.

L 'entretien des espaces verts rentiers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4417.

LSI question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 47, p. 4417.

Vraag nr. 516 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
7 november 1994 (N.):

Question n° 516 de M. Walter Vandenbossche du 7 novembre
1994 (N.):

Kabinet en administratie - Milieuzorg.

Cabinet et administration - respect de I'environnement.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4418.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 47, p. 4418.

Vraag nr. 518 van Mevrouw Marie Nagy, d.d. 8 november 1994
(Fr.):

Question n° 518 de Mme Marie Nagy du 8 novembre 1994
(Fr.):

De herinrichting van de Etterbeeksesteenweg.

Reamenagement de la chaussee d'Etterbeek.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4419.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 47, p. 4419.
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Vraag nr. 521 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 245
november 1994 (N.):
LuKenmolenlaan te Anderlecht.
De heer Dominique Harmel, Minister bevoegd voor Openbare
Werken, bevestigde tijdens de commissiebesprekingen dat de werken
aan de Luizenmolenlaan met eigen gewestmiddelen zouden worden
gerealiseerd in 1995.
Kan de heer Minister mij laten weten:
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Question n° 521 de M. Walter Vandenbossche du 24 novembre
1994 (N.):
Avenue du Luizenmolen a Anderlecht.
M. Dominique Harmel, ministre des travaux publics, a confirme,
pendant les reunions de commission, que Ie budget regional permettra
1'execution des travaux avenue du Luizenmolen en 1995.
Le ministre peut-il me dire:

- of er reeds opdracht werd gegeven tot uitvoering van de werken?

- si 1' ordre d' execution des travaux a deja ete donne?

- ofde procedure van aanbesteding is verlopen?

- si la procedure d'adjudication a eu lieu?

- wanneer de werken zullen worden aangevangen?

- quand debuteront les travaux?

Vraag nr. 522 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 7
december 1994 (Fn):

Question n° 522 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 7 decembre
1994 (Fr.):

Voorrang van het Nederlands op het Frans op sommige
vervoerbewijzen van de MIVB.

Priorite du neerlandais sur lefrancais sur certains litres de
transport de la STIB.

Ik heb vastgesteld dat de metro-, tram- en buskaarten van de
MIVB systematisch voorrang geven aan het Nederland: de informatie
wordt eerst in het Nederlands en dan pas in het Frans gegeven.

J'ai constate que les cartes donnant acces au metro, trams et bus
de la STIB donnent systematiquement la priorite a la langue
neerlandaise: les informations sont libellees d'abord en neerlandais
et puis seulement en francais.

Vindt de minister dit gegeven niet verbazend en op zijn minst
onrechtvaardig in een Hoofdstedelijk Gewest dat volgens alle
beschikbare statistieken 85 tot 90% Franstaligen telt?

Monsieur le ministre ne trouve-t-il pas cette situation etonnante
et pour le moins injuste dans une region bruxelloise ou toutes les
statistiques disponibles indiquent une presence francophone de 85
a 90%?

Sommigen zullen erop wijzen dat deze kaarten ook door
pendelaars gebruikt worden die meestal Nederlandstalig zijn.

D'aucun retorqueront peut-etre que ces cartes sont egalement
utilisees par des navetteurs qui sont tres souvent neerlandophones.

Er weze aan herinnerd dat de Brusselaars de financiele last van
de MIVB dragen.

Ne faudrait-il pas rappeler que ce sont toutefois les BruxeUois
qui supportent la charge fmanciere de la STIB?

Kan de geachte minister me zeggen wat hij zai ondernemen om
aan deze bedenkelijke toestand een einde te maken?

Monsieur le ministre pourrait-il m'indiquer 1'action qu'il compte
prendre pour remedier a cette situation malsaine?

Vraag nr. 523 van mevr. Marie Nagy d.d. 8 december 1994 (Fr.):

Question n° 523 de Mme Marie Nagy du 8 decembre 1994
(Fr.):

De veiligheid in de Wetstraat.

La securite rue de la Loi.

Sinds de vestiging van de dienst wegverkeer in de Residence
Palace aan de Wetstraat 155 wordt dit gebouw door steeds meer
mensen bezocht die een beroep moeten doen op de dienst voor de
inschrijving van hun voertuig.

L'implantation de 1'Office de la circulation routiere au Residence
Palace, 155 rue de la Loi, conduit a une augmentation de la
frequentation de cet immeuble par des citoyens qui doivent recourir
au service pour 1'immatriculation de vehicules.

Het gebouw is moeilijk toegankelijk om verschillende redenen: er
wordt nergens aangeduid waar de dienst zich bevindt, er zijn heel
wat werken in de wijk, er is de uitgang van de tunnel en de overdreven
gemiddelde snelheid in de Wetstraat.

II faut constater que le lieu est difficile d'acces pour plusieurs
raisons: absence d'indication relative a 1'implantation de 1'OCR,
nombreux travaux dans le quartier, sortie de tunnel, vitesse moyenne
excessive dans la rue de la Loi.
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De toegang voor de voetgangers is bijzonder slecht aangegeven
zodat veel mensen, die de gevaadijke situatie niet kennen, de Wetstraat
aan de uitgang van de tunnel proberen over te steken.

L'acces pieton est particulierement mal indique, si bien que de
nombreux usagers entreprennent de traverser la rue de la Loi au
niveau de la sortie du tunnel. C'est particulierement Ie fait des usagers
qui ne connaissent pas Ie danger des lieux.

Men moet de voetgangers tegen zichzelf beschermen want de
stadomgeving is totaal "onbegrijpelijk" op deze plaats.

II faut en quelque sorte assurer la securite pietonne en lieu et
place des personnes concernees, tant 1'environnement urbain est
«incomprehensible» en cet endroit.

De risico's zijn enorm en het gebeurt dat automobilisten bruusk
moeten remmen en zo andere automobilisten risico's doen lopen.
De belling aan het einde van de tunnel vermindert ook duidelijk de
zichtbaarheid.

Les risques encourus sont enormes et il n'est pas rare d'assister
a des freinages brutaux qui eux-memes font courir d'autres risques
. aux automobilistes. Ajoutons que la pente de sortie du tunnel limite
nettement la visibility a cet endroit.

In afwachting van een heraanleg van deze weg, is het nodig
dringende maatregelen te nemen om de risico's te beperken en het
gebouw toegankelijker te maken.

Avant tout reamenagement plus important de cette voirie, il
s'avere necessaire de prendre des mesures urgentes pour limiter les
risques et rendre les lieux plus accessibles.

Kan de minister me zeggen ofer maatregelen gepland zijn om:

Le ministre peut-il me dire si des mesures sont prevues pour:

- de maximumsnelheid in de tunnel en in de Wetstraat te doen
respecteren;

- faire respecter la vitesse maximale dans le tunnel et sur la rue de
la Loi;

- de aanwijzingen over de vestigingsplaats van de dienst wegverkeer
duidelijkerte maken;

- ameliorer la signalisation indiquant 1'implantation de 1'OCR;

- de metro- en NMBS-tunneI te doen gebruiken?

- imposer 1'utilisation du tunnel metro et SNCB.

Vraag nr. 524 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 8 december
1994 (N.):

Question n° 524 de M. Walter Vandenbossche du 8 deccmbre
1994 (N.):

Publiciteit van prive-ftrma's langs de gewestwegen.

Publicite de societes privees le long des voiries regionales.

Regelmatig bevindt zich publiciteit van prive-firma's langs de
gewestwegen.

On trouve regulierement, le long des voiries regionales, des
publicites emanant de societes privees.

Heeft de Minister ooit beslist een project op te starten in
samenwerking met de prive-Firma's?

Le ministre a-t-il jamais decide de lancer un projet en collaboration avec les societes privees ?

Indien dit het geval is, wat is de opbrengst hiervan geweest?

Si tel est le cas, quelle en a ete la recette?

Vraag nr. 525 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 13 december
1994 (Fr.):

Question n° 525 de Mme Evelyne Huytebroeck du 13 decembre
1994 (Fr.):

De hinder veroorzaakt door de nieuwe trams 2000 op het
Vanderkindereplein.

Nuisances causees par les nouveaux trams 2000 Place
Vanderkindere.

De voorbijrijdende trams 2000 van lijn 91 op het Vanderkindereplein zorgen voor heel wat hinder voor de buurtbewoners.

Le passage des nouveaux trams 2000 de la ligne 91 par la place
Vanderkindere est a 1'origine de nombreuses nuisances pour les
riverains.

Door hun hoge snelheid verspreiden deze nieuwe trams sterke
trillingen die niet alleen hinderlijk zijn voor de bewoners maar die
ook de stabiliteit van de omiiggende gebouwen bedreigen.

En effet, de par leur vitesse elevee, ces nouveaux trams engendrent
de fortes vibrations qui, nonobstant leurcaractere desagreable pour
les habitants, representent une menace reelle pour la stabilite des
immeubles voisins.

Ook het lawaai door het overdreven gebruik van de geluidssignalen van deze nieuwe trams vormt een echte last voor de
buurtbewoners.

D'autre part, le bruit resultant de 1'usage abusifdes avertisseurs
sonores de ces nouveaux trams est une reelle nuisance pour les
riverains.
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Sommige bewoners hebben in augustus hun klachten bij de MIVB
bekendgemaakt maar ze hebben tot nu toe geen antwoord gekregen.

Certains riverains ont, en aout dernier, transmis leurs doleances
a^ la STIB, mais n'ont a cejour recu aucune reponse.

Het gebruik van het openbaar vervoer in de stad moet natuurlijk
bevorderd worden, maar het is ook van belang dat de hiervoor
bestemde voertuigen zowel het leefmilieu als de rust van de bewoners
respecteren.

S'il est indispensable de promouvoir les transports en commun
en ville, il est tout aussi important de veiller a ce que les vehicules
utilises pour ces transports respectent tant I'environnement que la
quietude des riverains.

Kan de minister me zeggen of er maatregelen genomen zullen
worden om een einde te stellen aan de hinder van het lawaai en de
trillingen op het Vanderkindereplein?

Le ministre peut-il me dire si des mesures sont prevues pour
remedier aux problemes de bruit et de vibrations de la Place
Vanderkindere?

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

Question n° 119 de M. Walter Vandenbossche du 18 novembre
1993 (N.):

Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.

Montant des honoraires payes a des avocats.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 3597.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 36, p. 3597.

Vraag nr. 149 van de heer Stephane de Lobkovvicz d.d. 18 juli
1994 (Fr.):
Grootte, kwaliteit en pry's van de huisvuilzakken.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 44, biz. 4228.

Question n° 149 de M. Stephane de Lobkowicz du 18 juillet
1994 (Fr.):
Taille, qiialite et prix des sacs pour la collects des dechets
menagers.
La question a ete publiee dans le Bulletin n° 44, p. 4228.

Vraag nr. 155 van mevr. Marie Nagy d.d. 20 oktober 1994 (Fr.):

Question n° 155 de Mme Marie Nagy du 20 octobre 1994 (Fr.):

De toekenning van een stedebouwkundige vergunning aan de
NMBS voor de aanleg van parkeerplaatsen onder het hukenblok
C6te d'Or (Frankrijk- en Barastraat).

L'octroi d'unpermis d'urbanisme a la SNCBpoiir la construction de parkings sous I'ilot Cote d'Or (rues de France etBara).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4420.

Vraag nr. 156 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
7 november 1994 (N.):

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 47, p. 4420.

Question n° 156 de M. Walter Vandenbossche du 7 novembre
1994 (N.):

Kabinet en administratie - Milieuzorg.

Cabinet et administration - respect de I'environnement.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4421.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 47, p. 4421.

Vraag nr. 157 van de heer Alain Adriaens, d.d. 21 november
1994 (Fr.):

Question n° 157 de M. Alain Adriaens du 21 novembre 1994
(Fr.):

Het maken van bouwblokken met de slakken uit de verbrandingsoven.

Fabrication de blocs de construction avec les machefers de
1'usine d 'incineration.

Tijdens de begrotingsbespreking heeft de Staatssecretaris
bevestigd dat er werk wordt gemaakt van het aanmaken van

Lors de 1'etude du budget, le secretaire d'Etat a confirme la
realisation d'une filiere de creation de blocs destines a la construc-
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bouwblokken uit de slakken van de verbrandingsoven. Kan hij mij
bijgevolgde volgende informatie verschaffen:

tion a partir des machefers issus de 1'usine d'incineration. Peut-il des
lors m'apporter les precisions qui suivent:

- Hoeveel kost het op dit ogenblik om 1 ton slakken op te slaan?

- Quel est Ie cout actuel, a la tonne, de la mise en decharge des
machefers?

- Heeft men alle waarborgen verkregen opdat de schadelijke stoffen
in de slakken geen milieuhinder zouden veroorzaken (o.a. zware
metalen)?

- Toutes les garanties ont-elles ete acquises quant ^ 1'absence de
nuisances que pourraient amener les polluants contenus dans les
machefers (metaux lourds notamment)?

- Heeft het project de interesse van prive-partners gewekt? Zo ja,
van wie?

- Des partenaires prives se sont-ils montr6s interesses par Ie projet?
Dans 1'affirmative, qui sont-ils?

- Werd er reeds een terrein overwogen om dit project uit te voeren?
Zoja,welk?

- Un site a-t-il deja et6 envisage pour la concretisation du projet.
Si oui, lequel?

- Wanneer zou dit project bedrijfsklaar kunnen zijn?

- Dans quel delai Ie projet pourrait-il devenir operationnel?

- Hoeveel slakken meent u in een eerste fase te kunnen gebruiken
en tot bouwblokken te verwerken? Hoeveel slakken zullen kunnen
worden verwerkt wanneer het project op maximumvermogen is?

- Dans une premiere phase, quelle quantit6 de machefers croyezvous pouvoir detourner de la mise en decharge pour en faire des
blocs de construction? Lorsque Ie projet aura atteint son maximum, quelle sera cette quantite?

- Kan u mij zeggen hoeveel dit project het Gewestelijk Agentschap
voorde Netheid zou opbrengen (verkoopprijs van het afgewerkt
produkt - kostprijs van de fabricatie + besparing voor het niet
opslaan) ?

- Pouvez-vous me fournir une estimation du gain que peut
representer ce projet pour 1'Agence Bruxelles-Proprete (prix de
vente du produit fini - cout de fabrication + economic de nonmise en decharge)?

P.S.; Indien er een niet-vertrouwelijke studie over dit project
bestaat, zou ik deze graag ontvangen.

- PS: Si une etude non confidentielle sur Ie projet existe, je serais
heureux de pouvoir en disposer.

Vraag nr. 158 van mevr. Annick de Ville de Goyet d.d. 16
december 1994 (Fr.):

Question n° 158 de Mme Annick de Ville de Goyet du 16
decembre 1994 (Fr.):

De oprichting van een brigade tegen de graffiti.
Sinds augustus heeft de staatssecretaris belast met de openbare
reinheid een aantal maatregelen genomen tegen de tags en de graffiti.
Het Agentschap Net Brussel moet voor de reiniging zorgen terwiji
de Koning Boudewijnstichting voor het preventieve luik zorgt.
Kan de Staatssecretaris me zeggen:

Creation d'une brigade centre les graffiti.
Depuis Ie mois d'aoQt, Ie Secretaire d'Etat charge de la proprete
publique a pris une serie de mesures pour 1 utter centre les tags et les
graffiti. L'Agence Bruxelles-Proprete doit jouer un r61e curatif de
nettoyage allie au r61e preventifpris en charge par la Fondation Roi
Baudouin.
Le secretaire d'Etat peut-il me preciser:

- hoeveel maal en waar het Agentschap opgetreden is sinds het
begin van deze operatic;

- le nombre d'interventions (et leur localisation) effectuees par
1'Agence depuis la creation de cette operation;

- wie de kosten van deze operatic draagt in het geval van prive- en
openbare gebouwen;

- qui supporte la charge financiere de ces operations, dans le cas
d'immeubles prives et publics;

- of er bijzondere bepalingen gelden voor de behandeling van
beschermde of op de bewaarlijst geplaatste gebouwen?

- si des dispositions particulieres regissent le traitement des
immeubles classes ou places sur la liste de sauvegarde?
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,
OpenbaarAmbt
en Externe Betrekkingen

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

Vraag nr. 122 van mevr. Magdeleine Willame d.d. 14 September
1994 (Fr.):

Question n° 122 de Mme Magdeleine Willame du 14 septembre
1994 (Fr.):

Universitaire studies besteld door het kabinet.

Etudes universitaires commandoes par Ie cabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 45, biz. 4307.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 45, p. 4307.

Vraag nr. 124 van de heer Paul Galand d.d. 12 december 1994
(Fr.):

Question n° 124 de M. Paul Galand du 12 decembre 1994 (Fr.):

Evaliiatie van de noden voorde verzorgiiig van zwaar verbrande

Evaluation des besoms en soins aux grands brutes dans la
Region et coordination avec les deux autres Regions en cos de
catastrophe.

in het Gewest en coordinatie met de twee andere regio's in geval
van ramp.

Wie maakt een regelmatige evaluatie van de noden voor de
verzorging van zwaarverbranden en wie zou, in geval van een ongeluk
van een zekere omvang of een ramp in het Hoofdstedelijk Gewest,
zorgen voor de coordinatie van de verdeling en het vervoer van de
slachtoffers in functie van de ernst van hun geval naar de verschillende
gespecialiseerde Brusselse instellingen, het centrum van Neder-overHeembeek en de andere centra voor zwaarverbranden in Vlaanderen
enWallonie?

Qui realise 1'evaluation reguliere des besoins concernant les soins
aux grands brules et qui coordonnerait la repartition et les transports des victimes suivant la gravite des cas entre les differents
services specialises bruxellois, Ie centre de Neder-over-Heembeek
et les autres centres pour grands brules de Flandre et de Wallonie en
cas d'accident d'une certaine ampleur ou de catastrophe en Region
bruxelloise?

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,
Lee&nilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

A. Vragen gesteld aan de heer Didier Gosuin

A. Questions posees aM. Didier Gosuin

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

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

Vergunningen afgeleverden controles uitgevoerd door het BIM.

Autorisations accordees etcontroles effectues par 1'IBGE.

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

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

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

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

Achterstal in de behandeling van de dossiers commodoincommodo bijgebrek aan voldoendepersoneel voor de Leefmilieuadministratie.

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incommodo,
faiife de personnel suffisant a I 'administration de I'environnement.

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

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

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

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

Klachten over defirma Cebelor in Ganshoren.

Plaintes au sujet de lafirme Cebelor a Ganshoren.

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 1825.
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B. Vragen gesteld aan de heer Didier van Eyil

B. Questions posees a M. Didier van Eyil

Vraag nr. 318 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
7 november 1994 (N.):

Question n° 318 de M. Walter Vandenbossche du 7 novembre
1994 (N.):

Kabinet en administratie - Milieuzorg.

Cabinet et administration - respect de I'environneinent.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4424.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 47, p. 4424.

Vraag nr. 319 van mevr. Marie Nagy d.d. 7 november 1994 (Fr.):

Question n° 319 de Mme Marie Nagy du 7 novembre 1994
(Fr.):

Het lot van het postkantoor aan de Kortenberglaan.

Le sortdu bureau de Paste de I'avenue Cortenbergh.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 47, biz. 4425.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 47, p. 4425.
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II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd
II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie
(Fr.): Vraag gesteld in het Frans - (N.): Vraag gesteld in het Nederlands
(Fr.): Question posee en francais - (N.): Question posee en neerlandais

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

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

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

Question n° 241 de M. Bernard Clerfayt du 19 decembre 1990
(Fr.):

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.

Traduction simultanee des debats lors des conseils communaux.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletmnr.l2.blz.ll65.

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

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

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

Vernieuwing van het stadsweefsel. - Subsidies van de Executieve.

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

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

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

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

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

Organogram van hetpersoneel van de af deling informatica in
de verschillende gemeenten.

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

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

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

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

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

Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St.-Gillis.
De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 18, biz. 1829.

Renovation d'immeubles isoles a St-GUles.
La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 18, p. 1829.
564
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Vraag nr. 418 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 11
december 1991 (N.):
Renovatie- en saneringspremies.

Question n° 418 de M. Walter Vandenbossche du 11 decembre
1991 (N.):
Primes a la renovation et a. 1'assainissement.

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

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

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

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

De gewestelijke subsidies voor de gemeenten.

Les subsides regionaux aux communes.

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

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

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

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

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

La conference du Parlement europeen sur lespoiivoirs locaiix
dans Ie nouvel hemicycle bruxellois.

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

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

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

Question n° 654 de M. Walter Vandenbossche du 24juin 1993
(N.):

GESCO's. - Tewerkstelling in Brusselse gemeentebesturen.
- Taalaanhorigheden.

ACS employes dans les communes bruxelloises. - Role
linguistique.

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

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

Vraag nr. 771 van de heer Andre Drouart d.d. 14juli 1994 (Fr.):

Question n° 771 de M. Andre Drouart du 14juillet 1994 (Fr.):

De subsidies aan de v.z-w- 's.

Les subventions aux a.s.b.1.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 44, biz. 4235.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 44, p. 4235.

Vraag nr. 777 van mevr. Magdeleine VVillame d.d. 14 September
1994 (Fr.):

Question n° 777 de Mme Magdeleine Willame du 14 septembre
1994 (Fr.):

Universitaire studies besteld door het kabinet.
De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 45, biz. 4311.

Etudes universitaires commandoes par Ie cabinet.
La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 45, p. 4311.
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Question n° 789 de M. Olivier Maingain du 22 novembre 1994
(Fr.):

Baremes des primes aux agents des polices communales.

Ik dank de Minister-Voorzitter voor de informatie die hij mij zai
verschaffen, voor eike gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, betreffende de verschillende soorten premies die aan de
leden van de gemeentelijke politiekorpsen worden toegekend,
alsmede betreffende de loonschalen die ervoor gelden.

Je remercie Monsieur Ie ministre-president de me faire connaTtre,
par commune de la Region de Bruxelles, les differents types de
primes accordees aux agents des polices communales et les baremes
s'y rapportant.

Onlangs zou de Liberate Vakbond van het openbaar ambt (VSOA)
u gewezen hebben op een aantal discrepanties betreffende deze
premies. Kunt u mij deze informatie bevestigen? Zo ja, weike
mogelijkheden zijn er dan om tot een harmonisering te komen?

Recemment, Ie Syndicat liberal de la fonction publique (SLFP)
vous aurait fait part des disparites existant en ce qui concerne ces
primes. Confirmez-vous cette information? Dans 1'affirmative,
quelles sont les possibilites d'harmonisation?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat een
volledig antwoord zai verstrekt worden wanneer al de gegevens in
rnijn bezit zullen zijn.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer Si 1'honorable membre
qu'une reponse sera donnee lorsque les elements seront en ma possession.

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

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

Vraag nr. 250 van de heer Eric Andre d.d. 19juli 1994 (Fr.):

Question n° 250 de M. Eric Andre du 19 juillet 1994 (Fr.):

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vacante
betrekkingen van adjunct-secretaris-generaal, directeur-generaal
en inspecteur-geiieraal - Oproep totde kandidaten.

Ministere de la Region de Bnixelles-Capitale - Emplois vacants
de secretaire general-adjoint, de directeur general et d'inspecteur
general - appels aux candidatures.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 44, biz. 4235.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 44, p. 4235.

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

Vraag nr. 326 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 11 mei 1994
(N.):

Question n° 326 de Mme Brigitte Grouwels du 11 mai 1994
(N.):

Evolutie van de kostprijs van nieuwe sociale woningen.
De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 43, biz. 4130.

Evolution du cout des nouveaux logements sociaux.
La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 43, p. 4130.
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Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing
van Afgedankte Bedrijfsruimten

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

Vraag nr. 483 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 15 april 1994
(N.):

Question n° 483 de Mme Brigitte Grouwels du 15 avril 1994
(N.):

Leegstaande gebouwen onder de bevoegdheid van de Minister.

Bailments inoccupes relevant de la competence du ministre.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 43, biz. 4131.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 43, p. 4131.

Vraag nr. 487 van de heer Jacques Simonet d.d. 20 april 1994
(Fr.):

Question n° 487 de M. Jacques Simonet du 20 avril 1994 (Fr.);

Werken ter versteviging van de Gerijbrug voor de komst van de
HST.

Travaux de renforcementdupontdu Charroipourl'arrivee du
TGV.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 41, biz. 3967.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 41, p. 3967.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Vraag n° 129 van de heer Jan de Berlangeer d.d. 17 maart 1994
(N.):

Question n° 129 de M. Jan de Berlangeer du 17 mars 1994 (N):

Maatregelen t.a.v. het negatieve Internationale imago van
Brussel inwke stadsreinheid.

Mesures concernant Vintage de marque negative dont soitffre
Bnixelles, auplan international, en matiere depropretepiiblique.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletinnr.45.blz.4313.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 45, p. 4313.

Vraag nr. 136 van mevr. Marie Nagy d.d. 26 april 1994 (Fr.):

Question n° 136 de Mme Marie Nagy du 26 avril 1994 (Fr.):

Stedebouwkundige vergunningen en attesten voor hotelprojecten afgegeven tussen ljuli 1989 en 17juli 1991.

Permis etcertificats d'urbanisme accordes a. desprojets d'hotels
entre Ie I"juillet 1989 et Ie 17juillet 1991.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 42, biz. 4037.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 42, p. 4037.

Vraag nr. 142 van de heer Philippe Debry d.d. 3 juni 1994 (Fr.):

Question n° 142 de M. Philippe Debry du 3 juin 1994 (Fr.);

Tocgekendeverkavelingsvergunningen.
De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 43, biz. 4134.

Permis de lotir octroyes.
La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletinn° 43, p. 4134.
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III. Vragen van de Raadsleden
en antwoorden van de Ministers
III. Questions posees par les Conseillers
et reponses donnees par les Ministres
(Fr.): Vraag gesteld in het Prans - (N.): Vraag gesteld in het Nederlands
(Fr.): Question posge en francais - (N.): Question posee en neerlandais

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

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

Vraag nr. 772 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 juli
1994 (Fr.):

Question n° 772 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 juillet
1994 (Fr.):

Bestemming van de originelen van de stripverhalen uitgegeven
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Affectation des originaux des bandes dessinees editees a
{'initiative de la Region de Bruxelles-Capitale.

U heeft op mijn vraag nr. 759 geantwoord dat het Gewest twee
stripverhalen heeft uitgegeven. Deze twee stripverhalen hebben als
centralefiguur"Zin".

En reponse a ma question ecrite n° 759 vous me faisiez savoir
qu'ont etc realisees deux bandes dessinees dont la Region etait editrice.
Ces deux bandes dessinees mettent en jeu Ie personnage central
«Zin».

Het eerste stripverhaal werd op 40.000 exemplaren gedrukt. Het
had als titel "De zaak Breugel" en had tot doel algemene informatie
over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verspreiden.

La premiere de ces bandes dessinees a ete tiree a 40.000 exemplaires. Elle etait intitulee «L'Affaire Bruegel» et son objet etait
1'information generate sur la Region de Bruxelles-Capitale.

Het tweede verhaal, "De iris van Bruocsela", gaat over de
stedebouw en de ruimtelijke ordening in het Gewest. Het werd op
40.000 exemplaren gedrukt.

La seconde bande dessinee, intitulee «L'Iris de Bruocsela», a
pour sujet 1'urbanisme et 1'amenagement du territoire dans la Region.
Elle a ete tiree a 40.000 exemplaires.

In het licht van de voortdurend stijgende waarde van de originelen
die aan de basis van deze twee stripverhalen liggen, zou ik willen
weten wat ermee gebeurd is of aan wie ze gegeven werden.

Connaissant la valeur sans cesse croissante des originaux qui ont
servi a la realisation de ces deux bandes dessinees, je voudrais savoir
ce qu'ils sont devenus ou a qui ils ont ete donnes.

Er worden nu verscheidene malen perjaar openbare verkopen
gehouden waar deze originele werken zeer hoge prijzen halen.

A 1'heure actuelle, plusieurs fois par an, des ventes publiques
sont organisees ou ce genre d'ceuvres originales atteint des prix tres
eleves.

Deze tekeningen worden vaak voor heel wat geld verkocht in
gespecialiseerde boekhandels; de vraag over de bestemming van deze
waardevolle documenten verdient dus gesteld te worden.

Ces memes dessins sont vendus souvent a des prix importants
dans les librairies specialises; II n'est done pas inutile de s'interroger
sur la destinee de ces precieux documents.

Antwoord: De originele tekeningen van de twee stripverhalen
zijn eigendom van de kunstenaar, striptekenaar en scenarist, de heer
Andre Moons, en niet van de uitgever. Dit is de gebruikelijke handelswijze.

Reponse: Les originaux des deux bandes dessinees ne sont pas
propriete de 1'editeur mais de 1'artiste, dessinateur et scenariste,
Monsieur Andre Moons, qui a realise les deux bandes dessinees.
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Enkel andersluidende bepalingen in de uitgave-overeenkomst
hadden kunnen voorzien dat de intellectuele en artistieke eigendom
tegen een bepaald bedrag kon afgekocht worden door het Gewest.

Sauf disposition contraire dans la convention d'edition, la
propriete intellectuelle et artistique doit etre rachetee par 1'editeur
pour une somme determinee de commun accord.

Het Gewest is, als uitgever, eigenaar van de films die bij het
drukken en het uitgeven werden gebruikt.

La Region, editrice est proprietaire des films qui ont servi a
1'impression et de 1'edition elle-meme.

Vraag nr. 786 van mevrouw Annick de Ville de Goyet, d.d. 21
november 1994 (Fr.):

Question n° 786 de Mme Annick de Ville de Goyet du 21
ovembrel994(Fr.):

Hetprogramma voorde bestrijding van de werkloosheidin de
sector van het Brussels verenigingsleven.

Programme de resorption du ch6mage dans Ie secteur associatjf
bruxellois.

Kan de Minister voor tewerkstelling mij preciseren hoeveel
personen op wie de programma's voor de bestrijding van de
werkloosheid van toepassing zijn op dit ogenblik aan Brussel zijn
toegewezen?

Le ministre charge de 1'emploi peut-il me preciser combien de
travailleurs issus des programmes de resorption du ch6mage sont
actuellement attribues a^ Bruxelles?

Kan hij mij zeggen weike verenigingen hiervan genieten, weike
toekenningscriteria worden gehanteerd en op weike wijze deze
personen worden geevalueerd?

Peut-il me faire connaitre le nom des associations qui en
beneficient, les criteres d'octroi et les modes devaluation de ces
travailleurs?

Antwoord: In antwoord op haar vraag betreffende de verenigingen
die worden ondersteund door een programma tot opslorping van
de werkloosheid vindt het geacht raadslid bijgaand de desbetreffende
lijst, zoals deze werd opgesteld door de Brusselse Gewestelijke
Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

Reponse: En reponse a la question relative aux associations qui
beneficient d'un programme de resorption du ch6mage, Madame la
conseillfere trouvera ci-joint, la liste des associations r6alisee par
1'Office Regional Bruxellois de 1'Emploi.

Het programma tot opslorping van de werkloosheid omvat het
Interdepartementaal Begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid (IBP), het Derde ArbeidsCircuit (DAC) en de Gesubsidieerde Contractuele ambtenaren - Programmawet (GEKO).

Le programme de resorption du ch6mage comprend le Ponds
Budgetaire Interdepartemental pour 1'Emploi (FBIE), le Troisieme
Circuit de travail (TCT) et les Agents Contractuels Subventionnes
Loi-Programme (ACS).

Derde ArbeidsCircuit (DAC) en Gesubsidieerde Contractuele
ambtenaren -Programmawet (GEKO).

Troisieme Circuit Travail (TCT) et Agents Contractuels
Subventionnes Loi-Programme (ACS).

Aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden in de verenigingssector toegekend:

Dans le secteur associatif, le nombre de travailleurs attribues a^ la
Region de Bruxelles-Capitale s'eleve a:

DAC:
GEKO:

2.580
287

TCT:
ACS:

2.580
287

De verenigingen met een statuut van vereniging zonder
winstoogmerk (v.z.w.) die tevens een sociaal, humanitairofcultureel
doel nastreven, kunnen worden gemachtigd om DAC'ers of
Gesubsidieerde contractuelen aan te werven met het oog op collectieve behoeften waaraan anders niet zou worden voldaan.

Les associations qui ont un statut d'association sans but lucratif
(a.s.b.l.) et qui poursuivent un but social, humanitaire ou culturel,
peuvent obtenir 1'autorisation de recruter des TCT ou des Agents
Contractuels Subventionnes pour satisfaire des besoms collectifs
qui, autrement, n'auraient pas et6 rencontres.

Voor eike aanvraag vindt een inspectie-opdracht plaats, waarna
het Beheerscomite van de BGDA telkens om advies wordt verzocht.

Chaque demande fait 1'objet d'une mission d'inspection et est
soumise pour avis au Comit6 de Gestion de 1'ORBEM.

De hele dossiers worden overgemaakt aan de Minister-Voorzitter
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, die vervolgens al dan
niet beslist tot toekenning en samen met zijn Collega van Begroting
de beslissingen (DAC) ofde overeenkomsten (GEKO) ondertekent.

L'ensemble des dossiers est transmis au ministre-president du
gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale qui prend ou non
les decisions d'octroi et signe avec son collegue du budget les
decisions (TCT) ou les conventions (ACS).

Alle projecten worden gecontroleerd en permanent geevalueerd
door het inspecteurkorps van de BGDA.

L'ensemble des projets fait 1'objet d'un controle et d'une evaluation
permanente par le corps des inspecteurs de 1'ORBEM.
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Interdepartementaal Begrotingsfonds ter bevordering van de
werkgelegenheid (IBF)

Fonds Budgetaire Interdepartemental pour 1'Emploi (FBIE)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over 280 voltijdse
en 109halftijdsebetrekkingen,alsook 1 derdetijdsebetrekking.

Le nombre d'emplois attribues a la Region de Bruxelles-Capitale
s'eleve a 280 temps plein, 109 mi-temps et 1 tiers-temps.

De algemene kostenverdeling van de IBP betrekkingen steunt op
een samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De
toekenning van betrekkingen aan de betrokken sectoren (9) is
onderworpen aan de ondertekening van een overeenkomst door de
respectievelijk bevoegde Ministers.

La repartition globale du coQt des emplois FBI resulte d'un accord de cooperation entre la Communaute francaise, la Region
wallonne et la Region de Bruxelles-Capitale. L'attribution des postes
aux secteurs concemes (9) fait 1'objet de conventions signees par les
ministres competents pour les matieres.

De bevoegde diensten van de Franse Gemeenschap kennen
betrekkingen toe aan Brusselse werkgevers die daartoe een aanvraag
indienen en staan in voor het administratief en financieel beheer
alsook voor het toezicht op de voornoemde arbeidsplaatsen.

Les services competents de la Communaute francaise attribuent
des emplois FBI aux employeurs bruxellois qui en font la demande,
et assurent la gestion administrative et financiere ainsi que le controle
desdits postes de travail.

De Franse Gemeenschap kent deze betrekkingen autonoom toe
uitgaand van haar eigen decreten en in naleving van welbepaalde
verplichtingen die in de overeenkomsten staan vermeld en meer
bepaald slaan op het behoud van het arbeidsvolume, de niet-winstgevende aard van de activiteiten en de naleving van wettelijke
verplichtingen zoals dejongerenstage en de vervanging van werknemers met brugpensioen.

La Communaute francaise attribue ces emplois de facon autonome
en consideration de ses propres decrets et en respectant certaines
obligations contenues dans les conventions qui concernent notamment le maintien du volume de 1'emploi, le caractere non lucratifdes
activites et le respect d'obligations legales telles que le stage des
jeunes et le remplacement des travailleurs prepensionnes.

Vraag nr. 788 van Mevrouw Annick de Ville de Goyet, d.d. 21
november 1994 (Fr.):

Question n° 788 de Mme Annick de Ville de Goyet du 21
novembre 1994 (Fr.):

De deelneming van het Gewest aan de maand van defoto in
Parijs.
In het perscommunique van de Ministerraad van 20 oktober
stond te lezen dat de Regering besloten heeft via een aantal werken
van artiesten deel te nemen aan de maand van de foto die vanaf
oktober 1994 in Parijs wordt georganiseerd.
Kan de Minister-Voorzitter mij zeggen:

Participation de la Region an Mois de la photo a Paris.
Le communique de presse etabli suite au Conseil des ministres
du 20 octobre informait de la decision prise par la Region de
participer, par travaux d'artistes, au Mois de la photo, organise &
Paris, des octobre 1994.
Le ministre-president peut-il me preciser:

- welk bedrag het Gewest voor deelneming aan deze manifestatie
uittrekt?

- le montant de 1'intervention regionale a cette manifestation;

- wie de verantwoordelijke organisator van deze tentoonstelling
is?

- 1'organisateur responsable de cette exposition;

- weike instellingen die in de sector van de fotografie van de Franse
Gemeenschap actiefzijn werden geraadpleegd?

- les institutions consumes travaillant dans le secteur de la
photographie en Communaute francaise;

- wie de deelnemende artiesten zijn en hoe deze werden geselecteerd?

- le mode de selection et le nom des participants.

Antwoord: Het geachte lid vindt hierna antwoord op zijn
verschillende vragen:

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-apres la
reponse a ses diverses questions.

l.Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kwam tussen in de
organisatiekosten van de tentoonstelling over Brussel tijdens de
Parijse Fotomaand 1994 ten belope van 2 miljoen.

1. La Region de Bruxelles-Capitale est intervenue a concurrence
de 2 millions dans 1'organisation de 1'exposition sur Bruxelles dans le
cadre du Mois de la Photo a Paris, 1994.

Daarvan was 1,25 miljoen bestemd voor het Museum van de
Fotografie van Charleroi als deelname in de technische voorbereiding,
in de secretariaat- en commissariaatuitgaven, in de vergoedingen van

1,25 million etait destine au Musee de la photographic de Charleroi
pour les aspects techniques preparatoires, les frais de commissariat
et de secretariat de 1'exposition, les droits d'exposition des photos a
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de Fotografen, in het vervoer naar en van Parijs, in de opstelkosten
van de tentoonstelling, in uitgaven voor het concept, het uitwerken
en het drukken van de catalogus, in het ontwikkelen van de foto's en
in het samenstellen van persmap.

verser aux photographes, Ie transfert vers et de Paris et Ie montage
a Paris de 1'exposition, pour la conception, la realisation et 1'impression du catalogue ainsi que Ie tirage des photos et 1'elaboration des
dossiers de presse.

2. De tentoonstelling werd georganiseerd door «Paris AudioVisuel», een dienst van het gemeentebestuur van Parijs.

2. L'Organisateur de 1'exposition est «Paris Audio-Visuel» service de la ville.

3. Het Museum van de Fotografie van Charleroi werkt in het
raam van de Franse Gemeenschap.

3. Le Musee de la Photographic de Charleroi travaille dans Ie
cadre de laCommunaute francaise.

4. De foto's werden uitgekozen door de heer Vercheval, directeur
van het Museum van de Fotografie van Charleroi en door de heer
Henri Chapier, algemeen secretaris van de Parijse Fotomaand 1994.

4. Le Directeur du Musee de la Photographie de Charleroi, Monsieur Vercheval, et Monsieur Henri Chapier, Secretaire general du
Mois de la Photo & Paris 1994, ont selectionne les photographies.

Minister belast met Financien, Begroting,
OpenbaarAmbt
en Externe Betrekkingen

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

Vraag nr. 242 van de heer Philippe Debry d.d. 6 mei 1994 (Fr.):

Question n° 242 de M. Philippe Debry du 6 mai 1994 (Fr.):

Ordonnantie betreffende de vervreemding van onroerende
domeingoederen -Afwijking van de regel van de meestbiedende Inventaris van het onroerend vermogen van het Gewest.

Ordonnance relative a V alienation d'immeubles domaniauxDerogation a la regle duplus off rant-Inventaire diipatrimoine
immobilier regional.

1. Artikel 5 paragraaf 2 van de ordonnantie van 12 november
1992 betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen
biedt de regering de mogelijkheid afte wijken van de regel van de
meestbiedende en zeifs af te zien van de formaliteiten van openbaarmaking.

1. L'article 5, paragraphe 2 de I'ordonnance du 12 novembre
1992 relative a 1'alienation d'immeubles domaniaux autorise le gouvernement a deroger & la regle du plus offrant et meme de ne pas
recourir aux formalites de publicite.

Kan de minister me zeggen of de regering zich reeds op zo'n
afwijking beroepen heeft? Indien dat inderdaad zo is, wil hij me dan
een lijst van de goederen in kwestie en de identiteit van de kopers
geven alsmede alle informatie in verband met het goed (inhoud,
situatie) en de verkoopvoorwaarden.

Le ministre peut-il me dire si le gouvernement a deja eu recours
a ce type de derogation et dans 1'affirmative, peut-il me donner la
liste des biens concernes, 1'identite des acquereurs, ainsi que tout
renseignement sur le bien (contenance, situation,...) et sur les conditions liees a la vente.

2. Artikel 7 van dezelfde ordonnantie bepaalt dat de regering een
inventaris van het onroerend vermogen van het Gewest opmaakt en
bijhoudt.

2. L'article 7 de la meme ordonnance precise que le gouvernement
dresse et tient a jour un inventaire du patrimoine immobilier de la
Region.

Kan de minister me de datum van de laatste bijwerking meedelen
en me deze inventaris bezorgen?

Le ministre peut-il me donner la date de la derniere mise a jour et
me communiquer cet inventaire?

Antwoord;

Reponse:

1. Tot op heden maakte de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
nog maar een enkele keergebruik van artikel 5, § 2 van de Ordonnantie
van 12 november 1992 betreffende de vervreemding van onroerende
domeingoederen, met name voor de verkoop van het terrein gelegen
aan de hoek van de Stallestraat en de Sterstraat te Ukkel.

1. Le Gouvernement regional n'aJusqu'a present, fait application de 1'article 5, § 2 de I'ordonnance du 12 novembre 1992 relative
a 1'alienation d'immeubles domaniaux que dans un seui cas: la vente
d'un terrain sis a 1'angle des rues de Stalle et de 1'Etoile a Uccle.

Dit terrein, kadaster nummer 6G102p, met een oppervlakte van
225 m2 werd door het Comite voor Aankoop van Onroerende
Goederen geschat op 2.175.000 F. De verkoop van dit terrein aan de
Gemeente Ukkel, voor de prijs van deze schatting, werd als volgt
verantwoord:

Ce terrain cadastre 6G102p pour une superficie de 225 m2 a ete
estime a 2.175.000 F par le Comite d'Acquisition d'immeubles. La
decision de vendre ce terrain a la Commune d'Uccle, pour le prix de
cette estimation, a ete prise sur les considerations suivantes:
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- het terrein past in een concreet project, te weten een openbare
operatie van stadsrenovatie, gesubsidieerd door het Gewest;

Ie terrain vise s'inscrit dans un projet precis, a savoir, une operation
publique de renovation urbaine subsidise par la Region;

- de vervreemding draagt bij tot het globaal grondbeleid, met name
de controle door de overheid over terreinen die kunnen bijdragen
tot de verbetering van de stedelijke omgeving, en tot het vermeerderen van het aantal woningen;

1'alienation ainsi prevue participe a une politique fonciere globale,
a savoir, la maTtrise publique de certains terrains qui peuvent
contribuer a I'amelioration du paysage urbain, et a 1'augmentation
du pare de logements;

- de snelle uitvoering van het project is gegarandeerd. De gemeente
beschikt over een stedebouwkundige vergunning en over de nodige
financien. Het Comite voor Aankoop van Onroerende Goederen
werd ermee belast in de akte de nodige garanties in te schrijven,
die de realisatie van het project en de bestemming als middelgrote
woningen waarborgen.

une realisation rapide du projet est garantie. La Commune dispose du permis d'urbanisme et d'un financement approprie. Le
Comite d'Acquisition a etc charge de prevoir dans 1'acte des
garanties de realisation du projet et d'affectation a du logement
moyen.

2. De inventaris, waar het geacht lid om verzocht heeft, zai hem
perafzonderlijk schrijven, zo snel mogelijk worden bezorgd.

2. L'inventaire, duquel 1'honorable membre a demande communication, peut etre consulte au greffe du Conseil.

Vraag nr. 255 van mevr. Magdeleine Willame d.d. 14 September
1994 (Fr.):

Question n° 255 de Mme Magdeleine Willame du 14 septembre
1994 (Fr.):

Universitaire studies bestelddoor hetkabinet.

Etudes universitaires commandoes park cabinet.

Hoeveel studies zijn er per departement bij de verschillende
Belgische universiteiten besteld sinds de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Depuis 1'installation de la Region de Bruxelles-Capitale, combien
d'etudes, departement par departement, ont ete commandees a
differentes universites beiges?

Bij weike universiteiten, over weike onderwerpen en voor weike
bedragen?

A quelles universites precisement, sur quels sujets et pour quels
montants?

Antwoord: Voor wat betreft mijn bevoegdheden als Minister van
Financien en Openbaar Ambt, heb ik de eer U volgende inlichtingen
mede te delen:

Reponse: En ce qui concerne mes competences comme ministre
des finances et de la fonction publique, j'ai 1'avantage de communiquer ci-apres les renseignements suivants:

Studies en Statistiek
V.z.w. BRES (ULB + VUB + KUB + ICHEC + St Louis)
Bedrag: 25.000.000 frank.
Onderwerp: Socio-economische indicatoren van het Gewest.
Duur: Jaarlijkse overeenkomst sinds 1990.

Etudes et Statistiques
ASBL BRES (ULB + VUB + KUB + ICHEC + St Louis)
Montant: 25.000.000 francs
Objet: Indicateurs socio-economiques de la Region
Duree; Convention annuelle depuis 1990.

Pesoneelsvorming

Formation du personnel

1. ULB
Bedrag: 2.600.000 frank
Onderwerp: Vorming in openbaar management.
Duur: Jaarlijkse overeenkomst sinds 1990.

1. ULB
Montant: 2.600.000 francs
Objet: Formation en management public
Duree: Convention annuelle depuis 1990.

2. Sint-Aloysius + ICHEC
Bedrag: 806.000 frank.
Onderwerp: Consultering m.b.t. de vorming van het ministerie
personeel inzake kantoorautomatisering.
Datum: 1993.

2. Sint Aloysius + ICHEC
Montant: 806.000 francs
Objet: Consultance pour la formation du personnel du ministere
en matiere de bureautique.
Date: 1993.

565
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Vraag nr. 258 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
7 november 1994 (N.):
Kabinet en administratie - Milieuzorg.

Question n° 258 de M. Walter Vandenbossche du 7 novembre
1994 (N.):
Cabinet et administration - respect de 1'enviroimement.

Eike organisatie gebruikt en verbruikt erg veel kantoorbenodigdheden. In eenzelfde gamma blijken kantoorbenodigdheden
nogal sterk uiteen te lopen in de milieubelasting die ze in de produktiegebruiks- en afvalfase met zich meebrengen. Dat blijkt onder meer
uit het werk Praktijkboek Kantoorbenodigdheden voor Milieuzorg
op kantoor, uitgegeven door de Bond Beter Leefmilieu Brussel.

Chaque organisation utilise et consomme un nombre important
de fournitures de bureau. Dans une meme gamme, la pollution
qu'entrament les fournitures de bureau au cours de leur phase de
production, lors de leur utilisation et au stade de dechets peut etre
tres differente. C'est ce que montre notamment Ie livre «Praktijkboek
Kantoorbenodigdheden voor Milieuzorg op kantoor» (Comment
respecter 1'environnement au bureau en choisissant les fournitures
de bureau) edite par Ie Bond Beter Leefmilieu Brussel.

In het kader van de duurzame ontwikkeling kunnen de ministers
een bijdrage leveren tot de verhoging van de milieuzorg van hun
kabinet en hun administratie door:

Dans Ie cadre du developpement durable, les ministres peuvent
contribuer a ameliorer Ie respect de 1'environnement dans leur cabinet et leur administration:

a) iemand aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de interne
milieuzorg;

a) en d6signant un responsable interne du respect de 1'environnement;

b) de opdracht te geven bij de aankoop van kantoorartikelen de
milieueffecten als criterium mee in te bouwen door in de mate
van hun beschikbaarheid alleen nog produkten aan te schaffen
met een erkend milieulabel of die goed scoren op positieve lijsten
zoals die gevonden worden in recente publicaties; deze positieve
lijsten bestaan voor een heel gamma produkten, gaande van bureau-accessoires, overbureau-artikelen en opbergbenodigdheden,
langs schrijfbenodigdheden en papier voor verschillende
kantoorfuncties tot kantoorapparatuur zoals fotocopieerapparaten, computers, printers en hun bijbehoren zoals tonercartridges.

b) en veillant a ce que soit retenu, lors de 1'achat de fournitures de
bureau. Ie critere des incidences sur 1'environnement et a ce que
ne soient plus achetes - dans la mesure ou ils sont disponibles que des produits portant un label ecologique agre6 ou qui sont
bien places sur des listes positives comme celles que reproduisent
des publications recentes; ces listes positives existent pourtoute
une gamme de produits allant des accessoires de bureau, des
articles de bureau et des fournitures de rangement, du papier
pour les differentes fonctions de bureau aux machines de bureau
telles que les photocopieuses, les ordinateurs, les imprimantes
et leurs accessoires comme les cartouches d'encre.

Kan de Heer Minister mij mededelen:

Le ministre peut-il me dire:

1) Is er op het kabinet en bij de administratie van de Minister een
verantwoordelijke voor de milieuzorg op kantoor?

1) s'il y a dans son cabinet ou dans son administration un responsble
charge du respect de 1'environnement au bureau?

Zoja, sinds hoelang heeft die persoon deze verantwoordelijkheid
al?

Si tel est le cas, depuis quand cette personne exerce-t-elle cette
responsabilite?

Over hoeveel medewerkers beschikt die en in weike mate heeft
die inspraak in het aankoopbeleid?

De combien de collaborateurs dispose-t-elle et dans quelle mesure
participe-t-elle a la politique d'achat?

2) Weike inspanningen zijn er al geleverd en weike concrete resultaten
zijn er al bereikt tijdens deze legislatuur?

2) quels efforts ont deja et6 fournis et quels r6sultats concrets ont
ete obtenus au cours de cette legislature?

Bij aankoop van weike kantoorprodukten wordt er nu al rekening
gehouden met de milieu-effecten van het produkt binnen eenzelfde
gamma?

Pour 1'achat de quelles fournitures de bureau tient-on compte
des a present des incidences sur 1'environnement du produit
dans une meme gamme ?

3) Weike concrete doelstellingen moeten ditjaaren volgendjaar nog
gehaald worden?

3) quels objectifs concrets doivent encore etre atteints cette annee
et 1'annee prochaine?

Antwoord'. Ik heb de eer het geachte lid het volgende mede te
delen:

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre ce
qui suit:

1. Bij de aankoop van kantoorprodukten op mijn Kabinet wordt
steeds rekening gehouden met de milieu-effecten.

1. Lors de 1'achat des fournitures de bureau pour mon Cabinet, il
est toujours tenu compte des consequences pour 1'environnement.

Ondanks het feit dat milieuvriendelijke produkten nog steeds
duurder zijn dan de gewone, zijn wij sinds begin 1994 overgeschakeld op de aankoop van milieuvriendelijk papier (zowel
drukwerk als fotokopie), tipp-ex, post-it, potloden, opbergmappen, onderhouds- en vaatwasprodukten, herlaadbare batterijen, enz...

Nonobstant le fait que des produits biodegradables restent plus
codteux que les produits ordinaires, nous avons precede depuis
le debut de 1994, a 1'achat de papier biodegradable (tant imprimes
que photocopies) tipp-ex, post-it, crayons, fardes, produits
d'entretien et de vaisselle, batteries rechargeables, etc.
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Speciaal recyclagemanden zijn bij elk personeelslid aanwezig
zodat recycleerbaar papier kan gescheiden worden van het niet
recycleerbare.

Chaque agent dispose de paniers de recyclage speciaux permettant
de separer Ie papier recyclable du papier non-recyclable.

2. Voor het komende jaar hebben wij het voornemen om een
verantwoordelij ke aan te duiden voor de milieuzorg die zai nagaan
op weike manier er nog meer inspanningen inzake milieuzorg
kunnen geleverd worden.

2. Pour 1'annee prochaine, nous avons 1'intention de designer un
responsable pour la protection de 1'environnement charge d'evaluer les mesures qui peuvent encore etre prises en ce domaine.

3. Bij de Administratie is het zo dat sedert het begin van het jaar
1994 de verantwoordelijkheid inzake milieuzorg ligt bij enerzijds
de Dienst VGV (Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing) (2 personen) en anderzijds bij 2 personeelsleden van de Huishoudelijke
Dienst. De Huishoudelijke Dienst staat in voor alle aankopen,
informaticamateriaal uitgezonderd, waarvoor de Dienst Informaticazorgdraagt.

3. A 1'Administration, depuis Ie debut de 1'annee 1994, la responsabilite de 1'environnement est partagee entre Ie DHE (Service
Securite, Hygiene et Embellissement) (2 personnes) et Ie Service
Economat (egalement 2 personnes). Le Service Economat
s'occupe de tous les achats a 1'exception de 1'achat des articles
informatiques confie au Service Informatique.

Drie vrijwilligers uit diverse diensten volgen tevens de opieiding
«Eco-consumptie en Afvallenstoffenbeheer in de Gewestelijke
Openbare Besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest».

Trois volontaires, issus de Services differents, suivent egalement
la Formation «Eco-consommation et gestion des dechets dans
les administrations publiques regionales en Region de BruxellesCapitale».

4. Het papier wordt gerecupereerd in het gebouw Koningsstraat 2:
twee containers van 1.100 liter per veertien dagen. Er wordt
rekening gehouden met het leefmilieu bij eike aankoop en op
voorwaarde dat de prijzen redelijk zijn (er is namelijk herhaalde
malen geconstateerd dat milieuvriendelijke produkten duurder
zijn dan gewone: potloden, fotokopieerpapier, enz.).

4. La recuperation du papier est assuree dans le batiment de la Rue
Royale 2: deux conteneurs de 1.100 litres par quinzaine. II est
tenu compte de 1'environnement lors de tout achat et a condition
que les prix soient competitifs (il a en effet et6 constate a plusieurs
reprises que les produits «verts» sont plus chers que les produits
courants: crayons, papier a photocopier, etc.).

5. Voor dit jaar bestaat het voornemen om de papierslag uit te
breiden tot de andere gebouwen van de Administratie: CCN en
Kapitein Crespelstraat. De aankoop van sommige milieuvriendelijke produkten zai in versterkte mate gebeuren: opbergmappen, post-it, tipp-ex, onderhouds- en vaatprodukten.

5. Pour cette annee, il est prevu d'etendre 1'action de recuperation
du papier aux autres batiments de 1'Administration: CCN et Rue
Capitaine Crespel. L'achat de certains produits «verts» sera
intensifie: classeurs, post-it, tipp-ex, produits d'entretien et de
vaisselle.

Vraag nr. 259 van Mevrouw Marie Nagy d.d. 21 november 1994
(Fr.):

Question n° 259 de Mme Marie Nagy du 21 novembre 1994
(Fr.):

Hetbouwen van 3.400 woningen per jaar.

Creation de 3.400 logements par an.

"Trends Tendances" publiceert op 29 oktober 1994 verklaringen
van de Minister die zegt dat het niet volstaat de emigratie af te
remmen maar dat men tegen het jaar 2005 vierendertigduizend nieuwe
inwoners moet aantrekken. Hoe wil de Hoofdstedelijke Regering
deze ambities waarmaken: Minister Chabert antwoordt dat men het
aantal beschikbare woningen met 3.400 eenheden per jaar moet
doen toenennen door het leefklimaat aangenamer, groener en veiliger
te maken.

Le Trends Tendances du 29 octobre 1994 public des declarations
du ministre selon lesquelles il ne suffit pas de freiner 1'emigration, il
faut attirer les nouveaux habitants soit 34.000 personnes d'ici a I'an
2005. Comment le gouvernement regional veut-il concr6tiser ces
ambitions: la reponse du ministre Chabert est qu'il faut augmenter le
nombre de logements disponibles de 3.400 par an, en rendant
1'environnement plus agreable a vivre, plus vert et plus sflr.

Kan de geachte Minister mij zeggen hoe hij aan dit cijfer van
3.400 woningen per jaar komt? Hoeveel woningen moet het Gewest
bouwen en weike stimuli stelt men voor om de prive-sector waaraan
wordt gedacht voor een deel te laten bouwen? Weike maatregelen
overweegt men om het leefklimaat te verbeteren, naast deze die in
het artikel worden vermeld: het behoud van de monumenten en de
landschappen en het openbaar vervoer?

L'honorable membre peut-il me dire d'ou vient ce chiffre de 3.400
logements par an? Quelle est la part des logements produits par la
Region et quels sont les incitants pour la creation de logements du
secteur prive auxquels il pense? Quelles sont les mesures pour
ameliorer 1'environnement autres que celles citees dans 1'article: la
conservation des monuments et sites et les transports en commun?

Antwoord: Ik kan het geachte raadslid bevestigen dat de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering zich inderdaad niet tevreden stelt met het
afremmen van de stadsvlucht maarintegendeel bijkomende inwoners
wenst aan te trekken.

Reponse: Je peux confirmer a 1'honorable membre que le gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale ne se contente pas de
freiner 1'emigration mais qu'il souhaite au contraire attirer de nouveaux
habitants.
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Tegen 2005 wenst de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inderdaad 34.000 inwoners meerte hebben dat in 1991. Eveneens kan ik
bevestigen dat de realisatie van dit doel nagestreefd wordt door het
tegelijkeitijd bewerkstelligen van twee objectieven: de producde
van 3.450 bijkomende woningen perjaar en de verbetering van de
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad.

Pour 2005, Ie gouvernement de Bruxelles-Capitale, souhaite en
effet compter 34.000 habitants de plus qu'en 1991. Je peux
confirmer egalement que cet objectifdoit etre realisfi par la mise
en oeuvre simultanee de deux moyens: la production de 3.450
logements supplementaires par an et 1'amelioration de la viabilite
et de 1'attractivite de la ville.

Dit alles zijn enkele van de grote principes van het Ontwerp van
Gewestelijke Ontwikkelingsplan waaraan voomoemde cijfers zijn
ontleend. Ik heb deze principes en cijfers inderdaad op 27 September
1994 in herinering gebracht ter gelegenheid van een debat over het
wonen te Brussel.

Ce sont la quelques-uns des grands principes du projet de Plan
regional de developpement auquel les chiffres precites sont empruntes. C'est en effet a 1'occasion d'un debat sur Ie theme «Habiter
a Bruxelles» tenu Ie 27 septembre 1994 quej'ai rappele ces principes
et ces chiffres.

Het geachte raadslid vraagt zich tevens af welk het aandeel van
het Gewest zai zijn in deze woningproductie. Voor de ventilatie van
de beoogde woningproductie verwijs ik dan ook naar de tekst van
het Ontwerp van Gewestelijk Ontwikkelingsplan (document
Krachtlijnen, hoofdstuk 3) waarineen zeergedetailleerdeopsplitsing
gegeven wordt (naar initiatiefnemer, naar sociaal economisch profiel,
e.d....).

L'honorable membre se demande egalement quelle sera la part de
la Region dans cette production de logements. Pour ce qui conceme
la ventilation de la production de logements envisagee,je refere au
texte du projet de Plan regional de developpement (document Lignes
Forces, chapitre 3) contenant une ventilation detaillee (par initiateur,
par profil social et economique, e.a.).

Vraag nr. 260 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 24
november 1994 (N.):

Question n° 260 de M. Walter Vandenbossche du 24 novembre
1994 (N.):

Talenplan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Plan tongues dans la Region de Bmxelles-Capitdle.

De voorstelling door de media is positief maar gelijktijdig
zorgwekkend.

La presentation par les medias est positive mais en meme temps
preoccupante.

Positief: omdat het toelaat dat meer Vlamingen en Franstaligen
toegang krijgen tot het openbaar ambt;

Positive: parce qu'elle permet ^ un plus grand nombre de
francophones et de neerlandophones d'avoir accfes a la fonction
publique;

Zorgwekkend: omdat het taalexamen herorienteert naar een
doelgroep en minder naar de algemene kennis.

Preoccupante: parce que 1'examen linguistique est recentre sur
un groupe-cible et moins sur la connaissance generale.

Kan de heer Minister mij laten weten:

Le ministre peut-il me dire:

- weike criteria werden gehanteerd door het Vast Wervingssecretariaat tot bepaling van de talenkennis?

- quels criteres le Secretariat permanent de recrutement a utilise
pour determiner la connaissance des langues?

- weike wijziging hij aan deze criteria heeft laten aanbrengen om
tot zijn voorstel en beslissing te komen?

- quelles modifications il a apporte a ces criteres pour parvenir a
sa decision et a sa proposition?

- in weike mate iemand die een taalexamen voor een bepaalde
doelgroep heeft afgelegd, ook toegang heeft tot een ambt welk
niet onder zijn doelgroep kan worden gekwalificeerd, en waarvoor
derhalve een specifiek taalexamen dient te worden afgelegd?

- dans quelle mesure le laureat d'un examen linguistique destine ^
un groupe-cible particulier a egalement acces a une fonction
exterieure a son groupe-cible et qui impose la reussite d'un
examen linguistique specifique?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat:

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre que:

- het vastleggen van de criteria zowel op hetjuridische, structurele
als proceduriele vlak wat de taalwetgeving betreft, tot de
exclusieve bevoegdheid van de federale wetgever behoort. De
. modaliteiten ervan werden in uitvoeringsbesluiten vastgelegd;

- la fixation des criteres tant au niveau juridique et structurel que
sur le plan de la procedure en matiere de legislation linguistique
releve de la competence exclusive du legislateur federal. Les
modalites en sont fix6es dans les arretes d'execution;

- mijn taak erin bestaat de inhoud en de procedure van de
taalexamens kenbaar te maken aan de gemteresseerde personen
en instellingen;

- ma tache consiste a communiquer le contenu et la procedure des
examens linguistiques aux personnes et aux institutions
interessees:

- een brevet behaald overeenkomstig een bepaald aitikel van de
taalwetgeving eveneens geldig is voor andere functies dan de
functie waarvoor de kandidaat het examen heeft afgelegd, wel te
verstaan binnen hetzelfde niveau.

- un brevet obtenu conformement a un article determine de la
legislation linguistique est egalement valable pour d'autres
fonctions que la fonction pour laqueile le candidat a subi 1'examen,
bien entendu au sein du meme niveau.
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Vraag nr. 261 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 7

december 1994 (Fr.):
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Question n° 261 de M. Francois Roelants du Vivier du 7

decembre 1994 (Fr.):

Comit6 van de Regio's - Aanwezigheid van de vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Comite des Regions-presence des representants de la Region
de Bruxelles-Capitale.

Het Comite van de Regio's heeft op 15 en 16 november 1994
zijn vijfde plenaire vergadering gehouden in de gebouwen van het
Europees Pariement te Brussel. Verschillende punten werden behandeld, waaronder het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot
wijziging van de richtlijn 85/337 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Le Comite des regions a tenu, les 15 et 16 novembre 1994, sa
cinquieme reunion pleniere dans les batiments du Pariement europeen
a Bruxelles. Divers points y ont ete debattus, dont la proposition
de directive du Conseil modifiant la directive 85/337 concemant
1'evaluation des incidences de certains projets publics et prives sur
1'environnement.

Kan de geachte minister me zeggen hoe de vertegenwoordigers
van het Gewest gestemd hebben over het verslag van mevr. Riedel
over het bovenvermelde voorstel voor een richtlijn?

Monsieur le ministre pourrait-il me faire savoir quel a ete le vote
des representants de la Region de Bruxelles a 1'egard du rapport de
Mme Riedel sur la proposition de directive susmentionnee?

1k zou ook de deelneming van de vertegenwoordigers van ons
Gewest op deze vijf vergaderingen willen kennen, namelijk de
aanwezigheid van de door de Regering aangewezen vaste en plaatsvervangende leden en hun eventuele initiatieven (uitgebrachte verslagen, gestelde vragen enz.).

Par ailleurs, je souhaiterais connaltre la participation des representants de notre Region lors de ces cinq reunions, a savoir la presence
des membres effectifs et suppleants designes par le gouvernement,
ainsi que leurs initiatives eventuelles (rapports attribues, questions
posees, etc.).

Antwoord:

Reponse:

1. De Brusselse vertegenwoordigers hebben niet deelgenomen aan
de stemming over het rapport van mevrouw Riedel, dat trouwens
met algemene stemmen werd goedgekeurd.

1. Les representants bruxellois n'ont pas participe au vote sur le
rapport de Madame Riedel, qui a d'ailleurs ete adopte a
1'unanimite.

2. Het Brusselse Gewest was vertegenwoordigd op de vijf vergaderingen.

2. La Region de Bruxelles-Capitale etait representee aux cinq
reunions.

3. Minister Jos Chabert is co-verslaggever geweest voor het advies
betreffende het Witboek over de groei, het concurrentievermogen
en de werkgelegenheid, dat op 28 September 1994 werd
goedgekeurd.

3. Le ministre Jos Chabert a ete co-rapporteur pour I'avis sur le
Livre Blanc sur la croissance, la competitivite et 1'emploi, qui a
ete approuve le 28 septembre 1994.

Vraag nr. 262 van deheer Jan DeBerlangeer d.d. 7 december
1994 (N.):

Question n° 262 de M. Jan De Berlangeer du 7 decembre 1994
(N.):

Ordonnantie betreffende de gewestbelasting voor 1992 van 23
jiili 1992.

Ordonnance du 23 juillet 1992 relative a la taxe regionale
pour 1992.

Volgens deze ordonnantie, betreffende de Gewestelijke Belasting
zijn de personeelsleden van consulaten en ambassades niet belastbaar,
alsook de ambtenaren van NAVO en IMS. Dit terwiji BVB
gehandicapten wel de belasting moeten betalen.

L'ordonnance relative a la taxe regionale dispose que la taxe n'est
due ni par les membres du personnel des consulats et des
ambassades, ni par les fonctionnaires de 1'OTAN et de 1'IMS alors
que les handicapes, par exemple, doivent s'en acquitter.

Nochtans in een schrijven van 11 december 1990 schreefde heer
Minister van Buitenlandse zaken in een brief gericht aan de
diplomatieke missies dat deze belasting door iedereen moest worden
betaald.

Or, dans une lettre adressee le 11 decembre 1990 aux missions
diplomatique, le ministre des Affaires etrangeres precisait que tout
le monde doit payer cette taxe.

Graag vernam ik van de heer Minister waarom bovenvermelde
personeelsleden en ambtenaren toch vrijgesteld zijn van de
Gewestelijke belasting.

Je souhaiterais que le ministre me dise pourquoi les membres du
personnel et fonctionnaires mentionnes plus haut sont neanmoins
exoneres de la taxe regionale.

Antwoord: Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de
Agglomeratiebelasting 1990 en de Gewestbelasting 1992.

Reponse: II y a lieu de faire une difference entre la taxe
d'Agglomeration 1990 et la taxe regional 1992.

De Agglomeratiebelasting 90 werd beschouwd als een retributie
en die retributie dient eveneens betaald door de personen met

Le taxe d'Agglomeration 90 est consideree comme une retribution
et cette retribution doit egalement etre acquittee par les personnes
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diplomatiek statuut. Dit werd bevestigd door de brief van 11
december 1990 uitgaande van Buitenlandse Zaken.

possedant un statut diplomatique. Ceci a d' ailleurs ete confirm6 par
la lettre du 11 decembre 1990 emanant du Ministere des Relations
exterieures.

De Gewestbelasting 1992 wordt niet beschouwd als retributie.
Alhoewel de ordonnantie geen vrijstelling voorziet, kan personeel
met diplomatiek statuut vrijstelling bekomen op basis van de
Conventie van Wenen van 1961.

La taxe regionale 1992 n'est pas consideree comme etant une
retribution. Bien que 1'ordonnance ne prevoit pas de derogation, Ie
personnel a statut diplomatique peut, quant \ lui, obtenir derogation
de paiement sur base de la Convention de Vienne de 1961.

Minister belast met Huisvesting,
Leefnulieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

Vraag nr. 266 van de heer Alain Adriaens d.d. 25 juni 1993
(Fr.):

Question n° 266 de M. Alain Adriaens du 25juin 1993 (Fr.):

De investeringen voor de waterzuivering en de participatie van
het Vlaams Gewest.

Les investissements pour reparation des eaux et la participation de la Region flamande.

In het ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de
middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor
hetjaar 1993 staat in titel III, de storting van een bedrag van 171
miljoen frank aan het fonds voor de behandeling van afval water als
participatie van het Vlaams Gewest in de bouw en de working van
zuiveringsstations.

Dans Ie projet d'ordonnance ajustant Ie budget des voies et
moyens de la Region de Bruxelles-Capitale pour 1'annee 1993, on
voit apparaTtre au titre III, Ie versement d'une somme de 171 millions de francs au Fonds pour Ie traitement des eaux usees, en tant
que participation de la Region flamande a la realisation des stations
d'epuration et a leur fonctionnement.

In verband met deze post wens ik de Minister de volgende vragen
te stellen:

En relation avec ce poste, je souhaite poser au ministre les questions qui suivent:

- Hoe groot is het totale bedrag, voor de periode van 1982 (hetjaar
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)?

- De 1982 (annee ou rut decide Ie plan directeur pour 1'epuration
des eaux en Region bruxelloise) a 1992, quel est Ie montant global
des ordonnancements realises par la Region bruxelloise pour
1'epuration des eaux (collecteur et debut des travaux de la station
sud)?

- Hoe groot is, met toepassing van de sedert 1982 aanvaarde en in
1990 ondertekende verdeelsleutel, het door het Vlaamse Gewest
verschuldigde bedrag:

- En appliquant la cle de repartition acceptee depuis 1982 et signee
en 1990, quelle est la somme due par la Region flamande?

- Hoeveel werd reeds gestort en wanneer?

- Quelle somme exacte a deja ete versee a cette date?

- Heeft u vaste beloften wat de storting van de op de begroting
1993 ingeschreven 171 miljoen betreft?

- Avez-vous des promesses fermes pour Ie versement des 171
millions inscrits au budget pour 1993?

- Weike maatregelen heeft u getroffen opdat de stortingen in de
toekomst vluggerzouden geschieden dan in het verleden, watde
viotte vooruitgang van de werken zeker heeft gehinderd?

- Quelles dispositions avez-vous prises pour que les versernents
futurs soient plus rapides que cela ne fut Ie cas dans Ie passe, ce
qui a certainement handicape la bonne marche des travaux?

Antwoord; Het totaal bedrag van de door het Brussels Gewest
uitgevoerde ordonnanceringen voor de afvalwaterzuivering tussen
1982 en 1992 beloopt ongeveer 1 miljard BE

Reponse: Le montant total des ordonnancements realises par la
Region bruxelloise pour 1'epuration des eaux usees entre 1982 et
1992 s'est eleve a environ 1 milliard de Fb.

De door het protocolakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en het Vlaams Gewest voorziene verdeelsleutel was 11.68%.
Het Vlaams Gewest heeft ons op 31 december 1992 de som van
112.5 miljoen overgemaakt voorde werken uitgevoerd tussen 1982
en 1992.

La cle de repartition prevue par le protocole d'accord entre la
Region de Bruxelles-Capitale et la Region flamande etant de 11.68%,
la Region flamande nous a verse en date du 31 decembre 1992 la
somme de 112,5 millions pour les travaux realises entre 1982 et
1992.

Een bijkomend bedrag van 26.7 miljoen werd in april 1994 gestort
voorde werken uitgevoerd in 1993, hetgeen ons momenteel brengt

Un montant supplementaire de 26.7 millions a ete verse en avril
1994 pour les travaux effectues en 1993, ce qui nous mene a un
montant total de 139,2 millions vers6 a cejour.

op een totaal bedrag van 139.2 miljoen.
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De afrekening voor de werken uitgevoerd in 1994 zai op het
einde van hetjaarplaatsvinden.

Le decompte pour les travaux realises en 1994 se fera classiquement en fin d'annee.

Alhoewel de stortingen mekaar sinds 1992 opvolgen is het
duidelijk dat de werken die ten voordele van het Vlaams Gewest
moeten worden uitgevoerd slechts zullen uitgevoerd worden indien
het gehele bedrag dat zai worden gevorderd in de komendejaren is
betaald.

Quoique les versements se suivent depuis 1992, il est clair que
les travaux qui dot vent etre effectues au profit de la Region flamande
ne le seront que lorsque celle-ci aura paye 1'integralite des sommes
qui lui seront reclamees dans les annees a venir.

Vraag nr, 294 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 4 februari
1994 (N.):

Question n° 294 de M. Walter Vandenbossche du 4 fevrier
1994 (N.):

Aanduiding van kwetsbare zones in het kader van de Europese
nitraatrichtlijn.

Designation de zones vulnerables dans le cadre de la directive
europeenne concernant les nitrates.

Volgens de Europese nitraatrichtlijn (richtlijn van de Raad van 12
december 1991 inzake de bescherming van water, tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen - 91/676/EEG) dienen
binnen een periode van 2 jaar na de kennisgeving van deze richtlijn
de lidstaten kwetsbare zones aan te duiden. Voor de kwetsbare
zones moeten de lidtstaten binnen de 2 jaar na de eerste aanduiding
actieprogramma's opstellen. Teneinde voor alle waters een algemeen
beschermingsniveau te bieden tegen verontreiniging, moeten de
lidstaten binnen de 2 jaar na de kennisgeving van deze richtlijn een
code of codes van goede landbouwpraktijken opstellen. De landbouwers kunnen deze codes op vrijwillige basis toepassen.

Conformement a la directive europeenne sur les nitrates (directive du Conseil du 12 decembre 1991 concernant la protection des
eaux centre la pollution par les nitrates a partir de sources agricoles
- 91/676/CEE), les Etats membres doivent designer, dans un delai
de deux ans a dater de la notification de cette directive, des zones
vulnerables. Les Etats membres doivent etablir des programmes
d'actions portant sur les zones vulnerables dans un delai de deux ans
a compter de la designation initiale. En vue d'assurer, pour toutes
les eaux, un niveau general de protection centre la pollution, les
Etats membres doivent etablir, dans un delai de deux ans a dater de
la notification de cette directive, un ou des codes de bonne pratique
agricole qui pourront etre mis en oeuvre volontairement par les
agriculteurs.

Graag had ik van de Minister vernomen of deze kwetsbare zones
in Brussel in het kader van de Europese nitraatrichtlijn reeds werden
aangeduid?

Je souhaiterais que le ministre me dise si ces zones vulnerables
ont deja ete designees a Bruxelles dans le cadre de la directive
europeenne sur les nitrates?

Zoja, wanneer? Door wie? Op basis van weike criteria? Wat was
de inbreng van de Minister terzake?

Si tel est le cas, a quelle date? Par qui? Sur la base de quels
criteres? Quel a ete 1'apport du ministre en la matiere?

Zo neen, wanneer zai de afbakening gebeuren? Door wie? Op
basis van weike criteria? Welk standpunt heeft de Minister terzake?

Si tel n'est pas le cas, quand se fera la delimitation? Par qui? Sur
la base de quels criteres? Quelle est la position du ministre en la
matiere?

Graag had ik van de Minister vemomen of in deze aangelegenheid
het door de Sint-Michielswetten voorgeschreven overleg tussen de
gewesten en de federale Minister van Landbouw heeft plaatsgehad
of zai plaats hebben, daar het maatregelen betreft die een weerslag
hebben op het landbouwbeleid?

Je souhaiterais que le ministre me dise si la concertation entre les
Regions et le ministre federal de 1'agriculture prevue par 1'accord de
la Saint-Michel a eu lieu on aura lieu en cette matiere, puisqu'il s'agit
de mesures qui ont des r6percussions sur la politique agricole.

Antwoord: De technische ad hoc commissie Noordzee heeft in
haarjaarlijks verslag 1993 (biz. 25) gesteld dat het algemeen verlies
van stikstofdoor de landbouwsektor in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest niet bestaand was.

Reponse: La Commission technique ad hoc Mer du Nord dans
son rapport annuel 1993 (p. 25) a estime que la perte globale d'azote
par le secteur agricole de la Region de Bruxelles-Capitale etait nulle.

Deze stelling lijkt realistisch in de zin dat de landbouwaktiviteit
in het Brussels Gewest te verwaarlozen is.

Cette estimation semble realiste dans la mesure ou 1'activite
agricole en Region bruxelloise est negligeable. U n'y a done pas lieu
de designer des zones vulnerables dans la Region.

De codes van de goede landbouwpraktijken hebben als voorwerp
het nemen van preventieve maatregelen om latere vervuiling te
vermijden,

. Les codes de bonne pratique agricole ont typiquement comme
objet la prise de mesures preventives pour eviter des pollutions
ulterieures.

De totale gebruikte landbouwoppervlakte in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt niet meerdan 5% van de
totale oppervlakte van het Gewest en is geleidelijk teruggaand met
52% ten opzichte van 1982.

Or la superficie agricole utile en Region de Bruxelles-Capitale ne
represente plus que 5% de la superficie totale de la Region et est en
regression de 52% par rapport a 1982.
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De landbouwaktiviteit daalt dus snel en onvermijdelijk tengunste
van hetzij de stedebouw hetzij de aanleg van reservaten of
natuurgebieden zonder landbouwaktiviteit.

L'activite agricole est done en regression rapide et ineluctable au
profit soit de 1'urbanisation, soit de la creation de reserves ou sites
naturels sans activite agricole.

Een preventieve aktie zoals de opstelling van codes van goede
landbouwpraktijken zou dus overbodig zijn.

Une action preventive comme 1'instauration de codes de bonne
pratique agricole serait done superfine.

Vraag nr. 343 van de heer Alain Adriaens d.d. 24 oktober 1994
(Fr.):

Question n° 343 de M. Alain Adriaens du 24 octobre 1994
(Fr.):

Afwijkingen van de ordonnantie betreffende het gebruik van
pesticiden.

Derogations a I'ordonnance relative a {'utilisation des pesticides.

De Regering heeft in mei aan de Brusselse Raad voor Leefmilieu
een tweeledige vraag tot afwijking voorgelegd inzake het gebruik
van pesticiden op openbare plaatsen:

En mai dernier. Ie gouvernement soumettait au Conseil de
1'environnement de la Region de Bruxelles-Capitale une double
demande de derogation pour 1'utilisation de pesticides sur les lieux
publics:

1) rodenticiden in de openbare groene ruimten;
2) toevoegen van imazapyr en amitrol aan de lijst van de
toegelaten herbiciden.

1) rodenticides dans les espaces verts publics;
2) ajout de 1'imazapyr et de 1'amitrole a^ la liste des herbicides
autorises.

Werden deze afwijkingen aanvaard en in een besluit vastgelegd?

Ces derogations ont-elles ete acceptees et traduites en arrete?

Zo ja, wat is de datum van dit besluit en de datum van
bekendmaking in hetStaatsblad7

Dans 1'affirmative, quelle est la date de cet arrete et celle de sa
parution au Moniteur belge7

Waarom wordt het gebruik van rodenticiden voorgesteld ? Ze
vormen een bedreiging zowel voor de huisdieren als voor de kleine
in het wild levende zoogdieren (het gebruik ervan vormt dus ook een
inbreuk op de ordonnantie van 29 augustus 1991 die verbiedt alle in
het wild levende soorten te doden ofte verstoren).

Pourquoi proposer 1'emploi de rodenticides dans les espaces
verts alors qu'ils constituent une menace aussi bien pour les animaux
domestiques que pour les petits mammiferes sauvages (ce qui
contrevient done aussi a I'ordonnance du 29 aoflt 1991 qui interdit
de tuer ou de perturber toutes les especes sauvages)?

Waarom wordt het gebruik van de twee bovenvermelde herbiciden
voorgesteld hoewel een vorige vraag tot afwijking verworpen werd
en de produkten een duidelijke gevaar betekenen. Imazapyr lost
zeer goed op in water en kan het oppervlakte- en grondwater
vervuilen; amitrol is mutageen en kankerverwekkend (klasse 2B van
de International Agency for Research on Cancer).

Pourquoi proposer 1'utilisation des deux herbicides precites alors
qu'ils avaient ete rejetes lors d'une precedente demande de derogation
et qu'ils sont manifestement dangereux: 1'imazapyr etant tres soluble dans 1'eau risque de polluer les eaux superficielles et profondes
et 1'amitrole est mutagene etcancerigene (classe 2B de 1'International
Agency for Research on Cancer).

Anhvoord: Ik bevestig aan het geachte lid dat er afwijkingen van
de ordonnantie betreffende het gebruik van pesticiden werden
gevraagd.

Reponse: Je confirme a^ 1'honorable membre que des derogations
a I'ordonnance relative a 1'utilisation de pesticides ont ete demandees.

Volgens de van kracht zijnde procedure (het gaat om ministeriele
besluiten) werden deze aanvragen vooraf, door advies, aan de
Brusselse Hoge Raad voor het Natuurbehoud voorgelegd.

Selon la procedure en vigueur (il s'agit d'arrete's ministeriels), ces
demandes ont ete prealablement soumises & 1'avis du Conseil
superieur bruxellois de la conservation de la nature.

De nominale besluiten werden op 3 augustus 1994 in hetBelgisch
Staatsblad bekendgemaakt.

Les arretes nominaux ont ete publics au Moniteur beige en date
du3 aoQt1994.

Meerdere redenen hebben de wijzigingen gemotiveerd die aan de
initiele Ministeriele Besluiten werden aangebracht;

Plusieurs raisons ont motive les changements apportes aux arretes
ministeriel initiaux:

1. Bepaalde technische verbeteringen werden ingevoerd op het
vlak van het opstellen van de teksten. Om inderdaad eike verkeerde
interpretatie door de gebruikers te vermijden, leek het mij nuttig
specifieke paragrafen te creeren voor type produkten waarvan de
gebruikswijzen zeer verschillend zijn (bv.: insecticiden, herbiciden).

1. Certaines ameliorations techniques ont ete introduces au niveau
de la redaction des textes. En effet, pour eviter toute interpretation
erronee par les utilisateurs, il m'est apparu utile de creer des
paragraphes specitlques pour des types de produits dont les modes
d'application sont extremement differents (ex.: insecticides - herbicides).

2. Ingevolge meerdere kiachten van onder meer de gemeentediensten betreffende de toename van ratten in bepaalde groene

2. Suite a plusieurs plaintes emanant notamrnent des services
communaux concernant la proliferation des rats dans certains espaces
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ruimten, heb ik beslist om, omwille van openbare hygienische
voorschriften (mijn deontologie als Minister van Leefmilieu verplicht
mij hiertoe) de mogelijkheid om rodenticiden te gebmiken, opnieuw
in te voeren, indien dit gerechtvaardigd is. Dit geldt eveneens in de
groene ruimten.
Terzake lijkt het mij nuttig te vermelden dat:
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verts, j'ai decide par mesure de salubrite publique (ma deontologie
de ministre de 1'environnement m'y oblige) de reintroduire la
possibility d'utilisation des rodenticides lorsque cela se justifie y
compris dans les espaces verts.
A cet egard, il me semble utile de signaler que:

a) In tegenstelling tot de heersende opvatting, worden de rodenticiden, die momenteel in Belgie erkend zijn, in de minst toxische
lijsten opgenomen: de niet-gerangschikte produkten (de grote
meerderheid) ofde produkten van lijst B. Deze produkten zijn
eveneens voorzien van afstotende kenmerken voor de meeste
huisdieren en een groot deel van de wilde fauna (kleur, geur,
wansmakelijkheid, enz...).

a) Contrairement aux idees recues, les rodenticides actuellement
agrees en Belgique sont places dans les classes de toxicite les
plus faibles; produits non classes (lagrande majorite) ou produits
de classe B. Ces produits sont egalement dotes de proprietes de
repulsivite vis-a-vis de la plupart des animaux domestiques et
d'une large partie de la faune sauvage (couleur, odeur, inappetence,
etc...).

b) Het besluit bevat een vermelding inzake voorzichtigheid en geeft
de vereiste raadgevingen inzake de veiligheidsmaatregelen die
moeten worden in acht genomen door de gebruikers van
rodenticiden (artikel 1, § 1 - C).

b) L'arrete contient une mention de prudence et donne les conseils
necessaires en matiere de regles de securit6 & respecter par les
applicateurs de rodenticides (article I", § 1 - c).

3. Het bijvoegen van twee bijkomende herbiciden, imazapyr en
amitrol, werd enkel goedgekeurd in het besluit tot afwijking, bestemd
voor de «NMBS»-gebruiker die hierom een met redenen omkleed
verzoek indiende.

3. L'introduction des deux herbicides supplementaires, 1'imazapyr
et 1'amitrole, a uniquement ete adoptee dans I'arret^ de derogation
destine a 1'utilisateur «SNCB» qui en a fait la demande motivee.

De rechtvaardigingen ingeroepen door de NMBS, die ik heb
weerhouden, zijn voornamelijk:

Les justifications evoquees par la SNCB que j'ai retenues sont
principalement:

a) De noodzaak om zich te conformeren aan de in de twee andere
gewesten van kracht zijnde wetgevingen, gelet op het stervormig
spoorwegnet (dit enkel voor twee herbiciden, voorgesteld als
zijnde onontbeerlijk). Het is inderdaad economisch en praktisch
ondenkbaar de inhoud van de vasten te wijzigen telkens de
onkruidverdelgingstrein de talrijke «gewestgrenzen» overschrijdt.

a) La necessite de s'aligner sur les legislations en vigueur dans les
deux autres Regions vu la configuration «en etoile» du reseau de
chemin de fer, (ceci uniquement pour deux herbicides totaux,
presentes comme incontournables). II est en effet economiquement et pratiquement inconcevable de changer Ie contenu des
cuves a chacun des multiples passages des «frontieres regionales»
par Ie train de desherbage!

b) Het tekort, in het initieel besluit, aan efficiente totale herbiciden:
een enkel type schoonmaakprodukt (glyfosaat) en een enkel
blijvend type (diuron) zou vroeg of laat geleid hebben tot
weerstandsproblemen bij de pothoofdplanten. Een zekere
afwisseling voor de toepassing van herbiciden wordt inderdaad
aangeraden door alle deskundigen, aangezien het verwerven van
een weerstand door de planten, aanzet tot de welbekende reflex
van de overdosering van produkten.

b) Le deficit, dans 1'arrete initial, d'herbicides totaux efficaces: un
seui de type nettoyant (le glyphosate) et un seui de type remanent
(le diuron) aurait tot ou tard amene des problemes de resistance
acquise chez les adventices. Une certaine alternance pour
1'application des produits herbicides est en effet conseillee par
tous les specialistes, 1'acquisition de resistances provoquant une
attitude reflexe bien connue de surdosage important des produits!

c) Het momenteel niet bestaan van ernstige altematieve bestrijdingsmiddelen inzake de onkruidverdelging langs de spoorwegen:

c) L'inexistence, actuellement, de moyens serieux de lutte alternative en matiere de desherbage des voies des chemins de fer;

- de mechanische onkruidverdelging is fysisch onmogelijk op
het ballast;

-le desherbage mecanique est physiquement impraticable sur
le ballast;

- de termische onkruidverdelging is veel te traag en veroorzaakt
belangrijke brandrisico's;

- le desherbage thermique est beaucoup trop lent et provoque
des risques d'incendie importants;

- het niet-verdelgen halveert de levensduur van het stabilisatieballast;

- le «non-desherbage» reduit de moitie la duree de vie du ballast
de stabilisation;

- de integrate betonnering van het ballast is zeker, op zich, geen
wenselijke opiossing; het zou daarenboven een grote
geluidsoverlast veroorzaken alsook een zeer hoge kostprijs.

- le betonnage integral du ballast n'est certainement pas une
solution souhaitable en soi; il provoquerait de plus 1'apparition
d'une pollution sonore accrue et un coQt extremement eleve.
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Vraag nr. 347 van Mevrouw Annick de Ville do Goyet d.d. 21
november 1994 (Fr.):

Question n° 347 de Mme Annick de Ville de Goyet du 21
novembre 1994 (Fr.):

De overeenkomst tussen de Minister en de vereniging SOS
Kauwberg.

Convention etablie entre Ie ministre et I'association SOS
Kauwberg.

Ingevolge de bescherming van de Kauwberg (22 ha) heeft de
Minister met de v.z.w. SOS Kauwberg een overeenkomst gesloten
waarvan de doelstellingen in hoofdzaak aansluiten bij de definitie
van de op het terrein te voeren acties.

Suite au classement de 22 hadu Kauwberg, Ie ministre a accorde
a 1'a.s.b.l. SOS Kauwberg une convention dont les objectifs
s'attachent essentiellement a la definition des actions a mener sur Ie
site.

In zijn artikel van 5/6 november, berichtte het dagblad "La
Lanterne" over een partnershipovereenkomst met een v.z.w. met
een sociale roeping om op het terrein een deel van de zware werken
uit te voeren.

Dans son article du 5-6 novembre 1994, Ie journal La Lanteme
evoquait un partenariat avec une a.s.b.l. a vocation sociale pour
realiser une partie des gros travauK sur Ie site.

Kan de Minister mij zeggen weike vereniging werd geselecteerd?
Op basis van weike criteria? In welk bedrag er werd voorzien voor
de onderaanneming van de zware uit te voeren werken? Hoe de
Raad van Bestuur van de v.z.w. is samengesteld?

Le ministre peut-il me preciser quelle est 1'association
selectionnee? Selon quels criteres? Quel est le montant prevu pour
la sous-traitance des gros travaux a effectuer? Quel le est la composition de son conseil d'administration?

Antwoord: De overeenkomst, gesloten met de v.z.w. «SOS
Kauwberg» en die door het geachte lid wordt aangehaald, bepaalt
dat, in toepassing van het beheerplan (voornaamste voorwerp van
de overeenkomst), de werken op de site zullen worden uitgevoerd
door een vereniging met een «sociaal doel».

Reponse: La convention passee avec 1'a.s.b.l. «SOS Kauwberg»
citee par 1'honorable membre stipule qu'en application du plan de
gestion (objet principal de la convention), des travaux seront realises
sur le site par une association ^. «vocation sociale».

Een contractuele clausule voorziet dat het uitvoeren van de
werken verbonden is aan het voorafgaandelijk akkoord van de
eigenaars van de percelen van de site van de Kauwberg.

Une clause contractuelle prevoit que la mise en oeuvre de travaux
est liee a 1'accord prealable des proprietaires des parcelles du site du
Kauwberg.

Tot op heden, kon er geen akkoord worden afgesloten tussen
deze laatsten en de v.z.w. «SOS Kauwberg» (hetgeen mij ten zeerste
spijt).

A ce jour, aucun accord entre ces derniers et 1'a.s.b.l. «SOS
Kauwberg» n'a pu etre entering (je le regrette sincerement).

Aangezien de overeenkomst op 31 december 1994 eindigt, lijkt
het mij weinig waarschijniijk dat de werken zoals voorzien nog
zouden kunnen worden uitgevoerd.

La convention se terminant le 31 decembre 1994, il me paraTt
peu probable que les travaux puissent encore etre realis6s tels que
prevus.

Ik beschouw bijgevolg het laatste deel van de vraag van het geachte
lid als zijnde zonder voorwerp.

Je me pennets par consequent de considerer la derniere partie de
la question de 1'honorable membre sans objet.

Vraag nr. 349 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 2
december 1994 (Fr.):

Question n° 349 de M. Stephane de Lobkowicz du 2 decembre
1994 (Fr.):

Verkoop van wild door de diensten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Vente de gibier par les services de la Region de BruxelIesCapitale.

Het weekblad PAN van 9 november 1994 verklaart dat op
donderdag 3 november jongstleden, even voor 12.30 u, op de hoek
van de Waversesteenweg en de Vorstlaan, een grijze besteiwagen
van het merk Toyota, waarop de Iris als symbool van het
Hoofdstedelijk Gewest en het opschrift van de dienst Waters en
Bossen aangebracht waren, plots halt heeft gehouden voor het restaurant op de hoek van deze twee straten. Een man is uit de wagen
gestapt met een everzwijn op de schouder, dat gedeeltelijk met de
alombekende vuilniszak van het Gewest bedekt was. Hij is het
restaurant binnengelopen, heeft er zijn lading achtergelaten en is
onmiddellijk vertrokken.

L'hebdomadaire «PAN» du 9 novembre 1994 releveque lejeudi
3 novembre dernier, peu avant 12 h 30, & 1'angle de la chaussee de
Wavre et du boulevard du Souverain, une camionnette de couleur
grise de marque Toyota, ornee de 1'iris symbolisant la Region
bruxelloise, portant 1'inscription «Administration des eaux et forets»,
s'est arretee brusquement devant le restaurant situe a 1'angle de ces
deux arteres. Un homme en est descendu portant sur son epaule la
depouille d'un sanglier, partiellement recouverte du fameux sacpoubelle de la Region. L'homme s'est engouffre dans le restaurant, y
a depose sa charge et est reparti aussitot.

Kan de geachte minister:

L'honorable ministre pourrait-il:
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1. Deze feiten bevestigen?

1. Me confirmer les faits?

2. De opbrengst van de verkoop bekendmaken evenals de post van
de boekhouding waarop ze werd ingeschreven?

2. Me communiquer Ie montant de la transaction et m'indiquer de
quelle inscription comptable elle a fait 1'objet?

3. Uitleggen hoe de medecontractant van het Gewest gekozen is?

3. Me communiquer comment a ete choisi Ie co-contractant de la
Region?

4. Uitleggen ofde hierboven beschreven gebeurtenis een gewoonte
is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

4. Me preciser si 1'episode decrit ci-dessus est pratique courante en
Region de Bruxelles-Capitale?

5. De wettelijke basis ervan verduidelijken?

5. Sur quelle base legale elle s'appuie?

Antwoord: Ik bevestig aan het geachte lid de feiten vermeld in het
tijdschrift «PAN».

Reponse: Je confirme a 1'honorable membre les faits relates dans
1'hebdomadaire «PAN».

Dit pamflet dient echter te worden gerelativeerd en er moet worden
gewezen op het feit dat:

II convient toutefois de donner juste mesure au pamphlet et
signaler:

- de boswachter; waarover sprake, in eigen naam heeft gehandeld;

- que Ie garde forestier dont question a agi en son propre nom;

- hij door de leidende ambtenaren van het BIM werd geTdentificeerd;

- qu'il a etc identifie par les fonctionnaires dirigeants de 1'IBGE;

- een disciplinaire procedure aan de gang is.

- qu'une procedure disciplinaire est en cours.

De disciplinaire procedure houdt in dat momenteel geen enkel
bijkomend gegeven mag worden verspreid, teneinde het naleven van
de rechten van de verdediging van de beambte te waarborgen.

La procedure disciplinaire implique qu'a 1'heure actuelle aucun
element supplementaire ne peut etre divulgu6 afin de garantir Ie
respect des droits de defense de 1'agent.

Minister belast met Economie

Ministre de I'Economie

Vraag nr. 170 van de heer Paul Galand d.d. 26 mai 1994 (Fr.):

Question n° 170 de M. Paul Galand du 26 mai 1994 (Fr.):

De gevolgen voor de oiidernemingen van het Gewest van het
satellietprogramma SPOT 4.

Les retombees pour les entreprises de la Region du programme
satellite SPOT 4.

In het kader van het satellietprogramma SPOT 4 zouden
meetinstrumenten aan boord van de satelliet ertoe moeten bijdragen
totde uitvoering van de resoluties van de Conferentie van de Verenigde
naties van Rio de Janeiro over het leefmilieu en de ontwikkeling.

Dans Ie cadre du programme satellite SPOT 4, des instruments
de mesure embarques a bord du satellite devront permettre d'aider a
la realisation des resolutions de la Conference des Nations-Unies de
Rio de Janeiro sur 1'environnement et Ie developpement.

De Belgische bijdrage voor de periode 1994-1997 bedraagt 500
miljoen frank.

La participation beige s'eleve a 500 millions de francs pour la
periode 1994-1997.

De bestellingen worden over de drie gewesten verdeeld.

Des commandes seront reparties dans les trois Regions.

Kan de Minister me zeggen of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest initiatieven neemt om de Brusselse ondernemingen een
grotere rol in dit project te laten spelen? Zoja, weike?

Le ministre peut-il me dire si la Region de Bruxelles-Capitale
prend des initiatives pour que des entreprises bruxelloises puissent
renforcer leur participation a ce projet? Et si oui, lesquelles?

Zijn Brusselse universitaire onderzoeksteams bij dit project
betrokken?

Des unites de recherche universitaires bruxelloises sont-elles
impliquees dans ce projet?

Weike rolt speelt de v.z.w. Technopool terzake?
Antwoord: De materies en het programma genoemd door het
geacht lid behoren niet tot de bevoegdheden van de regionale minister voor Economie en Wetenschappelijk Onderzoek met economische
finaliteit; ik heb navraag gedaan bij de Federale Administratie, die

Quel role 1'a.s.b.l. Technopole remplit-elle a ce sujet?
Reponse: Les matieres et le programme mentionnes par 1'honorable
membre ne dependant pas des competences du ministre regional de
1'economie et de la recherche scientifique a finalite economique,j'ai
fait interroger 1'Administration federale dont releve le programme
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zich met het SPOT-programma bezighoudt,en meer bepaald bij de
Dienst van wetenschappelijke en technische zaken van het federaal
Ministerie van Wetenschapsbeleid.

SPOT, ^ savoir Ie Service des affaires scientifiques et techniques du
ministere federal de lapolitique scientifique.

Tot op heden werd geen enkel antwoord ontvangen en werd een
nieuwe aanvraag ingediend.

A cejour, aucune reponse n'a ete recue et une nouvelle demande
d'information a ete transmise.

Wat de rol van Technopol betreft, heeft Technopol de informatie
verspreid in zijn publikaties en vele contacten die zij heeft met de
Brusselse ondememingen en universiteiten.

En ce qui concerne Ie r61e de Technopole, celle-ci ajoue; son r61e
de diffusion de 1'information a travers ses publications et les nombreux contacts qu'elle a avec les entreprises et universites bruxelloises.

Bij mijn weten is het zo dat indien Brusselse ondememingen
actief zijn in verschillende Europese programma's, het SPOTprogramma niet op de lijst staat.

Toutefois, a ma connaissance, si des entreprises bruxelloises sont
actives dans differents programmes europeens, Ie programme Ie
SPOT ne figure pas au nombre de ceux-ci.

Indien ik een antwoord mocht ontvangen vanwege de Federale
Administratie, zai ik dit persoonlijk aan het geacht lid overmaken.

Si une reponse me parvient de 1'Administration federate, je ne
manquerai pas de la transmettre personnellement a 1'honorable
membre.

Vraag nr. 174 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 29
augustus 1994 (Fr.):

Question n° 174 de M. Francois Roelants du Vivier du 29juillet
1994 (Fr.):

N.v. Isy Brachot in liquidatie.

Liquidation de la s.a. Isy Brachot.

Bij het doornemen van hetjaariijks verslag van de GIMB neb ik
kunnen vaststellen dat de n.v. Isy Brachot voor het boekjaar 1993
bij de holdingmaatschappijen ingedeeld wordt.

En parcourant !e rapport annuel 1993 de la SRIBJ'ai pu constater
que la s.a. Isy Brachot y figurait au titre des societes en portefeuille
pourl'exercice 1993.

Er wordt nochtans in de voorstellingsrubriek van deze n.v. op
gewezen dat zij in vrijwillige liquidatie is gegaan. Op basis van deze
informatie verkregen uit andere bronnen heb ik mij op 28 januari
1994 via de procedure van de mondelinge vragen bij de minister
geTnformeerd over wat er zou gebeuren met de obligatielening van
15 miljoen frank die door de GIMB aan de n.v. Isy Brachot toegekend
werd.

Toutefois, il est indique; dans la rubrique presentant cette s.a.
qu'elle s'est mise en liquidation volontaire. C'est precisement sur la
base de cette information obtenue & d'autres sources que Ie 28 janvier
1994 je me suis enquis aupres du ministre, par la procedure des
questions orales, du devenir de 1'emprunt obligataire de 15 millions
consenti par la SRIB a la s.a. Isy Brachot.

Ik zou graag weten, als aanvulling bij het antwoord dat de minister toen gegeven heeft, of het gebouw van Constellation Invest,
dochtermaatschappij van de n.v. Isy Brachot, gerealiseerd werd en
of het verzoek tot de tegeldemaking van het pand, bestaande uit
schilderijen, ingediend werd en tot een resultaat geleid heeft.

II me serait agreable de savoir, complementairement & la reponse
donnee par M. Ie ministre a 1'epoque, si 1'immeuble detenu par
Constellation Invest, filiale d'lsy Brachot s.a., a ete realise; et si la
requete en realisation du gage, constitue de tableaux, a ete deposee et
a abouti.

Antwoord: Het antwoord op de vraag van het geacht lid vraagt
om de grootste voorzichtigheid, vermits thans procedures aan de
gang zijn, die meer bepaald de tot liquidatiebrenging van vennootschap
Isy Brachot beogen.

Reponse: La reponse a la question de 1'honorable membre appelle
la plus grande prudence, puisque des procedures sont actuellement
en cours visant notamment la mise en liquidation de la societe Isy
Brachot.

De GIMB laat mij weten dat de te gelde making van het gebouw,
evenals de te gelde making van het pand bestaande uit schilderijen,
thans wordt onderzocht.

La SRIB m'informe cependant de ce que la realisation de 1'immeuble
ainsi que celle du gage constitue; de tableaux est actuellement a 1'etude.

Algemeen beschouwd dient vermeld te worden dat de GIMB in
dit dossier geen leidende positie bekleedt omdat haar financiele
tussenkomst veel zwakker is dan die van de andere schuldeisers.

II faut noter d'un point de vue general que la SRIB n'a pas dans ce
dossier une position de leader dans la mesure ou son intervention
financiere est beaucoup plus faible que celle des autres creanciers.

De GIMB verzekert mij evenwel dat zij voorzorgsmaatregelen
neemt opdat de te gelde making van de onderpanden zo strikt mogelijk
zou aansluiten bij de verdediging van haar belangen.

Elle m'assure toutefois qu'elle prend toutes les precautions d'usage
afm que la realisation des gages soit la plus conforme a la defense de
ses interests.
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Vraag nr. 177 van de heer Paul Galand d.d. 5 oktober 1994
(Fr.);

Question n° 177 de M. Paul Galand du 5 octobre 1994 (Fr.):

Het project voor de bouw van een gemtegreerd agro-industrieel
park op het Kemiraterrein en de duurzame ontwikkeling.

Projet de developpement d 'un pare agro-industriel integre sur
Ie site de Kemira et Ie developpement durable.

Volgens de informatie die de minister-voorzitterons betreffende
de Technopool heeft verstrekt, wordt er momenteel in de agroalimentaire pool van Technopool gewcrkt aan een project voor de
aanleg van een gemtegreerd agro-industrieel park. Het moet een
compensatie zijn voor de hogere financiele en vastgoedkosten in
Brussel en moet aldus voorkomen dat ondernemingen uit deze sector het Brussels Gewest verlaten.

Suivant les informations transmises par Ie ministre, president de
Technopole, un projet de developpement d'un pare agro-industriel
integre a etc initie au sein du Pole agro-alimentaire de Technopole. II
vise a compenser les couts financiers et immobiliers plus importants
a Bruxelles et eviter ainsi des delocalisations d'entreprises de ce
secteurhors de la Region bruxelloise.

De verwezenlijking is in handen van de GOMB. Het gaat om een
belangrijk project voor de gewestelijke economie, zowel wat de
werkgelegenheid als wat het voorspelbare omzetcijfer betreft.

La realisation est prise en charge par la SDRB. II s'agit d'un
projet important pour 1'economie regionale tant par Ie nombre
d'emplois que par Ie chiffre d'affaires previsible.

Weike maatregelen heeft de minister getroffen opdat dit project
zou kaderen in een beleid van duurzame ontwikkeling, ook op het
vlak van het vervoer dat bij het project komt kijken, van het rationed
gebruik van energie, van het inspelen op de noden en van de tewerkstelling van de inwoners van het Gewest?

Le ministre peut-il m'indiquer quelles sont les mesures prises
pour que ce projet s'inscrive dans la perspective du developpement
durable y compris dans les domaines des transports afferents au
projet, de 1'utilisation rationnelle de 1'energie, de la reponse aux
besoins et emplois pour les habitants de la Region?

Werd er, om deze doelstelling te bereiken, met de GOMB overeengekomen dat er, in de mate van het mogelijke, een beroep zou
worden gedaan op de ondernemingen die voorkomen op de door de
GOMB en het BIM opgestelde lijst van de milieutechnische
bedrijven?

Pour atteindre cet objectifa-t-il ete convenu avec la SDRB que
dans toute la mesure du possible il serait fait appel aux entreprises
citees dans le repertoire realise conjointement par la SDRB et 1'IBGE
au sujet des technologies de 1'environnement?

Antwoord: De zorg om een duurzame ontwikkeling van het
geTntegreerd agro-voedingspark vindt men terug zowel in de
zorgvuldigheid die beoefend wordt in de thans gevoerde benaderingen
als in de opiettendheid ten aanzien van de KMO's die de wens
hebben uitgesproken zich te vestigen op gronden die alle mogelijke
waarborgen tot succes bieden.

Reponse: Le souci du developpement durable du pare agroalimentaire integre se retrouve tant dans la minutie avec laquelle les
approches ont lieu aujourd'hui que dans 1'ecoute des PME qui ont
fait part de leur desir de pouvoir s'implanter sur des terrains offrant
toutes les garanties possibles de succes.

Een eerste studie van algemene aard bood de mogelijkheid de
behoeften van de KMO's van de agro-voedingssector te definieren
en in het bijzonder die van de bedrijven van de vieessubsector. De
keuze van de piek en die van het principe van een ge'fntegreerd park
waarmee schaalbesparingen kunnen worden doorgevoerd, meer
bepaald op het vlak van energie en transport, kwamen ingevolge
deze studie tot stand.

Une premiere etude, d'ordre general, a permis de definir les
besoins des PME du secteur agro-alimentaire et, en particulier, de
celles travaillant dans le sous-secteur de la viande. Le choix du site,
le principe d'un pare integre permettant de realiser des economies
d'echelle, notamment en matiere d'economie d'energie et de transport, ont ete faits suite a cette etude.

Op dit ogenblik gaan individuele studies van start met elk van de
ondernemingen die geinteresseerd zijn in een vestiging.

A 1'heure actuelle, des etudes individuelles vont debuter avec
chacune des entreprises interessees par une implantation.

Ik kan het geachte raadslid verzekeren dat de GOMB, via het
loket bedrijven-milieu, bijzonder opiettend is en zai blijven ten
opzichte van de milieu-aspecten van het project.

Je peux assurer 1'honorable membre que la SDRB, notamment
par le biais de son Guichet entreprises- environnement, est et restera
particulierement attentive aux aspects environnementaux du projet.

Vraag nr. 186 van de heer Paul Galand d.d. 12 december 1994
(Fr.):

Question n° 186 de M. Paul Galand du 12 decembre 1994 (Fr.):

HetBelgische voorzitterschap van Eureka vanjuni95totjuni
96 en de medewerking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lapresidence beige d'EUREKA dejuin 1995ajuin 1996 et la
collaboration de la Region de Bruxelles-Capitale.

Eureka is een Europees samenwerkingsinitiatiefdat de verwezenlijking van economische onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's
beoogt. Eureka verenigt voor het ogenblik 22 lidstaten en de
Commissie van de Europese Unie. Belgie zai aan de beurt zijn voor

EUREKA est une initiative europeenne de cooperation qui vise
la realisation de programmes de recherche et de developpement
economiques. EUREKA regroupe actuellement 22 etats membres
et la Commission de 1'Union europeenne. Ce sera au tour de la
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het voorzitterschap vanjuni 95 totjuni 96. Het actieplan voor dit
voorzitterschap werd onlangs door de federate Regering goedgekeurd.
Het voorzitterschap zai worden waargenomen en het actieplan
worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de drie Gewesten.

Belgiqued'en assurer la presidence dejuin 1995ajuin 1996. Le Plan
d'action relatifa cette presidence a ete recemment approuve par le
gouvemement federal. Cette presidence seraexercee et lePlan d'action
realise en etroite collaboration avec les trois Regions.

Kan de minister me zeggen wat het aandeel van het Gewest zai
zijn in de samenwerking en in de verwezenlijking van het actieplan?
Zijn er bepaalde technologische domeinen waarvoor het Gewest (de
Regering ofde Brusselse wetenschappelijke en economische partners) een originele bijdrage zai leveren tijdens de onder het Belgische
voorzitterschap georganiseerde manifestaties?

Le ministre peut-il me preciser quelle sera la part prise par la
Region de Bruxelies-Capitale dans le cadre de cette collaboration et
de la realisation du Plan d'action? Y a-t-il des domaines technologiques
particuliers oft la Region (le Gouvemement ou des acteurs scientifiques et economiques bruxellois) apportera une contribution
originate lors des differentes manifestations organisees sous la
presidence beige?

Antwoord: In overeenstemming met het Protocol van 15 mei
1990 tussen de federate regering en de regeringen van de gewesten en
de gemeenschappen met betrekking tot de Belgische participatie
aan EUREKA, verzekeren de DWTC (Federale Diensten van
Wetenschappelijke, Technische en Culturele zaken -.voorheen de
SPPS) de coordinatie tussen de Gewesten/Gemeenschappen en de
Internationale instanties van EUREKA en treden zij op als
woordvoerder van Belgie bij deze laatsten.

Reponse: Conformement au Protocole du 15 mai 1990 entre le
Gouvemement federal et les gouvernements regionaux et communautaires relatifa la participation beige a EUREKA, le SSTC (Services federaux des affaires scientifiques, techniques, et culturelles ex. SPPS) assure la coordination entre les Regions/Communautes et
les instances Internationales d'EUREKA et agit en tant que porteparole de la Belgique aupres de ces demieres.

Volgens de bepalingen van het EUREKA Protocol, worden de 3
Gewesten geassocieerd bij de voorbereiding, het op gang brengen en
het volgen van het Belgisch voorzitterschap.

D'apres les termes du Protocole EUREKA, les trois Regions
seront associees h la preparation, a la mise en oeuvre et au suivi de
la presidence beige.

De DWTC hebben Bureaux Van Dijck en Ansent belast met de
bepaling, in overleg met de 3 Gewesten en met de federate overheid,
van de prioritaire richtlijnen en thema's die door het Belgisch
voorzitterschap dienen te worden ontwikkeld. Er werd een verslag
bij de DWTC ingediend over de prioritaire richtlijnen en in het
eerste kwartaal van 1995 zai een voorstel aan de 3 Gewesten worden
gemaakt.

Le SSTC a charge les Bureaux Van Dijck et Ansent de degager, en
concertation avec les trois Regions et 1'Etat federal, les axes et les
themes prioritaires a developper pour la presidence beige. A 1'heure
actuelle, le rapport reprenant les axes prioritaires a ete depose aux
SSTC et une proposition sera faite aux trois Regions dans le courant
du 1" trimestre de 1995.

Pas op dat moment zai een beslissing worden genomen over de
inhoud en de vorm van de actie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

C'est seulement a ce moment que se prendra une decision
concemant le contenu et la forme de 1'action de la Region de BruxeliesCapitale.

Vraag nr. 187 van de beer Walter Vandenbossche d.d. 16
december 1994 (N.)i

Question n° 187 de M. Walter Vandenbossche du 16 decembre
1994 (N.):

Sttbsidie aan de v.z.w. MODO BRUXELLAE.
Ik heb kennis gekregen van het teit dat de Hoofdstedelijke Regering
een subsidie van 3.000.000 fr. heeft toegekend aan de v.z.w. MODO
BRUXELLAE.
Kunt u mij laten weten:

Subvention a I'a.s.b.l. Modo Bruxellae.
J'ai appris que le gouvemement bruxellois a accorde une subvention de 300.000 F a I'a.s.b.l. Modo Bruxellae.
Pouvez-vous me dire:

- wat het maatschappelijk doel is van deze v.z.w.?

- quel est 1'objet social de cette a.s.b.L?

- weike haar samenstelling is, met name haar voorzitter, haar Raad
van Bestuur?

- quelle en est la composition (son president, son conseil
d'administration)?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geacht lid
in het bezit te stellen van volgende elementen:

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de communiquer
a 1'honorable membre les elements suivants:

- Doel; de creatie en het behoud van het merkbeeld van de
economische sector van de Brusselse mode, via de modeontwerpers in de textielwereld en aanverwante domeinen.

- Objet social: la creation et le maintien de 1'image de marque du
secteur economique de la mode bruxelloise, a^ travers les createurs
de mode venant du textile et d'autres domaines lies a la mode.
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Inlichtingen over de samenstelling van de vereniging werden in
antwoord op vraag nr. 182 van 8 november, gesteld door het
geacht lid, gegeven. Deze samenstelling is sedertdien niet
veranderd.

Les renseignements concernant la composition de 1'association
ont etc fournis en reponse ^ la question n° 182 du 8 novembre
posee par 1'honorable membre. Cette composition ne s'est pas
modifiee entretemps.

Vraag nr. 190 van mevr. Annick de Ville de Goyet d.d. 16
december 1994 (Fr.):

Question n° 190 de Mme Annick de Ville de Goyet du 16
decembre 1994 (Fr.):

Subsidies aan Modo Bruxellae en Artopol.
De minister belast met Economic heeft in 1994 een subsidie van
3 miljoen aan de vzw Modo Bruxellae toegekend en een ander van
eenzelfde bedrag aan Artopol zodat deze respectievelijk de creatieve
modeberoepen en de beroepen in verband met grafische kunst zouden
kunnen bevorderen.
Kan de minister me voor deze verenigingen de volgende gegevens
bezorgen:
- de samenstelling van de raad van beheer;

Subventions a Modo bruxellae et a Artopole.
Le ministre de 1'economie a accorde, en 1994, une subvention de
3 millions a 1'a.s.b.l. Modo Bruxellae et une autre d'un meme montant
a Artopole afin qu'elles puissent promouvoir respectivement les
metiers creatifs de la mode et les metiers lies aux arts graphiques.
Le ministre peut-il me donner, pour ces deux associations:
la constitution du conseil d'administration;

- de activiteiten van 1994 in het licht van de hen toevertrouwde
opdrachten.

- les activities realisees en 1994 afin de repondre aux missions qui leur ont ete confiees.

Kan de minister me tenslotte zeggen wat de activiteiten van deze
twee v.z.w.'s op het vlak van de tewerkstelling opgebracht hebben?

Enfin, le ministre peut-il me preciser quelles ont etc les retombees
en terme d'emploi de 1'action de ces deux a.s.b.l.?

Antwoord: In antwoord op haar vraag, heb ik de eer het geacht lid
volgende elementen mede te delen:

Reponse: En reponse & sa question, j'ai 1'honneur de communiquer
a 1'honorable membre les elements suivants:

1.

Raad van bestuur

1. Conseil d'administration

van Modo Bruxellae:
- NV Gerald Watelet Belgium, vertegenwoordigd door de heer N.
Norman
- NV Maroquinerie Delvaux, vertegenwoordigd door de heer F.
Schwennicke
- mevrouw N. Bouchat
- deheerE.Tordoir

de Modo bruxellae:
- SA Gerald Watelet Belgium representee par Monsieur N. Norman
- SA Maroquinerie Delvaux representee par Monsieur F.
Schwennicke
- Madame N. Bouchat
- Monsieur E. Tordoir

van Artopol:
- de heer M. Loeb
- mevrouw J. Moreau de Melen
- de heer M. Hermanus
- deheerT.Demain
- de heer L. Hofman
- deheerS.Vilain
- de heer M. de Montjoye.

d'Artopol
- Monsieur M. Loeb
- Madame J. Moreau de Melen
- Monsieur M. Hermanus
- Monsieur T. Demain
- Monsieur L. Hofman
- Monsieur S. Vilain
- Monsieur M. de Montjoye.

2.

Activiteiten in 1994

De toekenning van de subsidies aan Modo Bruxellae en aan
Artopol in 1994 werd besloten bij de Ministerraden van 17 november
en 1 december 1994. De opdrachten die aan beide verenigingen
werden toevertrouwd zullen zich dus voornamelijk in 1995 ontwikkelen.
Modo Bruxellae zai zich in het bijzonder bezighouden:
- met het betrekken bij haar activiteiten van een maximum aan
beroepsmensen van de sector in Brussel, hierbij steeds zorg
dragend voorkwaliteit en creativiteit;

2. Activites realisees en 1994
L'octroi des subventions a Modo Bruxellae et a Artopol en 1994
a ete decide lors des Conseils des ministres du 17 novembre et du
1cr decembre 1994. Les missions devoulues a ces deux associations
se derouleront done principalement en 1995.
Modo Bruxellae s'attachera plus particulierement:
- a veiller, dans un souci constant de qualite et de creativite, &
impliquer un maximum de professionnels du secteur & Bruxelles
dans ses actions;
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- minstens tweemaal perjaar een informatiemagazine over mode
te bedenken, uit tegeven en selectiefte verspreiden, in ten minste
1.500 exemplaren, en synergieen te ontwikkelen met andere
media's;

it concevoir, editer et diffuser selectivement, au moins deux fois
1'an, un magazine d'information sur Ie secteur de la mode et ce, en
1.500 exemplaires au moins et de developper des synergies avec
d'autres medias;

- met de ondersteuning van manifestaties, georganiseerd door
gespecialiseerde scholen en deze te laten deelnemen aan de
ontwikkeling van de activiteiten;

a soutenir les manifestations organisees par les ecoles specialisees
et a les faire participer au developpement de ses activites;

- met de opzet van een presentatiemanifestatie in Parijs op basis
van volgende criteria:

a concevoir une manifestation de presentation h Paris selon les
criteres suivants:

* gedurende de periode van de presentatie van de collecties, dat
isinoktober 1995
* in coordinate met de diensten van de bevordering van
buitenlandse handel;

* durant la periode de presentation des collections soit octobre
1995
* en coordination avec les services de promotion du commerce
exterieur.

- met de verwezenlijking van een ruime promotiecampagne van de
Brusselse ontwerpers ter gelegenheid van de tentoonstelling
«Mode en Kunst», georganiseerd door de Tentoonstellingsmaatschappij van het Paleis voorSchone Kunsten, van 28 oktober
tot31decemberl995;

de realiser une vaste campagne de promotion des createurs
bruxellois a 1'occasion de 1'exposition «La Mode et]'Art» organisee
par la Societe des Expositions du Palais des Beaux-Arts
du 28 octobre au 31 decembre 1995;

- met de vergemakkelijking van de aanwezigheid en de bekendmaking van de Brusselse ontwerpers bij de gespecialiseerde salons SEHM en «Pret-a-porter» in Parijs.

faciliter la presence et la visibilite de createurs bruxellois aux
salons specialises SEHM et «Pret-a-porter» a Paris.

Artopo)

Pour Artopole

De valorisatie van de beroepen in de grafische kunsten zai
voomamelijk in 1995 gebeuren via de opzet van een project bestaande
uit verschillende elkaar aanvullende luiken:

La valorisation des metiers des arts graphiques se fera
principalement en 1995 par la mise sur pied d'un projet concu en
plusieures volets articules et complementaires:

- de samenstelling van een kwalitatieve en kwantitatieve inventaris
van de beroepen op het gebied van grafische kunsten in Brussel.
Deze inventaris moet geraadpleegd kunnen worden ofwel in de
vorm van eenjaarboek, ofwel in de vonn van een databank;

- la constitution d'un repertoire qualitatif et quantitatifdes metiers
lies aux arts graphiques a Bruxelles. Ce repertoire devra pouvoir
etre consulte, soit sous forme d'annuaire, soit sous forme de
banque de donnees;

- de ontwikkeling van een instrument als een soort almanak, opgezet
als de vitrine van het beroep vanwege het technisch, esthetisch
en artistiek uitzicht ervan;

- Ie developpement d'un outil de reference de type Almanach,
concu comme une vitrine de la profession par son aspect technique, esthetique et artistique;

- een promotiecampagne via bijvoorbeeld een vernissage-tentoonstelling en ontmoetingen met klanten en intekenaars (er worden
± 20.000 Beigische en buitenlandse ondernemingen beoogd).

- une campagne de promotion via notamment un vemissage-exposition et des rencontres avec des clients et prescripteurs (la cible
sera de ± 20.000 entreprises beiges et etrangeres).

3.

Weerslagopdetewerkstelling

3. Retombees en termes d'emploi

Daar de genoemde acties nog maar pas van start gegaan zijn, is
het voorbarig nu reeds de weerslag op de tewerkstelling naar voren
te kunnen halen.

Comme les actions citees viennent a peine de demarrer, il est
premature de pouvoir degager aujourd'hui des retombees en terme
d'emploi.

Grafische kunsten vertegenwoordigen een traditionele secundaire
sector van de Regionale economie en verzekeren, rechtstreeks of
onrechtstreeks vele duizenden arbeidsplaatsen. Een herorientering
naar produkties in kleine series met een hoge technische en artistieke
waarde is evenwel noodzakelijk om de ontwikkeling van deze sector in het stadsweefsel te verzekeren.

Les arts graphiques sont un secteur secondaire traditionnel de la
vie economique de la Region et assurent, directement ou indirectement
plusieurs milliers d'emplois. Une reorientation vers des productions en petites series de haute qualite technique et artistique est
toutefois necessaire pour assurer Ie developpement de ce secteuren
milieu urbain.

De Brusselse mode heeft naar aandeel, in hel kielzog van de
Antwerpse school, in de uitstekende reputatie die het Belgisch
stylisme in het buitenland aan het verwerven is. Deze vermaardheid
is essentieel voor de bevordering van exportprodukten.

La mode bruxelloise participe dans Ie sillage de 1'ecole d'Anvers,
a 1'excellente reputation que Ie stylisme beige acquiert a 1'etranger.
Cette renommee est essentielle a la promotion de produits
d'exportation.
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De acties die zojuist door Artopol en Modo Bruxellae werden
ondernomen, zijn bedoeld om de creativiteit van deze sectoren in
het licht te stellen.

Les actions qui viennent d'etre entreprises par Artopole et Modo
Bruxellae visent a mettre la creativite de ces secteurs en evidence.

Er wordt een competitie-effect verwacht op het vlak van produkties in kleine serie met een zeer hoge toegevoegde waarde, wat in de
context van concurrentie en delocalisatie die wij nu kennen waarschijniijk de beste waarborg voorde tewerkstelling van de toekomst
is.

Un effet d'emulation vers des productions en petites series a tres
haute valeur ajoutee est attendu ce qui, dans Ie contexte de concurrence et de delocalisation actuels, est probablement Ie meilleur garant
de 1'emploi de demain.

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

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

Vraag nr. 512 van de heer Andre Drouart d.d. 5 oktober 1994

Question n° 512 de M. Andre Drouart du 5 octobre 1994 (Fr.):

(Fr.):

Verhuring van gebouwen van de MIVB.

La location de locaux de la STIB.

Ik heb in de pers vernomen dat de MIVB twee handelsruimten
verhuurde aan een priester, die deze als kapel gebruikt.

J'ai appris par la presse que la STIB louait deux surfaces commerciales & un pretre qui a affecte ces lieux en chapelle.

Deze persoon, wiens priesterschap door geen enkele Belgische
kerkelijke overheid is erkend, is bovendien verkiezingskandidaat op
een lijst die onverdraagzaamheid, racisme en fascistische idealen
hoog in het vaandel heeft.

Cette personne dont Ie caractere de pretre n'est pas reconnu par
une autorite religieuse beige est de plus candidat aux elections sur
une liste pr6nant 1'intolerance, Ie racisme et des ideaux fascistes.

Staan de minister of zijn afgevaardigde achter het verhuren van
een dergelijke ruimte voor activiteiten die sterk op deze van een
sektegelijken?

Le ministre et son delegue soutiennent-ils une telle location avec
des activites s'apparentant assez & celles d'une secte?

Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid het volgend antwoord
te verstrekken.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer & 1'honorable membre
les elements de reponse suivants.

In de eerste plaats dient opgemerkt dat er aan de metrostations
Rogier en Madou twee kapellen zijn gevestigd die worden bediend
door dezelfde persoon. De eerste ressorteert evenwel niet onder de
MIVB en haar voogdijoverheid. Dit lokaal, net als de aangrenzende
ruimten en de nabij gelegen parkeerruimte, behoren immers toe aan
de gemeente Sint-Joost-ten-Noode die deze beheert.

II faut tout d'abord remarquer que s'il est vrai que deux chapelles
desservies par la meme personne sont implantees aux abords des
stations de metro Rogier et Madou, la premiere n'est cependant pas
du ressort de la STIB et de son Autorite de tutelle, puisque ce local,
comme ses voisins et le parking contigu, appartient a la commune
de Saint-Josse-ten-Noode qui le gere.

Voor wat betreft de kapel «Madou», is het juist dat het lokaal
velejaren geleden door tussenkomst van het bedrijfGestimbien als
kapel werd verhuurd aan pastoor Christian Haudegand. Laatstgenoemde is lid van een dissidente groep van de rooms-katholieke
kerk die niet wordt erkend door het Aartsbisdom.

En ce qui concerne la chapelle «Madou», il est exact que le local
a ete loue il y a de nombreuses annees par 1'intermediaire de la
societe Gestimbien et pour usage de chapelle a 1'abbe Christian
Haudegand, membre d'un groupe dissident de 1'Eglise catholique
romaine et done non reconnu par les Autorites de 1'Archeveche.

Sedert 1 januari 1993 staat de MIVB rechtstreeks in voor het
beheer van de commerciele ruimten in de metrostations. Er werd aan
pastoor Haudegand een huurovereenkomst van driejaar voorgesteld
die deze nooit heeft ondertekend. Deze betaalt evenwel regelmatig
zijn huur en zou zich bijgevolg kunnen beroepen op een mondelmge
huurovereenkomst. Mits een opzegtermijn zou de MIVB hoe dan
ook een einde kunnen stellen aan deze huurovereenkomst bij de
volgende vervaldag, te weten, op 1 januari 1996.

Depuis le 1" janvier 1993, la STIB gere en direct les surfaces
commercial es situees dans les complexes des stations de metro. Un
bail de trois ans a ete propose & 1'abbe Haudegand qui ne 1'ajamais
signe, mais paie regulierement son loyer et pourrait done se prevaloir
d'un bail verbal. En toute hypothese, la STIB pourrait mettre fin ^
cette location, moyennant preavis, lors de la prochaine echeance,
soitle 1" janvier 1996.
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De ethische regels, die bij de MIVB in voege zijn voor het afsluiten
van commerciele huurovereenkomsten, beschouwen evenwel het
lidmaatschap van de belanghebbende partij van een dissidente tak
van een erkende Kerk momenteel niet als een toereikend element
voor de weigering ofde opzegging van een huurovereenkomst, althans
voor zover er geen reclame wordt aangebracht aan de buitenzijde
van het lokaal in kwestie.

Par ailleurs, les regles d'ethique en usage a la STIB pour la conclusion de baux commerciaux ne considerent pas actuellement comme
element suffisant de refus ou de renom a une location, I'appartenance
de la partie prenante a une branche dissidente d'une Eglise reconnue,
pour autant qu'aucune publicite ne soit apposee a 1'exterieur du
local.

Gelet op het ethisch karakter van de vraag van het geacht lid zai
ik evenwel de aandacht van de MIVB vestigen op de noodzaak van
een herziening van haar standpunt bij een eventuele hernieuwing
van de huurovereenkomst in 1996.

Cependant, sensible au caractere ethique du probleme souleve
par la question de 1'honorable membre, j'attirerai expressement
1'attention de la STIB sur la necessity de bien reevaluer sa position
a 1'occasion d'une eventuelle reconduction du bail en 1996.

Ook wijs ik het geacht lid erop dat ons land in de nodigejuridische
middelen voorziet die eike burger toelaat in te gaan tegen eike vorm
van racisme, antisemitisme ofvreemdelingenhaat.

Enfin, j'attire 1'attention de 1'honorable membre sur Ie fait que
notre pays s'est dote de moyensjuridiques permettant a tout citoyen
d'etre acteur dans la lutte centre Ie racisme, 1'antisemitisme et la
xenophobic.

Vraag nr. 515 van de heer Jean Demannez, d.d. 2 november
1994 (Fr.):

Question n° 515 de M. Jean Demannez du 2 novembre 1994
(Fr.):

De kostenprognose van de MIVB.

Projection des cants de la STIB.

Heeft de Minister reeds een prognose opgemaakt van de kosten
van de M.I.V.B. voorde komende tienjaar?

Le ministre a-t-il deja fait une projection des coflts de la STIB
pour les dix prochaines annees?

Zo ja, zou het Gewest deze lasten alleen voor zijn rekening
kunnen nemen ofzal de federale overheid noodzakelijkerwijs moeten
bijspringen?

Dans 1'affinnative, !a Region pourrait-elle assumer cette charge
seule ou les resultats de cette projection montrent-ils qu'une intervention de 1'autorite federale sera necessaire?

Antwoord: 1k neb de eerom het geachte lid het volgend antwoord
te verstrekken.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants.

Sedert mijn aanstelling heb ik de begrotingssituatie van de MIVB
willen ophelderen vooraleer nieuwe initiatieven te nemen.

Des ma prise de fonction, j'ai souhaite clarifier la situation
budgetaire de la STIB avant de prendre toute nouvelle initiative.

Met de hulp van de veranfwoordelijken van de Maatschappij en
van mijn Administratie heb ik door middel van een studie van de
periode 1990-1994 de evolutie kunnen vermoeden van de kostprijs
van de MIVB tijdens de komende jaren.

Avec 1'aide des responsables de la Societe et de mon Administration, j'au pu, au depart de 1'examen de la periode 1990-1994, entrevoir
1'evolution des coflts de la STIB pour les annees futures.

De werkingsdotatie, die elk jaar door het Gewest aan de MIVB
wordt gestort, is opgelopen van 5.606 miljoen in 1990 tot 6.734
miljoen in 1994. Deze aanzienlijke stijging zou ten onrechte kunnen
laten uitschijnen dat de uitgaven van de MIVB niet onder controle
worden gehouden.

La dotation de fonctionnement versee chaque annee par la Region
a la STIB a cru de 5.606 millions en 1990 a 6.734 millions en 1994.
Cette forte augmentation pourrait faire croire, a tort, a une nonmaurise des depenses de la STIB.

Hierover moet men zeerduidelijk zijn!

A ce sujet, il faut absolument etre tres clair!

Het is het gevolg van de wil van het Gewest om het vervoeraanbod
te verhogen (+ 12% in 5 jaar, in plaats van de + 5% die voortvloeit
uit de toename van de interne produktiviteit) en om de achterstand
in te halen op het vlak van de investeringen (vernieuwing van het
rollend materieel en realisatie van nieuwe infrastructuurwerken (+ 7
metro- en premetrostations)) dat de uitgaven voor de MIVB deze
laatste jaren snellerzijn toegenomen dan de inflatie.

C'est a la suite de la volonte de la Region d'intensifier 1'offre de
transport (+ 12% en 5 ans, au lieu de + 5% decoulant de 1'augmentation de product! vite interne) et d'accelerer le rattrapage en matiere
d'investissements (renouvellementdu materiel roulantet realisation
de nouvelles infrastructures (+ 7 stations de metro et pre-metro))
que revolution des depenses liees a la STIB a ete plus forte ces
dernieres annees que 1'inflation.

Deze acties, waartoe werd besloten door de Regering van het
Gewest en die worden gedekt door de Gewestraad die de begrotingen
ervan goedkeurt, passen volkomen in het kader van de grotere rol

Ces actions, decidees par le gouvernement de la Region et
couvertes par le Conseil regional qui approuve ses budgets, s'inscrivent parfaitement dans le role accru que la Region veut confier aux

Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 25 januari 1995 (nr. 48)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 25 janvier 1995 (n° 48)

4539

die het Gewest wil toevertrouwen aan het openbaar vervoer. Dit is
trouwens een van de drie prioriteiten - samen met de huisvesting en
de tewerkstelling- die door het GewOP naar voren zijn geschoven.

transports en commun, par ailleurs une des trois priorites mises en
avant par Ie PRD, avec Ie logement et 1'emploi.

In dit verband dient er eveneens aan herinnerd dat deze acties aan
de MIVB worden opgelegd door middel van het Bestek en het
Beheercontract.

II n'est pas inutile de preciser egalement que ces actions sont
imposees a la STIB via Ie cahier des charges et Ie contrat de gestion.

Indien het Gewest zich ertoe had beperkt de MIVB het basisnet
te laten uitbaten, dan zouden de middelen verleend aan de MIVB
door het Gewest zijn gestegen volgens de normale toename van de
kostprijzen, en dit samen met een interne inspanning op het gebied
van de produktiviteit waardoor jaarlijks 1% meer produktiviteit
zou kunnen worden gehaald.

Si la Region s'etait contentee de faire exploiter par la STIB Ie
reseau de base, les moyens accordes par la Region a la STIB auraient
evolues suivant la croissance normale des couts, et cela, tout en
realisant un effort interne de productivity permettant de realiser 1%
annuel de production complementaire.

Indien men de recente vooruitgang in aanmerking neemt op het
vlak van de produktie en de aankoop van rollend materieel die de
MIVB hebben toegelaten om een degelijke plaats te veroveren op de
verkeersmarkt, dan kan men er redelijkerwijze van uitgaan dat het
Gewest tijdens de komendejaren de situatie wil consolideren door
de uitbouw van een beleid voor de toename van de vraag doorheen
een nog meer dynamische aanpak van de commercialisering van de
produktie en een betere afstemming van het aanbod op de reele
vraag.

Prenant en consideration les recentes progressions en terme de
production et d'acquisition de materiel roulant, ayant permis a la
STIB de se repositionner correctement sur Ie marche des deplacements; il serait tout a fait raisonnable de considerer que pour les
annees a venir, la Region souhaite consolider la situation, en
developpant une politique favorisant 1'accroissement de la demande
par une dynamisation encore accrue de la commercialisation de la
production et en realisant entre autres une meilleure adequation
entre 1'offre et la demande reelle.

Indien de doelstelling voor de komende vijfjaar erin bestaat, de
situatie in termen van groei te stabiliseren op het gebied van de
produktie en de investeringen voor nieuwe infrastructuurwerken,
weinu, dan is de MIVB ertoe bereid zich contractueel te verbinden
opdat haar werkingsdotatie wordt bepaald in functie van de reele
evolutie van de eenheidsprijzen van de produktie, en dit met
waarborg van een verbetering van de kwaliteit en van de interne
produktiviteit.

Des lors, si 1'objectif pour les cinq annees qui viennent est de
stabiliser la situation en terme de croissance au niveau de la production et des investissements pour de nouvelles infrastructures, la
STIB est prete a s'engager contractuellement pour que sa dotation
de fonctionnement soit definie en fonction de 1'evolution reelle des
couts de production unitaires, et cela tout en garantissant une
amelioration de la qualite et de la productivite interne.

De dotaties voorde dekking vande intrestlasten en terugbetalingen
van de leningen die door de MIVB zijn aangegaan voor haar eigen
investeringen (rollend materieel en vaste installaties) kennen sedert
1989 bovendien een hoog groeipercentage.

D'autre part, les dotations pour couvrir les charges d'interets et
d'amortissements des emprunts contractes par la STIB pour ses
investissements propres (materiel roulant et installations fixes)
connaissent depuis 1989 un taux de croissance eleve.

Het dient vastgesteld dat in de veronderstelling van het behoud
van een recurrente leencapaciteit van 2.104 miljoen perjaar - het
investeringsbedrag dat noodzakelijk is voor het behoud van het
produktie-instrument in een goede staat - de globale schuldenlast
van de MIVB vanaf 1994 tot hetjaar 2000 niet meer dan 20 miljard
mag bedragen omwille van het vervallen, tijdens deze periode, van
leningen uit het verleden voor equivalente bedragen. De last van de
schuld van de MIVB (interesten + terugbetalingen) zou in deze
veronderstelling vanaf 1995 worden gestabiliseerd op 3,3 miljard
frank.

Mais il est important de constater que dans 1'hypothese du
maintien d'une capacite d'emprunt recurrente de 2.104 millions par
an, qui representent Ie montant d'investissement necessaire pour
maintenir 1'outil de production en bon etat, Ie niveau d'endettement
global de la STIB est plafonne des 1994 etjusqu'a 1'an 2000 a 20
milliards, du fait de 1'arrivee a echeance durant cette meme periode,
d'emprunts anterieurs pour des montants equivalents. La charge de
la dette de la STIB (interets + amortissements), dans cette hypothese,
serait done stabilisee a 3,3 milliards des 1995.

Maar de wil van de Regering bij de opstelling van haar begroting
voor 1995 bestond erin verder te gaan teneinde alle kansen te bieden
om het zo gevreesde «sneeuwbaleffect» te beperken

Mais la volonte du gouvemement, pour 1'elaboration de son budget
1995, a ete d'aller plus loin pour donner toutes les chances de
circonscrire «l'effet boule de neige» tant redoute.

Vanaf 1995 zullen de investeringen van de MIVB immers worden
gefinancierd door leningen en door een gedeeltelijke rechtstreekse
financiering waardoor het fenomeen van d overhevelingen kan worden
beperkt. Hierdoor kan ook worden begonnen met een langetermijnproces van herbudgettering voor een geleidelijke vermindering
van de schuld van de MIVB.

Des 1995, en effet, les investissements de la STIB seront finances
a la fois par emprunt mais egalement par un financement direct
partiel, permettant de limiter Ie phenomene de debudgetisation et
d'entamer un processus a long terme de rebudgetisation amenant a
une reduction progressive de la dette de la STIB.

Indien men uitgaat van de veronderstelling van een recurrente
lening beperkt tot 1.100 miljoen perjaar van 1995 tot 2000, dan
stelt men vast dat de globale schuld van de MIVB wordt

Ainsi, si 1'on simule 1'hypothese d'un emprunt recurrent limite a
1.100 millions par an de 1995 a 2000, on constate que la dette
globale de la STIB est ramenee de 20 milliards a 14 milliards, et que
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teruggebracht van 20 tot 40 miljard frank, en dat de intrestlasten die
moeten worden betaald aan de banken worden verminderd met meer
dan 1,5 miljard.
De uitgaven van de MIVB zijn dus wel degelijk ondercontrole.

la charge d'interets a payer aux banques est reduite de plus de 1,5
milliard.
Les depenses de la STIB sont done maTtrisees.

De argumenten voor het zoeken naar nieuwe vormen van
financiering moeten zich bijgevolg richten op:

Les arguments pour la recherche de nouveaux financements
doivent done porter sur:

- de noodzaak om te blijven investeren in nieuwe infrastructuurwerken waardoor het Gewest in de mogelijkheid wordt
gesteld zijn rol van nationale en internationale hoofdstad te
vervullen;

- la necessite de continuer a investir dans des infrastructures
nouvelles permettant a la Region de jouer son role de capitate
nationale et internationale;

- en op het feit dat het aandeel van de financiering van het openbaar
vervoer te Bnissel in de globale begroting van het Gewest groot
is en het Gewest moeilijkheden opievert om op doeltreffende
wijze andere beleidvormen te voeren die eveneens van levensbelang zijn voor het gewest: huisvesting, leefmilieu, veiligheid,
tewerkstelling, enz...

et sur Ie fait que Ie poids relatifdu financement des transports en
commun a Bruxelles dans Ie budget global de la Region est important et rend la tache difficile a celle-ci pour pouvoir mener
efficacement d'autres politiques egalement vitales pour la Region:
logement, environnement, securite, emploi, etc...

Het is in deze geest dat ik binnenkort met de Minister-Voorzitter
stappen zai ondernemen bij de federale overheid om eventuele
mechanismen te onderzoeken voor tussenkomsten van de Staat in
de financiering van de MIVB. Hierbij zai onder meer rekening worden
gehouden met de kostprijs van het beleid ten behoeve van de
mobiliteit van de pendelaars en het personeel van de Internationale
instellingen die vrijgesteld zijn van de betaling van belastingen.

C'est dans cet esprit que, conjointement avec Ie ministrepresident, j'entamerai tout prochainement des demarches aupres
des autorites federales pour examiner d'eventuels mecanismes
d'intervention de 1'Etat dans Ie financement de la STIB, en prenant
en consideration entre autres choses Ie cout de la politique de mobilite
imputable aux navetteurs et au personnel des organisations
Internationales exempt d'imp6t.

Vraag nr. 517 van mevrouw Marie Nagy d.d. 7 november 1994
(Fr.):

Question n° 517 de Mme Marie Nagy du 7 novembre 1994
(Fr.):

De Leopold Ill-tunnel.

Le tunnel Leopold III.

In de begroting 1995 voor de infrastructuur wordt onder andere
de aanleg van een tunnel onder de Leopold III-laan te Evere
aangekondigd.

Dans le budget 1995 des infrastructures est annoncee, entre
autres, la construction d'un tunnel Boulevard Leopold III a Evere.

De enige informatie in dit document betreft enerzijds de bijdrage
van de federale Staat voor de aanleg van deze tunnel (100%) en
anderzijds de spreiding van de toegekende bedragen (5 miljoen in
1994,150 in 1995 en 20 in 1996).

Les seules informations donnees dans ce meme document concernent d'une part la participation de 1'Etat federal a la construction de
ce tunnel (100% et d'autre part 1'etalement des montants alloues 5 millions en 1994,150 en 1995 et 20 en 1996).

Kan de geachte minister me zeggen:

L'honorable ministre peut-il me dire:

- wanneer de werken beginnen en hoelang ze zullen duren?

- a quelle date les travaux doivent debuter et pour quelle periode?

- wat het nut van de tunnel voor het verkeer en voor de Brusselaars
is?

- comment la construction de ce tunnel se justifie en termes de
trafic et d'utilite pour les Bruxellois?

Antwoord: 1k heb de eer om het geachte lid het volgend antwoord
te verstrekken:

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants.

De problemen die zich momenteel stellen op het kruispunt van
de NAVO zijn de volgende:

Les problemes rencontres actuellement au carrefourde 1'OTAN
sont les suivants:

- de ontoereikende capaciteit, in het bijzonder om linksaf te slaan
naar de Raketstraat voor het verkeer uit de stad tijdens de
spitsuren 's morgens. De huisige capaciteit bedraagt 200 tot 300
voertuigen per uur. De vraag, die het gevolg is van de nieuwe
vestigingen langsheen de laan (met name Eurocontrole) en

- le manque de capacite, tout particulierement pour le mouvement
de tourne-a-gauche vers la rue de la Fusee pour le trafic en provenance de la ville a 1'heure de pointe du matin. La capacite
actuelle est de 1'ordre de 200 a 300 vehicules a 1'heure alors que la
demande liee aux nouvelles implantations le long du boulevard
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afkomstig is van de autosnelweg bedraagt 750 voertuigen per
uur.

(notamment Eurocontrole) et de 1'autoroute est de 1'ordre de 750
vehicules ^ 1'heure.

Globaal beschouwd, en zeifs indien men dynamische maatregelen
in aanmerking neemt voor een beperking van het verkeer, dan
zou dit geleidelijk moeten toenemen van 5.100 voertuigen tijdens
de spitsuren 's morgens (tellingen 1993) tot 6.350 voertuigen op
hetzelfde tijdstip binnen tien jaar. Het huidig kruispunt en de
verkeerslichten waarmee het is uitgerust kunnen deze verkeerstoename niet verwerken.

De facon globale, meme en admettant des mesures volontaristes
de moderation du trafic, ce dernier devrait passer progressivement
de 5.100 vehicules & 1'heure de pointe du matin (comptages 1993)
& 6.350 vehicules ^ cette meme heure d'ici dix ans. Le carrefour
actuel et les feux qui 1'equipent ne sont pas en mesure d'absorber
cette augmentation de circulation.

- De inrichting van het kruispunt beantwoordt niet meer aan de
huidige en toekomstige noden:

1'agencement du carrefour n'est plus adapte aux besoins actuels
et futurs:

* bepaalde secundaire bewegingen van het plaatselijk verkeer
(halve draaien...) komen steeds meer voor, ondanks het gebrek
aan comfort en, zeifs, het gevaar van deze manoeuvers voor de
gebruikers;

* certains mouvements secondaires lies & la circulation locale
(demi-tours,...) sont de plus en plus frequents malgrd
1'inconfort, voire le danger que ces manoeuvres representent
pour les usagers.

* een te grote nabijheid, en zeifs vermenging, van het (zeer)
snel doorgaand verkeer en het plaatselijk verkeer dat rijdt tegen
lageresnelheden;

* une trop grande proximite, voire promiscuite, du trafic de
transit (ires) rapide et du trafic local a vitesse plus reduite.

* het feit dat het kruispunt veel weg geeft van een autosnelweg.

* 1'aspect autoroutier du carrefour.

Ben heraanleg van dit kruispunt op twee niveaus zou deze
problemen kunnen opiossen: de tunnel vangt het doorgaand verkeer
op, en maakt bovengronds de nodige ruimte vrij die nodig is voorde
aanleg van een rotonde.

Un reamenagement a double niveau de ce carrefour pourrait
resoudre ces problemes: le tunnel reprenant le trafic de transit
degagera en surface 1'espace necessaire a 1'implantation d'un giratoire.

Deze rotonde gaat in op de vraag naar een verbetering van de
toegankelijkheid van de vestigingen langsheen de laan en de autosnelweg, in het bijzonder voor het verkeer vanuit het Gewest. Deze
zai de voorwaarden scheppen die noodzakelijk zijn voor een veiliger
plaatselijk verkeer dat zich verplaatst tegen een gematigde snelheid,
en zai de verwezenlijking toelaten van een kwaliteitsvolle inrichting.

Ce giratoire repondra a la demande ^amelioration de l'accessibilit6
aux implantations situees le long du boulevard et de 1'autoroute,
tout particulierement pour le trafic en provenance de la Region. II
creera les conditions necessaires pour obtenir un trafic local plus
sdr et se deplacant a vitesse moderee, tout en permettant enfin la
mise en place d'un amenagement de qualite.

Om de uitvoerbaarheid van deze opiossing na te gaan, zai de
federale Staat een overeenkomst sluiten voor een studie van
dynamische simulatie van het verkeer en de gevolgen ervan op de
ornliggende kruispunten.

Afin de verifier la faisabilite de cette solution, 1'Etat federal
concluera un contrat pour une etude de simulation dynamique de la
circulation et sa repercussion sur les carrefours adjacents.

De werken moeten worden toegewezen in 1995, overeenkomstig
aanhangsel nr. 1 bij de overeenkomst gesloten tussen de federale
Staat en de Gewesten. De uitvoering ervan zai kunnen worden
gepland voor 1996, na het verkrijgen van de gewoonlijke administratieve vergunningen.

Les travaux doivent etre adjuges en 1995 conformement a 1'avenant n° 1 du contrat Federal/Regional et la realisation de ceux-ci
pourra etre programmee pour 1996 apres 1'obtention des autorisations administratives d'usage.

Vraag nr. 519 van Mevrouw Annick de Ville de Goyet, d.d. 21
november 1994 (Fr.):

Question n° 519 van Mme Annick de Ville de Goyet du 21
novembre 1994 (Fr.):

DeArtistieke Commissie van de vervoersinfrastriictiiiir.
Tot 1991 stond de Commissie Metro in voor het selecteren van
de artiesten die de stations mochten versieren. Deze commissie
werd toen vervangen door de Artistieke Commissie van de vervoersinfrastructuur(ACVI), wier (adviserende) taak werd uitgebreid tot
de wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Kan de Minister mij de volgende informatie verstrekken:

La Commission artistique des infrastructures de deplacement.
La Commission Metro qui a g6rejusqu'en 1991 la selection des
artistes en vue de la decoration des stations a ete remplacee depuis
par la CAID, dont la mission (consultative) a ete etendue aux voiries
de la Region de Bruxelles-Capitale.
Le ministre peut-il me preciser:
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- Hoe is deze commissie samengesteld? Weike criteria werden
gehanteerd om de leden ervan te selecteren?

- Quelle est la composition de cette Commission? Sur quelles
bases ses membres ont-ils ete selectionnes?

- Over weike begroting moet de commissie zich uitspreken? Op
basis van weike wettelijke norm?

- Quel est Ie budget sur lequel la Commission a a se prononcer? En
vertu de quelle norme legislative?

- Weike projecten werden in 1993 en 1994 uitgevoerd na advies
van de commissie (naam van de artiesten en kostprijs van de
werken)?

- Quels sont, pour les annees apres 1993 et 1994, les projets
(noms des artistes et cout des oeuvres) qui ont ete mis en oeuvre
a la suite de 1'avis de la Commission?

- Hoeveel projecten werden zonder het advies van de commissie
verwezenlijkt (artiesten en kostprijs)?

- Combien de projets (artistes et couts) ont ete realises sans 1'avis
de la Commission?

Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid het volgend antwoord
te verstrekken.

Reponse: J'ai Ie plaisir de communiquer a 1'honorable membre les
elements suivants:

- De Artistieke Commissie van de Vervoerinfrastructuren werd
opgericht bij ministerieel besluit van 24 april 1990, ingevolge een
beslissing van de Executieve van 14 februari 1990 (art. 6 van het
MB van 24.04.1990, BS van 16.05.1990).

- La Commission artistique des infrastructures de deplacement
a ete creee par arrete ministeriel du 24 avril 1990 suite a une decision
del'Executifdu 14fevrier 1990 (article 6 del'arreteministerielledu
24.04.1990, Moniteur beige du 16.05.1990).

De Commissie bestaat uit 14 leden die bekend zijn omwille van
hun artistieke kennis. De leden worden benoemd door de Minister
voor een hernieuwbaar mandaat van vijfjaar.

La Commission est composee de 14 membres reconnus pour
leur competence en matiere artistique. Les membres sont nommes
par Ie ministre pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Parmi les 14 membres figurent:

Tot deze 14 leden behoren:
- een Voorzitter en een Vice-Voorzitter die behoren tot een verschillende taalrol;
- een lid benoemd op voorstel van de Minister van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest belast met Stedebouw en Ruimtelijke
Ordening;
- een lid benoemd op voorstel van het lid van het College van de
Franse Gemeenschapscommissie;
- een lid benoemd op voorstel van het lid van het College van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- een lid benoemd op voorstel van de Minister;
- een lid benoemd op voorstel van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- een lid benoemd door de Minister onder het personeel van de
Europese Gemeenschap;
- vier leden benoemd door de Minister en gekozen omwille van
hun kennis op het gebied van de plastische kunsten;
- twee leden benoemd op voorstel van de Voorzitter van het
Gemeentekrediet van Belgie en van de Voorzitter van de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas.

- un president et un vice-president de role linguistique different;

De leden van de Commissie werden benoemd bij ministerieel
besluit van 14mei 1990 (BSvan21.06.1990).

C'est par arrete ministeriel du 14 mai 1990 (.Moniteur beige du
21.06.1990) qu'ont ete nommes les membres de la Commission.

- De begrotingsmiddelen toegekend aan de ACV1 en opgenomen
in afdeling 12 - art. 71.02 van de gewestelijke begroting bedroegen
achtereenvolgens:

- Les budgets alloues a la CAID, inscrits a la division 12 article 71.02 du budget regional, ont ete successivement:

-

-

in 1990: 9miljoen
in 1991: 9miljoen
in 1992:75 miljoen
in 1993:90 miljoen
in 1994:29 miljoen
in 1995:40 miljoen.

De verwezenlijkingen in 1993 ingevolge het advies van de
Commissie zijn:

- un membre nomine sur proposition du ministre de la Region de
Bruxelles-Capitale ayant en charge 1'urbanisme et 1'amenagement
du territoire;
- un membre nomme sur proposition du membre du College de la
Commission communautaire francaise;
- un membre nomme sur proposition du membre du College de la
Commission communautaire neerlandaise;
- un membre nomme sur proposition du ministre;
- un membre nomm6 sur proposition de la Commission royale des
monuments et sites de la Region de Bruxelles-Capitale;
- un membre nomm6 par Ie ministre parmi Ie personnel des
Communautes europeennes;
- quatre membres nommes par Ie ministre et choisis pour leurs
connaissances en arts plastiques;
- deux membres nommes sur proposition du president du Credit
communal de Belgique et du president de la Caisse generale
d'epargne et de retraite.

en 1990: 9 millions
en 1991: 9 millions
en 1992:75 millions
en 1993:90 millions
en 1994: 29 millions
en 1995:40 millions.

Les realisations mises en oeuvre en 1993, suite a 1'avis de la
Commission sont:
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- Rond plein Stallestraat: megalieten van Florence Freson; Kostprijs
vande 10 megalieten en deopstellingervan: lOmiljoen; Kostprijs
van de studie; 2,6 miljoen;

Rond-point rue de Stalle: megalithes de Florence Freson; cout
des 10 megalithes et de leurs poses: 10 millions; cout de 1'etude:
2,6 millions;

- Metro Hallepoort; Francois Schuiten; Kostprijs van de verwezenlijking van het kunstwerk: 5,9 miljoen; Kostprijs van de studie:
2 miljoen.

Metro Porte de Hal: Francois Schuiten; cout de realisation de
1'oeuvre: 5,9 millions; cout de 1'etude: 2 millions;

- Metro Sint-Gillisvoorplein: Francoise Schein; Kostprijs van de
verwezenlijking van het kunstwerk: 3,6 miljoen; Kostprijs van
de studie: 1,3 miljoen;

- Metro Parvis St-Gilles: Fran9oise Schein; cout de realisation de
1'oeuvre: 3,6 millions; cout de 1'etude: 1,3 millions;

- Metro Horta: Glasraam van Majerus; Kostprijs: 0,7 miljoen.

- Metro Horta: Vitraux de Majerus; cout: 0,7 millions.

De verwezenlijking in 1994, ingevolge het advies van de Commissie zijn:

Les realisations mises en oeuvre en 1994, suite a 1'avis de la
Commission sont:

- Tervurenlaan: beeldhouwkundig geheel van Therese Chotteau
(bijna voltooid); Kostprijs van het werk: 5,2 miljoen; Kostprijs
van de opstelling: 4,3 miljoen;

- Avenue de Tervueren: ensemble sculptural de Therese Chotteau
(en cours de finition); cout de 1'oeuvre: 5,2 millions; cout de
1'installation: 4,3 millions;

- Metro Amandelbomen: Eendenvlucht van Philippe Decelle (in
uitvoering); Kostprijs van de verwezenlijking van het kunstwerk:
3 miljoen.

- Metro Amandiers: envoi de canards de Philippe Decelle
(realisation en cours) cout de realisation de 1'oeuvre: 3 millions.

De gerichte, niet-monumentale kunstwerken verwezenlijkt
zonder het advies van de Commissie zijn:

Les oeuvres ponctuelles, non monumentales, realisees sans 1'avis
de la Commission sont:

- Borstbeeld van de Selys Lonchamps van Boedts op het kruispunt
van de Louizalaan en de Demotlaan in Brussel, 0,4 miljoen;

- Buste de Selys Longchamps, de Boedts au croisement de 1'avenue
Louise et de 1'avenue Demot & Bruxelles: 0,4 million;

- «Love on the Rock» van Vincenzo, Muntplein in Brussel, 1,8 miljoen;

- «Love on the Rock» de Vincenzo, Place de la Monnaie & Bruxelles:
1,8 millions;

- «Het Paard Gregala» van Lucie Sentjens, hippodroom van
Bosvoorde, 3,2 miljoen;

- Cheval Gregale de Lucie Sentjens, hippodrome de Boitsfort: 3,2
millions;

- «De vlucht van Icarus» van Henri Lenaerts, Bergensesteenweg
in Anderlecht, 4,0 miljoen;

- L'Envol d'lcare d'Henri Lenaerts, chaussee de Mons a Anderlecht:
4,0 millions;

- «De Mudradanser» van Nicole Lefebvre in Woluwe, 0,95 miljoen;

- Danseur Mudra de Nicole Lefebvre & Woluwe: 0,95 million

- Borstbeeld van «Vismans» van Prins Eric Desmedt, Oude
Afspanning in Jette, 1,6 miljoen.

- Buste d'Homme poisson du Prince Eric Desmedt, Ancienne
barriere a Jette: 1,6 millions.

Vraag nr. 520 van Mevrouw Marie Nagy d.d. 21 november 1994
(Fn):

Question n° 520 de Mme Marie Nagy du 21 novembre 1994

Het naleven van het parkeer- en circulatieverbod op het de
Meeiiwsplantsoen en in de Liixemburgstraat.

Le respect des interdictions de stationnement et de circulation
square de Meeus etrue du Luxembourg.

Mijnheer de Minister, bij de inrichting van het de Meeuwsplantsoen en de Luxemburgstraat werd bepaald dat alleen de
voertuigen van de MIVB die de omgeving bedienen, zouden worden
toegelaten. ledereen kan vandaag vaststellen dat er wagens in
overtreding op de stoepen geparkeerd staan, in de Luxemburgstraat,
alsmede op het de Meeuwsplantsoen, daar waar normaal gezien
geen enkele parkeerplaats is.

Monsieur le ministre, les amenagements realises square de Meeus
et rue du Luxembourg prevoient que la circulation ne peut etre
autorisee que pour les vehicules de la STIB pour la desserte locale.
Chacun peut constater chaquejour que des voitures stationnent en
infraction sur les trottoirs et le long de la rue du Luxembourg, ainsi
que dans le square de Meeus, 1& ou, normalement, aucun emplacement de stationnement n'est prevu!

Kan de geachte Minister mij zeggen waarom er geen fysische
obstakels werden aangebracht om wagens het parkeren onmogelijk

L'honorable ministre peut-il me dire pourquoi des obstacles physiques ne sont pas mis pour eviter le stationnement des voitures,

(Fn):
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te maken en waarom er geen politiecontrole plaatsheeft? Is hij niet
van mening dat de kwaliteit van zijn aanleg, alsmede het principe
zeifervan, in vraag worden gesteld door het feit dat de automobilisten
die er zich parkeren geen rekening houden met de signalisatie en met
de aanleg ? Wat gaat de Minister doen om dit probleem te verhelpen?

pourquoi des contr6Ies de police ne sont pas realises. Ne consideret-il pas que la qualite de son amenagement, ainsi que Ie principe
meme de celui-ci est mis en question par Ie non-respect de la
signalisation et de 1'amenagement par les automobilistes qui s'y
garent? Qu'entend faire Ie ministre pour remedier ^ cette situation?

Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid het volgend antwoord
te verse haffen.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
les elements suivants.

Net als U heb ik reeds te vaak moeten vaststellen in weike mate
de parkeervoorschriften op het de Meeusplein en in de Luxemburgstraat met de voeten worden getreden. De interventies van de
Brusselse politie lijken niet toereikend om bepaalde autobestuurders
ervan te overtuigen dat zij de openbare ruimte moeten delen en dat
de kwalitatieve inrichtingen van het wegennet moeten worden in
achtgenomen.

Comme vousJ'ai constatfi a de trop nombreuses reprises combien
les prescriptions en vigueur quant au stationnement Square de MeeOs
et rue du Luxembourg etaient peu respectees, Les interventions de
la police de Bruxelles ne semblent pas suffisantes pour convaincre
certains automobilistes de ce que la voie publique se partage et de ce
que les amenagements qualitatifs de la voirie se respectent.

Ik heb een schrijven laten sturen naar de burgemeester van Brussel
om deze aan te moedigen alle politiemaatregelen te nemen om aan
deze situatie te verhelpen. Sommige hiervan worden reeds toegepast.

J'ai ecrit au bourgmestre de la Ville de bruxelles pour 1'encourager
h prendre toutes les mesures de police permettant de remedier a
cette situation, ce qui a deja recu un debut d'execution.

De stedebouwkundige vergunning afgeleverd in September 1993
door het Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke Ordering bepaalde
overigens dat de verspreiding van palen met lichtsignalisatie ofandere
palen moest worden tegengegaan. Deze zouden onesthetisch zijn en
de voetgangers hinderen.

Par ailleurs. Ie permis d'urbanisme delivre en septembre 1993
par 1'Administration de 1'urbanisme et de 1'amenagement du territoire
precisait qu'il y avait lieu de limiter la proliferation des poteaux de
signalisation lumineux ou autres, parce que inesthetiques et
encombrants pour les pietons.

Gelet op het gebrek aan discipine van de autobestuurders dient
evenwel vastgesteld dat er fysieke hindernissen moeten worden
opgesteld om zo'n situatie te vermijden.

Face a 1'indiscipline des automobilistes, il faut bien constater
qu'il y a lieu de placer des obstacles physiques pour eviter une telle
situation.

Er werd dan ook een werkvergadering georganiseerd van de
betrokken politiediensten, de gewestelijke en federale Administraties
en het Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke Ordening om deze
fysieke maatregelen te bepalen.

Une reunion de travail a etc organisee entre les services de police
concernes, les Administrations regionale et federale et 1'Administration de 1'urbanisme et de 1'amenagement du territoire pour determiner
ces mesures physiques.

Zo zullen op het vak tussen het Troonplein en de Handelsstraat
de betonnen bakken, die voorlopig werden opgesteld, worden
verwijders en vervangen door gietijzeren holders met een hoogte
van 80 cm.

C'est ainsi que, dans la section comprise entre la place du Tr6ne
et la rue du Commerce, les bacs en beton places provisoirement
seront enleves et remplaces par des bollards en fonte d'une hauteur
de 80 cm.

Op het vak tussen de Handelsstraat en de Industriestraat zullen
de houten plantenbakken worden verwijderd en vervangen door
gietijzeren holders met een hoogte van 40 cm.

Dans la section comprise entre la rue du Commerce et la rue de
rindustrie, les bacs de plantation en bois seront enleves et remplacfis
par des bollards en fonte d'une hauteur de 40 cm.

Op het de Meeusplein zullen plantenbakken van hardsteen
worden opgesteld (4 bakken aan de ingang, 4 bakken aan de uitgang
van het plein en 4 bakken rond het centrale pleintje). Ook zullen er
blokken van hardsteen worden opgesteld.

Des bacs a plantation en pierre bleue seront places au square de
Meeds (4 bacs) a 1'entree du square, 4 bacs a la sortie du square et 4
bacs autour de la placette centrale. Des blocs en pierre bleue y
seront egalement poses.

Op deze manier en met de hulp van de gemeentelijke politie
zullen de doelstellingen van de doorgevoerde inrichtingswerken
worden bereikt.

De cette maniere, et avec 1'aide de la police communale, les
objectifs de 1'amenagement r6alise seront atteints.
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Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-president

Vraag nr. 138 van de heer Jean Demannez d.d. 30 mei 1994

Question n° 138 de M. Jean Demannez du 30 mai 1994 (Fr.):

(Fr.):

Bouw van een centraal politiecommissariaat in Schaarbeek.

Construction d'un commissariat central de police a Schaerbeek.

De gemeente Schaarbeek heeft in de loop van het laatste trimester van 1993 bij het Bestuur voor Stedebouw van het Gewest een
aanvraag ingediend tot het bekomen van een stedebouwkundig attest en een stedebouwkundige vergunning voor de bouw van een
centraal politiecommissariaat in het huizenblok tussen de Wijnheuvelen-, Kessels-, Fiersstraat.

La commune de Schaerbeek a introduit, dans Ie courant du dernier
trimestre 1993, aupres de 1'Administration de 1'Urbanisme de la
Region, une demande de certificat d'urbanisme ainsi qu'une demande
de permis d'urbanisme visant la construction d'un commissariat
central de police a 1'interieur de 1'ilot rue des Coteaux-Kessels-Fiers.

Bij mijn weten werd tot op vandaag geen enkele van deze
aanvragen ingewilligd.

A ma connaissance, a cejour, aucune de ces demandes n'a abouti.

Het gewestelijk ontwikkelingsplan, dat intussen in het Staatsblad is bekendgemaakt, wijzigt de procedures en het soort
vergunningen dat in dergelijk geval moet worden verkregen.

Le Plan de developpement regional, paru entre-temps au
Moniteur, modifie les procedures et le type de permis a obtenir
dans pareil cas.

Is de minister-voorzitter terzake van oordeel dat de gehele procedure van voorafaan moet worden herbegonnen?

A cet egard, le ministre-president estime-t-il qu'il y a lieu de
recommencer 1'entierete de la procedure?

Antwoord: Ik verwijs het geachte raadslid naar mijn antwoord
op de vraag nr. 140 van mevrouw Marie Nagy over dezelfde materie.

Reponse: Je me permets de renvoyer 1'honorable membre a la
reponse quej'ai fournie & la question n° 140 de Mme Marie Nagy
surlememeobjet.

Vraag nr. 140 van mevr. Marie Nagy d.d. 15 april 1994 (Fr.):

Question n° 140 de Mme Marie Nagy du 15 avril 1994 (Fr.):

Door Schaarbeek aangevraagde stedebouwkundige vergunning
voor de bouw van een politiecommissariaat.

Permis d'urbanisme introduit par Schaerbeek en vue de la construction d'un commissariat de police.

De gemeente Schaarbeek heeft zopas een stedebouwkundige
vergunning aangevraagd voorde bouw van een hoofdgebouw voor
het politiecommissariaat in het huizenblok tussen de Kesselsstraat
(43-49) en de Wijnheuvelenstraat (315-317).

La commune de Schaerbeek vient de rentrer une demande de
permis d'urbanisme en vue de la construction d'un commissariat
central de police sur 1'TIot situe entre la rue Kessels (43-49) et la rue
desC6teaux(315-317).

Hoewel niet wordt betwist dat er in deze wijk een politiecommissariaat moet komen, zij gezegd dat deze vestigingskeuze echter
een belangrijk probleem doet rijzen, dat in de overlegcommissie aan
de orde is gesteld. Het huizenblok in kwestie bevindt zich in een
woonzone en voor de bouw van het commissariaat moet het groen
(metgrote bomen diemeerdan 30jaaroud zijn) in het centrum van
het huizenblok. In die wijk had men voorandere opiossingen kunnen
kiezen die minder nadelig zijn voor de groene ruimten.

Sans mettre en cause la necessite d'implanter un commissariat
dans ce quartier, le choix de la localisation pose cependant un
probleme important qui a ete evoque en commission de concertation. L'Mot concerne se trouve en zone d'habitation et le projet de
construction entraTne la destruction de la quasi-totalite de 1'espace
vert en interieur d'TIot (pourvu de grands arbres de plus de 30 ans).
D'autres implantations moins destructrices des espaces verts auraient
pourtant pu etre envisagees dans le meme quartier.

Kan de minister-voorzitter me zijn standpunt over dit project
meedelen?

Le ministre-president peut-il me dire comment il envisage un tel
projet?

Antwoord: Aan het geachte lid kan ik mededelen dat ik aan mijn
Administratie opdracht neb gegeven om de op 10 maart 1994
ingediende aanvraag om stedebouwkundige vergunning terug aan
het gemeentebestuur over te maken. Deze aanvraag was onontvankelijk gelet op de bepalingen van de ordonnanties betreffende de
milieuvergunning, de effectenbeoordeling (vergunning van klasse IB)
en de planning en de stedebouw (art. 108).

Reponse: J'inrbrme 1'honorable membre quej'ai donne instruction a mon Administration de renvoyer a la commune la demande de
permis d'urbanisme introduite le 10 mars 1994. Celle-ci n'etait pas
recevable eu egard b 1'ordonnance relative au permis d'environnement,
a 1'ordonnance relative a 1'evaluation des incidences (permis classe
IB), a 1'ordonnance organique de la planification et de 1'urbanisme
(article 108).
568
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Zonder op de beslissing van de gemeente vooruit te lopen, zou
ze in voorkomend geval een aangevuld en herzien dossier moeten
indienen dat het voorwerp zou uitmaken van een openbaar
onderzoek (enige procedure- 30 dagen).

Sans prejuger de la decision future de la commune, celle-ci devrait,
Ie cas ech6ant, reintroduire un dossier complete et reformule, qui
donnerait lieu a enquete publique (procedure unique - 30 jours).

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

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

Vraag nr. 123 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
7 november 1994 (N.):

Question n° 123 de M. Walter Vandenbossche du 7 novembre
1994 (N.):

Kabiiiet en administratie - Milieuzorg.

Cabinet et administration - respect de I'enviroiinement.

Bike organisatie gebruikt en verbruikt erg veel kantoorbenodigdheden. In eenzelfde gamma blijken kantoorbenodigdheden
nogal sterk uiteen te lopen in de milieubelasting die ze in de produktiegebruiks- en afvalfase met zich meebrengen. Dat blijkt onder meer
uit het werk Praktijkboek Kantoorbenodigdheden voor Milieuzorg
op kantoor, uitgegeven door de Bond Beter Leefmilieu Brussel.

Chaque organisation utilise et consomme un nombre important
de fournitures de bureau. Dans une meme gamme, la pollution
qu'entratnent les fournitures de bureau au cours de leur phase de
production, lors de leur utilisation et au stade de dechets peut etre
tres differente. C'est ce que montre notamment Ie livre «Praktijkboek
Kantoorbenodigdheden voor Milieuzorg op kantoor» (Comment
respecter 1'environnement au bureau en choisissant les fournitures
de bureau) edite par Ie Bond Beter Leefmilieu Brussel.

In het kader van de duurzame ontwikkeling kunnen de ministers
een bijdrage leveren tot de verhoging van de milieuzorg van hun
kabinet en hun administratie door:
a) iemand aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de interne
milieuzorg;

Dans Ie cadre du developpement durable, les ministres peuvent
contribuer a ameliorer Ie respect de 1'environnement dans leur cabinet et leur administration:
a) en designant un responsable interne du respect de 1'environnement;

b) de opdracht te geven bij de aankoop van kantoorartikelen de
milieueffecten als criterium mee in te bouwen door in de mate
van hun beschikbaarheid alleen nog produkten aan te schaffen
met een erkend milieulabel of die goed scoren op positieve lijsten
zoals die gevonden worden in recente publicaties; deze positieve
lijsten bestaan voor een heel gamma produkten, gaande van bureau-accessoires, over bureau-artikelen en opbergbenodigdheden,
langs schrijfbenodigdheden en papier voor verschillende
kantoorfuncties tot kantoorapparatuur zoals fotocopieerapparaten, computers, printers en hun bijbehoren zoals tonercartridges.

b) en veillant a ce que soil retenu, lors de 1'achat de fournitures de
bureau, Ie critere des incidences sur 1'environnement et a ce que
ne soient plus achetes - dans la mesure oil ils sont disponibles que des produits portant un label ecologique agree ou qui sont
bien places sur des listes positives comme celles que reproduisent
des publications recentes; ces listes positives existent pour toute
une gamme de produits allant des accessoires de bureau, des
articles de bureau et des fournitures de rangement, du papier
pour les differentes fonctions de bureau aux machines de bureau
telles que les photocopieuses, les ordinateurs, les imprimantes
et leurs accessoires comme les cartouches d'encre.

Kan de Heer Staatssecretaris mij mededelen;

Le ministre peut-il me dire:

1) Is er op het kabinet en bij de administratie van de Staatssecretaris
een verantwoordelijke voor de milieuzorg op kantoor?

1) s' il y a dans son cabinet ou dans son administration un responsable
charge du respect de 1'environnement au bureau?

Zoja, sinds hoelang heeftdie persoon deze verantwoordelijkheid
al?

Si tel est le cas, depuis quand cette personne exerce-t-elle cette
responsabilite?

Over hoeveel medewerkers beschikt die en in weike mate heeft
die inspraak in het aankoopbeleid?

De combien de collaborateurs dispose-t-elle et dans quelle mesure
participe-t-elle a la politique d'achat?

2) Weike inspanningen zijn eral geleverd en weike concrete resultaten
zijn er al bereikt tijdens deze legislatuur?

2) quels efforts ont deja ete fournis et quels resultats concrets ont
ete obtenus au cours de cette legislature?
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Bij aankoop van weike kantoorprodukten wordt er nu al rekening
gehouden met de milieu-effecten van het produkt binnen eenzelfde
gamma?

Pour 1'achat de quelles fournitures de bureau tient-on compte
des a present des incidences sur 1'environnement du produit
dans une meme gamme?

3) Weike concrete doelstellingen moeten ditjaar en volgendjaar nog
gehaald worden?

3) quels objectifs concrets doivent encore etre atteints cette annee
et 1'annee prochaine?

Anhvoord: In navolging van de ministeriele omzendbrief van de
heren ministers Gosuin en Chabert van 6 oktober 1993, werd
overeengekomen dat de heer Hubert Vanden Mosselaer, adjunctadviseuren verantwoordelijke voorhetadministratiefpersoneel (8urenstelsel) voor deze post aangewezen wordt.

Reponse: A la suite de la circulaire ministerielle de MM. Gosuin
et Chabert du 6 octobre 1993, il a ete convenu que Monsieur Hubert
Vanden Mosselaer, conseiller-adjoint et responsable de tout Ie personnel administratif (communement appele «8 heures»), serait
designe a ce poste.

Hij volgde een seminarie van verscheidene studiedagen aan het
BIM, gespreid over 3 maanden. Hierbij hoorden ook technische
bezoeken, uiteenzettingen en conferenties over dit onderwerp.

II a suivi un seminaire de plusieursjournees d'etudes a 1'IBGE,
reparties sur trois mois de cours, assorties de visites techniques,
d'exposes et de conferences sur Ie sujet.

Gedurende het tweede semester van 1994 werden de volgende
initiatieven genomen:

Au cours du 2eme semestre 1994, les initiatives suivantes ont
et6 mises en oeuvre:

1. Orridat de afhalingen van «Net Brussel» nu selectief gebeuren
werd de dagelijkse vuilophaling in de Stafkazerne hieraan aangepast. In elk kantoor staat er een papiermand die dagelijks door de
schoonmaaksters leeggemaakt wordt. Al het opgehaalde papier
komt in de daartoe bestemde gele container terecht. Drie keer per
week komt «Net Brussel» deze container leegmaken. Het
abonnementscontract werd natuurlijk aangepast, waardoor we
nu veel geld uitsparen op deze post.

1. Comme les collectes de «Bruxelles-Proprete» sont maintenant
selectives, la collectejoumaliere des dechets produits a la Caserne
centrale a suivi Ie mouvement. Tous les bureaux sont equipes de
corbeilles de recuperation de papiers, lesquelles sont vidangees
quotidiennement par les femmes de menage et Ie produit est
verse dans un conteneurjaune specialement prevu a cet effet et
vidang6 trois fois par semaine par Bruxelles-Proprete. Le contrat
d'abonnement a bien entendu ete adapte, ce qui nous a permis
d'effectuer une serieuse economic pour ce poste.

2. Op de Regimentsorders vindt men (evens geregeld een milieu-tip
terug. Een voorbeeld hiervan vindt U als bijiage.

2. Par le biais des ordres de regiment, un «Eco-conseil» est public
regulierement. Un exemple est joint a la presente.

3. Het economaat kreeg de opdracht naar milieuvriendelijke
produkten uit te kijken: bv. papier voor de kopieerapparaten (±
100.000 bladen per maand). Wij kopieren nu op TCF-papier,
d.w.z. gebleekt zonder chloor.

3. L'Economat a recu des instructions afin d'acheter des produits
«ecologiques»: par exemple le papier des photocopieuses (±
100.000 feuilles par mois) est du TCP, c'est-a-dire du papier
blanchi sans chlore.

Anderzijds rijden alle voertuigen van de Brandweer en Dringende
Medische Hulpverlening met loodvrije benzine (behalve de diesels natuurlijk!).

D'autre part tous les vehicules du SIAMU roulent & 1'essence
sans plomb (saufles diesels bien s0r!).

Een concreet resultaat is dat er eike week ongeveer 3 m3 papier
en karton gerecupereerd wordt, dat is ons meer dan 150 m3 perjaar.

Les resultats effectifs sont qu'environ 3 m3 de papiers et de
cartons sont recuperes chaque semaine, soit plus de 150 m3 par
annee.

Het volgende doel is het gebruik van kringlooppapier in alle
kopieerapparaten van de dienst. Dit vergt echter wel een grondige
studie want wij hebben kopieerapparaten van verschillende merken.
Wij kunnen het ons niet veroorloven om te veel verschillende
papiersoorten te gebruiken. Wij hebben dit probleem dan ook aan
de verschillende firma's voorgelegd en wachten nu op hun antwoord.

Le prochain objectifest 1'utilisation de papier recycle dans toutes
les photocopieuses du service. Ceci demande une etude approfondie,
car nous avons des photocopieuses de marques differentes et il
n'est pas question d'utiliser trop de qualites de papiers differentes.
Nous nous sommes a cet effet, adresse directement aux firmes des
photocopieurs et nous attendons leur reponse.

Eerst en vooral zullen alleen de interne documenten op kringlooppapier gekopieerd worden. Later zullen misschien alle documenten
hierop gekopieerd kunnen worden.

Dans un premier temps seuls les documents internes seraient
copies sur papier recycle, mais, peut-etre plus tard que la totalite
des documents pourrait 1'etre.

Voor wat betreft de administratie voor energie kan ik aan het
geachte lid het volgende antwoorden. Deze is gei'ntegreerd in het
Brussels Instituut voor Milieubeheer. Bijgevolg kan men veronderstellen dat dit Instituut de regels, voorzien in de ministeriele omzendbrief van 6 oktober 1993, toepast.

En ce qui conceme 1'administration pour I'energieJe peux foumir
a 1'honorable membre la reponse suivante. Celle-ci est integree dans
1'Institut bruxellois pour la gestion de 1'environnement. Par
consequent, on peut supposer que cet Institut applique les regles
prevues dans la circulaire ministerielle du 6 octobre 1993.
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid
Vraag nr. 310 van de heer Marc Cools d.d. 25 juli 1994 (Fr.):

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre

du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau
Question n° 310 de M. Marc Cools du 25 juillet 1994 (Fr.):

De bescherming en de restaiirafie van de twee Meiidonpaviljoenen.

Le classement et la restauration des deux pavilions «Meudon».

De inwoners van Neder-over-Heembeek wensen dat de twee
Meudonpaviljoenen, gelegen in de buurt van het Carcokedomein,
worden beschermd en gerestaureerd.

Les habitants de Neder-Over-Heembeek souhaitent le classement
et la restauration des deux pavilions «Meudon» situes a proximittS
du site de Carcoke.

Kan de Minister me zeggen hoever het met dit dossier staat?

Pouvez-vous, Monsieur le ministre, m'informer ou en est 1'evolution de ce dossier?

Defiidtief antwoord: Op 25 juni 1994 heb ik het geachte lid
gei'nformeerd over de evolutie van het dossier van de Meudonpaviljoenen gelegen op het domein van Belgian Shell te Neder-overHeembeek en meer in het bijzonder over het feit dat ik de resultaten
van een door de eigenaar ingesteld onderzoek afwacht.

Reponse definitive: En date du 25 juillet 1994, j'ai informe
1'honorable membre de 1'evolution du dossier des pavilions Meudon
situes sur le site de Belgian Shell a Neder-over-Heembeek et plus
particulierement de mon attente des resultats d'une etude menee par
le proprietaire.

Door haar brief van 20 december 1994 brengt de firma Belgian
Shell me ervan op de hoogte dat de studie in verband met de nieuwe
bestemming van haar terreinen gelegen langsheen de Vilvoordsesteenweg een zekere vertraging opiiep. Daarom ben ik niet bij machte
u andere antwoordelementen te verstrekken.

La society Belgian Shell m'informe, par courrierdu 20 decembre
1994, que 1'etude en cours relative a la reaffectation de ses terrains
situes chaussee de Vilvoorde a pris un certain retard. Je ne puis done
vous apporter d'autres elements de reponse.

Vraag nr. 320 van Mevrouvv Annick de Ville de Goyet, d.d.21
november 1994 (Fr.):

Question n° 320 de Mme Annick de Ville de Goyet du 21
novembre 1994 (Fr.):

De Godecharlestraat.

La rue Godecharle.

De Godecharlestraat wordt verder gesloopt. De 4 huizen die op
dit ogenblik nog overeind staan zullen worden gesloopt zodra de
promotoren van de Leopoldruimte een onmogelijke vergelijking
hebben opgelost: de artiesten herhuisvesten in ruimten die idenciek
zijn of op zijn minst gelijkwaardig zijn op het vlak van afmeting,
volume en lichtkwaiiteit.

La rue Godecharle n'en finit pas d'etre demolie. Les quatre maisons
encore debout aujourd'hui sont seulement en sursis... le temps pour
les promoteurs de 1'Espace Leopold de resoudre une equation impossible: reloger les artistes dans des espaces, sinon identiques,
tout au moins equivalents au plan des dimensions, volumes et quality
de la lumiere.

Ik heb de Staatssecretaris meermaals ondervraagd over zijn
optreden ten gunste van de bescherming van deze historische plaats.
Daar deze plaats noch beschermd werd noch op de bewaarlijst is
geplaatst, had ik graag van de Staatssecretaris het volgende vemomen:

J'ai interroge le secretaire d'Etat a plusieurs reprises sur son
action en faveur de la protection de ce site historique. N'ayant
obtenu ni classement ni mise sur la lisle de sauvegarde, le secretaire
d'Etat peut-il me preciser:

- weike maatregelen werden getroffen om dit stukje stedelijk erfgoed
te bewaren?

- quelles mesures ont ete prises afin d'assurer la memoirs
patrimoniale du site?

- werd er een lijst opgesteld met het onroerend erfgoed van de
ateliers? Kan de Staatssecretaris mij naast deze lijst ook meedelen
wat er met dit erfgoed moet gebeuren en hoe het zai worden
bewaard?

- un releve du patrimoine mobilier des ateliers a-t-il ete realise?
Outre la liste de ce patrimoine, le secretaire d'Etat peut-il me
communiquer la destination et le mode de conservation qu'il a
mis en place?

Antwoord: Er werd reeds lang geleden contact gelegd met de
Vereniging Leopoldswijk.

Reponse: Des contacts ont ete pris de longue date avec
1'Association du Quartier Leopold.

Deze vereniging redde vroeger al werken uit gebouwen die
gedoemd zijn tot verdwijnen. Het gipsen beeld van Rodin dat nu
voor de Beurs gelegen is, komt bijvoorbeeld uit het atelier van Car-

Celle-ci a dej^ sauve des oeuvres reprises dans les bailments
condamnes tel le platre de Rodin pour la Bourse dans 1'atelier Carrier-Belleuse. L'Association du Quartier Leopold nous a dit, a
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rier-Belleuse. Teneinde andere elementen te redden uit de
Godecharlestraat, stelde Vereniging Leopoldswijk voor dat wij zouden
onderhandelen met de «Societe Espace Leopolds

1'epoque, negocier avec la Societe Espace Leopold pour sauver
d'autres elements notamment rue Godecharle.

Wij hebben onze samenwerking voorgesteld en maakten aan de
vereniging onze interesse kenbaar voor een tentoonstelling van deze
werken na restauratie en wachten nu op een precies project van hen.

Nous avons propose notre collaboration et dit a 1'association
notre interet pour une exposition de ces oeuvres apres restauration
et attendons un projet precis de sa part.

Anderzijds maakten wij - dank zij een toelage - de publikatie
van een werk over deze artiestenateliers mogelijk. Dit werk is nog
niet van de persen gerold.

D'autre part, nous avons rendu possible, grace a une subvention,
la publication d'un ouvrage encore sous presse relatifa ces ateliers
d'artistes.

Vraag nr. 321 van Mevrouw Annick de Ville de Goyet, d.d. 21
november 1994 (Fr.):

Question n° 321 de Mme Annick de Ville de Goyet du 21
novembre 1994 (Fr.):

De balans van een jaw toepassing van de ordonnantie
betreffende de beschenning van het onroerend erfgoed.

Le bilan d'line annee d'application de I'ordonnance sur la
protection du patrimoine immobilier.

De ordonnantie inzake het behoud van het onroerend erfgoed,
die op 1 november 1993 in werking is getreden, voorziet in een
reeks dwingende bepalingen die ertoe strekken min of meer
opmerkelijke monumenten te beschermen en voert 3 beschermingsniveaus in: de inventaris, de bewaarlijst en de beschenning.
Tot op heden werd geen enkele van deze drie door de Staatssecretaris
aangekondigde lijsten door de hoofdstedelijke Regering goedgekeurd,
wat de gevolgen van de toepassing van de ordonnantie aanzienlijk
beperkt.

L'ordonnance sur la conservation du patrimoine immobilier, entree
en vigueur le ler novembre 1993, prevoyait une serie de dispositions contraignantes destinees a proteger des monuments plus ou
moins remarquables a travers trois niveaux de protection: 1'inventaire,
la liste de sauvegarde, le classement. A ce jour, aucune des trois
listes annoncees par le secretaire d'Etat n'a ete adoptee par le Gouvernement regional, ce qui reduit considerablement les effets de
1'application de I'ordonnance.

Kan de Staatssecretaris mij preciseren:

Le secretaire d'Etat peut-il me preciser:

- hoeveel gebouwen die op de toekomstige inventaris staan in de
loop van 1994 zullen worden gesloopt of waarvoor een
stedebouwkundige vergunning werd aangevraagd;

le nombre de batiments figurant dans le futur inventaire legal
detruits durant 1'annee 1994 ou faisant 1'objet de demande de
permis d'urbanisme;

- het aantal voorafgaande onderzoeken dat werd geopend met het
oog op het plaatsen op de inventaris, op de bewaarlijst of met
het oog op de bescherming, en dit sedert 1 november 1993 en die
tot op heden nog niet rond zijn;

le nombre d'ouvertures d'enquete prealable a la mise a 1'inventaire,
il la mise sur la liste de sauvegarde, au classement depuis le I"'
novembre 1993 et non encore abouties a cejour;

- kan de Staatssecretaris mij de aard van elk van deze geopende
onderzoeken meedelen, alsmede de plaats waar het goed gelegen
is?

pour chacune de ces ouvertures d'enquete, le secretaire d'Etat
peut-il me preciser la nature et la localisation du bien?

Antwoord: De ordonnantie inzake de bescherming van het
onroerende erfgoed is sinds 1 november 1993 van kracht en sinds
die datum legde ik bij de Gewestregering lijsten voor van gebouwen
die beschermd moeten worden volgens het eerste beschermingsniveau.

Reponse: L'ordonnance sur la conservation du patrimoine
immobilier est en application depuis le 1° novembre 1993 et,
depuis cette dateJ'ai depose au gouvemement regional les listes des
batiments a proteger par le premier niveau de protection. Celles-ci
concement le patrimoine monumental a 1'exception du Pentagone, le
patrimoine industriel et le patrimoine naturel.

Deze lijsten hebben betrekking op het onroerende erfgoed met
uitzondering van de Vijfhoek, het industriele erfgoed en het natuurlijke erfgoed. Deze lijsten die opgesteld werden door deskundige
verenigingen, zijn vandaag in handen van de Regering die ze grondig
bestudeerd. Tot op heden is enkel de inventaris van de Leopoldswijk
wettelijk.

Ces listes, etablies par des associations specialisees, sont
aujourd'hui dans les mains du gouvemement qui les examine. SeuI
1'inventaire du Quartier Leopold est aujourd'hui legal.

Ik kan onmogelijk antwoorden op het eerste deel van de vraag
van het geachte lid vermits de raadpleging van stedebouwkundige
vergunningen niet tot mijn bevoegdheden behoort.

II m'est impossible de repondre a la premiere question de
1'honorable membre. La consultation des permis d'urbanisme n'est
pas de ma competence.

*^MUA OV/11L ^UUlUCA lie
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Wat betreft de procedures die neergelegd werden bij de Regering
en die nog niet uitmondden in een beslissing, zai ik het geachte lid
kortelings langs een andere weg dan deze bundel antwoorden,
teneinde de hier beschikbare ruimte niet te monopoliseren.

Concernant les procedures deposees au gouverneinent et non
encore abouties.je repondrai prochainement a 1'honorable membre
par un autre biais que par ce Bulletin afin de ne pas monopoliser
1'espace disponible.

Vraag nr. 322 van Mevrouw Annick de Ville de Goyet, d.d. 21
november 1994 (Fr.):

Question n° 322 de Mme Annick de Ville de Goyet du 21
novembre 1994 (Fr.):

De bedreiging die rust op de gebouwen nr. 3 tot 11 van de
Leopoldstraat en nr. 32 tot 40 van de Schildknaapstraat.

La menace quipese sur les batiments n°*3 a 11 me Leopold et
32 a 40 rue de I'Ecuyer.

In haar advies van 23 oktober 1991 stelde de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen de beschenning
voor als monument van vier gebouwen in de Leopoldstraat (3,5,7
en 23) en van gebouw nr. 34 in de Schildknaapstraat.

Dans son avis rendu Ie 23 octobre 1991, la Commission royale
des monuments et sites proposait Ie classement comme monuments
de quatre immeubles de la rue Leopold (3-5-7-23) et du n° 34 de la
rue de I'Ecuyer.

De Commissie onderstreepte dat deze gebouwen deel uitmaakten
van het historisch geheel van de Koninklijke Muntschouwburg, dat
tussen 1817 tot 1819 werd opgericht, en dat deze gebouwen als
dusdanig belangnjke getuigen waren van de neo-classistische stiji in
Brussel. Nadat de maatschappij Pierre ler Belgium een stedebouwkundige vergunning werd toegekend voor de bouw van een hotelcomplex op die plaats, heeft het Beschermcomite van de inwoners
van Brussel-centrum een rechtsprocedure ingespannen. De werken
werden voorlopig stil gelegd, in afwachting van een vonnis te gronde.
Op dit ogenblik zijn de gebouwen zodanig vervallen dat hun integriteit
en hun architecturale waarde op de belling komen te staan.

Elle faisait valoir que ces immeubles faisaient partie de 1'ensemble
historique cree en 1817-1819 du Theatre royal de la Monnaie et
qu'a ce titre, ils constitutaient des temoins importants du style neoclassique & Bruxelles. Suite & 1'octroi du permis d'urbanisme & la
societe Pierre ler Belgium pour la construction d'un complexe h6telier
a cet endroit, une action en justice a ete menee par Ie comite de
defense des habitants de Bruxelles-centre. Elle a abouti & la suspension provisoire des travaux dans 1'attente dujugement sur Ie fond. A
1'heure actuelle, les batiments se trouvent dans un etat de delabrement
qui menace leur integrite et leur qualite architecturale.

Kan de Staatssecretaris mij preciseren ofer bij de hoofdstedelijke
Regering een dossier werd ingediend tot bescherming of tot het op
de bewaarlijst plaatsen van de gebouwen waarvan sprake in het
eerste advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen?

Le secretaire d'Etat peut-il meprecisersi un dossier de classement
ou de mise sur la liste de sauvegarde concernant les edifices vises
par le premier avis de la Commission royale des monuments et sites
a ete introduit au gouvernement regional?

Wordt er in dit dossier op gewezen dat voor deze neo-classistische
gebouwen van de Leopoldstraat het begrip "geheel", bepaald in
artikel 2.b van de ordonnantie op de bescherming van het onroerend
vastgoed, van toepassing is?

Ce dossier integre-t-il la notion d'ensemble definie a Particle 2.b
de 1'ordonnance sur la protection du patrimoine immobilier pour ces
batiments neo-classiques de la rue Leopold?

Zo ja, in weike beschermingsmaatregel en in weike dringende
werken wordt er dan voorzien? En voor weike gebouwen?

Le cas echeant, des mesures de protection et de travaux urgents
sont-elles prevues? Lesquelles et sur quels batiments?

Antwoord: Vooreerst wens ik het geachte lid te verwijzen naar
het antwoord dat over ditzelfde onderwerp verstrekt werd aan
raadslid Serge de Patoul (genummerd 309 van 27juli 1994).

Reponse: Je me permettrai d'abord de renvoyer 1'honorable
membre a la reponse faite sur le meme sujet a Monsieur le conseiller
Serge de Patoul (numerotee 309 du 27juillet 1994).

Gezien het een dossier betreft dat onder het regime van de wet
van 1931 ingediend werd, heeft het voorstel betrekking op de
bescherming als monument.

Etant donne qu'il s'agit d'un dossier presente; sous le regime de la
loi de 1931, la proposition porte sur le classement comme monument.

Tenslotte kunnen beschermingsinaatregelen via Monumenten en
landschappen slechts genomen worden wanneerde gebouwen geen
voorwerp uitmaken van wettelijke maatregelen maar de Stad brussel,
kan daar op eigen initiatief wel toe beslissen.

Enfin, des mesures de protection via les Monuments et Sites ne
peuvent etre prises tant que les batiments ne font pas 1'objet de
mesures legales mais la Ville de BruxelJes, elle, peut d'initiative en
decider.

Vraag nr. 323 van mevrouw Annick de Ville de Goyet d.d. 7
december 1994 (Fr.):

Question n° 323 de Mme Annick de Ville de Goyet du 7
decembre 1994 (Fr.):

Het lot van het Radiogebouw.
Een aantal prominenten uit de culturele wereld hebben tijdens
een ronde tafel in april 1994 de toekomst van het Radiogebouw en

Le sort du bailment de IWR.
Lors d'une table ronde realisee en avril 1994, une serie de
personnalites du monde culturel se sont penchees sur 1'avenirde la

Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 25 januari 1995 (nr. 48)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 25 janvier 1995 (n° 48)

4551

de bescherming van zijn architecturale en muzikale eigenheid
besproken. De Staatssecretaris belast met Monumenteti en Landschappen heeft toen opnieuw de noodzaak bevestigd om de culturele
bestemming van het gebouw te vrijwaren. Het werd op 28 april
1994 beschermd en men is nu op zoek naar een koper en een cultureel
project.

Maison de la Radio et la protection de son caractere architectural et
musical. A cette occasion. Ie secretaire d'Etat aux monuments et
sites avail reaffirm^ la necessity de proteger Ie batiment dans sa
vocation culturelle. Classe Ie 28 avril 1994, Ie batiment est aujourd'hui
en quete d'un acquereur et d'un projet culturel.

Aangezien de RTBF en de verenigingen het gebouw verlaten
hebben, wordt er gevreesd voor een verval dat de toekomst van het
gebouw in gevaar zou brengen.

La desertion actuelle du batiment par la RTBF et par les associations fait craindre une degradation qui risque d'hypothequer son
avenir.

Kan de Staatssecretaris me verduidelijken:

Le secretaire d'Etat peut-il me preciser:

- weike maatregelen genomen werden om de beschermde delen
van het gebouw te onderhouden en te beschermen;

- quelles mesures ont ete prises pour s'assurer de 1'entretien et de
la protection des parties classees du batiment;

- of hij de zaak aanhanging gemaakt heeft bij de gemengde
commissie voor de bestemming van de Brusselse culturele plaatsen. Zoja, wat wordt er ondernomen om de culturele functie van
het gebouw veilig te stellen?

- s'il a saisi la commission mixte pour 1'affectation des lieux culturels
bruxellois de ce dossier. Si oui, quelles sont les actions menees
pour assurer la fonction culturelle du lieu?

Antwoord: Zoals u in uw vraag vermeld heb ik inderdaad, binnen
mijn bevoegdheid, getracht om het NIR-gebouw te behouden binnen
haar culturele roeping.

Reponse: Comme vous le mentionnez dans votre question, j'ai
bien, dans la limite de mes competences, tach6 de proteger le batiment
de 1'INR dans sa vocation culturelle.

Inderdaad, naast de bescherming, op 28 april 1994, stelde ik
eveneens vooraan de Regering, die mij hierin volgde, om een procedure te openen waarin de bijzondere behoudsvoorwaarden voor dit
goed, vastgelegd werden.

En effet, outre le classement, intervenu le 28 avril 1994, j'ai
propose au gouvemement, qui m'a suivi, d'ouvrir une procedure
determinant des conditions particulieres de conservation pour ce
bien.

Deze voorwaarden beogen het behoud van het beschermde goed
binnen haar gebruik als gezamenlijke uitrusting van culturele aard.

Ces conditions visent le maintien du bien classes dans son affectation d'equipement collectifde nature culturelle.

Zoals elk beschermd goed, wordt het NIR opgevolgd door de
Dienst Monumenten en Landschappen en valt het, in geval van in
gebreke blijven van de eigenaar zoals voorzien in de Ordonnantie,
onder de bevoegdheid van de politic van het erfgoed.

Comme tout bien classe, 1'INR fait 1'objet d'un suivi par le Service des monuments et sites et tombe, en cas de manquement du
proprietaire tel que prevu par 1'ordonnance, sous le coup de la
police du patrimoine.

Wat betreft de vraag om te weten of het dossier onderworpen is
aan de Technische adviescommissie teneinde de gebouwen die een
culturele functie vervullen te beschermen, verwijs ik u voor haar
taken naar het besluit van 18 april 1991.

Quant a la question de savoir si le dossier est soumis a la Commission technique d'avis visant a proteger les immeubles remplissant
une fonction culturelle, je vous renvoie, pour ses missions, a 1'arrete
du 18 avril 1991.

Vraag nr. 324 van mevr. Annick de Ville de Goyet d.d. 7 december
1994 (Fr.):

Question n° 324 de Mme Annick de Ville de Goyet du 7
decembre 1994 (Fr.):

De restauratie van de St-Mariakerk en de St-Michielskathedraal
ten laste van het Gewest.

La. reprise par la Region des charges concemant la restauration
de I'eglise Ste-Marie et de la cathedrale St-Michel.

Aan de koninklijke St-Mariakerk en de St-Michielskathedraal
worden sindsjaar en dag belangrijke restauratiewerken uitgevoerd.
Aan de St-Mariakerk, waarvan de restauratie in 1982 begonnen is,
moeten nog heel wat werken uitgevoerd worden om de sterk vervallen
binnenruimte in de oorspronkelijke staat te herstellen.

L'eglise royale Ste-Marie et la cathedrale St-Michel font 1'objet,
depuis de nombreuses annees, d'importantes restaurations. L'eglise
Ste Marie, dont la restauration a debute en 1982, doit encore subir
de nombreux travaux pour la remise en valeur de son espace interieur
extremement degrade.

In een eerste fase werden het kerkschip en de torens van de
kathedraal gerestaureerd, nu wordt er aan het koor gewerkt. In theorie
worden deze werken in 1996 voltooid, ondanks de fmanciele moeilijkheden waardoor de werken 8 maanden stilgelegd zijn. De Regie
van de Gebouwen betaalt 60% van de werken en de rest wordt door
de provincies Brabant en Antwerpen ten laste genomen. Door de

Les travaux de restauration de la cathedrale, apres s'etre concentres
dans une premiere phase sur la nef et les tours, concernent
actuellement le choeur. Leur achevement est theoriquement prevu
pourl'annee 1996, malgr6 les difficultes financieres qui ontprovoqu6
1'arret du chantier pendant huit mois. Si la Regie des Batiments
finance 60% des travaux, le reste etait prisjusqu'ici en charge par les
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splitsing van de provincie Brabant zullen de kosten vanaf 1 januari
door het Gewest gedragen worden.
Kan de Staatssecretaris me zeggen:
hoeveel de provincie Brabant bijdroeg voor deze werken;

provinces du Brabant et d'Anvers. La scission de la Province du
Brabant provoquera done, a partir du ler janvier, la reprise de sa
charge financiere par la Region.
Le secretaire d'Etat peut-il me preciser:
- quel montant de 1'intervention financiere la Province du Brabant
assumait dans ces deux chantiers;

- onder weike voorwaarden het Gewest deze financiele lasten zai
overnemen;

- les modalites de reprise par la Region de ces charges financieres;

- wat het tijdschema is voor de uitvoering van de werken aan de
koninklijke St-Mariakerk en de St-Michielskathedraal?

- le calendrier d'achevement des travaux a 1'eglise royale Ste-Marie
et a la cathedrale St Michel.

Antwoord: De Provincie Brabant betaalde haar deel in de werken
aan de Sint-Mariakerk reeds aan Schaarbeek. Zij voorzag voor de
fase 1993-1996,69 miljoen voor werken aan de kathedraal.

Reponse: La Province de Brabant a deja paye sa part dans les
travaux de 1'eglise Sainte-Marie a Schaerbeek. Bile a prevu 69 millions pour la phase 1993-1996 des travaux de la cathedrale.

Het Gewest erft de verplichtingen van de Provincie en een college van vereffenaars zai de door de Provincie ondertekende verbintenissen op zich nemen.

La Region succede en obligations a la Province et un college des
liquidateurs assumera les engagements souscrits par la Province.

De in het bestek van 1982 voorziene werken aan de SintMariakerk zijn beeindigd. De derde fase van de werken aan de
kathedraal heeft betrekking op dejaren 1993 tot 1996.

Si les travaux prevus dans le cahier des charges de 1982 sont
acheves pour 1'eglise Sainte-Marie, la troisieme phase des travaux
de la cathedrale concerne les annees de 1993 a 1996.

Vraag nr. 326 van de heer Dolf Cauwelier d.d. 28 december
1994 (N.):

Question n° 326 de M. Dolf Cauwelier du 28 decembre 1994
(N.):

Het bekende Cavaille-Collorgel in het Koninklijk Miiziekconservatorium te Brussel is dringend aan restauratie toe.

Le celebre orgue de Cavaille-Coll du Conservatoire royal de
musique de Bruxelles doit etre renov6 de toute urgence.

Is het mogelijk antwoord te krijgen op volgende vragen:

Pouvez-vous repondre aux questions suivantes:

1. Wat is de stand van zaken aangaande procedure? (aanstellen
ontwerper, opmaken bestek, aanbesteding, toewijzing...?)

1. Ou en est-on dans la procedure? (designation d'unconcepteur,
elaboration d'un devis, adjudication, attribution...)

2. Wie is het opdrachtgevend bestuur?

2. Quelle est 1'administration adjudicatrice?

3. Hoeveel zou de restauratie kosten?

3. Combien couterait la restauration?

4. Wat is de voorziene timing?

4. Quel est le calendrier prevu?

5. In weike mate wordt deze restauratie door het Gewest financieel
gesteund?

5. Dans quelle mesure la Region soutient-elle financierement cette
restauration?

Antwoord'.Het Koninklijk Muziekconservatorium is sinds 9
September 1993 in haar totaliteit beschermd.

Reponse: La Conservatoire Royal de Musique est classe dans sa
totalite depuis le 9 septembre 1993.

Tot op heden heb ik geen enkel restauratiedossier voor het orgel
in de grote concertzaal in mijn bezit. De Dienst Monumenten en
Landschappen en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen kregen hieromtrent tot op heden geen aanvragen.

Aucun dossier de restauration de 1'orgue de la grande salle de
concert n'est actuellement en ma possession. Le Service des monuments et des sites ainsi que la Commission n'ont, a ce jour, pas
encore ete interroges a ce sujet.

Wanneer mij een dossier voorgelegd wordt kan het financiele
aandeel van het Gewest opiopen tot 30% van de kostprijs van de
werken, ofzelfs tot 50% in geval van bijzondere werken.

Si un dossier in'est soumis, la part d'intervention financiere de la
Region peut s'elever a 30% du coflt des travaux, voire 50% en cas de
travaux specifiques.
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0

Voorzitter en Minister belast met Ruimtelijke Ordening, de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling
President et Ministre de I'Amenagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de 1'EmpIoi
19.12.1990

241

Bernard Clerfayt

o Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.
Traduction simultanee des debats lors des conseils communaux.

4513

1. 2.1991

262

Jean-PierreCornelissen

o Vernieuwing van het stadsweefsel. - Subsidies van deExecutieve.
Renovation du tissu urbain. - Subventions accordees par 1'Executif.

4513

27. 3.1991

297

Stephane de Lobkowicz

o Organogramvandeafdelinginformaticaindeverschillendegemeenten.
Organigramme du personnel charge du departement de 1'informatique
dans les differentes communes.

4513

12. 9.1991

369

Stephane de Lobkowicz

* Onderzoeksopdrachten.
Missions d'etudes.

4491

8.10.1991

388

Stephane de Lobkowicz

o Vernieuwing alleenstaandegebouwen in St.-GiUis.
Renovation d'immeubles isoles a St.-Gilles.

4513

11.12.1991

418

Walter Vandenbossche

o Renovatie- en saneringspremies.
Primes a la renovation et a 1'assainissement.

4514

21. 5. 1992

476

DolfCauwelier

* Studie- en Onderzoeksopdrachten door externe organisaties.
Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs.

4491

14.10.1992

533

Andre Drouart

o De gewestelijke subsidies voor de gemeenten.
Les subsides regionaux aux communes.

4514

15.2.1993

593

Bernard Clerfayt

* De achterstand in het aanbrengen van een nieuwe wegbedekking in de
Notelaarsstraat en in de Ridderschapslaan.
Retard dans Ie renouvellement du revetement de sol de la rue du Noyer
et de la rue de la Chevalerie.

24. 5.1993

24.6.1993

5.7.1993

5.7.1993

628

654

661

662

Jacques Simonet

Walter Vandenbossche

Michiel Vandenbussche

Michiel Vandenbussche

o De Europese conferentie over de lokale besturen in het nieuwe Brusselse
halfrond.
La conference du Parlement europeen sur les pouvoirs locaux dans Ie
nouvel hemicycle bruxellois.
o GESCO's. - Tewerkstelling in Brusselse gemeentebesturen. - Taalaanhorigheden.
ACS employes dans les communes bruxelloises. - Role linguistique.
* Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Aantal geschorste en vemietigde benoemingen.
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. - Pariteit afdelingschefen hoger op 31 december 1992.
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.
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4514

4514

4492

4492
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5. 7.1993

5. 7.1993

5. 7.1993

663
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Michiel Vandenbussche

Michiel Vandenbussche

Michiel Vandenbussche

0

* Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Gesubsidieerde contractuelen.
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. - Toegang voor niet-Belgen tot betrekkingen bij
gemeentebesturen.
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. - Contractuele personeelsleden voor de integratieprojecten.
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,

3.11.1993

705

Olivier Maingain

* Lijst van de adviescommissies en -raden opgericht bij het departement.
Liste des commissions et conseils consultatifs institues aupres du
departement.

15.12.1993

713

Andre Drouart

*

14.12.1993

21.12.1993

4.11.1993

22.2.1994

9. 3.1994

10. 3.1994

716

719

723

732

738

739

Alain Adriaens

Analyse van de kosten per sector en per dienst van de gemeenten
uitgevoerd door het Kabinet.
Analyse des coflts par secteur et service des communes effectues par Ie
Cabinet.

* Gewestelijke steun voor de aankoop van leegstaande gebouwen verleend
aan vij f gemeenten.
Aides regionales a 1'acquisition d'immeubles abandonnes accordees a
cinq communes.

Annick de Ville
de Goyet

* De maatregelen om de culturele functie van de Brusselse bioscopen te
behouden.
Les mesures prises pour maintenir la fonction culturelle des cinemas a
Bruxelles.

Walter Vandenbossche

* Nieuwe inkomsten 1994 "dode hand" van gebouwen van de federale
overheid.
Nouvelles recettes pour 1994 - "mainmorte" de bStiments appartenant
aux autorites federates.

Philippe Smits

Andre Drouart

Walter Vandenbossche

* Huidige werkzaamheden van de adviesraad voor alle gehandicapten en
mogelijke subsidies van de gemeenten.
Travaux en corn's du "Conseil consultatif concernant tous les handicapes" et possibiiites de subsides en provenance des communes.
* De huurprijzen van de woningen die de gemeente toebehoren en die
vernieuwd werden ten laste van het Gewest.
Prix des loyers dans les logements des communes renoves a charge de
la Region.
* Toename van de vraag aan spoedadviezen aan de Raad van State.
Augmentation des demandes d'avis adressees au Conseil d'Etat selon
la procedure d'urgence.
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17. 3.1994

742

Walter Vandenbossche

* Aantal gehandicapten tewerkgesteld in het departement van de MinisterVoorzitter.
Nombre de handicapes employes dans Ie departement du ministrepresident.

22. 3.1994

744

Walter Vandenbossche

* Informatiecampagnes van het departement.
Campagnes d'information du departement.

30. 5.1994

756

Marie Nagy

*

760

Philippe Debry

4494

Inkomensverlies voor de Havenmaatschappij door de verandering van

bestemming van het Beco-dok.
Le manque a gagner pour la Societe du Port entraTne par Ie changement
d'affectation du Bassin Beco.
18. 5.1994

4494

* Noodzaak tot het opstellen van een bijzonder bestemmingsplan alvorens
een gebied met minimumprogramma te urbaniseren.
Necessite d'elaborer un PPAS avant d'urbaniser une ZPM.

4494

4494

26. 5.1994

763

Walter Vandenbossche

* Leegstaande landbouwbedrijven. - Bewoningen door niet-landbouwers.
Exploitations agricoles inoccupees - Occupation par des non-agriculteurs.

4494

9.6.1994

764

Andre Drouart

* De veiligheid rond het metrostation Clemenceau.
La securite aux alentours de la station de metro Clemenceau.

4494

14.7.1994

771

Andre Drouart

0

4514

19. 7.1994

772

Stephane de Lobkowicz

** Bestemming van de originelen van de stripverhalen uitgegeven door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Affectation des originaux des bandes dessinees editees a 1'initiative de la
Region de Bruxelles-Capitale.

De subsidies aan de v.z.w.'s.
Les subventions aux a.s.b.l.

4517

775

Francois Roelants
du Vivier

* Bezoek van de Voorzitter van het Europees Parlement.
Visile du President du Parlement europeen.

4495

14. 7.1994

777

MagdeleineWillame

0

4514

19. 7.1994

782

DolfCauwelier

* De activiteiten van het «gewestelijk Begeleidingscomite Ruimte BrusselEuropa».
Les activites du «Comite d'accompagnement regional Espace BruxellesEurope».

12. 9.1994

Universitaire studies besteld door het kabinet.
Etudes universitaires commandees par le cabinet.

4495

7.11.1994

783

Walter Vandenbossche

* Kabinet en administratie - Milieuzorg.
Cabinet et administration-respect de 1'envirormement.

4495

21.11.1994

785

Andre Drouart

* De wijzigingen in de verdeling van de taken van de GESCO's.
Modifications dans la repartition et les taches des ACS.

4495

21.11.1994

786

Annick de Ville
de Goyet

** Het programma voor de bestrijding van de werkloosheid in de sector van
het Brussels verenigingsleven.
Programme de resorption du chomage dans le secteurassociatifbruxellois.

Annick de Ville
de Goyet

** De deelneming van het Gewest aan de maand van de foto in Parijs.
Participation de la Region au mois de la photo a Paris.

21.11.1994

788
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4519
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0

Loonschalen voor de premies van de leden van de gemeentelijke politie.
Baremes des primes aux agents des polices communales.
* Doortrekken van de Wagenstraat.
Ouverture de la rue du Wagon.
Eentalig onthaal van het publiek ter gelegenheid van de tentoonstelling
Amedee Lynen in het Charlier museum.
Accueil unilingue du public a 1'exposition Amedee Lynen au musee Charlier

4515
4495

4495

28.11.1994

792

Walter Vandenbossche

De gemeentelijke v.z.w.'s.
Les a.s.b.l. communales.

4497

16.12.1994

793

AnnickdeVille
de Goyet

De verdeling van de kunstwerken en het erfgoed van de provincie Brabant.
Repartition des oeuvres d'art et du patrimoine de la Province de Brabant.

4497

19.12.1994

794

JeanDemannez

Controle op de publiekrechtelijke rechtspersonen.
Controle sur les societes de droit public.

4497

Minister belast met Financien, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen
Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures
6. 5.1994

19. 7.1994

242

250

Philippe Debry

Eric Andre

** Ordonnantie betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen - Afwijking van de regel van de meestbiedende - Inventaris
van het onroerend vermogen van het Gewest.
Ordonnance relative a 1'alienation d'immeubles domaniaux - Derogation &
la regle du plus offrant - Inventaire du patrimoine immobilier regional.
0

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vacante betrekkingen
van adjunct-secretaris-generaal, directeur-generaal en inspecteurgeneraal - Oproep tot de kandidaten.
Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale - Emplois vacants de
secretaire general adjoint, de directeur general et d'inspecteur general appels aux candidatures.

4520

4515

14. 9.1994

255

MagdeleineWillame

** Universitaire studies besteld door het kabinet.
Etudes universitaires commandees par Ie cabinet.

4521

7.11.1994

258

Walter Vandenbossche

** Kabinet en administratie - Milieuzorg.
Cabinet et administration - respect de 1'environnement.

4522

21.11.1994

259

MarieNagy

** Het bouwen van 3.400 woningen per jaar.
Creation de 3.400 logements par an.

4523

24.11.1994

260

Walter Vandenbossche

** Talenplan in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Plan langues dans la Region de Bruxelles-Capitale.

4524
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4557

Voorwerp

Bladzijde

Objet

Page

Auteur
Date
*

Question n°

* Question sans reponse
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

Vraag zonder antwoord

0

0

Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

7.12.1994

7.12.1994

261

262

Francois Roelants
du Vivier

** Comite van de Regio's - Aanwezigheid van de vertegenwoordigers van

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Comite des Regions - presence des representants de la Region de BruxellesCapitale.

4525

JanDeBerlangeer

** Ordonnantiebetreffendedegewestbelastingvoor 1992van23juli 1992.
Ordonnance du 23 juillet 1992 relative a la taxe regionale pour 1992.

4525

Minister belast met Huisvesting, Leefmilieii, Natuurbehoud en Waterbeleid
Ministre du Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de I'Eau
29. 1.1992

124

Francois Roelants
du Vivier

* Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe gebouwen.
Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvelles constructions.

4493

24. 9.1992

174

Francois Roelants
du Vivier

* Installatie van regenwaterputten bij nieuwbouw.
Installation de citernes d'eau de pluie pour les nouvelles constructions.

4493

21. 6.1993

265

Alain Adriaens

* Aantal afbraken en constructies van woongebouwen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Nombre de demolitions et de constructions de batiments residentiels
en Region de Bruxelles-Capitale.

25. 6.1994

266

Alain Adriaens

** De investeringen voor de waterzuivering en de participatie van het Vlaams
Gewest.
Les investissements pour 1'epuration des eaux et la participation de la
Region flamande.

30. 6.1993

271

Alain Adriaens

* De recycling van de banden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Recyclage de pneus en Region de Bruxelles-Capitale.

4. 2.1994

294

Walter Vandenbossche

** Aanduiding van kwetsbare zones in het kader van de Europese
nitraatrichtlijn.
Designation de zones vulnerables dans Ie cadre de la directive
europeenne concernant les nitrates.

9. 3.1994

16. 3.1994

16. 3.1994

11. 5.1994

302

308

309

326

DolfCauwelier

SimonneCreyf

Walter Vandenbosssche

Brigitte Grouwels

* Europese verordening inzake het milieuauditsysteem - uitwerking van
de bijiagen en bevoegdheid van de gewesten.
Reglement europeen relatif au systeme d'audits environnementaux elaboration des annexes et competence des Regions.
* Overzicht van de leegstaande woningen in Sint-Lambrechts-Woluwe
en Sint-Pieters-Woluwe.
Releve des logements inoccupes a Woluwe-Saint-Lambert et a WoluweSaint-Pierre.
* Aantal gehandicapten tewerkgesteld in het departement van de minister.
Nombre de handicapes employes dans Ie departement du ministre.
0

Evolutie van de kostprijs van nieuwe sociale woningen.
Evolution du cout des nouveaux logements sociaux.

4493

45^6

4493

4527

4498

4499

4499
4515
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* Vraag zonder antwoord
Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

0

7. 6.1994

329

0

Andre Drouart

* Het gevolg dat wordt gegeven aan een klacht die bij het BIM werd
ingediend.
Suivi d'une plainte adressee a 1'IBGE.

4499

18. 7.1994

336

MarieNagy

* De woonplaats van de leden van de adviescommissies,
Lieu de domiciliation des membres des commissions consultatives.

4499

9. 8.1994

337

Francois Roelants
du Vivier

* Door de Europese Unie gefinancierde projecten.
Projets finances par 1'Union europeenne.

4499

14. 9.1994

341

MagdeleineWillame

* Universitaire studies besteld door het kabinet.
Etudes universitaires commandees par Ie cabinet.

4499

5.10.1994

342

MarieNagy

* De werking van het Milieucollege.
Le fonctionnement du college d'environnement.

4499

24.10.1994

343

AlainAdriaens

** Afwijkingen van de ordonnantie betreffende het gebruik van pesticiden.
Derogations a 1'ordonnance relative a 1'utilisation des pesticides.

4528

7.11.1994

344

Walter Vandenbossche

*

4500

7.11.1994

345

Stephane de Lobkowicz

* Bestemming van de originelen van de stripverhalen uitgegeven door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Affectation des originaux des bandes dessinees editees a 1'initiative de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Kabinet en administratie - Milieuzorg.
Cabinet et administration - respect de 1'environnement.

4500

21.11.1994

346

AnnickdeVille
de Goyet

* Een cultured project in de Daillykaserne.
Projet culturel a la Caserne Dailly.

4500

21.11.1994

347

Annick de Ville
de Goyet

** De overeenkomst tussen de Minister en de vereniging SOS Kauwberg.
Convention etablie entre le ministre et 1'association SOS Kauwberg.

4530

24.11.1994

348

Andre Drouart

* Openbare hoorzittingen georganiseerd door het BIM.
Auditions publiques organisee par 1'IBGE.

4500

2.12.1994

349

Stephane de Lobkowicz

** Verkoop van wild door de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Vente de gibier par les services de la Region de Bruxelles-Capitale.

4530

12.12.1994

350

Serge de Patoul

* Toename van het aantal vossen in het Hoofdstedelijk Gewest.
Augmentation des renards en region bruxelloise.

4501

19.12.1994

351

MarieNagy

* De verbrandingsovens in het Brussel Gewest.
Les incinerateurs installes en Region bruxelloise.

4501

Minister belast met Economic
Ministre de 1'Economie
26. 5.1994

170

PaulGaland

** De gevolgen voor de ondernemingen van het gewest van het satellietprogramma SPOT 4. '
Les retombees pour les entreprises de la Region du programme satellite SPOT 4.
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* Vraag zonder antwoord
Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

0

0

14. 7.1994

173

Andre Drouart

* De subsidies aan de v.z.w.'s.
Subventions aux a.s.b.1.

4502

29. 7.1994

174

Francois Roelants
du Vivier

** N.v. Isy Brachot in liquidatie.
Liquidation de la s.a. Isy Brachot.

4532

5.10.1994

177

PaulGaland

** Het project voor de bouw van een agro-industrieel park geintegreerd op
het Kemiraterrein en de duurzame ontwikkeling.
Projet de developpement d'un pare agro-industriel integr6 sur Ie site de
Kemira et Ie developpement durable.

28.10.1994

179

Francois
Roelants du Vivier

* Gewestelijke steun bij investering op het vlak van het milieu in het kader
van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de promotie van de
economische expansie.
Aides regionales a 1'investissement en matiere d'environnement dans Ie
cadre de 1'ordonnance du l^juillet 1993 concernant la promotion de
1'expansion economique.

4533

4502

7.11.1994

180

Walter Vandenbossche

* Kabinetenadministratie-Milieuzorg.
Cabinet et administration - respect de 1'environnement.

4502

16.11.1994

181

AlainAdriaens

* Het aan de Technopool toevertrouwde project «ziekenhuisafval».
Projet «Dechets hospitaliers» confie a la Technopole.

4502

1.12.1994

183

DolfCauwelier

* RegeringscommissarisbijdeGIMB.
Commissaire du gouvernement aupres de la SRIB.

4503

1.121.1994

184

DolfCauwelier

* Onverenigbaarheden voor lidmaatschap van raad van bestuur en
directiecomitg vandeGIMB.
Incompatibilites de la fonction d'administrateur ou de membre du comite
de direction de la SRIB.

8.12.1994

12.12.1994

16.12.1994

185

186

187

Walter Vandenbossche

PaulGaland

Walter Vandenbossche

* Op regelmatige tijdstippen worden de raadsleden op de hoogte gehouden
van de acties weike Technopool ontwikkelt.
Les membres du Conseil sont regulierement informes des actions
entreprises par Technopole.
** Het Belgische voorzitterschap van Eureka vanjuni 1995 totjuni 1996 en
de medewerking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
La presidence beige d'Eurekadejuin 1995 ajuin 1996 et la collaboration
de la Region de Bruxelles-Capitale.

4503

4504

4533

** Subsidie aan de v.z.w. Modo Bruxellae.
Subvention a 1'a.s.b.l. Modo Bruxellae.

4534

f

16.12.1994

188

Walter Vandenbossche

* Subsidie aan de v.z.w. Indutec.
Subvention a 1'a.s.b.l. Indutec.

4504

16.12.1994

189

Walter Vandenbossche

* V.z.w. Nieuwe Ondememingen.
A.s.b.1. nouvelles entreprises.

4505

16.12.1994

190

AnnickdeVille
de Goyet

** Subsidies aan Modo Bruxellae en Artopol.
Subventions a Modo Bruxellae et a Artopole.

4535

Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 25 januari 1995 (nr. 48)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 25 janvier 1995 (n° 48)

4560
Datum

Vraag nr.

Voorwerp

Bladzijde

Objet

Page

Auteur
Date

Question n°

* Vraag zonder antwoord
0
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** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
0
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

Minister belast met Openbare Werken, Verkeer en
de Vemieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten
Ministre des Travaux publics des Communications et de la Renovation
des Sites d'Activites economiques desaffectes
30. 3.1994

468

Walter Vandenbossche

* Toename van de vraag aan spoedadviezen aan de Raad van State.
Augmentation des demandes d'avis adressees au Conseil d'Etat selon
la procedure d'urgence.

15. 4.1994

483

Brigitte Grouwels

0

19.4.1994

485

Thierry de LoozCorswarem

* Bedrag van de honoraria betaald aan de advocaten en aan de juridische
adviesbureaus sedert 1989.
Montant des honoraires payes aux avocats et bureaux juridiques depuis 1989.

20. 4.1994

487

Jacques Simonet

0

9. 8.1994

501

Francois Roelants
du Vivier

* Door de Europese Unie gefinancierde projecten.
Projets finances par 1'Union europeenne.

2. 9.1994

502

Bernard Guillaume

* De bovengrondse aanleg van het Jamblinne de Meux-plein en de verkeershinder als gevolg van het uitschakelen van de verkeerslichten.
L'amenagement en surface de la place de Jamblinne de Meux et les perturbations de la circulation engendrees par 1'arret des teux de signalisation.

26. 9.1994

508

Francois Roelants
du Vivier

* Schoolabonnementen - intergewestelijke tariefbepaling.
Abonnements scolaires - tarification interregionale.

27.9.1994

510

Andre Drouart

* Gemeenschappelijk tarief voor de aanvullende MTB-abonnementen.
L'integration tarifaire pour des abonnements MTB complementaires.

27. 9.1994

511

PaulGaland

* De beschadiging van de wegen door overlagen voertuigen.
Degradation des routes due aux vehicules surcharges.

5.10.1994

512

Andre Drouart

* * Verhuring van gebouwen van de M IVB.
La location de locaux de la STIB.

14.10.1994

513

Alain Adriaens

* Het onderhoud van de groene ruimten langs de wegen.
L'entretien des espaces verts routiers.

2.11.1994

515

JeanDemannez

** De kostenprognose van de MIVB.
Projection des couts de la STIB.

7.11.1994

516

Walter Vandenbossche

* Kabinet en administratie - Milieuzorg.
Cabinet et administration - respect de 1'environnement.

7.11.1994

517

MarieNagy

** De Leopold III-tunnel.
Le tunnel Leopold III.

8.11.1994

518

MarieNagy

* De herinrichting van de Etterbeeksesteenweg.
Reamenagement de la chaussee d'Etterbeek.

Leegstaande gebouwen onder de bevoegdheid van de Minister.
Batiments inoccupes relevant de la competence du ministre.

Werken ter versteviging van de Gerijbrug voor de komst van de HST.
Travaux de renforcement du pont du Charroi pour 1'arrivee du TGV.
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Voorwerp

Bladzijde
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Page

Auteur
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* Vraag zonder antwoord
Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

0

0

21.12.1994

519

AnnickdeVille
de Goyet

** De Artistieke Commissie van de vervoersinfrastructuur.
La Commission artistique des infrastructures de deplacement.

21.11.1994

520

MarieNagy

** Het naleven van het parkeer- en circulatieverbod op het de MeeCisplantsoen en in de Luxemburgstraat.
Le respect des interdictions de stationnement et de circulation square de
Meeds et rue du Luxembourg.

24.11.1994

521

Walter Vandenbossche

* Luizenmolenlaan te Anderlecht.
Avenue du Luizenmolen a Anderlecht.

7.12.1994

522

Jean-Pierre Cornelissen

* Voorrang van het Nederlands op het Frans op sommige vervoerbewijzen
van de MIVB.
Priorite du neerlandais sur le francais sur certains litres de transport de la
STIB.

4541

4543

4507

4507

523

MarieNagy

* De veiligheid in de Wetstraat.
La securite rue de la Loi.

4507

8.12.1994

524

Walter Vandenbossche

* Publiciteit van prive-firma's langs de gewestwegen.
Publicite de societes privees le long des voiries regionales.

4508

13.12.1994

525

Evelyne Huyteboeck

* De hinder veroorzaakt door de nieuwe trams 2000 op het Vanderkindereplein.
Nuisances causees par les nouveaux trams 2000 Place Vanderkindere.

80.12.1994

4508

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-Presidcnt
18.11.1993

119

Walter Vandenbossche

* Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.
Montant des honoraires payes a des avocats.

17. 3.1994

129

Jan De Berlangeer

0

26. 4.1994

136

MarieNagy

0

Maatregelen t.a.v. het negatieve internationale imago van Brussel inzake
stadsreinheid.
Mesures concernant 1'image de marque negative dont souffre Bruxelles,
au plan international, en matiere de proprete publique.
Stedebouwkundige vergunningen en attesten voor hotel projecten afgegeventussen ljuli 1989 en 17juli 1991.
Permis et certificats d'urbanisme accordes a des projets d'hotels entre
le rjuillet 1989 etie 17juillet 1991.

30. 5.1994

138

JeanDemannez

** Bouw van een centraal politiecommissariaat in Schaarbeek.
Construction d'un commissariat central de police a Schaerbeek.

15.4.1994

140

MarieNagy

** Door Schaarbeek aangevraagde Stedebouwkundige vergunning voor de
bouw van een politiecommissariaat.
Permis d'urbanisme introduit par Schaerbeek en vue de la construction
d'un commissariat de police.

3. 6.1994

142

Philippe Debry

0

18. 7.1994

149

Stephane de Lobkowicz

* Grootte, kwaliteit en prijs van de huisvuilzakken.
Taille, qualite et prix des sacs pour la collecte des dechets menagers.

Toegekende verkavelings vergunningen.
Permis de lotir octroyes.

4509

4516

4516

4545

4545

4516
4509
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Auteur
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* Vraag zonder antwoord
0
Vraag met voodopig antwoord
** Vraag met antwoord
20.10.1994

155

MarieNagy

Objet
* Question sans reponse
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

0

* De toekenning van een stedebouwkundige vergunning aan de NMBS
voor de aanleg van parkeerplaatsen onder het huizenblok C6te d'or
(Prankrijk- en Barastraat).
L'octroi d'un permis d'urbanisme a la SNCB pour la construction de
parkings sous 1'tlot Cote d'Or (rues de France et Bara).

4509

7.11.1994

156

Walter Vandenbossche

* Kabinetenadministratie-Milieuzorg.
Cabinet et administration - Respect de 1'environnement.

4509

21.12.1994

157

AlainAdriaens

* Het maken van bouwblokken met de slakken uit de verbrandingsoven.
Fabrication de blocs de construction avec les machefers de 1'usine
d'incineration.

4509

16.12.1994

158

Annick de Ville
de Goyet

* Deoprichting van een brigade tegende graffiti.
Creation d'une brigade contre les graffiti.

4510

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt en Exteme Betrekkingen
Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures
14. 9.1994

122

MagdeleineWillame

* Universitaire studies besteld door het kabinet.
Etudes universitaires commandees par Ie cabinet.

7.11.1994

123

Walter Vandenbossche

** Kabinet en administratie-Milieuzorg.
Cabinet et administration - respect de 1'environnement.

12.12.1994

124

PaulGaland

* Evaluatie van de noden voor de verzorging van zwaarverbranden in het
Gewest en coordinatie met de twee andere regio's in geval van ramp.
Evaluation des besoins en soins aux grands brflles dans la Region et coordination avec les deux autres Regions en cas de catastrophe.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Huisvesting
Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau
25. 6.1993

85

Robert Garcia

* Vergunningen afgeleverd en controles uitgevoerd door het BIM.
Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE.

27. 6.1991

184

WillemDraps

* Achterstal in de behandeling van de dossiers commodo-mcommodo bij
gebrek aan voldoende personeel voor de Leefmilieu-administratie.
Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incommodo, faute de
personnel suffisant a 1'administration de 1'environnement.

25.10.1991

213

Charles Huygens

* Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren.
Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.

25. 7.1994

310

Marc Cools

** De bescherming en de restauratie van de twee Meudonpaviljoenen.
Le classement et la restauration des deux pavilions «Meudon».
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* Vraag zonder antwoord
Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
0
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

0

318

Walter Vandenbossche

* Kabinet en administratie - Milieuzorg.
Cabinet et administration - Respect de 1'environnement.

4512

7.11.1994

319

MarieNagy

* Het lot van het postkantoor aan de Kortenberglaan.
Le sort du bureau de Poste de 1'avenue Cortenbergh.

4512

21.11.1994

320

AnnickdeVilIe
de Goyet

** De Godecharlestraat.
La rue Godecharie.

4548

21.11.1994

321

AnnickdeVilIe
de Goyet

** De balans van een jaar toepassing van de ordonnantie betreffende de
bescherming van het onroerend erfgoed.
Le bilan d'une annee d'application de 1'ordonnance sur la protection du
patrimoine immobilier.

AnnickdeVilIe
de Goyet

** De bedreiging die rust op de gebouwen nr. 3 tot 11 van de Leopoldstraat
en nr. 32 tot 40 van de Schildknaapstraat.
La menace qui pese sur les batiments n08 3 a 11 rue Leopold et 32 a 40 rue
de 1'Ecuyer.

7.11.1994

21.11.1994

322

7.12.1994

323

AnnickdeVilIe
de Goyet

** Het lot van het Radiogebouw.
Le sort du bailment de 1'INR.

7.12.1994

324

AnnickdeVilIe
de Goyet

** De restauratie van de St-Mariakerk en de St-Michielskathedraal ten laste
van het Gewest.
La reprise par la Region des charges concemant la restauration de 1'eglise
Ste-Marie et de la cathedrale St.-Michel.

DolfCauwelier

** Het bekende Cavailie-Collorgel in het Koninklijk Muziekconservatorium
te Brussel is dringend aan restauratie toe.
Le celebre orgue de Cavaille-Coll du Conservatoire royal de musique de
bruxelles doit etre renove de toute urgence.

28.12.1994

326

4519

4550

4550

4551

4552
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