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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)

(Pr.): 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 1'Emploi

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

Onderzoeksopdrachten.

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

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

Missions d'etudes.

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

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

Stitdie- en Onderzoeksopdrachten door externe organisaties.

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

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

Etudes et recherches confiees a des organismes exterieiirs.

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.):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.):

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

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

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

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

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.):

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

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

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

Application de la legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. - Contractuels subvention-
ties.

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.):

Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. - Toegang voor niet-Belgen tot betrek-
kingeit bij gemeentebesturen.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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'mtegration.

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

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

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

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

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

Liste des commissions et conseils consultatifs institues aupres
du departement.

La question a etc 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.):

Analyse van de kosten per sector en per dienst van de gemeen-
ten uitgevoerd door f i e t Kabinet.

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

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

Analyse des couts par secteur et service des communes effec-
tuee par Ie cabinet.

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.):

Gcwestelijke steun voor de aankoop van leegstaande gebou-
wen verleend aait vijf gemeenten.

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

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

Aides regionales a {'acquisition d'immeiibles abandonnes
accordees a cinq communes.

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.):

De maatregelen om de culturele functie van de Brusselse
bioscopeii te behouden.

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

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

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

La question a ete publi6e dans Ie Bulletin n° 38, p. 3722.

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

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

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

Question n° 723 de M. Walter Vandenbossche du 4 novembre
1993 (N.):

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

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

Vraag nr. 732 van de heer Philippe Smits d.d. 22 februari 1994
(Fr.):

Huidige werkzaamheden van de adviesraad voor alle gehan-
dicapten en mogelijke subsidies van de gemeenten.

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

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

Travaux en cours du "Conseil consultatif concernant tons
les handicapes" et possibility de subsides en provenance des
communes.

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

Vraag nr. 739 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 10 maart
1994 (N.):

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

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

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 40, p. 3863.
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Vraag nr. 742 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 17 maart
1994 (N.):

Aantal gehandicapten fewerkgesteld in het departement van
de Minister-Vaorzitter.

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

Question n° 742 de M. Walter Vandenbossche du 17 mars 199-1
(N.):

Nombre de handicapes employes dans Ic departement di,
ministre-president.

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.):

Informatiecampagnes van het departement.

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

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

Campagnes d'in formation du departement.

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

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

Noodzaak tot het opstellen van een bijwnder bestemmings-
plan alvorens een gebied met minimumprogramma te urbani-
seren.

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

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

Necessite d'elaborer un PPAS ay ant d'urbaniser line ZPM.

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.):

Leegstaande landbouwbedrijven. - Bewoningen door niet-
landbouwers.

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

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

Exploitations agricoles inoccupees - Occupation par des noil-
agriculteurs.

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

Vraag nr. 775 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 12
September 1994 (Fr.):

Bezoek van de Voorziaer van het Europees Parlement.

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

Question n° 775 de M. Francois Roelants du Vivier du 12
septembre 1994 (Fr.):

Visite du President du Parlement europeen.

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

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

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

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

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 46, p. 4355.
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Vraag nr. 783 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
7 november 1994 (N.):

Kabinet en administratie - Milieiaorg.

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

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

Cabinet et administration - respect de I'environnement.

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

Vraag nr. 785 van de heer Andre Drouart, d.d. 21 november
1994 (Fr.):

De wifzigiiigeii in de verdeling van de taken van de GESCO's.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4495.

Question n° 785 de M. Andre Drouart du 21 novembre 1994
(Fr.):

Modifications dans la repartition et les taches des ACS.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 48, p. 4495.

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

Doortrekken van de Wagenstraat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4495.

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

Ouverture de la rue du Wagon.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 48, p. 4495.

Vraag nr. 796 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 20januari 1995
(N.):

Bekendmaking van de werkaanbiedingen van de twee andere
gewesten in het Brussels Hoofdstedelijk Go-west.

Naar verluidt zou de computer van de BGDA en die van de
VDAB niet op mekaar afgestemd zijn, met alle gevolgen vandien
voor een viotte doorstroming van de werkaanbiedingen in Vlaanderen
en in Brussel voor werkzoekenden.

1. Is deze infonnatiejuist?

2. Hoe wordt er voor gezorgd dat de werkaanbiedingen in Vlaan-
deren ook kenbaar gemaakt worden aan de werkzoekenden uit
Brussel, en omgekeerd?

3. Hoe verloopt de informatie-doorstroming op dit vlak tussen het
Brusselse en het Waalse Gewest?

Question n° 796 de Mme Brigitte Grouwels du 20janvier 1995
(N.):

Publication en Region de Bruxelles-Capitale des offres d'em-
ploi des deux autres Regions.

II semblerait que les donnees de 1'ordinateur de 1'ORBEM et de
celui du VDAB ne concordent pas, ce qui n'est pas sans conse-
quences pour la bonne transmission des offres d'emploi aux deman-
deurs d'emploi en Flandre et a Bruxelles.

1. Cette information est-elle exacte?

2. Comment veille-t-on a porter a la connaissance des demandeurs
d'emploi de Bruxelles les offres d'emploi en Plandre, et inver-
sement?

3. Comment procede-t-on a 1'echange d'informations dans ce
domaine entre la Region bruxelloise et la Region wallonne?

Vraag nr. 797 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23januari
1995 (N.):

Toepassing van arfikel 10 van de gemeentewet.

Kan de heer Minister mij laten weten of de loutere toezending
van het proces-verbaal van de Gemeenteraad aan de Provincie-
gouverneurkan beschouwd worden als de toepassing van artikel 10
van de gemeentewet? Het proces-verbaal houdt de feiten in omtrent
raadsleden weike zich in een situatie van onverenigbaarheid bevinden.

Question n° 797 de M. Walter Vandenbossche du 23 janvier
1995 (N.):

Application de I'article 10 de la loi communale.

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir si Ie simple envoi du
proces-verbal du conseil communal au gouverneur de la province
peut etre considere comme 1'application de I'article 10 de la loi
communale? Le proces-verbal comporte les fails concemant les
membres du conseil qui sont dans une situation d'incompatibilite.
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Kan de heer Minister mij laten weten op weike wijze artikel 10
wordt toegepast sinds de splitsing van de Provincie Brabant en de
overdracht van de bevoegdheden naar het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest?

Monsieur Ie Ministre peut-il me dire comment est applique
1'article 10 depuis la scission de la province de Brabant et Ie transfer!
des competences a la Region de Bruxelles-Capitale?

Vraag nr. 799 van de heer Andre Drouart d.d. 23 januari 1995
(Fn):

Defiiianciele regeling van het Herfinancieringsfonds voorde
gemeenteKjke thesaurieen.

In het wekelijks informatieblad van de federale overheid, Peiten,
lees ik dat de federale Ministerraad een ontwerp van koninklijk
besluit heeft goedgekeurd betreffende de terugbetaling aan het
Herfinancieringsfonds voor de gemeentelijke thesaurieen. Dit fonds
wordt gebruikt ter voorfinanciering van de financiele lasten van een
aantal gemeenten: Brussel-Stad, Vorst, Schaarbeek, Watermaal-
Bosvoorde, St-Pieters-Woluwe, Elsene, Evere, St-Gillis, St-Joost-
ten-Noode en Etterbeek. Het Ponds poogt de schulden van de
debiteur van de gemeenten te innen, te weten 6.557.307.000 BF van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Welk standpunt neemt de Regering betreffende deze schuld in?
Wanneer zai deze zijn terugbetaald? In welk begrotingsartikel zai ze
ingeschreven worden?

Question n° 799 de M. Andre Drouart du 23janvier 1995 (Fr.):

Le reglement financier dii Fonds d'aide ail redressement finan-
cier des communes.

Parl'hebdomadaire federal d'information FaitsJ'apprends que le
Conseil des ministres federaux a approuve un projet d'arrete royal
relatif au remboursement du Fonds d'aide au redressement financier
des communes. Ce fonds prevoit le prefinancement des charges
financieres de certaines communes: Bruxelles-Ville, Forest, Schacr-
beek, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Pierre, Ixelles, Evere,
Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode et Etterbeek. Le Ponds tente
de percevoir les dettes du debiteur des communes a savoir
6.557.307.000 FB de la Region de Bruxelles-Capitale.

Quelle est la position du gouvernement par rapport a cette dette?
Quand sera-t-elle remboursee? Dans quel article budgetaire sera-t-
elle inscrite?

Vraag nr. 800 van de heer Andre Drouart d.d. 23 januari 1995
(Fr.):

De overdracht van de aandelen van de Provincie Brabant in de
intercommunales.

De Provincie Brabant had aandelen in verschillende inter-
communales van ons Gewest. In zijn antwoord op mijn interpellatie
over dit onderwerp heeft de Minister-Voorzitter me geantwoord
dat deze aandelen aan de gemeenten werden overgedragen.

Zou de Minister-Voorzitter me kunnen meedelen hoeveel
provinciale aandelen eike gemeente in de betrokken intercommunales
heeft gekregen?

Question n° 800 de M. Andre Drouart du 23janvier 1995 (Fr.):

Le transfert des parts de la Province de Brabant dans les inter-
communales.

La Province de Brabant possedait des parts dans differentes
intercommunales de notre Region. Dans sareponse a une interpel-
lation quej'avais adressee au ministre-president sur ce sujet, celui-
ci m'a repondu que ces parts avaient ete cedees aux communes.

Le ministre-president pourrait-il me fournir pour toutes les
intercommunales concernees la repartition des parts provinciales
par commune?

Vraag nr. 802 van de heer Andre Drouart d.d. 23 januari 1995
(Fr.):

De lijst van de omzendbrieven aan de gemeenten.

Zou de heer Minister-Voorzitter me de lijst kunnen meedelen
van de omzendbrieven die ons Gewest in 1993 en 1994 aan de
gemeenten heeft gericht?

Graag vemam ik ook de datum van deze omzendbrieven, alsmede
de onderwerpen waarop ze betrekking hadden.

Question n° 802 de M. Andre Drouart du 23janvier 1995 (Fr.):

La liste des circulaires envoyees aux communes.

Monsieur le ministre-president pourrait-il me fournir la liste des
circulaires adressees par ses soins aux communes de notre Region
pour les annees 1993 et 1994?

II me plairait de connaitre la date de ces circulaires et les objets
sommaires sur lesquels elles portaient.
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Vraag nr. 803 van de heer Andre Drouart d.d. 23 januari 1995
(Fr.):

De nieiiwe beheerorganen van de intercommunales.

Ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994, is
de samenstelling van de beheerorganen van de intercommunales
gewijzigd.

Zou de Minister-Voorzitter me de nieuwe samenstelling van deze
beheerorganen kunnen mededelen, alsmede de bijgewerkte bedragen
van de verschillende bezoldigingen, vergoedingen, voordelen in natura
en andere voor deze mandaten?

Question n° 803 de M. Andre Drouart du 23 janvier 1995 (Fr.):

La mise en place des organes de gestion des intercommunales.

Suite aux elections communales du 9 octobre 1994, la composi-
tion des organes de gestion des intercommunales est renouvele.

Le ministre-president pourrait-il me communiquer la nouvelle
composition de ces organes de gestion ainsi que le montant mis a
jour des differents emoluments, indemnites, avantages en nature et
autres afferents a ces mandats?

Vraag nr. 804 van de heer Andre Drouart d.d. 27 januari 1995
(Fr.):

De niet-toepassing van een gemeenscliapsdecreetin de Brusselse
gemeenten.

De Franse Gemeenschap heeft een decreet goedgekeurd betref-
fende de vervrouwelijking van de beroepsnamen. Blijkt nu dat ver-
schillende gemeentelijke colleges weigeren dit decreet toe te passen,
met het argument dat de Vlaamse Gemeenschap vooralsnog geen
soortgelijk decreet heeft goedgekeurd. De colleges blijven het in hun
stukken dus houden bij het mannelijke "echevin" en "conseiller" in
plaats van de aangepaste vrouwelijke vorm "echevine" en "conseil-
lere" ter aanduiding van een vrouwelijke schepen en raadslid.

Heeft de Minister-Voorzitter de gemeenten een omzendbrief
gezonden om dit decreet te doen toepassen?

Weike maatregel denkt hij te treffen tegenover deze gemeentelijke
overheden die alles in het werk stellen om ditouderwets machismo
te bewaren?

Question n° 804 de M. Andre Drouart du 27 janvier 1995 (Fr.):

La non-application d'un decret commnnaiitaire dans les com-
munes bruxelloises.

La Communaute francaise a vote un decret feminisant les noms
de fonction. II apparaTt que diff6rents colleges communaux refusent
d'appliquer ce decret sous le convert que la Communaute flamande
n'a pas vote un decret similaire.Une femme echevine et conseillere
communale se voit ainsi reduite dans les ecrits de ces communes en
un "echevin" et un "conseiller".

Le ministre-president a-t-il adresse une circulaire aux communes
afin de faire appliquer ce decret?

Quelle sanction compte-t-il prendre face a ces pouvoirs commu-
naux s'evertuant a preserver un machisme obsolete?

Vraag nr. 806 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 27 januari 1995
(N.):

Afgevaardigden van de Brusselse gemeenten in de Y.Z.W. 's en
intercommunales.

Gelieve mij mee te delen voor weike v.z.w.'s en voor weike
intercommunales elk van de 19 Brusselse gemeenten afgevaardigden
aanduidt.

Wat de afgevaardigden betreft had ik een nadere specificatie
gewenst: betreft het collegeleden, gemeenteraadsleden, personeels-
ledenofderden?

Question n° 806 de Mme Brigitte Grouwels du 27 janvier 1995
(N.):

Les representants des communes bruxelloises au sein des asbl et
des intercommunales.

Veuillez me faire savoir pour quelles a.s.b.l. et pour quelles
intercommunales chacune des 19 communes bruxelloises designe
des representants.

J'aimerais avoir des donnees plus precises quant aux repre-
sentants: s'agit-il de membres du college, de conseillers communaux,
de membres du personnel ou de tiers?

Vraag nr. 807 van de heer Philippe Debry d.d. 27 januari 1995
(Fr.):

Toepassing van het ontwerp van GewOP intake stedebouw-
kundige lasten.

Het ontwerp van GewOP verplicht ertoe de afgifte van stede-
bouwkundige vergunningen te koppelen aan de tenlasteneming van

Question n° 807 de M. Philippe Debry du 27 janvier 1995 (Fr.):

Application diiprojet de PRO en matiere de charges d'urbanisme.

Le projet de PRD prevoit que des charges d'urbanisme doivent
etre obligatoirement demandees lorsqu'un permis d'urbanisme est
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de stedebouwkundige lasten wanneer een stedebouwkundige vergun-
ning wordt afgegeven voor de bouw van kantoren in de admi-
nistratiegebieden, in de grootstedelijke administratieperimeters, in
de perimeters met bescherming en in deze met verhoogde bescherming
van de huisvesting wanneer net gaat over kantoren van meer dan
200 (300) m2.

Bijna een jaar na de inwerkingtreding van de maatregel lijkt het
ogenblik gekomen om een eerste balans van de toepassing ervan op
te maken.

Kan de Minister me de lijst geven van de vergunningen die sedert
11 maart werden afgegeven en waarbij, gelet op het ontwerp van
GewOP, verplicht werd tot de tenlasteneming van de stedebouw-
kundige lasten?

Kan hij me voor elk van deze vergunningen meedelen hoeveel
kantooroppervlakte werd toegestaan, alsmede de aard en de omvang
van de in de vergunning vermelde stedebouwkundige lasten?

octroye pour la construction de bureaux dans les zones d'activites
administratives et dans les perimetres administratifs metropolitains,
ainsi que dans les perimetres de protection et de protection accrue
du logement pour les bureaux de plus de 200 (300) m2.

Presque un an apres 1'entree en vigueur de la mesure, Ie moment
me semble opportun de faire un premier bilan de son application.

Le ministre peut-il me donner la liste des permis octroyes depuis
Ie 11 mars et qui, en fonction du projet de PRD, devaient faire
1'objet de charges d'urbanisme?

Peut-il, pour chacun d'eux, mentionner la surface de bureaux
autorises ainsi que la nature et 1'importance de la charge d'urbanisme
mentionnee au permis?

Vraag nr. 809 van de heer Philippe Debry d.d. 27 januari 1995
(Fr.):

De afgifte van een bouwvergimniitg zander stedebouwkundige
lasten.

Onlangs heeftde gemeente Anderiecht de maatschappij Buelens
een stedebouwkundige vergunning afgegeven voor het optrekken
van een gebouw met 10.000 m2 kantoorruimte.

Dit project ligt in een zone die in het gewestplan als woonzone
is bepaald en die deel uitmaakt van een perimeter met bescherming
van de huisvesting volgens het ontwerp van GewOP.

Conform het GewOP is de vergunning gekoppeld aan de tenlaste-
neming van de stedebouwkundige lasten.

In de stedebouwkundige vergunning is echternergens sprake van
stedebouwkundige lasten. Kan de Minister me zeggen waarom zijn
afgevaardigd ambtenaar het ontwerp van GewOP niet heeft doen
naleven en de vergunning dus niet heeft geschorst?

Ik vestig de aandacht van de Minister op het feit dat de wegen
waarschijniijk door de promoter zullen worden aangelegd, maardat
hun kostprijs, toen het terrein onlangs door de gemeente werd
verkocht (zie beraadslaging van de gemeenteraad), in rekening werd
gebracht om een verlaagde verkoopprijs te verantwoorden. De wegen
kunnen dus niet meer als stedebouwkundige lasten worden be-
schouwd.

Bovendien zou dezelfde promotor van plan zijn op een ander
gedeelte van het onlangs aangekochte terrein woningen te bouwen.
Ik stel vast dat deze woningen reeds deel uitmaakten van zijn project,
nog voor het ontwerp van GewOP stedebouwkundige lasten opiegt.

Maar hoe dan ook, de vergunning verplicht nergens tot het bouwen
van wat dan ook.

Question n° 809 de M. Philippe Debry du 27janvier 1995(Fr.):

Octroi d'un permis de batir sans charge d'urbanisme.

La commune d'Anderiecht a octroye recemment un permis
d'urbanisme a la Societe Buelens qui 1'autorise a batir un immeuble
comportant 10.000 m2 de bureaux.

Ce projet est situe en zone d'habitat au plan de secteur et en
perimetre de protection du logement selon le projet de PRD.

Conformement a ce dernier, le permis doit faire 1'objet de charges
d'urbanisme.

Le permis d'urbanisme ne mentionnant aucune charge d'urba-
nisme, le ministre peut-il me dire pourquoi son fonctionnaire delegue
n'a pas fait respecter le projet de PRD en suspendant le permis?

J'attire 1'attention du ministre sur le fait que des voiries seront
probablement construites par le promoteur mais que leur coQt a
deja etc pris en compte pour justifier un prix de vente reduit, le
terrain ayant ete recemment vendu par la commune (voir deliberation
du Conseil communal ci-jointe). Elles ne peuvent done plus etre
considerees comme une charge d'urbanisme.

Par ailleurs, le meme promoteur aurait 1'intention de construire
des logements sur une autre partie du terrain recemment acquis par
lui. Je remarque que ces logements faisaient partie de son projet, des
avant que le projet de PRD n'impose des charges d'urbanisme.

De toute facon, le permis ne mentionne aucune obligation de
construire quoi que ce soit.
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Vraag nr. 810 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 27 januari
1995 (Fr.):

HetBrussels Museum van de Boekdrukkunst.

Zoals La Lanteme ons er in haar uitgave van 16 januari jl. aan
herinnert, kan het Brussels Museum van de Boekdrukkunst, op dit
ogenblik ondergebracht in de gebouwen van de Koninklijke
Bibliotheek, met zijn zowat 300 stukken als het belangrijkste van
Europa beschouwd worden. Nochtans wordt het bestaan ervan
bedreigd, te wijten aan het gebrek aan ruimte en vooral aan middelen.

Het grootste probleem waarmee het Museum voor het ogenblik
wordt geconfronteerd, is het gebrek aan ruimte, zowel aan tentoon-
stellings- als aan opslagruimte. Daar het Museum de ruimte die het
reeds vierjaar van het Belgische Legerleende, moest verlaten, was
het Museum verplicht bij gebrek aan plaats, oude stukken van
onschatbare waarde op de schroothoop te gooien. Dank zij het
optreden van de media heeft het Museum meer tijd gekregen, te
weten 8 weken, om een andere ruimte te vinden. Er lijkt echter geen
opiossing uit de bus te komen.

Want, ondanks zijn belang en de internationale faam, beschikt
het Museum van de Boekdrukkunst niet over een officieel statuut
en krijgt het geen enkele subsidie. Het werkt enkel dank zij parti-
culiere giften, die in twintigjaar tijd nog geen miljoen bedragen, wat
ver van voldoende is om zeifs maar het voortbestaan van de collecties
te waarborgen.

Kunnen de Ministers zeggen:

- of er wordt overwogen met de federale overheid (biculturele
sector) en de gemeenschapsoverheid contact te nemen om het
probleem van het statuut van dit Museum en de subsidies op te
lessen?

- of het mogelijk is, gelet op het belang van de collectie, het Mu-
seum een voldoende grote ruimte in ons Gewest te bieden?

Het zou inderdaad heel jammer zijn voor ons Gewest mocht, na
het verdwijnen van het Mundaneum, nu ook het Museum van de
Boekdrukkunst verdwijnen.

Question n° 810 de Mme Evelyne Huytebroeck du 27 janvier
1995 (Fr.):

Le musee de I'impriinerie de Bruxelles.

Comme nous le rappelle La Lanteme dans son edition du 16
janvier dernier, le Musee de 1'Imprimerie de Bruxelles, situe
actuellement dans les batiments de la Bibliotheque royale, peut etre
considere, avec ses quelque 300 pieces, comme le plus important
d'Europe. Pourtant, faute de locaux adaptes et surtout de moyens,
son existence est menacee.

Le premier probleme auquel le Musee doit faire face est le manque
d'espace, tant au niveau des surfaces d'exposition que d'entreposage
des pieces. Force de quitter le local qui lui etait prete par 1'Armee
beige depuis quatre ans, le Musee se voyait oblige de jeter a la
ferraille des pieces anciennes d'une valeur inestimable faute... de
place! Grace a 1'intervention des medias, le Musee a obtenu un delai
supplementaire de huit semaines pour trouver un local de remplace-
ment, mais aucune solution ne semble se presenter.

Car, malgre son importance et sa renommee internationale, le
Musee de ITmprimerie de Bruxelles ne dispose pas d'un statut officiel,
et ne beneficie de ce fait d'aucun subside. II ne fonctionne que grace
a quelques dons particuliers, repr6sentant moins d'un million en
vingt ans, ce qui est loin d'etre suffisant ne fut-ce que pour financer
la simple survie des collections.

Les ministres peuvent-ils me dire:

- s'il est envisageable d'avoir des contacts avec les autorites federates
(secteur biculturel) et communautaires pour regler le probleme
du statut et des subsides de ce musee;

- s'il est possible, etant donne 1'interet de la collection, de lui pro-
curer un lieu significatifau sein de notre Region.

II serait effectivement tres dommageable pour notre Region apres
le depart du Mundaneum de perdre cette fois le Musee de 1'Impri-
merie.

Minister belast met Financien, Begroting,
OpenbaarAmbt

en Externe Betrekkingen
Vraag nr. 265 van de heer Andre Drouart d.d. 23 januari 1995

(Fr.):

De overheveling van het personeel van de Provincie Brabant.

Ingevolge de splitsing van de Provincie Brabant werd een deel
van het personeel ervan naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
overgeheveld.

Zou de Minister-Voorzitter me voor elk niveau kunnen meedelen
hoeveel personen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden
overgeheveld ?

Naar het schijnt dienden een aantal personen als gevolg van deze
overheveling te verhuizen. Op basis van weike regels? Werd er met
de betrokkenen en met nun vakbond contact genomen?

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures
Question n° 265 de M. Andre Drouart du 23 janvier 1995 (Fr.):

La reaff eolation du personnel de la Province de Brabant.

Suite a la scission de la Province de Brabant, une partie de son
personnel a ete reaffecte en Region de BruxelIes-Capitale.

Le ministre-president pourrait-il m'informer par niveau du nombre
de personnes transferees a la Region de BruxelIes-Capitale?

Cette reaffectation semble avoir fait 1'objet d'un deplacement
geographique de certaines personnes. Quelles regles ont prevalu
pour ce faire? Un contact avec les interesses et leur organisation
syndicale a-t-il eu lieu?
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Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

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

Aanmoediging van hot gebruik van wnneenergie in nieuwe
gebonwen.

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

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

et de la Politique de 1'Eau

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

Promotion de ['utilisation de I'energie solaire dans les noii-
velles constructions.

La question a etepubliee dans Ie Bulletin n° 20, p. 1971

Vraag nr. 174 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 24
September 1992 (Fr.):

Iiisfallafie van regenwaterputten by nieimbouw.

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

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

Installation de citernes d'eait deplilie pour les nouvelles con-
structions.

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

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

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

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

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

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

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

Vraag nr. 271 van de heer Alain Adriaens d.d. 30 juni 1993
(Fr.):

De recycling van de banden in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3287.

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

Recyclage despneus en Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

Europese verordening inzake hetmilieuauditsysteem - uitwer-
king van de bijiagen en bevoegdheid van de gewesten.

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

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

Reglement eiiropeen relatif au systeme d'aiidits environne-
mentaux - elaboration des annexes et competence des Regions.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 40, p. 3871.

Vraag nr. 308 van mevr. Simonne Creyf d.d. 16 maart 1994
(N.):

Overziclit van de leegstaande woningen in Sint-Lambrechts-
Woluwe en Sint-Pieters-Wolnwe.

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

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 40, p. 3873,
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Vraag nr. 309 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 17 maart
1994 (N.):

Aantalgehandicapten tewerkgesteldin hetdepartementvan de
minister.

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

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

Nombre de handicapes employes dans Ie departement du
ministre.

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

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

Door de Europese Unie gefinancierde projecten.

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

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

Projets finances par I'Union europeenne.

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.):

Universitaire studies besteld door het kabinet.

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

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

Etudes universitaires commandoes par Ie cabinet.

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

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

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

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

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

Affectation des originaux des bandes dessinees editees h
I'initiative de la Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

Toename van het aantal vossen in het Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4501.

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

Augmentation des renards en Region bruxelloise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 48, p. 4501.

Vraag nr. 352 van de heer Andre Monteyne d.d. 20 december
1994 (N.):

Afspraken tusseii het Brusselse en het Vlaamse Gewest betref-
fende het natiiurbehoud in het Zonienwoud.

Het Vlaamse Bosdecreet van 13 juni 1990 bepaalt in artikel 97,
paragraaf 1, punt 10 en paragraaf 2, punt 5 dat het verboden is
«bomen te beschadigen, planten weg te nemen, uit te rukken of af te
snijden».

Gelet op dit zeer algemene karakter van deze maatregel is hierin
eveneens het plukken en rapen van paddestoelen begrepen.

Question n° 352 de M. Andre Monteyne du 20 decembre 1994
(N.):

Accords entre les Regions bruxelloise etflamande relatifs a la
conservation de la nature en Foret de Soignes.

Le code forestier flamand du 13 juin 1990 dispose en son arti-
cle 97, § I", point 10 et § 2, point 5 qu'il est interdit «d'endommager
des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes».

Vu le caractere tres general de cette mesure, celle-ci comprend
egalement la cueillette et le ramassage de champignons.

572
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen heeft geen
soortgelijke ordonnantie uitgevaardigd waardoor er zich vooral in
het Zonienwoud problemen stellen omtrent de verschillende houding
van het Vlaamse en het Brussels Gewest ten opzichte van het
plukken van planten.

De voorbije herfstperiode werd opnieuw vastgesteld dat heel
wat paddestoelplukkers naar het Brusselse gedeelte van het Zonien-
woud afzakten om, bij wijze van spreken, alles wat maar op een
paddestoel leek op te rapen met mogelijk negatieve gevolgen voor
de natuur.

Gaarne vernam ik van de Minister of met de Vlaamse Minister,
bevoegd voor natuurbehoud, overleg gepleegd werd om in afspraak
gezamelijke maatregelen in verband met natuurbehoud in het
Zonienwoud te treffen.

Zoja, weike afspraken werden gemaakt,

Zo niet, is een dergelijk overleg niet nodig gelet op de hoger
aangehaalde problematiek?

En revanche, la Region de Bruxelles-Capitale n'a pas promulgu6
d'ordonnance similaire ce qui suscite des problemes - principalement
dans la foret de Soignes - en raison de 1'attitude differente adoptee
par la Region flamande et de la Region bruxelloise a 1'egard de la
cueillette de plantes.

Au cours de 1'automne passe, on a constate a nouveau que de
nombreux adeptes de la cueillette des champignons envahissaient la
partie bruxelloise de la foret de Soignes pour ramasser tout ce qui
ressemblait a un champignon, ce qui peut avoir des consequences
negatives pour la nature.

Des lors, je voudrais savoir si Ie ministre s'est concerto avec Ie
ministre flamand de la conservation de la nature pour prendre, de
commun accord, des mesures communes de conservation de la na-
ture dans la foret de Soignes.

Si tel est Ie cas, quels accords ont et6 conclus?

Si tel n'est pas Ie cas, une telle concertation n'est-elle pas necessaire
en raison de la problematique 6voquee plus haul?

Vraag nr. 356 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23januari
1995 (N.):

Publicatie van de beslissingen van het Milieucollege.

Kan de heer Minister mij laten weten ofhij de publicatie voorziet
van de beslissingen van het Milieucollege en/of van de Regering
inzake milieuvergunningen?

Question n° 356 de M. Walter Vandenbossche du 23 janvier
1995 (N.):

Publication des decisions du College d'environnement.

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir s'il prevoit la publi-
cation des decisions du College d'environnement ou de celles du
gouvemement relatives aux permis d'environnement?

Vraag nr, 357 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 20januari
1995 (N.):

Milieuinspectie.

Het BIM heeft de belangrijke taak inzake het toezien op de
naleving van de milieuwetgeving:

- gevaarlijke, ongezonde of hinderiijke bedrij ven:

- In hoeveel gevallen sinds haar ontstaan en de goedkeuring van
de wetgeving op de milieuinspectie is het BIM overgegaan
tot het toezien op de naleving van de wetgeving inzake
gevaarlijke, ongezonde of hinderiijke bedrij ven?

- Aan hoeveel dossiers werd een opiossing verleend?

- In hoeveel gevallen werd het dossier overgemaakt aan het
parket?

bestrijding van luchtverontreiniging:

- In hoeveel gevallen sinds haar ontstaan en de goedkeuring van
de wetgeving op de milieuinspectie is het BIM overgegaan
tot het toezien op de naleving van de wetgeving inzake
bestrijding van luchtverontreiniging?

Question n° 357 de M. Walter Vandenbossche du 20 janvier
1995 (N.):

Inspection de I'environnement.

L'lnstitut bruxellois pour la gestion de I'environnement assume
la tache importante de contr61er Ie respect de la 16gislation sur
I'environnement:

- etablissements dangereux, insalubres ou incommodes:

- Depuis sa creation et Ie vote de la legislation sur 1'inspection
de I'environnement, dans combien de cas 1'Institut bruxellois
pour la gestion de I'environnement a-t-il contr616 Ie respect
de la legislation relative aux etablissements dangereux, insalu-
bres ou incommodes?

- Combien de dossiers ont-ils trouv6 une solution?

- Dans combien de cas Ie dossier a-t-il et<5 transmis au Parquet?

- lutte centre la pollution detain

- Depuis sa cr6ation et Ie vote de la legislation sur 1'inspection
de I'environnement, dans combien de cas 1'Institut bruxellois
pour la gestion de I'environnement a-t-il contr816 Ie respect
de la legislation relative a la lutte centre la pollution de 1' air?
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- Aan hoeveel dossiers werd een opiossing verleend?

- In hoeveel gevallen werd het dossier overgemaakt aan het
parket?

bestrijding van geluidshinder:

- In hoeveel gevallen sinds haar ontstaan en de goedkeuring van
de wetgeving op de milieuinspectie is het BIM overgegaan
tot het toezien op de naleving van de wetgeving inzake
bestrijding van geluidshinder?

- Aan hoeveel dossiers werd een opiossing verleend?

- In hoeveel gevallen werd het dossier overgemaakt aan het
parket?

voorkomen en beheren van afval:

- In hoeveel gevallen sinds haar ontstaan en de goedkeuring van
de wetgeving op de milieuinspectie is het BIM overgegaan
tot het toezien op de naleving van de wetgeving inzake
voorkomen en beheren van afvalbestrijding?

- Aan hoeveel dossiers werd een opiossing verleend?

- In hoeveel gevallen werd het dossier overgemaakt aan het
parket?

de strijd tegen lawaai in rusthuizen:

- In hoeveel gevallen sinds haar ontstaan en de goedkeuring van
de wetgeving op de milieuinspectie is het BIM overgegaan
tot het toezien op de naleving van de wetgeving inzake de
strijd tegen lawaai in rusthuizen?

- Aan hoeveel dossiers werd een opiossing verleend?

- In hoeveel gevallen werd het dossier overgemaakt aan het
parket?

bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging:

- In hoeveel gevallen sinds haar ontstaan en de goedkeuring van
de wetgeving op de milieuinspectie is het BIM overgegaan
tot het toezien op de naleving van de wetgeving inzake
bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging?

- Aan hoeveel dossiers werd een opiossing verleend?

- In hoeveel gevallen werd het dossier overgemaakt aan het
parket?

bescherming van het grondwater:

- In hoeveel gevallen sinds haar ontstaan en de goedkeuring van
de wetgeving op de milieuinspectie is het BIM overgegaan
tot het toezien op de naleving van de wetgeving inzake
bescherming van het grondwater?

- Aan hoeveel dossiers werd een opiossing verleend?

- Combien de dossiers ont-ils trouve une solution?

- Dans combien de cas Ie dossier a-t-il ete transmis au Parquet?

- lutte centre la pollution sonore:

- Depuis sa creation et Ie vote de la legislation sur 1' inspection
de I'environnement, dans combien de cas I'lnstitut bruxellois
pour la gestion de I'environnement a-t-il contr61e Ie respect
de la legislation relative a la lutte centre la pollution sonore?

- Combien de dossiers ont-ils trouve une solution?

- Dans combien de cas Ie dossier a-t-il ete transmis au Parquet?

• prevention et gestion des d6chets:

- Depuis sa creation et Ie vote de la legislation sur 1'inspection
de I'environnement, dans combien de cas I'lnstitut bruxellois
pour la gestion de I'environnement a-t-il contr61e Ie respect
de la legislation relative & la prevention et & la gestion des
dechets?

- Combien de dossiers ont-ils trouve une solution?

- Dans combien de cas Ie dossier a-t-il ete transmis au Parquet?

lutte centre Ie bruit dans les maisons de repos:

- Depuis sa creation et Ie vote de la legislation sur 1'inspection
de I'environnement, dans combien de cas I'lnstitut bruxellois
pour la gestion de I'environnement a-t-il contr61e Ie respect
de la legislation relative a la lutte centre Ie bruit dans les
maisons de repos?

- Combien de dossiers ont-ils trouve une solution?

- Dans combien de cas Ie dossier a-t-il ete transmis au Parquet?

protection des eaux de surface centre la pollution:

- Depuis sa creation et Ie vote de la legislation sur ['inspection
de I'environnement, dans combien de cas I'lnstitut bruxellois
pour la gestion de I'environnement a-t-il contr61e Ie respect
de la legislation relative & la protection des eaux de surface
centre la pollution?

- Combien de dossiers ont-ils trouve une solution?

- Dans combien de cas Ie dossier a-t-il ete transmis au Parquet?

protection des eaux souterraines:

- Depuis sa creation et Ie vote de la legislation sur 1'inspection
de I'environnement, dans combien de cas I'lnstitut bruxellois
pour la gestion de I'environnement a-t-il contr61e Ie respect
de la legislation relative a la protection des eaux souterraines?

- Combien de dossiers ont-ils trouve une solution?
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- In hoeveel gevallen werd het dossier overgemaakt aan het
parket?

Bescherming van de fauna en dejacht:

- In hoeveel gevallen sinds haar ontstaan en de goedkeuring van
de wetgeving op de milieuinspectie is het BIM overgegaan
tot het toezien op de naleving van de wetgeving inzake
bescherming van de fauna en dejacht?

- Aan hoeveel dossiers werd een opiossing verleend?

- In hoeveel gevallen werd het dossier overgemaakt aan het
parket?

Dans combien de cas Ie dossier a-t-il fte transmis au Parquet?

protection de la faune et chasse:

- Depuis sa creation et Ie vote de la legislation sur 1'inspection
de 1'environnement, dans combien de cas 1'Institut bruxellois
pour la gestion de 1'environnement a-t-il contr61e Ie respect
de la legislation relative a la protection de la faune et a la
chasse?

- Combien de dossiers ont-ils trouve une solution?

- Dans combien de cas Ie dossier a-t-il ete transmis au Parquet?

Vraag nr. 358 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 20januari
1995 (N.):

Courteaux-Fradis.

Naar aanleiding van mijn tussenkomst in de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad met betrekking tot de begrotingsbespreking 1995 deelde
de heer Minister mij mede dat het bedrijf Cora onderworpen is aan
de ordonnantie inzake milieuvergunning. Hieruit vioeit voort dat
deze ook is onderworpen aan de effectenbeoordeling.

Kan de heer Minister mij mededelen ofdienaangaande een dos-
sier is ingeleid geworden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer,
dan wel mededeling is gedaan van de inleiding van een dossier bij het
college van burgemeester en schepenen, overgemaakt aan het Brus-
sels Instituut voor Milieubeheer.

Question n° 358 de M. Walter Vandenbossche du 20 janvier
1995 (N.):

Coiirfeaux-Fradis.

Suite a mon intervention au Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale dans Ie cadre de la discussion du budget 1995, Monsieur Ie
ministre m'a fait savoir que la firme CORA est soumise a 1'ordon-
nance relative au permis d'environnement. II en resulte qu'elle est
egalement soumise a 1'evaluation des incidences.

Monsieur Ie ministre peut-il me dire si un dossier a ete introduit
a ce sujet aupres de 1'Institut bruxellois pour la gestion de 1'environne-
ment, ou si 1'on a communique 1'introduction d'un dossier aupres
du college des bourgmestre et echevins, transmis a 1'Institut bruxellois
de la gestion de 1'environnement.

Vraag nr. 359 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23januari
1995 (N.):

Milieuinspectie.

Werd het Brussels Instituut voor Milieubeheer geconfronteerd
met onderzoeken van ongevallen met effect op het leefnulieu? Zoja,
wanneerhebben deze plaatsgegrepen? In weike gemeenten?

Op weike wijze werd gevolg gegeven aan deze ongevallen met
namejuridische stappen ondernemen

- om de schade aan het milieu te herstellen?

- om dezelfde ongevallen in de toekomst te voorkomen? -

Question n° 359 de M. Walter Vandenbossche du 23 janvier
1995 (N.):

Inspection de 1'environnement.

L'lnstitut bruxellois pour la gestion de 1'environnement a-t-il dfl
examiner des accidents ayant eu des incidences sur 1'environnement?
Si tel est Ie cas, ou sont-ils survenus? Dans quelles communes?

Comment a-t-on donne suite a ces accidents; quelles demarches
juridiques ont-elles, en particulier, ete entreprises

- pour reparer les dommages caus6s a 1'environnement?

- pour eviter dans 1' avenir ces memes accidents?

Vraag nr. 360 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23januari
1995 (N.):

Milieu-inspectie.

Kan de heer Minister mij laten weten op weike wijze het BIM
zijn taak van toezicht en opsporing inzake de naleving van milieu-
wetgeving heeft uitgevoerd met name:

Question n° 360 de M. Walter Vandenbossche du 23 janvier
1995 (N.):

Inspection de 1'environnement.

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir comment 1'Institut
bruxellois pour la gestion de 1' environnement a accompli sa tache de
contr61e et de recherche relativement au respect de la legislation en
matiere d'environnement, notamment sur les points suivants:



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 24 februari 1995 (nr. 49)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bmxelles-Capitale - 24 fevrier 1995 (n° 49) 4581

Hoeveel vaststellingen op eigen initiatief inzake niet-naleving
van de milieu-wetgeving werden uitgevoerd?

In welkegemeenten geschiedde dit?

Weike was de aard van de overtredingen?

Combien 1'Institut a-t-il effectue, d'initiative, de constats concer-
nant Ie non-respect de la legislation sur 1'environnement?

Dans quelles communes ont-ils eu lieu?

Quelle etait la nature des infractions?

Vraag nr. 361 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23januari
1995 (N.):

Milieiiinspectie.

Op weike wijze heeft het Brusselse Instituut voor Milieubeheer
haar taak waargenomen inzake uitvoering van sanerings- en controle-
campagnes?

Hoeveel campagnes hebben plaatsgegrepen?

Hebben deze betrekking op het volledig Hoofdstedelijk Gewest
of op deelgebieden? Dit laatste, op weike gebieden?

Weike is hetglobale resultaat van dergelijke sanerings- en controle-
campagnes?

Question n° 361 de M. Walter Vandenbossche du 23 janvier
1995 (N.):

Inspection de 1'environnement.

Comment 1'Institut bruxellois pour la gestion de 1'environnement
a-t-il accompli sa tache relativement a la realisation de campagnes
d'assainissement et de contr61e?

Combien de campagnes ont-elles eu lieu?

Celles-ci concement-elles 1'ensemble de la Region bruxelloise ou
certaines parties de son territoire? Si tel est Ie cas, lesquelles?

Quel est Ie resultat global de telles campagnes d'assainissement
et de contr61e?

Vraag nr. 362 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 27 januari
1995 (N.):

Socialehiiisvestingsmaatschappijeii.

Het Brussels Hofdstedelijk Gewest kent diverse huisvestings-
maatschappijen. Deze worden gekonfronteerd met de problematiek
van de niet-betaling van de huurgelden door de huurders, weike
alsdanig zijn erkend geworden als sociaal gerechtigden op dit type
van huisvesting.

De problematiek van de achterstal van huurgelden trekt de
aandacht. Het is goed, teneinde een beleid te kunnen uitstippelen,
op dit vlak enige analyse te verrichten.

Graag had ik dan ook antwoord van de heer Minister op hierna
vermelde vragen:

- Kan de heer Minister mij laten weten, wat het globale bedrag is
aan huurinkomsten dat wordt gemd door de diverse huisves-
tingsmaatschappijen (graag opdeling per huisvestingsmaat-
schappij)?

- Kan de heer Minister mij laten weten, weike percentage van
deze huurgelden niet tijdig wordt betaald door de huurders (graag
opdeling per huisvestingsmaatschappij en totalen)?

Kan de heer Minister mij laten weten weike, per huisvestings-
maatschappij, de gemiddelde duur is van achterstand?

Kan de heer Minister mij laten weten, per huisvestingsmaat-
schappij, in weike ouderdomskategorie deze huurders moeten
worden geplaatst?

Question n° 362 de M. Walter Vandenbossche du 27 janvier
1995 (N.):

Societes de logements sociaux.

La Region de Bruxelles-Capitale connatt diverses societ6s de
logement. Celles-ci sont confrontees au probleme du non-paiement
des loyers des locataires reconnus a ce titre comme beneficiaires
d'un logement.

Le probleme des loyers impayes attire 1'attention. D est interessant
de se livrer ^ quelque analyse afin de definir une politique dans ce
domaine.

C'est pourquoi je souhaiterais avoir la reponse de Monsieur le
ministre aux questions reprises ci-apres:

- Monsieur le ministre peut-il me faire savoir quel est le montant
total des loyers que percoivent les diverses societes de logement?
Je souhaiterais egalement obtenir une repartition de ce montant
pour chaque societe de logement.

- Monsieur le ministre peut-il me communiquer le pourcentage
de ces loyers que les locataires n'ont pas payes dans les delais?
Je souhaiterais egalement obtenir une repartition de ce pour-
centage pour chaque societe de logement.

- Monsieur le ministre peut-il m'informer, pour chaque societe de
logement, de la duree moyenne des arrieres?

- Monsieur le Ministre peut-il me faire savoir, pour chaque societe
de logement, dans quelle tranche d'age se situent ces locataires?
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Kan de heer Minister mij laten weten, binnen weike tijdsspanne
een in morastelling wordt verstuurd door de diverse huisvestings-
maatschappijen?

Kan de heer Minister mij laten weten, per huisvestingsmaat-
schappij, hoeveel van deze geschillen in der minne worden opgelost
- weike de terugbetalingstermijn is weike gemiddeld wordt
toegekend per huisvestingsmaatschappij?

Kan de heer Minister mij laten weten, per huisvestingsmaat-
schappij, hoeveel procentueel minnelijke schikkingen tussen-
komen vooreen gerechtelijke procedure?

Kan de heer Minister mij laten weten, per huisvestingsmaat-
schappij, hoeveel procedures er worden ingesteld opjaarbasis?

Kan de heer Minister mij laten weten, per huisvestingsmaat-
schappij , hoeveel minnelijke schikkingen er tussenkomen tijdens
de procedure?

Kan de heer Minister mij laten weten, per huisvestingsmaat-
schappij hoeveel gerechtelijke uitdrijvingen erplaatsgrijpen?

Monsieur Ie ministre peut-il me dire dans quel delai les di verses
societ6s de logement envoient une mise en demeure?

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir, pour chaque societe
de logement, combien de differends sont resolus a 1'amiable, et
quel est Ie delai de remboursement qu'accorde en moyenne
chacune des societes de logement?

Monsieur Ie ministre peut-il me dire, pour chaque societe de
logement, quel est Ie pourcentage d'accords a 1'amiable qui
interviennent avant une procedure judiciaire?

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir, pour chaque societe
de logement, Ie nombre de procedures introduites annuellement?

Monsieur Ie ministre peut-il m'informer, pour chaque societe de
logement, du nombre d'accords a 1'amiable qui interviennent pen-
dant la procedure?

Monsieur Ie ministre peut-il me communiquer, pour chaque
societe de logement, Ie nombre d'expulsions qui ont eu lieu sur
decision des tribunaux?

Vraag nr. 363 van de heer Andre Drouart d.d. 30 januari 1995
(Fr.):

De financiering van het v.z.w. Zonnebloem.

Indepersmededelingvan 12januarijl. van de Ministerraad lees
ik dat de Brusselse Regering beslist heeft de overeenkomst tussen
het BIM en de v.z.w. Zonnebloem voor 1995 te vernieuwen. Het
betreft een bedrag van 6.500.000 frank. Deze v.z.w. beheert reeds
vele jaren het Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie in het
Tournay-Solvaypark.

Zou de heer Minister me de volgende informatie betreffende de
activiteiten van deze vzw voor 1993 en 1994 kunnen meedelen:

Hoeveel activiteiten werden er ten behoeve van de scholen georga-
niseerd? Hoeveel leerlingen heeft men bereikt? Welk onderwijsniveau
(secundair, basis ofandere) werd beoogd? Hoe is de verdeling van
de scholen per gemeente en per gemeenschap? Hoeveel geleide
gezinsbezoeken hebben er plaatsgehad? Hoe ziet de lijst emit van
de conferenties en de tentoonstellingen die deze vereniging heeft
georganiseerd? Hoeveel jongeren hebben deelgenomen aan de
vakantiestages? En hoeveel personen, en op welk niveau, worden
door de v.z.w. tewerkgesteld?

Question n° 363 de M. Andre Drouart du 30janvier 1995 (Fr.):

Le financement de I'a.s.b.l. Tourneso!.

Dans le communique de presse redige a 1'issue du Conseil des
ministres du 12janvier dernier, je lis que le gouvernement bruxellois
a decide de renouveler pour 1995 la convention entre 1'IBGE et
I'a.s.b.l. Tournesol-Zonnebloem, pour le montant de 6.500.000 F.
Cette a.s.b.l. gere depuis plusieurs annees le CRIE (Centre regional
d'initiation a 1'Ecologie au pare Tournay-Solvay).

Monsieur le ministre pourrait-il me fournir les informations
suivantes concernant les activites de cette a.s.b.l. et ce pour les
annees 1993 et 1994:

Combien d'animations pour les ecoles ont-elles ete realisees?
Combien d'eleves ont-ils ete touches? Quels niveaux d'enseignement
(secondaire, fondamental, autre) ont ete cibles? Quelle est la
repartition des ecoles par commune et par communaute? Combien
y a -t-il eu de visites guidees pour les families? Quelle est la 1 iste des
conferences et expositions organisees par 1'association? Combien
dejeunes ont participe aux stages de vacances? Combien de person-
nes et a quel niveau sont employees par I'a.s.b.l.?

Vraag nr. 364 van de heer Andre Drouart d.d. 1 februari 1995
(Fr.):

Het gunneii van de opdrachten voor het onderhond van
gewestelijke groenvoordeningen dan de onderneming Valenti.

De Brusselse Regering ermee ingestemd de opdrachten voor het
onderhoud van sommige groenvoorzieningen aan de firma Valenti te
gunnen, voor een totaal bedrag van 11.110.774 frank.

Question n° 364 de M. Andre Drouart du 1"' fevrier 1995 (Fr.):

L'attributioit des marches d'entretien d'espaces regionaux a la
firme Valenti.

Le gouvernement bruxellois a approuve 1'attribution des marches
d'entretien de certains espaces verts regionaux a la firme Valenti
pour un budget global de 11.110.774 F.
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Kan de heer de Minister mij laten weten weike procedure bij het
gunnen deze opdracht werd gevolgd?

Indien er een oproep tot inschrijving voor een aanbesteding is
geweest, kan U mij dan zeggen hoeveel ondememingen hebben
ingeschreven en weike? Wat was het lager voorgestelde bedrag?

In welk Gewest en weike gemeente is de onderneming Valenti
gevestigd?

Le ministre peut-il me faire connaitre Ie type de procedure utilisee
pour 1'attribution de ce marche?

S'il y a eu appel d'offres, pouvez-vous me faire savoir combien
de firmes y ont repondu et lesquelles? Quel etait le montant inferieur
propose?

De queues Region et commune est originaire la firme Valenti?

Minister belast met Economic

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

Gewestelijke steun bij investering op het vlak van het milieu in
hetkader van de ordonnantie van ljuli 1993 betreffende depro-
motie van de economische expansie.

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

Ministre de 1'Economie

Question n0 179 de M. Francois Roelants du Vivier du 28
octobrel994(Fr.):

Aides regionales a 1'investissementen matiere d'environnement
dans le cadre de I'ordonnance du I"juillet 1993 concernant la
promotion de I'expansion economique.

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

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

Kabinet en administratie - Milieuzorg.

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

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

Cabinet et administration - respect de I'environnement.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 47, p. 4414.

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

Het aan de Technopool toevertrouwde project "ziekenhuis-
afval".

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

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

Projet «Dechets hospitaliers» confie a Technopole.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 47, p. 4415.

Vraag nr. 183 van de heer DolfCauweIier d.d. 1 december 1994
(N.):

Regeringscommissaris bij de GIMB.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4503.

.Question n° 183 de M. Dolf Cauwelier du 1" decembre 1994
(N.):

Commissaire du gouvernement aupres de la SRIB.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 48, p. 4503.

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

Onverenigbaarheden voor lidmaatschap van raad van bestuur
en directiecomite van de GIMB.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4503.

Question n° 184 de M. Dol?~6auwelier du 1" decembre 1994
(N.):

Incompatibilites de lafonction d'administrateur oil de membre
du comite de direction de la SRIB.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 48, p. 4503.
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Vraag nr. 185 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 8 december
1994 (N.):

Op regelmatige tijdstippeit warden de raadsleden op de hoogte
gehoiiden van de acties weike Technopool ontwikkelt.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4504.

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

Les membres du Conseil sont regiilier'ement informes des ac-
tions entreprises par Technopole.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 48, p. 4504.

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

Siibsidie ami de v.z.w. Indutec.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4504.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 48, p. 4504.

Vraag nr. 189 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 16
december 1994 (N.):

V.z.w. Nieuwe Ondernemingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4504.

Question n° 189 de M. Walter Vandenbossche du 16 decembre
1994 (N.):

A.s.b.1. Nouvelles entreprises.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 48, p. 4505.

Vraag nr. 191 van de heer Marc Cools d.d. 16 december 1994
(Fr.):

De Kamers voor Ambachten en Neringen.

De Kamers voor Ambachten en Neringen ressorteren onder de
Provincie. Het verdwijnen van de Provincie Brabant op 1 januari
1995 doet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de vraag rijzen
naar de toekomst van deze Kamers.

Kan de heer Minister me meedelen of er maatregelen werden
getroffen - en zoja, weike - om te waarborgen dat de Kamers voor
Ambachten en Neringen op 1 januari 1995 hun opdrachten zullen
kunnen voortzetten?

Zullen er Brusselse Kamers worden opgericht?

Zo niet, wie zai dan de beroepserkenningen die tot op heden
door deze Kamers werden toegekend, voortaan toekennen?

Question n° 191 de M. Marc Cools du 16 decembre 1994 (Fr.):

Les Chambres des metiers et negoces.

Les Chambres des metiers et negoces fonctionnent au niveau
provincial. La disparition de la Province de Brabant Ie l^janvier
1995 pose la question de 1'avenir de ces Chambres, pour la Region
de Bruxelles-Capitale.

Pouvez-vous, Monsieur Ie ministre, m'informer si des mesures
ont ete prises et si oui lesquelles afin de garantir apres Ie lerjanvier
1995 que les caches des Chambres des metiers et negoces soient
poursuivies?

Des Chambres bruxelloises seront-elles mises sur pied?

Dans la negative comment s'opereront les agregations profes-
sionnelles qui s'effectuaientjusqu'a cejour pour ces Chambres?
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Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

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

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

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

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

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

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

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

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

Bedrag van de honoraria betaald aan de advocaten en aan de
jiiridische adviesbureaus sedert 1989.

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

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

Montantdes honorairespayes anxavocafs et bureaux jundiques
depuis 1989.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 41, p. 3957.

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

Doorde Eiiropese Unie gefinancierde projecten.

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

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

Projetsfinances par I'Vnion europeenne.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 44, p. 4226.

Vraag nr. 502 van de heer Bernard Guillaume d.d. 2 September
1994 (Fr.):

De bovengrondse aanleg van hetJamblinne de Meux-plein en
de verkeershinder als gevolg van het uitschakelen van de verkeers-
lichten.

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

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

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

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

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

De beschadiging van de wegen door overladen voertuigen.

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

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

Degradation des routes due aux vehicules surcharges.

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.):

Het onderhoud van de groene ruimten langs de wegen.

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

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

L 'entretien des espaces verts rentiers.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 47, p. 4417.
573
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Vraag nr. 516 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
7 november 1994 (N.):

Kabinet en adrninistratie - Milieuzorg.

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

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

Cabinet et administration - respect de I'environnement.

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

Vraag nr. 521 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 245
november 1994 (N.):

Liikenmolenlaan te Anderlccht.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4507.

Question n° 521 de M. Walter Vandenbossche du 24 novembre
1994 (N.):

Avenue du Luizenmolen a. Anderlecht.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 48, p. 4507.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4507.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 48, p. 4507.

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

De veiligheid in de Wetstraat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4507.

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

La securite me de la Loi.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 48, p. 4507.

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

Pitbliciteit van prive-finna's langs de gewestwegen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4508.

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

Publicite de societes privees Ie long des voiries regionales.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 48, p. 4508.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4508.

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

Nuisances caiisees par les nouveaux trams 2000 Place
Vanderkindere.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 48, p. 4508.

Vraag nr. 528 van de heer Olivier Maingain d.d. 29 december
1994 (Fr.):

Het taalgebniik bij de MIVB.

In het metrostation Merode hebben de diensten van de MIVB in
de ingangsruimten en op de perrons de lichtsignalisaties om de di-
verse richtingen aan te geven vernieuwd.

Question n° 528 de M. OLivier Maingain du 29 decembre
1994 (Fr.):

Emploi des laitgiies a la STIB.

A la station de metro Merode, dans Ie patio d'entree et sur les
quais, les services de la STIB ont precede au renouvellement des
signalisations lumineuses pour indiquerdi verses directions.
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Men stelt echter vast dat:

1. de woorden «musees» en «musea» beide door «museum» werden
vervangen;

2. de bestemming «Tervueren» alleen in het Nederlands is aangeduid
(Tervuren);

3. alle andere informatie prioritair in het Nederlands is gesteld.

Dit brengt me tot volgende opmerking:

1. In het Frans wordt «museum» enkel gebruikt ter aanduiding van
een museum voor natuurwetenschappen. De uitdrukking «mu-
seum» wordt dus niet gebruikt ter aanduiding van de Musea
voor Kunst en Geschiedenis aan het Jubelpark en is dus alleen
Engels en Nederlands;

2. In het Frans wordt de naam van de gemeente «Tervuren» met een
«e» na de «u» geschreven;

3. Daar het Frans in Brussel de meest gesproken taal is (door
ongeveer 90% van de bevolking), is het raadzaam dat de
gewestelijke diensten ervoor waken dat de Franse taal prioritair
in alle boodschappen en mededelingen aan het publiek wordt
gebruikt.

Kan de heer Minister me zeggen weike instructies hij de MIVB
heeft gegeven om de hier aangeklaagde toestanden recht te zetten?

Que constate-t-on:

1. Les mots «Musees» et «Musea» ont etc remplaces par une seule
expression «Museum»;

2. La destination «Tervueren» est uniquement reprise dans sa
terminologie neerlandaise (Tervuren);

3. Toutes les autres informations sont donnees avec priorite au
neerlandais.

Ces faits appellent les remarques suivantes:

1. En fran9ais, «Museum» ne se dit que d'un musee consacre aux
sciences naturelles. Des lors, 1'expression «Museum» ne designe
pas les Musees d'arts et d'histoire situes sur 1'esplanade du
Cinquantenaire et ne doit etre comprise qu'en anglais et en
neerlandais;

2. En francais, Ie nom de la commune de Tervuren s'orthographie
avec un «e» apres Ie «u»;

3. A Bruxelles, Ie frangais etant la premiere langue usitee par la
population (pres de 90% des habitants), il convient que les ser-
vices regionaux veillent a donner la predominance a la langue
frangaise dans tous les messages et communications au public.

Monsieur, Ie ministre peut-il me faire connaTtre les instructions
qu'il donne a la STIB pour corriger les situations ainsi denoncees?

Vraag nr. 529 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 12januari
1995 (Fr.):

Regeling van de verkeerslichten op de kndspunten van de
Brugmannlaan.

Tijdens de debatten die de heraanleg van de Stallestraat en de
Brugmannlaan voorafgingen, werd er veelvuldig gewezen op het
gevaar voor verkeersopstoppingen aldaar, ingevolge de vernauwing
van de ruimte voor de wagens.

De werkelijkheid heeft deze vrees niet bevestigd.

Ik vraag me echter afof het relatief viotte verkeer het resultaat is
van een intelligent ontworpen heraanleg of van een handigheidje dat
erin bestond de regeling van de verkeerslichten op de kruispunten
tussen de Stallestraat en de Brugmannlaan enerzijds (gewestelijke
wegen) en alle dwarsstraaten anderzijds (gemeentelijke wegen) te
wijzigen?

Is dit het geval geweest, zou u me dan kunnen zeggen hoe de
regeling op elk kruispunt werd gewijzigd en ten voordele van welk
deel van het kruispunt?

Indien de regelingen werden gewijzigd, is dit dan geschied in
overleg met de gemeenten die eigenaar zijn van de transversale wegen
en wat was het resultaat hiervan?

Question n° 529 de M. Stephane de Lobkowicz d.d. 12 janvier
1995 (Fr.):

Reglage des feux de circulation aux carre fours de I'avenue
Brugmann.

Au moment des debats qui ont precede la renovation de la rue de
Stalle et de 1'avenue Brugmann il a beaucoup ete question du risque
d'embouteillage sur ces arteres suite au retrecissement de 1'espace
reserve aux voitures.

La realite n'a pas confirme ces craintes.

Je me demande toutefois si 1'ecoulement relativement fluide du
trafic est Ie resultat d'une renovation intelligemment concue ou plut6t
d'une astuce qui a consiste en une modification du reglage des feux
de signalisation aux carrefours formes entre la rue de Stalle et 1'avenue
Brugmann (voiries regionales) d'une part et toutes les rues transver-
sales (voiries communales) d'autre part?

Si cela a ete Ie cas, pourriez-vous me dire pour chaque carrefour
quelles ont ete les modifications apportees et au profit de quelle
section du carrefour?

Si des modifications sont intervenues, y a-t-il eu concertation
avec les communes proprietaires des voiries transversales et quel a
ete Ie resultat?
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Vraag nr. 530 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 12januari
1995 (Fr.):

De slechte kwaliteit van de borden die onlangs door het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest werden geplaatst.

In de loop van de allereerste dagen van de kleine stormen die eind
december 1994 over het land zijn geraasd, is een bord dat het Gewest
onlangs op de Winston Churchilllaan in Ukkel had geplaatst, uit de
grondlosgekomen.

Zou de geachte Minister me dit feit kunnen bevestigen en me
kunnen zeggen of soortgelijke feiten zich met nieuwe gewestelijke
borden hebben voorgedaan?

Zo ja, moet men zich dan geen vragen gaan stellen over de
betrouwbaarheid van de onlangs geinstalleerde borden die het reeds
bij de relatieve zwakke stormen van dejongste weken begeven?

Question n° 530 de M. Stephane de Lobkowicz du 12 janvier
1995 (Fr.):

Manvaise qiialite des panneaux de signalisation places
recemment par la Region de Bruxelles-Capitale.

Aux tout premiers jours des petites tempetes qui ont traverse Ie
pays fin decembre 1994, un panneau de signalisation recemment
installe par la Region s'est decroche du sol dans lequel il etait Hxg
avenue Winston Churchill a Uccle.

L'honorable ministre pourrait-il me confirmer ce fait et me preciser
si des faits semblables se sont produits au detriment de nouveaux
panneaux d'indication regionaux?

Si oui, en raison de la relative faiblesse des tempetes de ces
dernieres semaines n'est-il pas utile de se poser la question de la
fiabilite du materiel recemment installe?

Vraag nr. 531 van mevrouw Evelyne Huytebroeck d.d. 23januari
1995 (Fr.):

De verhoogde boetes van de MIVB.

Ik verneem dat de verhoogde boetes die de MIVB voor de
zwartrijders heeft ingevoerd, geleid hebben tot een verhoging van
het aantal bezwaren en vragen tot vrijstelling bij de diensten die
voor de uitvoering van deze sancties instaan.

Kan de Minister me gegevens verschaffen over de evolutie van
het aantal vastgestelde fraudegevallen:

- sedert de invoering van hogere boetes;

- in vergelijking met de perioden voorheen.

Kan hij me zeggen of het aantal bezwaren en de hangende dos-
siers inderdaad in de loop van dezelfde perioden zijn toegenomen,
en in weike mate?

Blijkt de verhoging van de te betalen bedragen werkelijk een
afschrikkend effect te hebben?

Op hoeveel kan men de nog te innen bedragen ramen in de
veronderstelling dat de MIVB in alle hangende dossiers inderdaad
de bedragen zai innen die ze haar verschuldigd acht?

Hoe hoog schat de Minister het bedrag dat is vrijgemaakt om een
strikt beheer van de dossiers met de bezwaren ofde niet-betalingen
te beheren (workings- en personeelskosten van de dienst "beheer
vervoerbiljetten",juridischekosten,...)?

Beschikt de Minister over statistische gegevens betreffende de
redenen die de gebruikers aanvoeren om niet te moeten betalen (of in
voorkomend geval, om later of gedeeltelijk te betalen) ? Beschikt hij
in het bijzonder over gegevens betreffende de personen die

hun hachelijke socio-professionele toestand als argument aanvoe-
ren?

Question n° 531 de Mme Evelyne Huytebroeck du 23 janvier
1995 (Fr.):

Ame fides plus severes a la STIB.

II me revient que 1'adoption par la STIB de montants d'amendes
plus importants pour les usagers fraudeurs aurait entraTnd une accu-
mulation de contestations et de demandes d'exonerations aupres
des services en charge de gerer 1'execution de ces sanctions.

Le ministre peut-il m'informer de 1'evolution du nombre de fraudes
constatees:

- depuis 1'entree en vigueur des amendes plus severes;

- par rapport a la periode anterieure.

Peut-il m'indiquer si les contestations et dossiers en attente ont
effectivement augmente au cours des memes periodes, et dans quelles
proportions?

L'augmentation des montants a payer se revele-t-elle reellement
dissuasive?

En posant 1'hypothese que tous les dossiers en attente donneront
effectivement lieu, in fine, a la perception par la Societe des montants
qu'elle estime lui etre dus, a quel montant peut-on estimer 1'arriere
en cours?

A quelle somme le ministre evalue-t-il les moyens mobilises
pour assurer une gestion rigoureuse des dossiers faisant 1'objet de
contestation ou de non-paiement (frais de fonctionnement et de
personnel du service «Gestion Titres de Transports^ frais juridi-
ques,...)?

Le ministre dispose-t-il d'informations statistiques sur le type
de motivations mises en avant par les usagers dans leur requete
pour ne pas avoir a payer (ou le cas echeant, pour payer plus tard
ou partiellement)? En particulier, a-t-on des donnees relatives aux
personnes arguant:

- de leur situation socio-professionnelle precaire,
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- te goeder trouw hebben gehandeld en die in staat zijn dit te
bewijzen (bijvoorbeeld een reiziger die duidelijk en uitzonderlijk
verstrooid is in een periode die onmiddellijk volgt op een periode
waarin hij een abonnement had)?

Voeren de bevoegde diensten een bijzonder beleid dat rekening
houdt met de argumenten en de verzachtende omstandigheden die in
het vorig punt werden vermeld? Zo ja, en indien deze gedragslijn
gebaseerd is op iets anders dan de koudste en strikste toepassing
van de regels, beschikt de Minister dan over volledige ofgedeeltelijke
informatie betreffende de gevallen waarin overwegingen van huma-
nitaire aard of van commerciele aard de MIVB ertoe brengen de
reiziger zijn boete kwijt te schelden?

- de leur bonne foi, tout en etant capables d'en fournir les preuves
(par exemple, usager manifestement et exceptionnellement dis-
trait dans une periode suivant immediatement celle ou il disposait
d'un abonnement)?

Les services competents developpent-ils une politique particu-
liere prenant en ligne de compte Ie type d'argument ou des
circonstances attenuantes mentionnes au point precedent? Si oui, et
si cette ligne de conduite est basee sur autre chose que la plus froide
rigueur legaliste, Ie ministre dispose-t-il d'informations, en nombres
absolus ou en proportions relatives, sur les cas ou des considerations
soit d'ordre humanitaire, soit d'ordre commercial, amenent la STIB
a dispenser 1'usager du paiement de son amende?

Vraag nr. 532 van mevroirw Evelyne Huytebroeck d.d. 23januari
1995 (Fr.):

De commentaar van de metrobestuurders op de bedelaars.

Ik verneem dat de metrobestuurders, wanneer bedelaars een stel
betreden, via de parlofoons in de stellen denigrerende commentaar
over die personen de ether insturen. Kan de Minister ter zake maat-
regelen treffen om aan dit gedrag een eind te stellen?

Weike richtlijnen moeten de controlediensten ofde metrobeamten
in acht nemen tegenover de personen die in de metro bedelen?

Question n° 532 de Mme Evelyne Huytebroeck du 23 janvier
1995 (Fr.):

Commentaires desobligeants des conductews de metro apropos
des mendiants.

II me revient que les conducteurs de metro, a 1'entree de personnes
mendiantes dans une rame, livrent aux usagers, par Ie parlophone
installe dans chaque voiture, des commentaires desobligeants a leur
propos. Le ministre peut-il prendre a ce sujet des dispositions
propres a faire cesser ce type de comportement?

Quelles consignes les services de controle ou agents du metro
ont-ils a respecter vis-a-vis des personnes pratiquant la mendicit6
dans le metro?

Vraag nr. 533 van de heer Alain Adriaens d.d. 27januari 1995
(Fr.):

Verbetering van de "groene wandeling" in het GewOP.

Reeds lang bestudeert het BSRO een groene wandeling. Het
Gewest heeft kaarten uitgegeven en de wandeling is in detail
opgenomen in bijiage III van het deel "Uitvoering" van het Gewestelijk
Ontwikkelingsplan.

Deze wandeling bestaat weliswaar op kaart, maar er zijn talrijke
werken nodig om ze werkelijk aantrekkelijk te maken, en mogelijk,
zowel voor de voetgangers als voor de fietsers.

Kan de Minister me zeggen weike werken onlangs werden uitge-
voerd om de gewestelijke groene wandeling toegankelijker te maken
en weike bedragen aan deze aanlegwerken werden besteed?

Is er een meerjarenplan opgesteld voor de werken om de groene
wandeling te verwezenlijken? Zo ja, kan de Minister me het door de
Hoofdstedelijke Regering opgestelde programma van de werken
meedelen?

Wordt eraan gedacht de groene wandeling van wegwijzers te
voorzien? Zoja, wanneer zai dit dan gebeuren?

Question n° 533 de M. Alain Adriaens du 28 janvier 1995 (Fr.):

Amelioration de la «promenade verte» prevue au PRD.

Une promenade verte a ete etudiee depuis longtemps par 1'AUAT.
Des cartes ont etc editees par la Region et le detail du parcours
figure dans 1'annexe III du document «Mise en oeuvre» du Plan
regional de developpement.

Si cette promenade existe sur carte, de nombreux amenagements
sont necessaires pour la rendre reellement attractive et praticable
aussi bien par les pietons que par les cyclistes.

Le ministre peut-il me dire quels amenagements ont ete recemment
realises pourameliorer 1'accessibilite de la promenade verte regionale
et quels sont les montants qui ont ete consacres a ces amenagements?

Un plan pluri-annuel de travaux pour la concretisation de la
promenade verte est-il arrete. Dans 1'affirmative, le ministre peut-il
me dire quelle est la programmation de travaux decidee par le
gouvemement regional?

Un flechage ou marquage de la promenade verte est-il envisage?
Si oui, dans quels delais?
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Vraag nr. 534 van mevrouw Marie Nagy d.d. 27 januari 1995
(Fr.):

Veranhvoording voorde bouw van een tunnel onderde Leopold
IIIlaan f e Evere (vervolg).

Ik ontvang uw antwoord op mijn vraag nr. 517 van 4 november
1994 en stel vast dat de verantwoording die u voor dit bouwwerk
geeft volledig aansluit bij de oude logica die ertoe strekt het auto-
verkeer viotter te maken: de tunnel moet de capaciteit verhogen.

Wat belet de bouw van een grote rotonde, zonder tunnel, om tot
een viotter verkeer in alle richtingen te komen en een aanvaardbare
en veilige snelheid te waarborgen?

Bovendien vormt de ingang van de NATO de grens tussen het
deel van de Leopold III-laan dat het statuut van autoweg heeft en
het deel dat stadsweg is, ofschoon het eerste deel in het ontwerp
van GewOP helemaal niet als autoweg is aangeduid.

De tunnel gaat de tegenovergestelde richting uit.

Hoe verantwoordt de Minister dit verschil met het GewOP?

Question n° 534 de Mme Marie Nagy du 27 janvier 1995 (Fr.):

Justification de la construction d'un tunnel boulevard Leopold
III a Evere (suite).

Recevant votre reponse a ma question n° 517 du 4 novembre
1994, je constate que la justification que vous donnez de cet ouvrage
est tout a fait confonne avec la logique ancienne visant a rendre plus
aisg Ie trafic automobile: Ie tunnel cherche arencontrerun probleme
de «manque de capacite».

Qu'est-ce qui empeche de realiser un grand rond-point sans tun-
nel en vue d'amver a une bonne distribution du trafic dans toutes les
directions, tout en assurant un debit suffisant et des vitesses
acceptables par rapport a la securite?

De plus, 1'entree de 1'OTAN est la limite entre Ie statut autoroutier
et Ie statut urbain du boulevard Leopold III, tandis qu'au projet de
PRD, il n'est pas repris en autoroute.

Le tunnel va dans la direction opposee.

Comment le ministre peut-il justifier cette discordance avec le
PRD?

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten.

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

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

Montantdes honoraires payes a des avocats.

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

Vraag nr. 149 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 18 juli
1994 (Fr.):

Grootte, kwaliteit en prijs 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.):

Tmlle, qualite et prix des sacs pour la collecte des dechets
menagers.

La question a et6 publiee dans le Bulletin n° 44, p. 4228.

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

Het maken van bouwblokken met de slakken uit de verbran-
dingsoven.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4509.

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

Fabrication de blocs de construction avec les machefers de
Vusine d'incineration.

La question a et6 publiee dans le Bulletin n° 48, p. 4509.
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Vraag nr. 158 van mevr. Annick de Ville de Goyet d.d. 16
december 1994 (Fr.):

De oprichting van een brigade tegen de graffiti.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 48, biz. 4510.

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

Creation d'une brigade contre les graffiti.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 48, p. 4510.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,

OpenbaarAmbt
en Externe Betrekkingen

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

Universitaire studies besteld door het kabinet.

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

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

et des Relations exterieures

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

Etudes universitaires commandoes par Ie cabinet.

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

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

A. Vragen gesteld aan de heer Didier Gosuin

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

Vergunmngen afgeleverden controles uitgevoerd door het BIM.

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

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

et de la Politique de 1'Eau

A. Questions posees a M. Didier Gosuin

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

Auforisations accordees et controles effectues par 1'IBGE.

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

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

Achterstal in de behandeling van de dossiers commodo-
imommodo bijgebrekaan voldoendepersoneelvoordeLeefmilieu-
administratie.

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

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

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

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

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

Klachten over defirma Cebelor in Ganshoren.

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

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

Plaintes au sujet de lafinne Cebelor a Ganshoren.

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
Vraag nr. 318 van de heer Walter Vandenbossche d.d.

7 november 1994 (N.):

Kabinet en administratie - Milieuzorg.

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

B. Questions posees a M. Didier van Eyil
Question n° 318 de M. Walter Vandenbossche du 7 novembre

1994 (N.):

Cabinet et administration - respect de I'environnement.

La question a et6 publiee dans Ie Bulletin n° 47, p. 4424.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 24 februari 1995 (nr. 49)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 24 fevrier 1995 (n° 49)

II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

11. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie

(Fr.): Vraag gesteld in het Prans - (N.): Vraag gesteld in het Nederlands
(Fr.): Question posee en francais - (N.): Question posee en neerlandais

4593

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

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

Simiiltaan vertaling tijdens gemeenteraden.

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

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

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

Traduction simultanee des debats tors des conseils commu-
naux.

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

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

Vernieitwuig van het stadsweefsel. - Subsidies van de Exe-
cutieve.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletinnr.l2.blz. 1166.

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

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

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.):

Organogram van hetpersoneel van de afdeling informatica in
de verschillende gemeenten.

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

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

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

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

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

Vernieuwing alleenstaande geboimen in St.-GiWs.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 18.blz.l829.

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

Renovation d'immeubks isoles a St.-Gilles.

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

574
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Vraag nr. 418 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 11
december 1991 (N.):

Renovatie- en saneringspremies.

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

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

Primes d la renovation et a I'assainissement.

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.):

De gewestelijke subsidies voor de gemeenten.

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

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

Les subsides regionaiix mix communes.

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.):

De Europese conferentie over de lokale bestiiren in het nieu-
we Briisselse halfrond.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletinnr.32.blz.3164.

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

La conference du Parlement europeen sur lespoiivoirs locaux
dans Ie noiivel hemicycle bruxellois.

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.):

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

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

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

ACS employes dans les communes bruxelloises. - Role
linguistique.

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

Vraag nr. 749 van mevr. Marie Nagy d.d. 15 april 1994 (Fr.):

Door Scliaarbeek aangevraagde stedeboiiwknndige vergunning
voor de bouw van een politiecommissariaat.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 42, biz. 4036.

Question n° 749 de Mme Marie Nagy du 15 avril 1994 (Fr.):

Permis d'urbanisme introduitpar Schaerbeek en viie de la con-
struction d'lin commissariat de police.

La question et la reponse provicoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 42, p. 4036.

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

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

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

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

Les subventions aux a.s.b.1.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 44, p. 4235.
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Vraag nr. 777 van mevr. Magdeleine Willame d.d. 14 September
1994 (Fr.):

Ultiversitaire studies besteld door fiet kabinet.

De vraag en het vooriopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 45, biz. 4311.

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

Etudes universitaires commandoes par Ie cabinet.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 45, p. 4311.

Vraag nr. 789 van de heer Olivier Maingain, d.d. 22 november
1994 (Fr.):

Loonschalen voor de premies vandekden vandegemeentelijke
politic.

De vraag en het vooriopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 48, biz. 4515.

Question n° 789 de M. Olivier Maingain du 22 novembre 1994
(Fr.):

Baremes des primes aux agents des polices communales.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 48, p. 4515.

Vraag nr. 791 van de heer Andre Monteyne d.d. 30 november
1994 (N.):

Question n° 791 de M. Andre Monteyne du 30 novembre 1994
(N.):

Van llnovembertot 17 december werden in het Museum Chariier
te Sint-Joost-ten-Node de werken van de Brusselse tekenaar en
kunstschilder Amedee Lynen tentoongesteld.

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

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 Brusselaars zijn. Bovendien is het
museum Chariier sedert 1928 een gemeentelijk museum. Het werd
inderdaad in datjaar door beeldhouwer Guillaume Chariier aan de
gemeente Sint-Joost-ten-Node bij testament afgestaan.

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 Chariier van een
bijzonder statuut?

Antwoord: Ik neb de eer het geacht lid mede te delen dat de
gemeentelijke overheid van Sint-Joost-ten-Node gevraagd werd ter
zake bijkomende inlichtingen te verschaffen.

Mijn antwoord zai U meegedeeld worden zodra ik over alle
nodige informatie beschik.

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

Des plaquettes apposees dans differents coins de cette splendide
ancienne maison de maltre mentionnaient les noms des personnes et
des institutions qui avaient contribu6 a la realisation de 1'exposition.
Le ministre-president du gouvernement bruxellois en etait.

J'ai ete frappe de constater que toutes les inscriptions, commu-
nications 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 Chariier est depuis 1928 un musee
communal. C'est cette annee-la en effet que le sculpteur Guillaume
Chariier en a fait don, par testament, a la commune de Saint-Josse.

Pourquelle raison la commune de Saint-Josse-ten-Noode n'est-
elle pas tenue d'appliquer le bilinguisme en vigueur dans les dix-neuf
communes de 1'Agglomeration bruxelloise? Le musee Chariier
beneficie-t-il d'un statut special?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre qu'il a ete
demande aux autorites communales de Saint-Josse-Ten-Noode de
transmettre des renseignements complementaires a ce sujet.

Ma r6ponse vous parviendra aussitot que je serai en possession
de toutes les informations utiles.

Vraag nr. 801 van de heer Andre Drouart d.d. 23 januari 1995
(Fr.):

De over/leveling van het personeel van de Provincie Brabant.

Ingevolge de splitsing van de Provincie Brabant werd een deel
van het personeel ervan naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
overgeheveld.

Question n° 801 de M. Andre Drouart du 23 janvier 1995 (Fr.):

La reaffectation du personnel de la Province de Brabant.

Suite a la scission de la Province de Brabant, une partie de son
personnel a ete reaffecte en Region de Bruxelles-Capitale.
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Zou de Minister-Voorzitter me voor elk niveau kunnen meedelen
hoeveel personen naarhet Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden
overgeheveld?

Naar het schijnt dienden een aantal personen als gevolg van deze
overheveling te verhuizen. Op basis van weike regels? Werd er met
de betrokkenen en met hun vakbond contact genomen?

Antwoord: De Minister Chabert zai de vraag beantwoorden.

Le ministre-president pourrait-il m'informer par niveau du nombre
de personnes transferees a la Region de Bruxelles-Capitale?

Cette reaffectation semble avoir fait 1'objet d'un deplacement
geographique de certaines personnes. Quelles regles ont prevalu
pour ce faire? Un contact avec les interesses et leur organisation
syndicale a-t-il eu lieu?

Reponse: Le ministre Chabert repondra a la question.

Vraag nr. 808 van de heer Philippe Debry d.d. 27 januari 1995
(Fr.):

Verkoop van een terrein in Anderlecht voor een handelscentnim.

Op 15 december heeft de Anderlechtse gemeenteraad beslist een
terrein van 88 aren, gelegen in de Meylemeerschzone, aan de
maatschappij Fradis te verkopen. Deze laatste wil er een handels-
en dienstencentrum bouwen.

Er moet op twee elementen worden gewezen:

1. De verkoopprijs ligt abnormaal laag. Dezezouteverantwoorden
zijn door het feit dat de koper de wegwerkenten laste zou nemen.

Ter zake heb ik twee opmerkingen. Enerzijds wordt in het dos-
sier nergens melding gemaakt van de omvang van deze werken en
is er nergens sprake van een bestek. Om deze reden heeft u reeds
een beslissing tot vervreemding in dezelfde gemeente nietig ver-
klaard. Anderzijds hebben deze wegen geen enkel openbaar nut,
aangezien ze alleen het handelscentnim bedienen. Het is op zijn
minst eigenaardig te noemen dat de kostprijs van een grond wordt
veriaagd omdat de eigenaar er wegen voor eigen gebruik wenst
aan te leggen.

2. Het ontwerp voor het handelscentnim is totaal in strijd met het
ontwerp van GewOP en ik wijs erop dat de GOC vraagt het
BBP voor deze bouw nietig te verklaren.

Om die redenen zou ik niet begrijpen dat u niet reageert en de
beslissing van de gemeenteraad opschort.

Kan de Minister me zijn beslissing ter zake meedelen, alsmede
de reden ervan?

Antwoord: De Staatssecretaris zai de vraag beantwoorden.

Question n° 808 de M. Philippe Debry du 27 janvier 1995 (Fr.);

Vente d'un terrain d Anderlecht pour un centre commercial.

Le conseil communal d'Anderlecht du 15 decembre a decide de
vendre un terrain de 88 ares situe dans la zone du Meylemeersch a
la societe Fradis. Cette derniere prevoit d'y implanter un centre
commercial et de services.

Deux elements sont a relever:

1. Le prix de la transaction est anormalement bas. II seraitjustifie
par la prise en charge par 1'acheteur des travaux de voiries.

J'ai deux remarques a formuler a ce sujet: d'une part, le dossier ne
precise nullement 1'ampleurde ces travaux et il n'y a aucun cahier
de charges. Ceci est un motif pour lequel vous avez deja annule
une decision d'alienation dans la meme commune. D'autre part,
ces voiries ne seront pas d'interet public puisqu'elles desservi-
raient uniquement le centre commercial. II est pour le moins
curieux de diminuer le prix de vente d'un terrain sous le pretexte
que le proprietaire souhaite y construire des voiries pour son
propre usage!

2. Le projet de centre commercial est en opposition totale avec le
projet de PRD etje releve que la CRD demande 1'annulation du
PPAS permettant cette implantation.

Pour ces raisonsJe ne comprendrais pas que vous restiez sans
r6action et que vous ne suspendiez pas la decision du Conseil com-
munal.

Le ministre peut-il m'informer de sa decision en la matiere et des
raisonsdecelle-ci?

Reponse: Le secretaire d'Etat Hotyat repondra a la question.

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

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

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

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

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

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

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

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans le
Bulletin n° 44, p. 4235.
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Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid
Vraag nr. 326 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 11 mei 1994

(N.):

Evolutie van de kostprijs van nieuwe sociale woningen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 43, biz. 4130.

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

et de la Politique de 1'Eau
Question n° 326 de Mme Brigitte Grouwels du 11 mai 1994

(N.):

Evolution du cout des noiiveaux logements sociaiix.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 43, p. 4130.

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten
Vraag nr. 483 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 15 april 1994

(N.):

Lcegstaande gebouwen onder de bevoegdheid van de Minister.

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

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes
Question n° 483 de Mme Brigitte Grouwels du 15 avril 1994

(N.):

Bailments inoccupes relevant de la competence du ministre.

La question et la reponse provisoire ont et6 publiees dans Ie
Bulletin n° 43, p, 4131.

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

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletinnr.41.blz.3967.

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

Travaux de renforcement du pant du Charroipoiir I 'arrivee du
TGV.

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

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 45, biz. 4313.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

Mesures concernant I'image de marque negative dont souffre
Bruxelles, auplan international, en matiere de proprete piiblique.

La question et la reponse provisoire ont et6 publiees dans Ie
Bulletin n° 45, p. 4313.
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Vraag nr. 136 van mevr. Marie Nagy d.d. 26 april 1994 (Fr.):

Stedebouwkundige vergunningen en attesten voor hotel-
projecten afgegeven tussen ljuli 1989 en 17juH 1991.

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

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

Permis et certificats d'urbanisme accordes & desprojets d'hotels
e litre Ie l"juillet 1989 et Ie 17juillet 1991.

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.):

Toegekendeverkavelingsvergunningen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr.43.blz. 4134.

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

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 Frans - (N.): Vraag gesteld in het Nederiands
(Fr.): Question posee en francais - (N.): Question posee en neerlandais
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Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

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

De huurprijzen van de woningen die de gemeente toebehoren
en die vernieuwd werden ten taste van het Gewest.

Verschillende malen heb ik de Minister ondervraagd over de
voorwaarden en de gevolgen van de renovatie van gebouwen die de
gemeenten toebehoren en waarvoor het Gewest de werken groten-
deeis subsidieert.

Ik heb onlangs in de pers gelezen dat de overeenkomst tussen de
gemeenten en het Gewest voor deze renovatiewerken, het bedrag
vaststelt van de huurprijzen die de toekomstige huurders zullen
moeten betalen.

Kan de heer Minister mij de inhoud van deze overeenkomst
mededelen? Kan hij mij de waarborg geven dat de bevolking die in
deze kwetsbare wijken leeft waar renovatiewerken worden uitge-
voerd, de financiele middelen zai hebben om deze gerenoveerde
woningen te bewonen?

Antwoord: Hierbij verzoek ik het geacht lid de gegevens te willen
vinden als antwoord op de bovenvermelde vraag.

1. De modelovereenkomst waardoor de gemeenten aan het
Gewest gebonden zijn op het stuk van de subsidiering van
renovatieoperaties voorziet wel degelijk in een regeling voor de
berekening van de huurprijzen volgens het totaal geinvesteerd bedrag
(basishuur: maximum 4,5% van de huidige kostprijs) en rekening
houdend met de gezinssituatie en het inkomen van de huurder
(vermindering voor kinderen ten laste, reele huur in verhouding tot
het inkomen).

De nog steeds van toepassing zijnde modelovereenkomst die in
hetBelgischStaatsbladvsm 28 augustus 1987 is bekendgemaakt, is

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de I'EmpIoi

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

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

A plusieurs reprises, j'ai deja interroge Ie ministre sur les condi-
tions et les consequences de la renovation d'immeubles appartenant
aux communes et dont Ie subventionnement des travaux est pris en
charge en grande partie par la Region.

DernierementJ'ai pu lire dans la presse que la convention qui lie
les communes a. la Region dans ces operations de renovation definit
Ie montant des loyers a affecter aux futurs locataires.

Monsieur Ie ministre pourrait-il me communiquerles termes de
cette convention? Peut-il me garantir que la population qui vit dans
ces quartiers fragilises ou les operations de renovation s'operent
auront les moyens financiers pour occuper ces logements renoves?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous les
elements de reponse a la question sumentionnee.

1. La convention-type qui lie les communes a la Region pour la
subsidiation des operations de renovation prevoit en effet des
modalites de calcul des loyers en fonction du montant total investi
(loyers de base: maximum 4,5% du cout de revient actualise) et des
conditions de situation familiale et de revenus du locataire
(abattements pour enfants a charge, loyer reel variant proportion-
nellement aux revenus).

La convention-type, toujours d'application, publiee au Moniteur
beige du 28 aoflt 1987 fait en effet reference a 1'arrete du 30 juin
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gebaseerd op het besluit van 30juni 1981 betreffende de huur, in het
Brusselse Gewest, van woningen beheerd door de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting, of door de door haar erkende
vennootschappen.

Bij woonkernvernieuwingsoperaties behoren 2/3 van gereno-
veerde woningen volgens die criteria te worden toegewezen.

2. In principe dienen de gemeenten in te staan voor het toewijzen
van een nieuwe woning aan personen die woonachtig waren in de
gebouwen waarop de renovatieprogramma's slaan (zie overeenkomst
artikel4.L).

In vele gevallen ging het om ongebruikte of zeifs sinds zeer
geruime tyd leegstaande gebouwen.

Het is niet mogelijk om een algemeen antwoord te geven op de
vraag of de huurprijzen voor de gerenoveerde woningen overeen-
stemmen met de beperkte fmanciele middelen waarover de bewoners
van die «kwetsbare wijken» beschikken: de situaties verschillen te
sterk van wijk tot wijk en naargelang van de programma's.

De heer Drouart heeft tijdens de bespreking in de commissie
Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid en Huisvesting het ontwerp van
ordonnantie ontvangen houdende organisatie van de herwaardering
van oude wijken, een gedetailleerd rapport over de balans van de
stadskemvemieuwingsoperaties, opgemaakt doorde heerB. Perilleux
van het Bestuur Stedebouw.

Zoals uit raadsdocument A-190/2 blijkt, is het rapport
beschikbaar bij de Griffie van de Raad. De heer Drouart vindt op
biz. 13 nadere gegevens over het huurbeleid in de gemeenten.

De administratie beschikt niet over volledige, bijgewerkte gege-
vens en evenmin over de middelen om een enquete hierover te houden.

1981 relatif aux locations, dans la Region bruxelloise, des habita-
tions gerees par la Societe Nationale du Logement ou par des societes
agrees par celle-ci.

Dans les operations de renovation d'tlots, deux tiers des logements
renoves doivent etre affectes selon ces criteres.

2. En principe les communes doivent assurer Ie relogement des
personnes qui residaient dans les immeubles vises par les pro-
grammes de renovation (voir convention article 4.1.).

Dans beaucoup de cas cependant il s'est agi d'immeubles vides
ou abandonnes.

Quant a savoir si les loyers demandes pour les logements renoves
correspondent aux faibles moyens financiers dont disposent les
populations de ces «quartiers fragilises», il est impossible de
repondre de facon generale: les situations sont tres diverses selon
les quartiers et les programmes.

Monsieur Drouart a recu communication, lors de la discussion
en commission de 1'Amenagement du Territoire, de la politique
fonciere et du Logement, du projet d'ordonnance organique de la
revitalisation des quartiers anciens, d'un rapport detaille sur Ie bilan
des operations de renovation urbaine realise par Monsieur B. Perilleux
de 1'Administration de 1'Urbanisme.

Ce rapport, comme 1'indique Ie document du Conseil A-190/2
est disponible au Greffe du Conseil. Monsieur Drouart trouvera
page 13 des indications sur la gestion locative communale.

L'Administration ne dispose pas de donnees completes et
actualisees et n'a pas les moyens de realiser une enquete sur la
question.

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

Inkomensverlies voor de Havenmaatschappij door de veran-
dering van bestemming van het Beco-dok.

Naar aanleiding van het antwoord van Minister Dominique
Harmel die zegt dat de kosten voor de nieuwe vestigingen ingebracht
worden in afdeling 16 van de gewestbegroting, stel ik mijn vraag
opnieuw aan de Minister-Voorzitter.

Het ontwerp van GewOP, dat door de Gewestregering werd
goedgekeurd op 9 december 1993, bestemt het Becodok voor
woningen en groene ruimten.

Het Gewest kende in 1993 3 miljoen en in 1994 15 miljoen toe
om de verhuizing van de ondememmgen die als gevolg van deze op
zijn minst merkwaardige beslissing verplicht worden te verhuizen,
te financieren.

De Havenmaatschappij eist compensaties voor de afgestane
terreinen: ofwel door de toewijzing van soortgelijke terreinen op
een andere plaats, ofwel door een financiele tegemoetkoming voor
een winstderving van 10 miljoen.

Kan de achtbare minister mij zeggen:

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

Le manque 6 gagner pour la Societe du Port entrcune par Ie
changement d:'affectation du Bassin Beco.

Suite a la reponse du ministre Dominique Harmel selon laquelle
les frais inherents aux delocalisations sont imputes a la division 16
du Budget regional, je me permets de reposer ma question au
ministre-president.

Le projet de PRD approuve par le gouvernement regional le
9 decembre 1993 prevoit de reaffecter le bassin Beco a 1'habitat et
en 1'espace vert.

La Region a octroye 3 millions en 1993 et 15 millions en 1994
pour financer la relocalisation des entreprises obligees de deme-
nager suite b cette decision pour le moins etonnante.

La Societe du Port reclame des compensations pour les terrains
abandonnes: soit par 1'octroi de surfaces equivalentes a un autre
endroit, soit par une intervention financiere dans un manque a gagner
de 10 millions.

L'honorable ministre peut-il me dire:
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1. Weike de houding van de Regering is ten opzichte van deze, naar
mijn mening gerechtvaardigde eis van de Havenmaatschappij?

2. Wat het totale budget is dat het Gewest heeft uitgetrokken - en
hetjaarlijkse programma - om deze ondememing te financieren?
Het plan dat ertoe strekt het industrieel karakter van het Beco-
dok te wijzigen, kan als een saneringsplan worden beschouwd.

3. Ofer wordt gedacht aan een financiele compensatie bij wijze van
participatie in de kosten van deze operatic, gelet op het feit dat
de Kredietbank aldus een verfraaiing verkrijgt?

Antivoord: Als antwoord op de vraag deel ik aan het geachte lid
mede dat ik verwijs naar de beslissing van 16 juni 1994 van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de regeringsbeslissing
van 17 juni 1993 bevestigd werd; deze beslissing had onder andere
betrekking op de verwezenlijking van de nieuwe bestemming van
het Beco-dok in twee fasen, waarbij rekening werd gehouden met de
einddatum van de lopende contractuele concessies.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft besloten dat er een
globale overeenkomst zou gesloten worden met de Haven van Brussel
voor de herurbanisatie van het Beco-dok. De Minister die het toezicht
uitoefent over de Haven werd belast met het vragen van voorstellen
aan de havenoverheid voor de verwezenlijking van deze herurba-
nisatie.

Deze voorstellen werden in oktober 1994 overgemaakt aan het
Gewest.

De besprekingen in verband met deze globale overeenkomst en
op basis van de havenvoorstellen worden op dit ogenblik nog gevoerd.

De totale begroting die door het Gewest voor deze herbestemming
wordt voorzien bedraagt 83,6 miljoen.

De begroting van 83,6 miljoen kan herzien worden in functie van
dit uitvoeringsprogramma.

«De wijziging aan de industriele kenmerken van het Beco-dok»,
vermeld in de vraag van het geachte lid, vormt geen nieuw feit, want
dit werd reeds in juli 1991 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
goedgekeurd.

Tot slot wil ik nog melden dat er studiewerk in uitvoering is
betreffende de ordening van de openbare ruimten langs het kanaal.

De raming van de kosten voor deze ordening maakt deel uit van
dit studiewerk.

1. Quelle est 1'attitude du gouvernement face a cette demande, me
semble-t-il justifiee, de la Societe du Port?

2. Quel est Ie budget total que la Region a prevu, avec la program-
mation annuelle, pour fmancer cette entreprise que 1'on peut
qualifier d'hygieniste visant a modifier Ie caractere industriel du
bassin Beco?

3. La Kredietbank beneficiera ainsi d'une amelioration esthetique de
son cadre, une compensation financiere a-t-elle ete envisagee a
titre de participation dans Ie coflt de cette operation?

Reponse: En reponse a la question posee.j'informe 1'honorable
membre queje me refere a la decision du gouvernement de la Region
de Bmxelles-Capitale du 16 juin dernier au cours de laquelle Ie
gouvernement confirme sa decision du 17 juin 1993; decision qui
porte entre autres sur la reaffectation du bassin BECO en deux
phases qui tiennent compte des fins des concessions contractuelles
existantes.

Le gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale a decide de
convenor un accord global avec le Port de Bruxelles, sur la reurbani-
sation du bassin Beco. Le ministre, ayant la tutelle sur le Port de
Bruxelles a etc charge d'interroger le Port sur des propositions d'un
programme de realisation de cette reurbanisation.

Ces propositions out ete transmises a la Region en octobre 1994.

Les discussions concernant cet accord global, partant des propo-
sitions du Port, sont toujours en cours.

Le budget total que la Region a prevu pour cette reaffectation est
de 1'ordre de 83,6 millions.

Le budget precite de 83,6 millions pourra etre revu en fonction
de ce programme de realisation.

«La modification du caractere industriel du bassin BECO», dont
1'honorable membre parle dans sa question ne date pas d'aujourd'hui
mais a ete approuve par le gouvernement de la Region de Bruxelles-
Capitale en juillet 1991.

En conclusion, je vous signale que des etudes sur 1'amenagement
des espaces publics le long du Canal sont en cours.

Les coflts de cet amenagement font partie de 1'objet de ces etudes.

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

De veiligheid rond het metrostation Clemenceau.

Onlangs werd metrolijn 2 verlengd tot het metrostation Clemen-
ceau, op het Jorezplein.

Dit plein ligt in de Kuregemwijk, die verkommerd is omdat de
Anderlechtse gemeentelijke beleidsvoerders er decennia lang met
naar hebben omgekeken.

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

La securite mix alentours de la station de metro Clemenceau.

La ligne de metro n° 2 a ete il y a peu prolongeejusqu'a la station
de metro Clemenceau, situee Place Jorez.

Cette place est situee dans le quartier de Cureghem, sinistre par
le desinteret des autorites politiques communales anderlechtoises
durant des decennies.

575
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Met de komst van de metro en het feit dat de openbare ruimte als
plein is ingericht, klagen vele buurtbewoners erover dat er vele
voorbijgangers zijn die er met wonen. Daardoor wordt de weinige
controle die ze vooral op de wijkjongeren konden uitoefenen, nog
moeilijker. Deze toestand vergroot het reeds aanzienlijke gevoel van
onveiligheid in deze buurt.

Is de Minister van deze toestand op de hoogte? Heeft hij initiatief
genomen om deze toestand te verhelpen?

Antwoord: Ik wens er het geachte lid aan te herinneren dat de
Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geen
enkele bevoegdheid heeft inzake politie.

Hij kan zich dus ook niet in de plaats stellen van de bevoegde
overheid, in casu de burgemeester van de betrokken gemeente, die
als hoofd van de gemeentepolitie verantwoordelijk is voor de
veiligheid op zijn grondgebied.

Het verzekeren van de veiligheid in het eigenlijke metronet
werd toevertrouwd aan een Rijkswachtbrigade.

Avec 1'arrivee du metro et Ie caractere de place de 1'espace public,
les riverains se plaignent du passage sur ce lieu de nombreuses
personnes qui n'habitent pas Ie quartier. Ainsi Ie precaire controle
qu'ils pouvaient exercer en particulier sur les jeunes du quartier est
rendu encore plus difficile. Cette situation accentue Ie sentiment
d'insecurite deja important dans Ie quartier.

Le ministre a-t-il ete informe de cette situation? Le ministre a-t-
il pris une initiative pour remedier a cette situation?

Reponse: Je souhaiterais rappeler a 1'honorable membre que le
ministre-president du Gouvernement de la Region de BruxeIIes-
Capitale n'a aucune competence en matiere de police.

II ne lui appartient des lors 6videmment pas de se substituer a
1'autorite competente, en 1'occurrence le bourgmestre de la com-
mune concernee, qui est chefde la police communaie et responsable
de la securite sur son territoire.

En ce qui concerne la securite dans le reseau du metro, cette
mission a ete confiee a une Brigade de Gendarmerie.

Vraag nr. 792 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 28
november 1994 (N.):

De gemeentelijke v.z.w.'s.

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.

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

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat de lijst
van 67 v.z.w.'s waarvan sprake in zijn vraag, niet door mij aan de
heer Michiel Vandenbussche werden medegedeeld.

Het betreft hier waarschijniijk een lijst die de heer Michiel
Vandenbussche opgesteld heeft aan de hand van gegevens die hem
verstrekt werden door de gemeenten.

Voor het overige wens ik te verwijzen naar mijn antwoord op de
interpellatie van de heer Michiel Vandenbussche in de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad d.d. 18 november 1994.

Question n° 792 de M. Walter Vandenbossche du 28 novembre
1994 (N.):

Les a.s.b.l. communales.

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

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

Reponse: J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de 1'honorable
membre que je n'ai pas communique a Monsieur Michiel Vanden-
bussche la liste des 67 a.s.b.l. en question.

II s'agit probablement d'une liste que Monsieur Michiel Vanden-
bussche a etablie sur la base de donnees qui lui ont ete transmises
par les communes.

Pour le reste, je souhaite me referer a ma reponse donnee a
1'interpellation de Monsieur Michiel Vandenbussche en seance du
Conseil regional du 18 novembre 1994.

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

De verdeling van de kiinstwerken en het erfgoed van deprovincie
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 Moderne Kunst
gaan en, op basis van de aanwijzingen van de conservator van de

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

Repartition des oeiivres d'art et du patrimoine de la Province de
Brabant.

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
conceme les oeuvres majeures, aux Musees royaux des Beaux-Arts
et d'Art moderne et reparties, sur les indications du conservateur
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Koninklijke Musea, verdeeld worden tussenWaals-Brabant, Vlaams-
Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kan de minister me zeggen:

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

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

- 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?

Antwoord: Het geacht lid vindt hieronder het antwoord op zijn
vraag.

In toepassing van artikel 40, § 1, van het samenwerkingsakkoord
is de in artikel 58 van dit akkoord opgerichte overlegcommissie
overgegaan tot verdeling van de kunstwerken van de provincie
Brabant uitgaand van de voorstellen vanwege de conservator van
het Museum voor Moderne Kunst.

Als gevolg van deze verdeling worden de 62 werken van Wauters,
het ene werk van Magritte en het ene werk van Delvaux die als grote
werken in de zin van het samenwerkingsakkoord worden beschouwd,
aan het Museum voor Moderne Kunst nagelaten volgens modali-
teiten die nog moeten worden vastgesteld.

De overige kunstwerken van de provincie Brabant werden in
drie gelijkwaardige loten verdeeld over Vlaams Brabant, Waals
Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De verdeling in
drie loten gebeurde op basis van de voorstellen vanwege de conser-
vator van het Museum voor Moderne Kunst.

Er werd nog niets vastgesteld betreffende de plaatsing van de
kunstwerken die toekomen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en daarom kan vandaag nog niets nader worden medegedeeld voor
het behoud, de inventaris en de bekendmaking naar het publiek toe.

Dit zai de eerstkomende maanden door de Gewestregering
worden uitgevaardigd.

des Musees royaux, en trois lots attribues au Brabant wallon, Brabant
flamand et a la Region de Bruxelles-Capitale.

Le ministre peut-il me dire:

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

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

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

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous la
reponse a sa question.

En application de 1'article 40, § 1, de 1'accord de cooperation, la
Commission de concertation, creee par 1'article 58 dudit accord, a
proc6de a une repartition des oeuvres d'art de la Province de Brabant,
sur la base des propositions du conservateur du Musee d'Art
modeme.

A la suite de cette repartition, 62 oeuvres de I'artiste Wauters,
une oeuvre de I'artiste Magritte et une oeuvre de I'artiste Delvaux
ont ete considerees comme oeuvres majeures au sens de 1'accord de
cooperation et feront done 1'objet d'un legs au Musee d'Art modeme
selon des modalites qui restent encore a definir.

Les autres oeuvres d'art de la Province de Brabant ont et6 r^parties,
en trois lots de valeur egale entre le Brabant wallon, le Brabant
flamand et la Region de Bruxelles-Capitale. La repartition en trois
lots s'est faite sur la base des propositions du conservateur du
Musee d'Art modeme.

Les dispositions relatives a la mise en valeur des oeuvres d'art
revenant a la Region de Bruxelles-Capitale n'ont pas encore ete
arretees et il est des lors impossible aujourd'hui, de fournir des
precisions quant au personnel prevu en matiere de conservation,
d'inventaire et de diffusion aupres du public.

Ces modalites devront etre arretees dans les prochains mois par
le gouvemement regional.

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

Controle op de piibliekrechtelijke rechtspersonen.

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

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

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

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

Controle sur les societes de droit public.

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

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

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

Antwoord: Het geacht lid vindt hieronder de lijst met instellingen
van openbaar nut die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, ingedeeld percategorie, waarbij telkens wordt aangegeven
hoe zij passen in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende
de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

A. Instellingen van openbaar nut die passen in de wet van 16 maart
1954:

Organismen van type A:

- Net Brussel
Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN)

- Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)

- Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

- Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende
Medische Hulp

- Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeente-
lijke Thesaurieen

De wet van 16 maart 1954 is van toepassing inzoverre de organieke
ordonnantie van het Fonds er niet van afwijkt.

Organismen van type B:

- Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
(BGDA)

- Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGH)

- Haven van Brussel

B. Instellingen van openbar nut die niet passen in de wet van 16
maart 1954:

Organismen met een autonoom statuut:

- Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Arrondisse-
ment Brussel (GOMB)

- Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Organismen met een prive-statuut:

- Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel (GIMB)

- Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel (MIVB).

Dans la negative, quels sont les organismes qui n'y sont pas
repris et de quelle maniere le gouvernement assure-t-il un contrfile
surces demieres societes morales de droit public ou de droit prive?

R6ponse: L'honorable membre trouvera, ci-apres, la liste des
organismes d'interet public dependant de la Region de Bruxelles-
Capitale, classes par categoric avec 1'indication de leur inscription
au sein de 1'article 1" de la loi du 16 mars 1954 relative au contrfile
de certains organismes d'interet public.

A. Organismes d'interet public inscrits dans la loi du 16 mars 1954:

Organismes de type A:

- Bruxelles-Proprete
Agence regionale pour la proprete (ARP)

- Centre d'informatique pour la Region bruxelloise (CIRB)

- Institut bruxellois pour la gestion de 1'environnement (IBGE)

- Service d'incendie et d'aide medicale urgente (SIAMU)

- Fonds de reflnancement des tresoreries communales

La loi du 16 mars 1954 est d'application pour autant qu'il n'y
soit pas deroge par 1'ordonnance organique du Ponds.

Organismes de type B:

- Office regional bruxellois de 1'emploi (ORBEm)

- Societe du logement de la Region bruxelloise (SLRB)

- Port de Bruxelles

B. Organismes non inscrits dans la loi du 16 mars 1954:

Organismes possedant un statut autonome:

- Societe de developpement pour 1'Arrondissement de Bruxelles
(SDRB)

- Conseil economique et social de la Region de Bruxelles-Capitale

Organismes possedant un statut a caractere prive:

- Societe regionale d'investissement de Bruxelles (SRIB)

- Societe des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB).

Vraag nr. 795 van de heer Olivier Maingain d.d. 4januari 1995
(Fr.):

Hetderde arbeidscircuit (DAC).

Volgens de informatie die in Le Soir van 17 december werd
bekendgemaakt, werd een Waalse kandidate voor een DAC-
betrekking deze baan geweigerd omdat ze niet in het Brussels Gewest
gedomicilieerd was.

Question n° 795 de M. Olivier Maingain du 4 janvier 1995
(Fr.):

Regime TCT.

Selon information donnee par le quotidien Le Soir en son edition
de ce 17 decembre, une candidate wallonne a un emploi TCT s'est
vu refuser 1'emploi au motif qu'elle n'etait pas domiciliee dans la
Region de Bruxelles.
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De BGDA heeft deze territoriale logica bevestigd door te
preciseren dat de kandidatuur slechts zou worden aanvaard indien
er zich geen Brusselse kandidaat/kandidate zou aanbieden of zou
geselecteerd worden.

Kan de heer Minister me verduidelijken op welk reglement de
houding van de BGDA gebaseerd is?

Zou het, in de veronderstelling dat er geen reglement bestaat dat
de BGDA toelaat een dergelijke houding aan te nemen, niet beter
zijn dit reglement te wijzigen en het in overeenstemming te brengen
met het Verdrag van Maastricht?

Ant\voord: Het Derde Arbeidscircuit werd ingesteld bij genum-
merd besluit (nr. 25: BeigischStaatsbladvaa 26.03.1982 -gewijzigd
besluit betreffende het Derde Arbeidscircuit nr. 473) en heeft als
doel de inschakeling van langdurig werklozen te bevorderen.

Artikel 19vanhetkoninklijkbesluitnr.473bepaalt: «Dediensten
voor arbeidsbemiddeling van de RVA (lees sinds de regionalisering
van de tewerkstellingsprogramma's op 1 januari 1989: «van de
BGDA») dragen de werknemers voor die in het DAC zullen worden
tewerkgesteld, rekening houdend met de structuur van de langdurige
werkloosheid in het ambtsgebied van eike subregionale tewerkstel-
lingsdienst (lees «m het ambtsgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest»)».

De plaatsingsdiensten van de BGDA zijn daarom verplicht bij
voorrang Brusselaars voor te dragen.

Bij gebrek aan Brusselse kandidaten mogen zij personen voor-
dragen die in andere Gewesten woonachtig zijn.

L'ORBEm a confirme cette «logique territoriale» en pr&isant
que la candidature ne serait retenue qu'a la condition que celle d'un(e)
Bruxellois(e) ne soit pas presentee ou ne soit pas selectionne(e).

Monsieur Ie ministre peut-il me preciser sur la base de quelle
reglementation 1'ORBEm fonde son attitude?

A supposer qu'une reglementation autorise 1'ORBEm a adopter
cette position, ne convient-il pas de la modifier pour la mettre en
conformite avec Ie traite de Maastricht?

Reponse: Le Troisieme Circuit de Travail, cree par un Arrete
numerate (n° 25: Moniteur beige du 26.03.1982 - arrete modifie
concemant le Troisieme Circuit de Travail par 1'arrete royal n° 473),
a pour objectif de favoriser 1'insertion de chomeurs de longue duree.

L'article 19 de 1'arrete royal n° 473 stipule que «Les services de
placement de 1'ONEM (lire «de l'ORBEm» depuis la regionalisation
des programmes d'emploi au P'janvier 1989) presentent les
travailleurs a occuper dans le TCT, en tenant compte de la structure
du chomage de longue duree dans le ressort de chaque service
subregional de 1'emploi (lire dans le ressort de la Region de Bruxelles-
Capitale).

Les services de placement de 1'ORBEm sont done obliges de
presenter prioritairement des Bruxellois.

En cas de manque de candidats bruxellois, ils peuvent presenter
des candidats domicilies dans les autres regions.

Vraag nr. 798 van de heer Andre Drouart d.d. 23 januari 1995
(Fr.):

De gesitbsidieerde gemeentelijke sportinfrastructiiur.

Op haar vergadering van 15 december jl. heeft de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering verschillende punten behandeld, waaronder
de door het Gewest gefinancierde gemeentelijke sportinfrastructuur.

Zou de Minister-Voorzitter me in verband met dat dossier de
lijst kunnen meedelen van de gemeentelijke sportinfrastructuur die
door het Gewest in 1992,1993 en 1994 werd gesubsidieerd? Graag
vernam ik ook voor eike infrastructuur, het bedrag van de subsidie,
de aard van de werken en de plaats van de werken.

Antwoord: Ik kan het geacht lid in antwoord op zijn vraag de
voornaamste elementen meedelen voor wat betreft het beleid dat de
Regering sinds 1991 voertinzake gemeentelijke sportinfrastructuur.

Het beleid dat de Brusselse Gewestelijke Regering op dit terrein
sindsdien voert, kan worden samengebracht in de drie volgende
beleidslijnen:

1. De gemeenten de nodige financiele middelen verschaffen om ze
te laten instaan voor de vernieuwing en/of de verbetering van de
fundamentele sportinfrastructuur;

Question n° 798 de M. Andre Drouart du 23janvier 1995 (Fr.):

Les infrastructures sportives communales subsidises.

La reunion du gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale
du 15 decembre dernier a traite divers points dont les infrastruc-
tures sportives communales financees par la Region.

Par rapport a ce dossier, le ministre-president pourrait-il me
faire parvenir la liste des infrastructures sportives communales
financees par la Region pour les annees 1992,1993 et 1994? II me
plairait de connaTtre, pour chacune d'elles, le montant des subsides,
la nature des travaux et leur localisation.

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de porter a la
connaissance de 1'honorable membre les principaux elements de la
politique menee depuis 1991 par le gouvemement de la R6gion de
Bruxelles-Capitale en matiere d'infrastructures sportives commu-
nales.

La politique que mene depuis lors le gouvemement de la Region
dans ce domaine est articulee autour des trois axes suivants:

1. Fournir aux communes les moyens financiers adequats pour as-
surer la renovation et/ou 1'amelioration de 1'infrastructure spor-
tive de base;
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2. De gemeenten de noodzakelijke kredieten toekennen om de aanleg
van nieuwe uitrustingen mogelijk te maken;

3. Ten gunste van de gemeenten en door tussenkomst van een
bijzondere toelage een gemeentelijke dotatie voorbehouden,
bestemd voor het herstel van de zg. wijkuitrustingen voor
sportactiviteiten op hun grondgebied.

Dit beleid vereist aanzienlijke financiele middelen. Zo heeft de
Regering op mijn initiatief en verspreid over niet meer dan de drie
vorige begrotingsjaren ruim 400 miljoen BEF vastgelegd als
gewestelijke subsidies voor werken ter waarde van 650 miljoen
BEE

Hieronder vindt het geacht lid in detail de verschillende werken,
telkens met plaatsaanduiding, die werden uitgevoerd uitgaand van
de drie voomaamste beleidslijnen.

A. Overzicht van de vemieuwings- of verbeteringswerken van de
elementaire sportinfrastructuur:

~ Zes gemeentelijke zwembaden: Ganshoren, Molenbeek,
Schaarbeek, St.-Gillis, St.-Joost, St.-Pieters-Woluwe;

~ Vijfsporthalls: Etterbeek, Molenbeek, Jette, Koekelberg en St.-
Lambrechts-Woluwe;

- Acht tennisterreinen: Elsene (4), Koekelberg (4);

- Elf voetbalvelden: Berchem, Jette (2), Ganshoren, Elsene,
Molenbeek (2), Sint-Gillis, Schaarbeek, St.-Lambrechts-Woluwe,
St.-Pieters-Woluwe;

- Drie speelpleinen: Elsene (2), St.- Gillis;

- Een hockey veld + verlichting: Molenbeek;

- Een atletiekbaan: Vorst;

- Een basketbalterrein: Anderiecht.

Hetzij voor deze afdeling een bedrag van om en bij de 230 miljoen
BEF.

B. Overzicht van nieuwe uitrustingen:

- Vier omnisportzalen: Brussel, Ukkel, St.-Gillis, St.-Lambrechts-
Woluwe;

- Twee atletiekbanen: Anderiecht, Molenbeek;

- Drie speelpleinen: Brussel-Stad, Etterbeek, St.-Gillis;

- Een skate-boardbaan: Jette;

~ Drie voetbalvelden: Vorst (2), Molenbeek;

- Twee luchtkoepels voor tennisterreinen: Elsene en Sint-Gillis;

- Een top-turnzaal: Sint-Gillis.

Hetzij in totaal voor deze werken een bedrag van om en bij de
100 miljoen BEP.

2. Octroyer aux communes les credits necessaires pour permettre
la creation de nouveaux equipements;

3. Reserver, toujours au benefice des communes et par Ie truchement
d'une subvention speciale, une dotation communale destinee a la
remise en etat des equipements sportifs dits de proximite et deja
implantes sur leur territoire.

Cette politique requiert des moyens financiers non negligeables.
C'est ainsi que, sur Ie seui terme des trois derniers exercices
budgetaires, Ie gouvernement de la Region a, sur mes propositions,
engage pres de 400 millions a titre de subventions regionales pour
des travaux d'un montant de 1'ordre de 650 millions.

L'honorable membre voudra bien trouver a present Ie detail et la
localisation des travaux concernant chacun des axes tels que defmis
ci-avant.

A. Releve des travaux dits de renovation ou d'amelioration des in-
frastructures sportives dites de base;

- Six piscines communales: Ganshoren, Molenbeek, Saint-Gilles,
Saint-Josse, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre;

- Cinq salles omnisport: Etterbeek, Molenbeek, Jette, Koekelberg,
Woluwe-Saint-Lambert;

- Huit terrains de tennis: Ixelles (4), Koekelberg (4);

- Onze terrains de football: Berchem, Jette (2), Ganshoren, Ixelles,
Molenbeek (2), Saint-Gilles, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lam-
bert, Woluwe-Saint-Pierre;

- Trois plaines dejeux: Ixelles (2), St.- Gilles;

- Un terrain de hockey + eclairage: Molenbeek;

- Une piste d'athletisme: Forest;

- Terrain de basket-ball: Anderiecht.

Soit, pour ce secteur, un montant de 1'ordre de 230 millions.

B. Releve des nouveaux equipements:

- Quatre salles omnisports: Bruxelles, Uccle, St.-Gilles, Woluwe-
Saint-Lambert;

- Deux pistes d'athletisme: Anderiecht, Molenbeek;

- Trois plaines dejeux: Bruxelles, Saint-Gilles, Etterbeek;

- Une piste de skateboard: Jette;

- Trois terrains de football: Forest (2), Molenbeek;

- Deux structures gonflables pour terrains de tennis: Ixelles et
Saint-Gilles;

- Salle de gymnastique de haut niveau: Saint-Gilles.

Soit, pour 1'ensemble des travaux, un montant de 1'ordre de
100 millions.
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C. Verdeling van de omslag voor de herstellingswerken aan reeds
bestaande lichte sportinfrastructuur:

C. Repartition de 1'enveloppe consacree aux travaux de remise en
etat des infrastructures sportives legeres deja existantes:

Anderlecht:
Brussel-Stad:
Vorst:
Schaarbeek:
Sint-Joost:
Sint-Jans-Molenbeek:
Sint-Gillis:
Elsene:
Etterbeek:
Jette:
Koekelberg:
Evere:
Ganshoren:
St.-Agatha-Berchem:
Ukkel:
Watermaal-Bosvoorde:
Oudergem:
SL-Lambrechts-Woluwe:
St.-Pieters-Woluwe:

2.700.000
3.600.000
2.100.000
2.100.000
1.800.000
2.100.000
1.800.000
1.700.000
1.400.000
1.700.000
1,400.000
1.000.000

900.000
900.000

1.400.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

Anderlecht:
Bruxelles-ViUe:
Forest:
Schaerbeek:
Saint-Josse:
Molenbeek-St.-Jean:
Saint-Gilles:
Ixelles:
Etterbeek:
Jette:
Koekelberg:
Evere;
Ganshoren:
Berchem-Ste-Agathe:
Uccle:
Watermael-Boitsfort:
Auderghem:
Woluwe-Saint-Lambert:
Woluwe-Saint-Pierre:

2.700.000
3.600.000
2.100.000
2.100.000
1.800.000
2.100.000
1.800.000
1.700.000
1.400.000
1.700.000
1.400.000
1.000.000

900.000
900.000

1.400.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

Hetzij 61.400.000 BEF die de voorbije twee jaar werd
voorbehouden en vastgelegd voor herstellingsprojecten aan de reeds
bestaande lichte sportinfrastructuur.

Ik hoop ten stelligste dat het geacht lid het met mij eens is als ik
stel dat het sinds 1991 op het vlak van de sportinfrastructuur
gevoerde beleid degelijke opiossingen biedt op basis van nauwkeurige
overeenkomsten in een duidelijk institutioneel kader, zoals hij dit
zeifverwoorddeinzijninterpellatievan 16oktoberl991 betreffende
de plaats van de gemeenschapsmateries in de bevoegdheden van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Soit, done, 61.400.000 F reserves et engages au cours de ces deux
dernieres annees pour des projets de remise en etat de 1'infrastructure
sportive legere de proximite.

Je veux esperer que I'honorable membre conviendra avec moi que
la politique qui a ete ainsi developpee dans Ie domaine de
1'infrastructure sportive depuis la fin del'annee 1991 constitue bien,
comme il Ie souhaitait d'ailleurs lors de son interpellation faite Ie 16
octobre 1991 a propos de la place des matieres communautaires
dans Ie cadre des competences de la Region de Bruxelles-Capitale,
«une solution veritable resultant d'accords precis dans un cadre
institutionnel clair».

Vraag nr. 805 van mevrouw Marie Nagy d.d. 23 januari 1995
(Fr.):

Het samenwerkingsakkoord voor de werken random het Zuid-
station en het Noordstation.

In het nummer van 19 december 1994 van het weekblad Feiten
wordt bericht over een akkoord van 15 September 1993 tussen de
federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende
de regels voor de uitvoering en de financiering van een reeks
aanlegwerken (weginfrastructuur, spoorwegen en openbare ruimten).

De werken voor de reorganisatie van het verkeer rond het Noord-
en het Zuidstation, in het kader van de toekomstige aankomst van
de HST, zijn in dit aanlegprogramma opgenomen. In het artikel
wordt ook gezegd dat het ontwerp en de follow-up van deze werken
aan twee studiekantoren is toevertrouwd.

Kan de Minister me een kopie van dit samenwerkingsakkoord
verschaffen? Kan hij me zeggen met weike studiekantoren het
akkoord werd gesloten en ten slotte, weike plaats de Maatschappij
Brussel-Zuid in deze projecten inneemt?

Anhvoord: Op 15 September 1993 sloten de Pederale Staat en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een samenwerkingsakkoord
op basis waarvan initiatieven worden geprogrammeerd bestemd ter

Question n° 805 de Mme Marie Nagy du 23 janvier 1995 (Fr.):

L'accord de cooperation relatifaux travaux aux abords des
gares de Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord.

Le numero du 19 decembre 1994 de 1'hebdomadaire FA1TS
rapporte qu'un accord a ete signe le 15 septembre 1993 entre 1'Etat
federal et la Region de Bruxelles-Capitale concernant les modalites
de realisation et de financement d'une serie d'amenagements (infra-
structures routieres, ferroviaires et espaces publics).

Les travaux de reorganisation de la circulation aux abords des
gares du Nord et du Midi dans le cadre de 1'arrivee prochaine du
TGV, font partie de ce programme d'amenagement. Toujours d'apres
1'article, 1'elaboration et le suivi de la realisation de ces travaux ont
ete confies a deux associations de bureaux d'etude.

Le ministre peut-il nous fournir une copie de cet accord de
cooperation? D'autre part, le ministre peut-il me dire qui sont les
associations de bureaux d'etudes mentionnes dans 1'accord, et enfin
quelle place la Societe Bruxelles-Midi occupe-t-elle dans ces projets?

Reponse: Le 15 septembre 1993, etait signe un accord de
cooperation entre 1'Etat federal et la Region de Bruxelles-Capitale,
visant a programmer des initiatives destinees a renforcer le r61e de
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versterking van de hoofdstedelijke rol van Brussel. Het akkoord had
betrekking op dejaren 1993 en 1994enbeliepeenjaarbegrotingten
laste van de Federate Staat van 2.000 miljoen BEF aan vastleggingen
en 1.623 miljoen BEF aan ordonnanceringen.

Tijdens het eerste semester van 1994 werd met de Federate Staat
onderhandeld over een actualisering van de bedragen die voor de
eerste initiatieven werden toegekend, een herorientering van de
initiatieven rond de gewestelijke prioriteiten (specifiek uitgewerkt
in het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan) en een verlenging
van het akkoord overde dienstjaren 1995 en 1996, uitgaand van een
jaarlijks bedrag aan vastleggingen van 2.000 miljoen BEF, de
financiering van de renovatie van het Heizelstadion niet inbegrepen.

Een aanhangsel van 29juli 1994 aan het oorspronkelijke akkoord
brengt deze evoluties in rekening. Bijgaand vindt u een kopie van dit
aanhangsel, samen met de tabel met weerhouden initiatieven.

In hoofdstuk 1 vermeldt het aanhangsel nl. 2 initiatieven die
betrekking hebben op de omgeving van het Zuid- en het
Noordstation, dit zoals hieronder wordt aangegeven:

capitale de Bruxelles, pour les annees 1993 et 1994, a hauteur d'un
budget annuel de 2.000 millions BEF d'engagements et de 1.623
millions BEF d'ordonnancements, a charge de 1'Etat federal.

Durant te premier semestre 1994, des negociations ont et6 menees
avec 1'Etat federal en vue d'actualiser les montants affectes aux
differentes initiatives, de recentrer les initiatives autour des priorites
regionales (notamment mise en evidence dans Ie projet de plan
regional de developpement) et d'assurer la poursuite de cet accord
pour les exercices 1995 et 1996, sur la base d'un montant annuel
d'engagements de 2.000 millions BEF/an, hors financement de la
renovation du stade du Heysel.

Un avenant b 1'accord initial, date du 29juillet 1994, tient compte
de ces evolutions. Copie de cet avenant est jointe en annexe,
accompagnee du tableau des initiatives retenues.

Cet avenant prevoit effectivement, au chapitre 1" -Travaux en
relation avec la SNCB - 2 initiatives relatives aux abords des gares
du Midi et du Nord suivant ]es modalites suivantes:

Vastleggingen
in milj.

1994 1995 1996 Engagements
en mi os

1994 1995 1996

Noord
Zuid

110
81

150
250

180
415

Nord
Midi

110
81

150
250

180
415

Deze studies en werken worden gestuurd door een gemengd
team van gewestelijke en nationale ambtenaren, geteid door een
coordinateur die afhangt van het federale Ministerie van Verkeer.

Dit team doet voor de uitwerking van de projecten en de
begeleiding van de uitvoering een beroep op externe studiebureaus.

Alle beslissingen van de federate Minister van Verkeer worden
geviseerd door de leidend ambtenaar van het gewestelijk BUV.

Uitgaand van die bepalingen werden als studiebureaus gekozen:

- voor het Zuidstation: de tijdelijke vereniging Bureaux Lipsky-
A2RC-J.N. Capart;

- voor het Noordstation: de tijdelijke vereniging Espace mobilite-
P.VanWunnik-VFV.

De vennootschap Brussel-Zuid staat niet in voor de financiering
van deze studies, die trouwens grotendeels de perimeter van haar
operatie overschrijdt.

Deze studies komen net als de werken die erop zullen volgen
voor 100% ten laste van de federale begroting.

De vennootschap Brussel-Zuid is lid van het begeleidingscomite
dat werd gei'nstalleerd op deze studies/uitvoering voor de omgeving
van het Zuidstation te sturen.

Ces etudes et travaux sont pilotes par une equipe mixte de
fonctionnaires regionaux et nationaux, dirigee parun coordinateur
dependant du Ministere des communications federal.

Cette equipe s'appuie sur des bureaux d'etudes exterieurs pour
1'elaboration des projets et 1'accompagnement a 1'execution.

Toutes les decisions prises par Ie Ministere des communications
federal sont visees par Ie fonctionnaire dirigeant de 1'AED regionale.

Les bureaux d'etudes retenus suivant ces modalites sont respec-
tivement:

- pour Ie Midi: association momentanee bureaux Lipsky-A2RC-
J.N. Capart;

- pour Ie Nord: association momentanee Espace mobilite-P. Van
Wunnik-VFV.

La societe Bruxelles-Midi ne finance pas ces etudes, qui debordent
d'ailleurs largement du perimetre de son intervention.

Ces etudes, comme les travaux qui les suivront, sont prises en
charge a 100% par Ie budget federal.

La societe Bruxelles-Midi est membre du comite d'accompa-
gnement installe pourconduire Ie pilotage de ces etudes/executions
pour les abords de la gare du Midi.
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Minister belast met Financien, Begroting,
OpenbaarAmbt

en Externe Betrekkingen

Vraag nr. 263 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 22
december 1994 (Fr.)

De diensthoofden bij het Mimsterie van het Brussels Hoofd-
stedelijkGewest.

Graag vernam ik of u van mening bent dat elk diensthoofd van
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enerzijds
statutair ambtenaar moet zijn en anderzijds tweetalig om zich tot
elk personeelslidin de taal van deze laatste te kunnen richten.

Antwoord: Hierbij verzoek ik het geachte lid de gegevens te willen
vinden als antwoord op zijn vraag.

Inzake de materie waarover het geachte'raadsTicI mij een vraag
stelt, moet worden verwezen naar het koninklijk besluit van 26
September 1994 houdende bepaling van de algemene principes van
het Openbaar Ambt en de gecoordineerde wetten van 18 j uli 1966
op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De algemene principes van het Openbaar Ambt bevestigen dat
aan de personeelsbehoeften uitsluitend wordt voldaan doorstatutaire
ambtenaren. Niettemin kunnen in bepaalde gevallen bij arbeidsover-
eenkomst personen in dienst worden genomen, ondermeer om aan
uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen of om
bijkomende ofspecifieke opdrachten te vervullen. In deze context
is het uitzonderlijk, maar niet uitgesloten dat de leiding van een
administratieve entiteit, d.w.z. een dienst of eel, functioneel kan
worden toevertrouwd aan een contractueel personeelslid.

Artikel 43 van de gecoordineerde wetten van 1 Sjuli 1966 op het
gebruik der talen schrijft voor dat iedere ambtenaar wordt ingeschre-
ven op een taalrol. De taalkaders moeten hiermee rekening houden,
met dien verstande dat de ambtenaren gelijk aan en hoger dan
directeur worden verdeeld over drie kaders: een Nederlands, een
Prans en een Tweetalig.

De Hogere ambtenaren op het tweetalig kader, die alien geslaagd
zijn in een examen over de kennis van de tweede landstaal georga-
niseerd door het Vast Wervingssecretariaat, kunnen zich uiteraard
perfect uitdrukken in de taal van nun medewerkers.

Alhoewel er voor de anderen geen wettelijke of reglementaire
verplichting bestaat een voldoende kennis te hebben van de tweede
landstaal, wordt deze kennis aangemoedigd. Reeds in 1991 heeft de
Regering trouwens een premie voor tweetaligheid ingevoerd diejuist
tot doel heeft het gebruik van de andere taal in de praktijk aan te
moedigen.

Ik vestig er tenslotte de aandacht van het geachte raadslid op dat
de Raad van State in een constante rechtspraak oordeelt dat iedere
beoordeling van een ambtenaar in verband met zijn dienstprestaties
of zijn ambtelijk gedrag moet gebeuren in de taal van de betrokken
ambtenaar, wat van de hierarchisch meerdere die hem beoordeelt
een reele kennis van de taal van de ambtenaren veronderstelt.

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

Question n° 263 de M. Stephane de Lobkowicz du 22 decembre
1994 (Fr.):

Chefs de service aupres du Ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale.

J'aimerais savoir si vous estimez que chaque chefde service du
Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale doit etre d'une part
fonctionnaire statutaire et d'autre part bilingue afin de pouvoir
s'adresser a chaque membre de son personnel dans sa langue.

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous les
elements de reponse a sa question.

En ce qui concerne la matiere qui fait 1'objet de la question posee
par 1'honorable membre, il y a lieu de se referer ̂  1'arrete royal du 26
septembre 1994 fixant les principes generaux de la Fonction publique,
ainsi qu'aux lois coordonnees du ISjuillet 1966 sur 1'emploi des
langues en matiere administrative.

Les principes generaux de la Fonction publique confirment que
les besoins en personnel sont exclusivement rencontres par Ie
recrutement d'agents statutaires. Toutefois, des personnes peuvent
etre engagees sous contrat de travail, notamment afin de repondre a
des besoins exceptionnels et temporaires en personnel ou afin
d'accomplir des taches auxiliaires ou specifiques. Dans ce contexte,
il est exceptionnel, mais pas exclu que la direction d'une entite ad-
ministrative c'est-a-dire d'un service ou d'une cellule pourrait etre
confiee a un membre du personnel contractuel.

L'article 43 des lois coordonnees du 18 juillet 1966 sur 1'emploi
des langues en matiere administrative stipule que tous les fonction-
naires et agents sont inscrits sur un r61e linguistique. Les cadres
linguistiques en tiendront compte, c'est a dire que les fonctionnaires
d'un grade egal ou superieur a celui de directeur seront repartis entre
trois cadres: un cadre francais, un cadre neerlandais et un cadre
bilingue.

II va sans dire que les fonctionnaires superieurs dont les emplois
sont attribues au cadre bilingue auront tous reussi 1'examen tendant
a verifier la connaissance de la deuxieme langue nationale, organise
par Ie Secretariat permanent de recrutement et qu'ils maTtriseront
parfaitement la langue de leurs collaborateurs.

Quoique pour les autres, il n'existe pas d'obligation legate ou
reglementaire de possederune connaissance suffisante de la deuxieme
langue nationale, cette connaissance est encouragee. En 1991 deja,le
gouvemement a d'ailleurs instaure une prime de bilinguisme qui a
precisement pour but d'encourager 1'usage de 1'autre langue dans la
pratique.

Pour conclure, j'attire 1'attention de 1'honorable membre sur Ie
fait qu'en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat
toute appreciation des prestations de service d'un agent ou de sa
conduite professionnelle se fait obligatoirement dans la langue de
1'agent a qui Ie signalement est attribue. Cette appreciation suppose
que Ie superieur hierarchique qui se prononce sur 1'agent possede
une connaissance reelle de la langue de 1'agent.

576
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Vraag nr. 264 van de heer Michiel Vandenbussche d.d. 3 januari
1995 (N.):

Goedkeuring van Internationale verdragen door het Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet voor een aantal
intemationale verdragen mee haar goedkeuring geven opdat de federale
overheid deze verdragen ofovereenkomsten zou kunnen ratificeren.

Kan de heer Minister mij meedelen weike verdragen of andere
intemationale samenwerkingsakkoorden moeten worden goedgekeurd
(cfr. o.m. het zesde protocol bij het verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden inzake de afschaf-
fing van de doodstraf ondertekend te Straatsburg op 28 april 1983)?

Antwoord: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient alle
intemationale verdragen goed te keuren waarin aangelegenheden
worden behandeld die tot zijn bevoegdheid behoren. Meestal gaat
het over zogenaamde «gemengde» verdragen.

De laatste waarmee de Brusselse Hoofdstedelijke Raad zijn
instemming heeft betuigd waren deze betreffende de GATT-
akkoorden en het EVA-zetelakkoord.

Enkele nieuwe verdragen zullen binnenkort de Raad worden
voorgelegd, zo onder meer een overeenkomst met Mongolie over de
wederzijdse bescherming van investeringen en een zetelakkoord met
de Raad van de Arabische Golfstaten.

Op het eerste gezicht lijkt het mij niet dat het Gewest het zesde
protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden inzake de afschaffing van de doodstraf
ondertekend te Straatsburg op 28 april 1983 moet goedkeuren. Niet-
temin heb ik op 8 december 1994 het geachte raadslid reeds mede-
gedeeld dat ik hierover de federale Minister van Justitie raadpleegde.
Zodra ik over dit advies beschik, zai ik dit bekend maken.

Question n° 264 de M. Michiel Vandenbussche du 3 janvier
1995 (N.):

Approbation de traites internationaux par la Region.

La Region de Bruxelles-Capitale doit approuver un certain
nombre de traites internationaux pour que Ie gouvernement federal
puisse ratifierces traites oil conventions.

Le ministre peut-il me dire quels traites ou autres accords de
cooperation intemationale doivent etre approuves? (Cf. notamment
le protocole n° 6 a la Convention de sauvegarde des droits de 1'homme
et des libertes fondamentales concernant 1'abolition de la pcine de
mort, fait a Strasbourg le 28 avril 1993).

Reponse: La Region de Bruxelles-Capitale est tenue d'approuver
tous les traites internationaux relatifs a des matieres relevant de sa
competence. La plupart du temps, il s'agit de traites dits «mixtes».

Les derniers traites approuves par le Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale etaient ceux relatifs aux accords du GATT et a
1'accord de siege ABLE.

Quelques nouveaux traites seront prochainement soumis au
Conseil, notamment un accord avec la Mongolie concernant la pro-
tection mutuelle d'investissements et un accord de siege avec le
Conseil des Etats arabes du Golfe.

A premiere vue, il ne me semble pas que la Region doit approuver
le sixieme protocole du traite relatif a la protection des droits de
1'homme et aux libertes fondamentales en matiere de suppression de
la peine de mort, signe le 28 avril 1983 a Strasbourg. NeanmoinsJ'ai
deja fait savoir a 1'honorable membre en date du 8 decembre 1994
quej'ai consulte le ministre federal de la Justice a ce sujet. Des que
je disposerai de la r6ponse de mon collegue.je la communiquerai.

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

Vraag nr. 329 van de heer Andre Drouart d.d. 7juni 1994 (Fr.):

Het gevolg dat wordt gegeven aaii een klacht die bij het BIM
werd ingediend.

Meerdere buurtbewoners klagen terecht over de toestand van
een braakliggend terrein aan de Venizeloslaan 40, in Anderlecht. De
zaken die er worden gedeponeerd en de dieren die hier rondlopen
zorgen voor hygienische problemen.

Ik verneem dat er bij het BIM een klacht werd ingediend. Welk
gevolg werd hieraan gegeven? Weike maatregelen heeft de Minister
genomen om de toestand te verbeteren en het terrein te saneren?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende inlichtingen
te verstrekken als antwoord op zijn vraag. Ingevolge de tussenkomst

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

et de la Politique de 1'Eau

Question n° 329 de M. Andre Drouart du 7juin 1994 (Fr.):

Suivi d'une plainte adressee a 1'IBGE.

Plusieurs riverains se plaignent a juste litre de 1'etat de
1'environnement d'un terrain vague situe Avenue Venizelos, 40 a
Anderlecht. Des problemes d'hygiene s'y posent, compte tenu de la
nature de certains dep6ts et des animaux qui y proliferent.

II me revient qu'une plainte a etc adressee a 1'IBGE. Quel en a etc
le suivi? Quelles mesures le ministre a-t-il prises afin d'assainir la
situation et ameliorer 1'environnement?

Reponse: Par la presente, j'ai I'honneur de fournir a 1'honorable
membre les diements suivants en reponse a sa question. Suite a une
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van het BIM (na onderzoek) blijkt dat de eigenaar van het terrein
het afval, dat zich op het terrein bevond, heeft laten verwijderen
(afval dat door het BIM als niet gevaarlijk wordt beschouwd).

Volgens het verslag van het BIM, zou de omheining rond het
terrein moeten worden verhoogd, hetgeen onderde bevoegdheid van
degemeentevalt.

intervention de 1'IBGE (apres enquete), il apparatt que Ie proprietaire
du terrain a fait evacuer les dechets qui s'y trouvaient (dechets
consideres non dangereux par 1'IBGE).

D'apres Ie rapport de 1'IBGE, il conviendrait de rehausser la
cloture entourant ce terrain, ceci relevant de la competence de la
commune.

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

De woonplaats van de ledeii van de adviescommissies.

In uw antwoord op vraag nr. 286 van de heer Olivier Maingain
deelt u niet het prive-adres mee van de 8 leden en stelt u zich ennee
tevreden hun kantooradres mee te delen, waaruit u besluit dat elf
van de achtenveertig leden niet in het Brussels Gewest wonen.

De vraag van mijn geachte collega heeft echter betrekking op de
woonplaats van elk lid. Ik stel u de vraag dus opnieuw en vraag u het
prive-adres mee te delen van de 8 leden wier woonplaats u in uw
antwoord niet heeft meegedeeld.

Antwoord; Ik heb de eer aan het geachte lid de volgende
inlichtingen te verstrekken:

- de heer J.-M. Defalque - Kroonlaan 440 - 1050 Brussel

- de heer N. Malevez - Damhertlaan 32 - 1180 Brussel

- de heer A. Quintart - avenue Wolfers 36 - 1310 La Hulpe

- de heer M. Tanghe - avenue de Winterberg 61-1330 Rixensart

- de heer X. Lejeune - Basilieklaan 23 -1080 Brussel

- de heer P. Devillers - Blauwe Vogellaan 11 -1150 Brussel

- de heer J. Rommes - Kerkhoflaan 5 - 1080 Brussel

Ik wens echter aan het geacht lid mede te delen dat hoewel de
hierboven vermelde personen aanvaard hebben om hun adres bekend
te maken, sommigen beschouwen dat dit verzoek een aantasting van
hun prive-leven betekend.

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

Lieu de domiciliation des membres des commissions consiil-
tatives.

Dans la reponse que vous donnez & la question 286 de Monsieur
Olivier Maingain, vous omettez de donnerles adresses privees de 8
membres, vous contentant de leurs adresses professionnelles. Cela
vous permet de conclure que onze membres sur quarante-huit
n'habitent pas la Region de Bruxelles.

Or la question de mon honorable collegue porte bien sur Ie lieu de
domiciliation de chaque membre. Je vous repose done la question en
vous demandant Ie lieu d'habitation des 8 membres pour lesquels
vous ne la mentionnez pas.

Reponse: J'ai 1'honneur d'apporter a 1'honorable membre la
reponse suivante a sa question:

- Monsieur J.-M. Defalque - avenue de la Couronne 440 - 1050
Bruxelles

- Monsieur N. Malevez - avenue du Daim 32 - 1180 Bruxelles

- Monsieur A. Quintart - avenue Wolfers 36 - 1310 La Hulpe

- MonsieurM.Tanghe-avenuedeWinterberg61 - 1330Rixensart

- Monsieur X. Lejeune - avenue de la Basilique 23 -1080 Bruxelles

- Monsieur P. Devillers - avenue de I'Oiseau Bleu 11-1150
Bruxelles

- Monsieur J. Rommes-avenue du Cimetiere5- 1080 Bruxelles

Je me permets neanmoins de signaler a 1'honorable membre que,
si les personnes precitees ont acceptee de transmettre leur adresse,
certains considerent que cette demande represente une atteinte a
leur vie privee.

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

De working van het Milieucollege.

In het nummer van 2.9.1994 van het tijdschrift "Environnement
et Gestion" kan men in verband met het onlangs door de Regering
gemstalleerde Milieucollege lezen dat er wordt gehoopt dat er niet
te veel een beroep op dit college zai worden gedaan daar de admi-
nistratieve dienst die het college moet bijstaan uit niet meer dan drie

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

Le fonctionnement du college d'environnement.

Dans le numero date du 02/09/94 de la revue Environnement et
Gestion, on peut lire le commentaire suivant & propos du college
d'environnement recemment installe par le gouvernement: "il faut,
par ailleurs, esperer que les recours ne soient pas trop nombreux
dans la mesure ou la cellule administrative chargee d'assister le
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personen bestaat, onder wie slechts een wetenschappelijk mede-
werker die exploitatievoorwaarden kan formuleren.

Kan de geachte minister deze informatie bevestigen?

Kan de minister me:

1. zeggen over weike kwalificaties de personen van deze admi-
nistratieve dienst beschikken?

2. het statuut van elk van deze personen meedelen : statutaire,
contractuele of ander ambtenaar?

3. zeggen op weike wijze de niet-statutaire ambtenaren werden
aangeworven?

Antwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid het volgende antwoord
te verstrekken op haar vraag.

Het secretariaat van het Milieucollege omvat drie personen:

een permanente secretaris, statutaire beambte - hoedanigheid:
jurist;

een franstalige dactylo, statutaire beambte;

een contractuele beambte, aangesteld bij het permanent secreta-
riaat met het akkoord van de Raad van Bestuur van het Bestuur
van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, hoedanigheid: ingenieur.

college ne comprend pas plus de trois personnes, dont un seui
scientifique capable de formuler des conditions d'exploiter".

L'honorable ministre peut-il confirmer cette information?

Peut-il me dire:

1. la qualification de chacune des personnes qui composent cette
cellule administrative?

2. Ie statut de chacune de ces personnes: agent statutaire, contractuel
ou autre?

3. pour les agents non statutaires, quel a ete Ie mode de recrutement?

Reponse: J'ai 1'honneur d'apporter a 1'honorable membre la
reponse suivante a sa question.

Le secretariat du College d'environnement est constitue de trois
personnes:

- un secretaire permanent agent statutaire, qualification: juriste;

une dactylo francophone agent statutaire;

un agent contractuel affecte au secretariat permanent par accord
du Conseil d'admimstration de I'Administration de 1'Amenagement
du territoire et du logement, qualification: ingenieur.

Vraag nr. 344 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
7 november 1994 (N.):

Kabinet en administratie - Milieiiwrg.

Eike organisatie gebruikt en verbruikt erg veel kantoorbenodigd-
heden. In eenzelfde gamma blijken kantoorbenodigdheden nogal sterk
uiteen te lopen in de milieubelasting die ze in de produktie-, gebruiks-
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.

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;

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 bu-
reau-accessoires, over bureau-artikelen en opbergbenodigdheden,
langs schrijfbenodigdheden en papier voor verschillende
kantoorfuncties tot kantoorapparatuur zoals fotocopieer-

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

Cabinet et administration - respect de I'environnement.

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 le livre «Praktijkboek
Kantoorbenodigdheden voor Milieuzorg op kantoor» (Comment
respecter I'environnement au bureau en choisissant les fournitures
de bureau) edite par le Bond Beter Leefmilieu Brussel.

Dans le cadre du developpement durable, les ministres peuvent
contribuer h ameliorer le respect de 1' environnement dans leur cabi-
net et leur administration:

a) en designant un responsable interne du respect de I'environ-
nement;

b) en veillant a ce que soit retenu, lors de 1'achat de fournitures de
bureau, le critere des incidences sur I'environnement et a ce que
ne soient plus achetes - dans la mesure ou 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
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apparaten, computers, printers en hun bijbehoren zoals toner-
cartridges.

Kan de Heer Minister mij mededelen:

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

Zoja, sinds hoelang heeftdie persoon deze verantwoordelijkheid
al?

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

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

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

3) Weike concrete doelstellingen moeten ditjaar en volgendjaar nog
gehaald worden?

Antwoord: De vraag van de heer Walter Vandenbossche is rel-
evant en het is duidelijk dat acties betreffende het milieubeheer op
kantoor vanaf het begin van deze legislatuur in mijn Kabinet en in de
administratie voor leefmilieu ondemomen werden. Deze acties zijn
bovendien veel meer ontwikkeld en gaan verder dan de voorstellen
in de schriftelijke vraag.

Uiteraard bestaat ereen verantwoordelijke voorhet milieubeheer
op kantoor binnen mijn Kabinet en binnen het BIM. Het Kabinet en
het BIM hebben sinds 1992 een volledig programma van
«Milieuvriendelijk verbruik en afvalbeheer op kantoor» opgestart.
Dit programma houdt acties in voor de aankoop van ecologisch
kantoormateriaal, voor de strijd tegen de verspilling, voor het sorteren
van afvalstoffen (papier, gevaarlijke afvalstoffen, allerlei), maar ook
de sensibilisatie van het personeel en de coordinatie van de acties
door een «afvalverantwoordelijke». Het Kabinet en de administratie
hebben ter zake als model gediend, in afwachting alle noodzakelijke
technische elementen verzameld te hebben om een meer algemeen
beleid te voeren.

Dankzij de positieve resultaten van dit proefproject, heb ik in
oktober 1993 een ministeriele omzendbrief uitgewerkt, «milieu-
vriendelijk verbruik en afvalbeheer in de gewestelijke overheids-
administraties van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest», Deze
omzendbrief wordt stilaan toegepast door alle Brusselse overheids-
administraties, maar ook door een tiental gemeenten die vrijwUlig
deze principes aangenomen hebben.

Ik heb bovendien injuni 1994 een gelijkaardig project opgestart,
maar dan voor de prive-sector: de vrijwillige toetreding tot een char-
ter voor het milieuvriendelijke verbruik en het afvalbeheer. Momen-
teel hebben 118 Brusselse ondernemingen dit charter ondertekend.
Er zijn meer dan 30.000 personen hierbij betrokken: ze sorteren
papier en de gevaarlijke afvalstoffen en zijn milieuvriendelijke
verbruikers. Het totaal aantal betrokken personen komt op ca.
50,000, zowel in de overheidsadministraties als in de prive-sector.

Het geheel van deze voorstellen wordt ondersteund door een
bewust sensibilisatiebeleid (opieidingen, werkgroepen, communi-
catiemiddelen).

telles que les photocopieuses, les ordinateurs, les imprimantes
et leurs accessoires comme les cartouches d'encre.

Le ministre peut-il me dire:

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

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

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

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

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

Reponse: La question de Monsieur Walter Vandenbossche est
pertinente et il est evident que des actions concernant la gestion de
1'environnement au bureau ont ete prises depuis le debut de cette
legislature dans mon Cabinet et 1'administration de 1'environnement.
Ces actions sont d'ailleurs beaucoup plus developpees et vont plus
loin que les propositions contenues dans la question ecrite.

Bien sur, il y a un responsable de la gestion de 1'environnement
au bureau au sein de mon Cabinet et au sein de 1'IBGE. Le Cabinet
et 1'IBGE ont lance un programme complet «d'eco-consommation
et gestion des dechets lies aux activites de bureau» depuis 1992. Ce
programme implique des actions d'achat de materiel de bureau
ecologique, de lutte centre le gaspillage, de tri des dechets (papier,
dechets dangereux, tout-venant), mais aussi la sensibilisation du
personnel et la coordination des actions par «un responsable
dechets». Le Cabinet et 1'administration ont servi de «pilote» en la
matiere, le temps d'avoir les elements techniques necessaires pour
etablir une politique plus globale.

Fort des resultats de cette operation pilote, j'ai lance en octobre
1993 une circulaire ministerielle «eco-consommation et gestion des
dechets dans les administrations publiques regionales de la Region
de Bruxelles-Capitale». Cette circulaire est depuis lors progress! ve-
ment mise en oeuvre par 1'ensemble des administrations publiques
bruxelloises, mais aussi par une dizaine de communes qui ont
volontairement adopte ses principes.

De plus, enjuin 1994, j'ai lance un projet du meme type mais
dirige vers le secteur prive: 1'adhesion volontaire a une charte pour
1'eco-consommation et la gestion des dechets. A 1'heure actuelle,
118 entreprises bruxelloises ont adhere a^ cette charte. II y a plus de
30.000 personnes concernees par ce dernier point, qui trient le
papier et les dechets dangereux, qui consomment mieux, ce qui
porte le nombre total de personnes concernees a pres de 50.000,
que ce soit dans les administrations publiques ou les entreprises
privees.

L'ensemble de ces propositions est soutenu par une politique
volontariste de sensibilisation (formations, groupes de travail, outils
de communication).
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Wat mijn economaat en dat van het BIM betreft, werd vrijwel al
het traditionele kantoormateriaal systematisch vervangen door meer
ecologisch materiaal, in de mate dat de huidige technologie dit toestaat.
Andere voorbeelden zijn: gerecycleerd papier voor het grootste deel
van het gebruikte materiaal (post, fax, fotocopies, post-it, kladbladen,
visitekaartjes,...), tintenkillers en lijm zonder schadelijke solventen,
opbergmappen in gerecycleerd karton, zwarte potloden zonder
vernis, kleurpotloden zonder zware metalen, rekenmachines op
zonneenergie, gerecycleerde tonerpatronen,...

Bovendien wordt bij de aankoop van fotokopieerapparaten, fax
enz. uiteraard rekening gehouden met criteria zoals de mogelijkheid
gerecycleerd papier te gebruiken, energetisch verbruik ofterugnemen
van accessoires.

Zeifs indien de Brusselse administratie voor leefmilieu vooruit is
in die materie, kan de verandering van het aankoopbeleid van de
economaten van de administraties of ondernemingen slechts
geleidelijk verlopen. Voor het komendejaar moeten alle betrokken
administraties en prive-ondernemingen hun inspanningen voort-
zetten, teneinde silaan hun traditionele produkten te vervangen door
een rnilieuvriendelijker alternatief.

Ten slotte zai het charter waarschijniijk een «sneeuwbaleft'ect»
veroorzaken, zodat in de komendejaren hopelijk vele andere onder-
nemingen zich hierbij zullen aansluiten.

En ce qui concerne mon economat et celui de 1'IBGE, la quasi
totalite du materiel de bureau traditionnel a ete progressivement
remplac6 par du materiel plus ecologique, dans les limites des tech-
nologies actuelles. Citons entre autres: papier recycle pour la majoritiS
des utilisations (courrier, fax, photocopies, post-it, brouillon, cartes
de visite...), correcteurs et colles sans solvants nocifs, systemes de
rangements en carton recycle, crayons noirs sans vernis ni colora-
tion aux metaux lourds, machines a calculer solaires, cartouches de
toners recyclees...

De plus, lors de 1'achat de photocopieuses, fax, etc..., des criteres
tels que possibility d'utilisation de papier recycle, consommation
energetique ou reprise des accessoires sont bien evidemment pris en
compte.

Si 1'administration bruxelloise de 1'environnement est avancee en
la matiere. Ie changement de la politique d'achat des economats, des
administrations ou entreprises ne peut se faire que progressivement.
Pour 1'annee a venir, toutes les administrations et entreprises privees
concernees devront poursuivre leurs efforts aim de remplacer un a
un les produits traditionnels par une alternative moins nocive pour
1'environnement.

Enfin, la charte aura sans doute un effet «bouie de neige» ce qui
laisse esperer 1'engagement de nombreuses autres entreprises pour
les annees a venir.

Vraag nr. 346 van Mevrouw Anm'ck 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 opvangruimte
en werkruimte te bieden.

Kan de Minister de volgende vragen beantwoorden:

1. Werd er een studie uitgevoerd om de voorbeelden van Berlijn en
Parij sop 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 overeen-
komst?

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 "Commis-
sion generale aux relations internationales" en met de bicom-
munautaire instellingen (Koninklijke musea) die op intemationaal
vlak onmiskenbare schakels zijn?

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?

Antwoord: Er werd inderdaad een projekt genoemd «Cite des
Arts» opgericht. Dit projekt betreft het gebouw langs het Daillyplein.
Ingevolge een oproep in augustusjongstleden in de geschreven pers,

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. 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'objetd'une convention? Si oui, quels en
sont le montant et le contenu?

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 Communaut6
fran9aise, 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 constitu-
ent des relais incontournables sur le plan international?

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

Reponse.-l] est exact qu'un projet intitule «Cit6 des Arts» a vu le
jour. Ce projet concerne le batiment a front de la place Dailly. Suite
a 1'appel lanc6 en aout dernier dans la presse ecrite, une association
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werd een vereniging van personen opgericht. Deze vereniging heeft
zich snel uitgebreid en heeft een architektenbureau onder de arm
genomen die een onderzoek heeft geleid, zowel over de leefbaarheid
van het projekt in Brussel als over de financiele haalbaarheid. Deze
studie heeft noch het voorwerp uitgemaakt van een overeenkomst,
noch van een subsidie.

Het blijkt dat de wens van de personen die deel uitmaken van de
vereniging, er in bestaat om de cultured gei'nteresseerde partners
rond het projekt te verenigen. Anderzijds hebben de initiatiefnemers
van het projekt de bedoeling om verschillende buitenlandse culturele
partners te contacteren zoals de culturele instellingen, gevestigd te
Brussel. Het CGRI werd tot op heden niet gecontacteerd.

Wat «La Balsamine» betreft, heeft het Gewest inderdaad de
verkoop van het gebouw voorgesteld voor een symbolische frank
teneinde het onderhoud en de actuele ligging van het theater te
waarborgen. Wat de beperking van de oppervlakte, toegewezen aan
«La Balsamine» betreft, zai moeten worden gewacht op het
eindresultaat van het verkavelingsprojekt dat hoort bij het globaal
projekt van de site.

s'est bien vite developpee et s'est adjoint un bureau d'architecture
avec lequel une etude a ete menee, tant sur la viability du projet a
I'echelle bruxelloise, que sur sa faisabilite financiere. Cette etude n'a
fait 1'objet ni d'une convention, ni d'aucun subside.

II apparaTt que la volont6 de 1'ensemble des personnes constituant
I'association est de rassembler, autour du projet, 1'ensemble des
partenaires culturels interesses. Par ailleurs, il entre dans I'intention
des initiateurs du projet de faire appel aux divers partenaires culturels
etrangers tels les instituts culturels siegeant a Bruxelles. Le CGRI
n'a, jusqu'a present, pas ete contacte.

En ce qui concerne la Balsamine, la Region a effectivement
propose la cession du batiment pour le franc symbolique afin de
permettre le maintien du theatre en son emplacement actuel.
Toutefois, en ce qui concerne la delimination de la surface attribuee
a la Balsamine, il faudra attendre 1'aboutissement du projet de
lotissement attenant au projet global du site.

Vraag nr. 348 van de heer Andre Drouart d.d. 24 november
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.

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.

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.

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

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

In de veronderstelling dat de minister oordeelt dat het voorzit-
terschap 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?

Antwoord: Ik heb de eer her volgende antwoord te geven op de
vraag van het geachte lid.

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

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.

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

Je m'etonne cependant de constater que celles-ci sont copresidees
par le 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.

II faut entendre les representants des differents secteurs, mais
faut-il leur confier la mission de copresider les auditions?

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

Dans 1'hypothese ou le 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 copresidee par le secretaire general de 1'IEB, ou
du BRAL, ou encore de Greenpeace, tout aussi representatifs de la
population bruxelloise?

Reponse: J'ai 1'honneur d'apporter la reponse suivante a la ques-
tion de 1'honorable membre.
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1k heb inderdaad aan het BIM gevraagd om openbare hoorzittingen
te organiseren over de verschillende wetgevingen inzake leefmilieu.
Deze handelswijze vertolkt geen systematische wil om de door de
Gewestraad goedgekeurde wetgevingen te wijzigen, maar eerder om
met zorg na te gaan weike de eventuele moeilijkheden zijn, waarmee
de verschillende Brusselse economische sectoren te kampen hebben
bij de toepassing van deze ordonnanties.

Het lijkt mij niet ongeoorloofd om het VBO te laten deelnemen
aan dergelijke handelingen. Het BIM heeft steeds een logika van
partnership nagestreefd. Het BIM werkte aldus samen met «Inter-
Environnement Bruxelles» in het kader van de campagne «Ik maak
mijn vuilniszak lichter» of met de RNOB voor de informatieborden
in de natuurreservaten. Het Instituut werkt met de VBO samen in
het kader van de openbare hoorzittingen.

De samenwerking heeft meer bepaald betrekking op de organisatie
van deze hoorzittingen. De samenwerking heeft niet te ontkennen
voordelen: de mogelijkheid om alle bij deze wetgevingen betrokken
economische sectoren te sensibiliseren, hetgeen soms een moeilijke
taak is, bestanden om de Brusselse ondernemingen uit te nodigen,
de ter beschikkingstelling van een zaal voor de organisatie van deze
hoorzittingen.

Wat het voorzitterschap van deze hoorzittingen betreft, en vooral
de analyse van de resultaten van deze hoorzittingen komt dit wel te
verstaan toe aan het BIM en niet aan het VBO.

J'ai en effet demande a 1'IBGE d'organiser des auditions publiques
surles di verses legislations environnementales. Cette demarche ne
precede pas d'une volonte systematique de modifier les legislations
votees par Ie Conseil regional mais plut6t d'examiner avec soin
quelles sont sur Ie terrain les eventuelles difficultes rencontrees par
les divers secteurs economiques bruxellois dans 1'application de ccs
ordonnances.

II ne m'apparait pas illegitime de faire participer 1'UEB dans Ie
cadre de telles demarches. L'lBGE a toujours developpe une logique
de partenariat. Ainsi, 1'IBGE s'est associe a Inter-Environnement
Bruxelles dans Ie cadre de la campagne «Moi, je fais maigrir ma
poubelle» ou aux RNOB pour les panneaux d'information dans les
reserves naturelles. L'lnstitut a developpe un partenariat avec 1'UEB
dans Ie cadre des auditions publiques.

II s'agit plus precisement d'un partenariat dans 1'organisation de
ces auditions. Ce partenariat presente des avantages indeniables:
possibilite de conscientiser, tache parfois ardue, 1'ensemble des
secteurs economiques concernes par ces legislations, fichier pour
inviter les diverses entreprises bruxelloises, mise a disposition
d'une salle permettant ces auditions.

Quant a )a Presidence de ces auditions et surtout 1'analyse des
resultats de ces auditions, elles reviennent bien evidemment a
1'Institut et non a 1'UEB.

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 lucht-
vervuiling betreft. Hetbesluitvan23maart 1994voorzieteveneens
in de reorganisatie van het behandelen van het ziekenhuisafval.

Kan de Minister me ter zake de lijst meedelen van de ver-
brandingsinstallaties 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 voor-
waarden voor bijzondere uitstoot?

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

Antwoord: De sector van de verbrandingsovens heeft het voor-
werp uitgemaakt van drastische saneringsmaatregelen in het Brus-
sels Gewest. De verbrandingsovens met een kleine capaciteit bleken
inderdaad een bron van hinder te zijn.

Wat de verbrandingsovens voor ziekenhuisafval betreft, werden,
overeenkomstig de krachtlijnen van het «Afvalstoffenplan», zes
installaties gesloten (St.-Jan, Cesar de Paepe, Magnolia, Deux Alices,
Albert I", IHE).

Question n° 351 de Mme Marie Nagy du 19 decembre 1994
(Fr.):

Les incinerateiirs installes en Region bruxelloise.

Les installations d'incineration vont devoirrepondre ades normes
de plus en plus strictes imposees par I'UE en matiere de pollution
de 1'air. L'arrete du 23 mars 1994 prevoit egalement la reorganisation
du traitement des dechets hospitaliers.

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, hospitaliers, industriels,...) la date de 1'echeance de
1'autorisation d'exploiter et 1'existence de conditions de rejets parti-
culiers?

De maniere complementaire, monsieur Ie ministre peut-ii me
faire connaltre les incinerateurs qui font 1'objet de mesures particu-
lieres de surveillance et de contr61e de pollution de Fair tant a 1'emission
qu'a 1'immission? Sur la base de quels criteres ce contr61e suppose
est-il realise?

Reponse: Le secteur des incinerateurs a fait 1'objet de mesures
drastiques d'assainissement en Region bruxelloise. En effet, les
incinerateurs de petite capacite representaient une source particuliere
de nuisances.

En ce qui concerne les incinerateurs de dechets hospitaliers,
conformement aux options du «Plan Dechets», six installations out
etc fermees (St.-Jean, Cesar de Paepe, Magnolia, Deux Alices, Albert
I", IHE).
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Vijfandere verbrandingsovens maken momenteel het voorwerp
uit van een onderzoek (Erasme, Brugmann, Militair Hospitaal,
Cavell, Pasteur). Dit onderzoek moet ofwel leiden tot de sluiting
ervan, ofwel tot de aanpassing van de vergunning teneinde de
vastgestelde normen na te leven, terwiji de verbrandingsoven van de
kliniek «Leopoldspark» nog enkel het huishoudelijk afval verwerkt
(de vergunning wordt momenteel daaraan aangepast). De enige
verbrandingsoven die nog bestaat, is deze van Saint-Luc (capaciteit:
ongeveer 700 ton/jaar) en die beschikt over een vergunning (nr.
01870), die op 28.07.1994 voor een termijn van 30 jaar werd
afgeleverd.

Wat de verbrandingsovens voor huishoudelijk afval betreft, zijn
er nog drie in het Gewest (Shopping Center Anderlecht - einddatum
06.03.2003; siomab - einddatum 27.09.2014; generale maatschappij
van Belgie-einddatum 09.12.2012); eike verbrandingsoven maakt
het voorwerp uit van voorwaarden betreffende de luchtemissies in
hetkader van hun vergunning.

Wat de uitgevoerde controles betreft, maken alle installaties het
voorwerp uit van een dossier bij de Afdeling Milieuinspectie,
waarvan de meeste in 1993 werden geopend.

De controles zijngebaseerd op de bestaande milieuvergunningen
en de speciale afgifte voorwaarden alsook de twee besluiten van 31
mei 1991 (verbrandingsovens voor huishoudelijk afval) en van 23
maart 1994 (afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezond-
heidszorg).

Ik meen tenslotte dat de maatregelen die hierboven worden uiteen-
gezet, toelaten momenteel te stellen dat er aanzienlijke inspanningen
werden en worden geleverd in dit domein in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Cinq autres incinerateurs font 1'objet d'une enquete a 1'heure
actuelle Erasme, Brugmann, H6pital militaire, Cavell, Pasteur),
enquete devant deboucher soil sur la fenneture soit sur 1'adaptation
des permis en vue de repondre aux normes fixees, tandis que
1'incinerateur de la clinique «parc Leopold» ne traite plus que des
dechets menagers (Ie permis est en cours d'adaptation a cet effet). II
ne subsiste done que 1'incinerateur de Saint-Luc (capacite: environ
700 T/an) qui beneficie d'un permis (n° 01870) delivre Ie 28juillet
1994 pour une duree de 30 ans.

Quant aux incinerateurs de dechets menagers, il en reste trois
dans la Region (Shopping center Anderlecht -echeance: 16.03.2003;
Siomab - echeance 27.09.2014; Societe generale de Belgique -
echeance 09.12.2012); chacun d'entre eux faisant 1'objet de condi-
tions relatives aux emissions atmospheriques dans Ie cadre de leurs
permis.

En ce qui concerne les controles effectues, 1'ensemble des instal-
lations font 1'objet d'un dossier ouvert a la Division Inspectorat de
1'Environnement, pour 1'essentiel initie en 1993.

Les contr61es ont pour base les permis d'environnement existants
et les conditions speciales de delivrance, ainsi que les deux arretes
du 31 mai 1991 (incinerateurs de dechets menagers) et celui du 23
mars 1994 (dechets d'activites de soins de sante).

En conclusion, je pense que 1'ensemble des mesures detaillees ci-
dessus permet d'affirmer a 1'heure actuelle que des efforts serieux
ont ete et sont accomplis dans ce domaine en Region de Bruxelles-
Capitale.

Vraag nr. 353 van mevr. Marie Nagy d.d. 11 januari 1995 (Fr.):

Dewerf'voorhet stormbekken van Watermaal-Bosvoorde.

De werf voor het stormbekken van Watermaal-Bosvoorde, die
meerdan een jaar geleden werd opgestart, ligt al twee maanden stil.

Er worden twee redenen aangevoerd om het onderbreken van de
werken te verantwoorden. De eerste betreft een huis in de Kleine
Wijngaardstraat. Deze woning staat op instorten. De bouwheer, het
Bestuur voorNatuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, heeft de nodige
procedures gestart om het huis te slopen.

De andere reden heeft betrekking op de aard van de bodem van
de werf. In een artikel van 13 december jongstleden, bericht La
Lanterne dat er op een deel van de werf kiezel is ontdekt, waardoor
de bouwtechnieken moeten worden herzien.

De gegevens in dit bericht ten spijt, lijkt het weiniggeloofwaardig
dat dergelijke problemen niet in de voorstudies naar voren zouden
zijn gekomen. Kan de Minister me zeggen wat er van aan is?

Bovendien leidt de achterstand die er als gevolg van de onder-
breking van de werken is opgelopen, volgens La Lanterne tot bij-
komende kosten voor het Gewest (schadevergoeding, wijziging van
de gebruikte technieken, enz.) Kan de Minister me een raming geven
van de mogelijke extra kosten?

Question n° 353 de Mme Marie Nagy du 11 janvier 1995 (Fr.):

Le chauffer du bassin d'orage du Watermaelbeek.

Le chantier du bassin d'orage du Watermaelbeek, entame il y a
plus d'un an, est a 1'arret depuis deux mois.

Deux raisons sont avancees pourjustifier cette interruption des
travaux. La premiere concerne une habitation situee rue de la Vi-
gnette et qui menace de s'ecrouler. Maltre d'ouvrage, 1'Administration
des ressources naturelles et de 1'environnement a entame les
procedures necessaires en vue de sa demolition.

L'autre raison invoquee concerne la nature du sol du chantier.
D'apres les informations recueillies par La Lanterne dans un article
date du 13 decembre dernier, la decouverte de gravier sur une partie
du chantier necessite une reevaluation des techniques de construc-
tion.

Malgre les affirmations parues dans Particle, il semble peu credible
que de tels obstacles n'aient pas ete mis en evidence par des etudes
prealables. Le ministre peut-il me dire ce qu'il en est?

De plus, le retard consequent a 1'interruption des travaux va-t-il,
comme 1'annonce La Lanterne, entramer des couts supplementaires
pour la Region et de quelle nature (indemnites, modification des
techniques utilisees, etc.)? Le ministre peut-il me donner une
evaluation de ce surcout eventuel?

577
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Antwoord: De bouwwerfvan het stormbekken van de Watermaal-
beek werd inderdaad gedurende twee maanden onderbroken,
ingevolge problemen die tijdens de werkzaamheden zijn gerezen.

Twee factoren liggen aan de oorsprong van deze onderbreking:

- enerzyds de onstabiliteit van een van de huizen dat aan de
bouwwerfgrenst;

- anderzijds de uitzonderlijke druk van de grond, langsheen de
collector van de Watermaalbeek, waardoor de in het bijzonder
bestek voorgeschreven techniek (slibwanden) diende te worden
herzien.

Het probleem van het onstabiele huis kon in der minne worden
geregeld tussen de eigenaars en de verschillende tussenkomende
partijen. De afbraakwerkzaamheden werden begin januari aangevat
en zullen weldrabeeindigd worden.

Wat de techniek van de slibwanden betreft, diende deze techniek
door een meer ingewikkelde techniek te worden vervangen, ingevolge
een ongeval dat zich voordeed bij de uitvoering van het eerste vak
(van de slibwand). Via een grondige technische studie, die onder
meer door het controlebureau van het Gewest werd uitgevoerd, kon
een andere opiossing worden gevonden. Er werd dan ook overeen-
gekomen om de slibwanden te vervangen door secantiele boorpalen
waarvan de onderlinge afstand afhangt van de inplantingszone.

De meerkost ten opzichte van de oorspronkelijke offerte werd
nog niet nauwkeurig bepaald en hierover wordt momenteel onder-
handeld tussen de ondernemer, het studiebureau en het bestuur. Er
dient te worden vermeld dat dit bedrag in elk geval ten laste van het
Gewest zou zijn, indien het studiebureau deze techniek in het
bijzonder bestek had voorzien.

In een alluviaal dal, zoals de Watermaalbeek, is het logisch een
heterogene bodem aan te treffen, die onder meer grindlenzen en turf
bevat. In tegenstelling tot de door de media verstrekte informatie,
kan geen deskundige beweren dat de grindlagen de oorzaak zijn van
het gestelde probleem. De vereniging van verschillende belangrijke
factoren, die moeilijk kon worden opgespoord door proeven voor
de werken, kunnen een doorslaggevende invloed hebben gehad.

Het studiebureau dient zijn verslag te baseren op een financieel
aanvaardbare opiossing, waarbij a priori bepaalde minimale risico's
worden verworpen die plaatselijk een incident kunnen veroorzaken.

Reponse: Le chantier de construction du bassin d'orage du
Watermaelbeek a effectivement ete state - sur le terrain - pendant
deux mois suite a deux problemes survenus en cours de chantier.

Deux facteurs sont a 1'origine de ce statage:

- d'une part, l'instabilit6 d'une des maisons jouxtant directement le
chantier;

- d'autre part des contraintes exceptionnelles de terrain le long du
collecteur du Watermaelbeek qui ont necessite une revision des
techniques prevues par le Cahier Special des Charges (murs
emboues).

La problematique de la maison instable a pu etre reglee a 1'amiable
entre les proprietaires et les differents intervenants et les travaux de
demolition ont demarre debut janvier et sont bientot termines.

En ce qui concerne la technique des murs emboues, elle a dfl etre
remplacee par une technique plus complexe suite a un accident
survenu lors de 1'execution du premier panneau (du mur emboue).
Une etude technique poussee effectuee entre autres par le bureau de
controle de la Region, a permis de degager une autre solution et il a
ainsi ete convenu de remplacer les murs embou6s par des pieux
fores secants ou espaces selon la zone de sollicitation.

Le surcout par rapport a 1'offre initiale n'a pas encore ete determine
avec precision et est en cours de discussion entre 1'entrepreneur, le
bureau d'etude et 1'Administration. II faut savoir que de toute fa90n
ce montant aurait ete a charge de la Region si le bureau d'etudes avait
prevu cette technique dans le Cahier Special des Charges.

Dans une vallee alluviale telle que celle du Watermaelbeek, il est
tout il fait logique de trouver un sol heterogene comprenant
notamment des lentilles de graviers et de tourbe. Aucun specialiste
ne peut affirmer contrairement aux informations fournies par les
medias que les couches de gravier sont la cause du problems survenu.
La combinaison de plusieurs facteurs tout aussi importants et diffici-
lement decelables par des essais avant travaux peuvent avoireu une
influence preponderante.

11 importe au bureau d'etudes de baser son rapport sur une solu-
tion financierement acceptable et en rejettant a priori un certain
nombre de risques minimes pouvant occasionner localement un in-
cident.

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

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

Kan de heer minister me de lijst bezorgen van alle v.z.w.'s waaraan
hij subsidies heeft verleend tijdens hetjaar 1993? Ik zou graag voor
iedere v.z.w. het bedrag van de subsidie kennen, het doel van de
vereniging en de samenstelling van de raad van beheer.

Antwoord: Het economisch beleid dat ik ontwikkel steunt zich
op verschillende partners, vreemd aan de Administratie. De meeste
van die partners hebben het statuut van v.z.w.

Volgende subsidies werden dus in 1993 toegekend:

Ministre de I'Econonue
Question n° 173 de M. Andre Drouart du Mjuillet 1994 (Fr.):

Subventions aux a.s.b.l.

Monsieur le ministre pourrait-il me communiquer la liste de
toutes les a.s.b.l. qu'il a subventionnees durant 1'annee 1993? II me
plairait de connaitre pour chaque a.s.b.l. le montant de la subven-
tion, 1'objet de 1'association et la composition du conseil d'admi-
nistration.

Reponse; La politique economique que je developpe s'appuie
sur differents partenaires etrangers a 1'Administration. La plupart
de ces partenaires ont le statut d'a.s.b.l.

Les subsides suivants ont done et6 octroyes en 1993:
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Vraag nr. 192 van de heer Paul Galand d.d. 16 januari (Fr.):

De indiensttreding van de handelsattaches van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de eerste balans van de samenwerking
met de handelsattaches van de twee andere Gewesten.

Sedert 1 januari 1994 zijn de handelsattaches geregionaliseerd.
Brussel kan beschikken over 12 attaches, verdeeldzoals de Hoofd-
stedelijke Regering dit verkiest.

Kunt u me zeggen, daar hun aantal reeds sterk beperkt is, wanneer
ze alien in dienst zullen zijn?

Voor de landen waarin Brussel geen handelsattache heeft, kunnen
de ondernemingen, op basis van een akkoord tussen de Gewesten
en de federate Staat, zich richten tot de attache van het Waals of het
Vlaams Gewest in dat land.

Kan de Minister me zeggen hoe deze samenwerking tot op heden
verloopt? Heeft de Minister weet van problemen op het vlak van
deze samenwerking of kan hij me daarentegen voorbeelden van
constructieve samenwerking geven? Zijn er voorbeelden van Waalse
of Vlaamse ondernemingen die zich tot de Brusselse attaches hebben
gericht?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eerhet geacht lid
in te lichten dat de economische en handelsattaches van het Gewest
reeds operationeel zijn sinds 1 januari 1994.

In de lente van 1994 werden 2 personeelsleden overgeheveld van
het federale bestuur en toegevoegd op de standplaatsen Hanoi' en
Koeweit, onder de titel handelssecretaressen.

Aangezien de recruteringsreserve van de federale overheid uitge-
put was, heeft het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest de procedure ingezet tot recrutering van de attaches voor de
5 overblijvende standplaatsen die de Regering goedgekeurd heeft,
met name voorWenen, Maimo, Munchen, Milaan en Shangal.

De laatste examenfase in de aanwerving door het Vast Wervings-
secretariaat is aangebroken en hoogstwaarschijniijk kunnen binnen-
kort 5 nieuwe krachten aan het werk.

In het tweede deel van zijn vraagstelling informeert het geacht lid
naar de samenwerking tussen de Gewesten inzake buitenlandse handel
en meer bepaald tussen de handelsattaches ingevolge de interregionale
overeenkomst.

Ik kan vandaag, na een jaar praktische ervaring zeggen, dat de
verstandhouding tussen de Gewesten zeer goed is en dat op het
terrein de dossierbehandeling niets te wensen overlaat.

Totnogtoe werd geen enkele klacht van ondememing geregistreerd
betreffende nalatigheid, niet-uitvoering oflaattijdigheid van een dos-
sier, behandeld door een verantwoordelijke van de andere Regio.

In vele gevallen zien we zeifs constructieve samenwerkingen
ontstaan tussen de handelsattaches voor wederzijdse hulp of
opieiding.

Een aanvraag van een ondememing wordt gericht naar de aan-
wezige handelsattache in een bepaald land, na informatie-uitwisseling
tussen de verantwoordelijke administraties. Deze laatsten houden
toezicht op de goede uitvoering of zorgen voor de taakverdeling
indien nodig.

Question n° 192 de M. Paul Galand du 16 janvier 1995 (Fr.):

Le caractere operationnel de I'ensemble des attaches commer-
ciaux de la Region de Bruxelles-Capitale et le I"' bilan de la
cooperation avec les attaches commerciaux des deux autres Regions.

Depuis le 1" janvier 1994, les attaches commerciaux sont
regionalises. Bruxelles a la possibility d'avoir 12 attaches repartis
selon les choix du gouvemement regional.

Pouvez-vous me dire, leur nombre etant deja fort limite, a quelle
date ils seront tous operationnels?

Pour les pays ou Bruxelles ne dispose pas d'un attache commer-
cial, suivant un accord qui a ete conclu entre les Regions et 1'etat
federal, les entreprises peuvent s'adresser a 1'attache wallon ou
flamand qui s'y trouverait en poste.

A cejour, le ministre peut-il indiquer comment cette cooperation
fonctionne? Le ministre a-t-il eu connaissance de reticences a celle-
ci ou au contraire d'exemples de cooperation construct! ves? Y a-t-il
eu des demandes d'entreprises wallonnes ou flamandes adressees
aux attaches bruxellois?

Repoiise: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire savoir
a Fhonorable membre que les attaches economiques et commerciaux
de la Region sont operationnels depuis le 1° janvier 1994.

Au printemps 1994, deux membres du personnel, transferes de
1'administration federale, ont ete adjoints aux postes de Hanoi et
Koweit, avec le titre de secretaires commerciales.

La reserve de recrutement du pouvoir federal etant epuisee, le
Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale a entame la procedure
de recrutement des attaches pour les cinq postes restants approuves
par le gouvemement, a savoir: Vienne, Malm6, Munich, Milan et
Shangal'.

La derniere phase d'examen dans le recrutement opere par le
Secretariat permanent de recrutement a debute et cinq nouvelles
recrues pourront vraisemblablement demarrer leur travail en mars
1995.

Dans la seconde partie de sa question, 1'honorable membre
s'informe de la cooperation entre les Regions en ce qui concerne le
commerce exterieur et plus particulierement entre les attaches
commerciaux, a la suite de la convention interregionale.

Je peux dire aujourd'hui, apres une annee d'experience pratique,
que 1'entente entre les Regions est excellente et que, sur le terrain, le
traitement des dossiers ne laisse pas a desirer.

Jusqu'a present, aucune plainte n'a ete enregistree concemant
une negligence, 1'absence de traitement ou le retard dans un dossier
traite par un responsable d'une autre Region.

Dans de nombreux cas, 1'on assiste meme a la mise sur pied de
cooperations constructives entre les attaches commerciaux dans le
domaine de 1'entraide ou de la formation.

La demande d'une entreprise est orientee vers 1'attache commer-
cial pr6sent dans le pays concerne, apres un echange d'informations
entre les administrations responsables. Ces dernieres contr61ent la
bonne execution de la mission ou s'occupent de la repartition des
taches s'il y a lieu.
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Ondanks het feit dat Brussel proportioneel minder attaches in
working heeft, krijgen onze afgevaardigden aanvragen van Waalse of
Vlaamse collega's en bedrijven.

Ook de federale overheid doet veelvuldig beroep op onze handels-
attaches om zendingen, ook die van Z.K.H. Prins Philippe, of
tentoonstellingen tot een goed einde te brengen.

Meme si proportionnellement Bruxelles a moins d'attaches en
fonction, nos delegues recoivent regulierement des demandes de
collegues ou d'entreprises wallonnes ou flamandes.

L'autorite federale fait egalement, et souvent, appel a nos attaches
commerciaux pour mener a bien des missions, y compris celle de
S.A.R. Ie Prince Philippe, ou pour des expositions.

Vraag nr. 193 van mevrouw Marie Nagy d.d. 27 januari 1995
(Fr.):

Aanvraag tot stedebouwkiindige vergunning van de GIMB.

De GIMB heeft een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van
een stedebouwkundige vergunning in de gemeente Elsene.

Kan de geachte Minister me zeggen:

1) weike omvang dit project heeft en welk prijskaartje eraan vastzit?

2) waarvoor het project is bestemd?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geacht lid
te laten weten dat, volgens de informatie die ik van de GIMB heb
ontvangen, het voorziene volume voor het project 1.300 m2 bedraagt
en dat de kosten geraamd worden op 80 miljoen excl. BTW.

Voor een volledige informatie van de lezer, want de gestelde
vraag is zeer beknopt, wil ik hieraan toevoegen dat het om gebouwen
gaat gelegen op nummers 24,26 en 30 van de Stassartstraat.

Deze gebouwen werden tweejaar geleden door de GIMB gekocht,
evenals het gebouw op nummer 32. In dit gebouw, dat reeds
gerenoveerd is, zijn de zetel en de kantoren van de GIMB gevestigd.
De andere drie gebouwen verkeren, volgens de woorden van de
GIMB, in een erbannelijke staat vanwege onherstelbare schade
toegebracht door huiszwam.

Wat de 1.300 m2 betreft van het tweede project waarvoor het
geacht lid belangstelling heeft, hier gaat het om:

- 190 m2 handelsoppervlakte;

- 780 m2 ruimte bestemd voor woningen;

- 330 m2 voor kantoorruimte.

Opgemerkt dient te worden dat 60% van de ingerichte ruimte
voor woningen is bestemd en dat slechts een kwart voor kantoren is
voorzien, die de GIMB zeer waarschijniijk zeifin gebruik zai nemen.

Het is mij tevens een genoegen erop te wijzen dat de door de
GIMB beoogde verdeling precies past in het beleid van de Regering
inzake gemengde projecten.

Tenslotte zai deze zware renovatie ongetwijfeld bijdragen tot de
herwaardering en de heropleving van de buurt van de Naamse Poort,
waarvan de recente stedebouwkundige en economische evolutie een
dergelijke inspanning ruimschoots verantwoordt.

Question n° 193 de Mme Marie Nagy du 27janvier 1995 (Fr.):

Demande d'urbanisine de la SRIB.

La SRIB a introduit une demande de permis d'urbanisme a la
commune d'lxelles.

L'honorable ministre peut-il me dire:

1) quel est Ie volume de ce projet et son cout?

2) a quel usage est-il destine?

Reponse: En reponse a sa question, j'informe 1'honorable membre
que, selon les informations qui m'ont etc communiquees par la SRIB,
Ie volume prevu pour Ie projet est de 1.300 m2 et que Ie cout de
1'operation est estime a 80 millions HTVA.

Pour la complete information du lecteur, car la question posee
etait assez peu indicative, je preciserai qu'il s'agit des bailments
situes aux numeros 24,26 et 30 de la Rue de Stassart.

Ces batiments ont 6te achetes il y a deux ans par la SRIB en
meme temps que Ie batiment situe au numero 32. Ce dernier, deja
renove comme vous ]e savez, abrite aujourd'hui ie siege et les bu-
reaux de la SRIB. Les trois autres batiments sont, selon les termes
de la SRIB, a 1'etat de decombres en raison d'atteintes irreparables
de merule.

Quant aux 1.300 m2 du second projet auquel 1'honorable membre
s'interesse, il est prevu:

- 190 m2 de surfaces commerciales;

- 780 m2 de surfaces destinees au logement;

- 330 m2 de surfaces de bureaux.

II convient done de souligner que 60% de la surface amenagee
sera dediee au logement et qu'un quart seulement sera affecte a des
bureaux, que la SRIB occupera tres vraisemblablement elle-meme.

II m'est egalement agreable de faire remarquer que cette repartition
envisagee par la SRIB s'inscrit particulierement bien dans la politique
du gouvernement en matiere de projets mixtes.

Enfin, cette renovation lourde ne manquera pas de contribuer a
1'assainissement et a la revitalisation du quartier de la Porte de namur,
dont 1'evolution urbanistique et economique recente justifie ample-
ment cet effort.
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Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

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

ScJwolaboitiiementen - intergewestelijke tariefbepaliiig.

Mijn aandacht werd onlangs gevestigd op het geval van een
inwoner van Vilvoorde wiens zoon studeert aan een Brusselse school
en tweejaarlijkse schoolabonnementen moet betalen: een van De
Lijn (5.980 frank), een ander van de MIVB (MTB, 7.220 frank), in
totaal 13.200 frank.

Kan de minister me zeggen hoever de besprekingen over het
gemeenschappelijke tariefstaan, in het bijzonder tussen de MIVB,
de TEC en De Lijn, opdat de gebruikers geen zo hoge kosten zouden
moeten betalen?

Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid het volgend antwoord
te verstrekken.

Tussen de MIVB, TEC en De Lijn zijn gesprekken aan de gang
over tariefintegratie voor het verkeer waarbij twee gewestelijke
maatschappijen zijn vereist (buiten de MTB-zone).

Indien tijdens de komende maanden terzake overeenstemming
kan worden bereikt, dan zai het tariefaanbod zowel op het vlak van
de abonnementen als voor wat betreft vervoerbewijzen voor welbe-
paalde prestaties ertoe leiden dat de klanten van het openbaar vervoer
nog slechts een vervoerbewijs zullen moeten kopen. Bij de vaststel-
Ung van de prijzen hiervan zai erover worden gewaakt dat de huidige
«dubbele betalingen» worden venneden.

Om hiertoe te komen, worden momenteel een aantal evaluaties
verricht (verkeer, opbrengsten): deze zijn vanzelfsprekend nood-
zakelijk om de nieuwe verdeelsleutels te bepalen en de regels voor
de invoering van de vervoerbewijzen.

Dankzij de technische verenigbaarheid van de systemen voor de
verkoop van vervoerbewijzen die door de gewestelijke netten worden
gebruikt, zullen enkel aanpassingen moeten worden overwogen aan
de software van deze systemen. Dit zai nog enkele maanden werk
vergen, proefperiode inbegrepen.

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

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

Abonnements scolaires - tarification interregionale.

Mon attention a ete recemment attiree par Ie cas d'un habitant
de Vilvorde dont Ie His, etudiant dans une ecole bruxelloise, doit
s'acquitterde deux abonnements scolaires annuels, 1'un a De Lijn
(5980 FB), 1'autre a la STIB (MTB, 7220 FB), soit au total 13200
FB.

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir ou en sont les dis-
cussions sur 1'integration tarifaire, en particulier entre la STIB, les
TEC et De Lijn, arm que de tels exces tarifaires soient epargnes aux
usagers?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants.

L'integration tarifaire portant sur les dfiplacements necessitant
Ie recours h deux societes regionales et ce, en dehors de la zone
«MTB», est actuellement en cours entre la STIB, De Lijn et Ie TEC.

Si un accord peut se degager dans les mois qui viennent, 1'offre
tarifaire, que ce soit en terme d'abonnements ou de litres li6s & des
prestations de deplacements bien precises, aboutira a ce que les
clients des transports publics n'auront plus qu'un seui litre de trans-
port a acquerir, dont Ie prix sera etabli en evitant les «doubles
paiements» actuels.

Pour atteindre ce stade, un certain nombre devaluations (trafic,
recettes) sont en cours; celles-ci sont bien entendu necessaires pour
etablir tant les nouvelles des de repartition que les regles d'etablisse-
ment des litres eux-memes.

De plus, grace a la comptabilite technique des systemes de billet-
terie adoptes par les r6seaux regionaux, seules des adaptations des
logiciels de ces systemes doivent etre envisagees, ce qui, periode
d'essai comprise, necessitera encore quelques mois de travail.

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

Gemeenschappelijk tarief voor de aanvullende MTB-abon-
nementen.

Op dit tijdstip van het jaar nemen talrijke gebruikers van het
openbaar vervoer, onder meer studenten, een abonnement.

Een gebruiker die een traject moet afleggen dat over het Brusselse
en Vlaamse Gewest loopt moet nu 2 abonnementen betalen: het
eerste aan de MIVB, het tweede aan de maatschappij De Lijn.

Wat hebt u ondernomen bij uw collega van het Vlaamse Gewest
om deze tarieven op elkaar af te stemmen en te hoge kosten te

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

L'integration tarifaire pour des abonnements MTB comple-
mentaires.

A cette epoque de 1'annee, de nombreux utilisateurs de trans-
ports en commun et notamment des etudiants acquierent un abon-
nement pour se deplacer.

Un utilisateur devant parcourir un trajet chevauchant les Regions
bruxelloise et flamande doit, a 1'heure actuelle, payer deux abonne-
ments: Ie premier a la STIB, Ie second a la societe de Lijn.

Quels contacts avez-vous pris avec votre homologue a la Region
flamande pour integrer ces tarifs et eviter des exces de coQt pouvant
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vermijden die de verbruikers zouden kunnen ontmoedigen om het
openbaar vervoer te gebruiken? Hoe verlopen de contacten met het
WaalseGewest?

Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid het volgend antwoord
te verstrekken.

Tussen de MIVB, TEC en De Lijn zijn gesprekken aan de gang
over tarieflntegratie voor het verkeer waarbij twee gewestelijke
maatschappijen zijn vereist (buiten de MTB-zone).

Indien tijdens de komende maanden terzake overeenstemming
kan worden bereikt, dan zai het tariefaanbod zowel op het vlak van
de abonnementen als voor wat betreft vervoerbewijzen voor welbe-
paalde prestaties ertoe leiden dat de klanten van het openbaar vervoer
nog slechts een vervoerbewijs zullen moeten kopen. Bij de vaststel-
ling van de prijzen hiervan zai erover worden gewaakt dat de huidige
«dubbele betalingen» worden vermeden.

Om hiertoe te komen, worden momenteel een aantal evaluaties
verricht (verkeer, opbrengsten): deze zijn vanzelfsprekend noodzake-
lijk om de nieuwe verdeelsleutels te bepalen en de regels voor de
invoering van de vervoerbewijzen.

Danzij de technische verenigbaarheid van de systemen voor de
verkoop van vervoerbewijzen die door de gewestelijke netten worden
gebruikt, zullen enkel aanpassingen moeten worden overwogen aan
de software van deze systemen. Dit zai nog enkele maanden werk
vergen, proefperiode inbegrepen.

decouragerles usagers a emprunterles transports en commun? Qu'en
est-il avec la Region wallonne?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer & 1'honorable membre
les elements de reponse suivants.

L'integration tarifaire portant sur les deplacements necessitant
Ie recours a deux societes regionales et ce, en dehors de la zone
«MTB», est actuellement en cours entre la STIB, De Lijn et leTEC.

Si un accord peut se degager dans les mois qui viennent, 1'offre
tarifaire, que ce soit en terme d'abonnements ou de litres lies a des
prestations de deplacements bien precises, aboutira a ce que les
clients des transports publics n'auront plus qu'un seui litre de trans-
port a acquerir, dont Ie prix sera etabli en evitant les «doubles
paiements» actuels.

Pour atteindre ce stade, un certain nombre devaluations (trafic,
recettes) sont en cours; celles-ci sont bien entendu necessaires pour
etablirtant les nouvelles des de repartition que les regles d'etablisse-
ment des litres eux-memes.

De plus, grace a la compatibilite technique des systemes de
billetterie adoptes par les reseaux regionaux, seules des adaptations
des logiciels de ces systemes doivent etre envisagees, ce qui, periode
d'essai comprise, necessitera encore quelques mois de travail.

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

De herinrichting van de Etterbeeksesteenweg.

In de bouwvergunning die het Bestuur voor Stedebouw en
Ruimtelijke Ordening op 2 maart 1994 heeft afgegeven, werden de
voorwaarden bepaald waaraan zou moeten worden voldaan bij de
herinrichting van de Etterbeeksesteenweg tussen de spoorwegbrug
en de Belliardstraat.

Een van de voorwaarden bestond erin voor de verkeerslichten
stroken voor de fietsers af te bakenen en op het wegdek geen
richtingaanwijzers aan te brengen.

Nu blijkt echter dat aan deze voorwaarden niet is voldaan.

Kan de geachte Minister mij zeggen:

- waarom aan deze voorwaarde niet werd voldaan?

- waarop de Minister wacht om het nodige te doen om dit probleem
op te lessen?

Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid van de Gewestraad te
laten weten dat de werken voor de heraanleg van de Etterbeekse-
steenweg zijn uitgevoerd door de Diensten van het Ministerie van
Verkeer en Infrastructuur van de federate Regering - Bestuur van de
Verkeersreglementering en van de Infrastructuur - Directie
Internationale Werken, in het kader van de kaderovereenkomst CCE
- Brussel - Luik 2 - Wegen-, water- en infrastructuurwerken.

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

Reamenagement de la chaussee d'Etterbeek,

Dans Ie pennis de batir delivre Ie 2 mars 1994 par 1'Administration
de 1'urbanisme et de 1'amenagement du territoire etaient stipulees
les conditions que devrait respecter Ie reamenagement de la chaussee
d'Etterbeek entre Ie pont SNCB et la rue Belliard.

Une de ces conditions etait de "marquer des bandes d'approche
pour cyclistes devant les feux et de ne pas marquer de fleches
directionnelles au sol".

Or il apparaTt que cette condition n'a pas ete realisee.

L'honorable ministre peut-il me dire:

- pourquoi cette condition n'a pas ete respectee?

- qu'attend Ie ministre pour faire Ie necessaire pour combler cette
lacune?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre du
Conseil regional que les travaux comprenant Ie reamenagement de la
chaussee d'Etterbeek sont executes par les Services du Ministere
des communications et de 1'infrastructure du gouvernement federal
- Administration de la reglementation de la circulation et de
1'infrastructure - Direction des travaux intemationaux, dans Ie cadre
du contrat cadre CEE - Bruxelles - Volet 2 - Travaux routiers,
hydrauliques et d'infrastructure.
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De markeringen voor de fietsers, die de verkeerslichten naderen,
werden inderdaad niet aangebracht volgens de plannen van de
bouwvergunning.

Dit plan was nog niet goedgekeurd door de politie op het ogenblik
van de indienststelling van de nieuwe weg. Er werd daarom eenstem-
mig overeengekomen om een vooriopige markering aan te brengen
om reeds in de eerste fase het rijgedrag van de autobestuurders aan
te passen.

Het federaal Bestuur onderhandelt momenteel met de politie
over de definitieve plannen van de markeringen om deze te laten
overeenstemmen met de stedebouwkundige vergunning.

Zodra deze plannen door de politie zullen zijn goedgekeurd,
zullen de definitieve markeringen worden aangebracht.

Actueliement, les marquages des bandes d'approche pourcyclis-
tes devant ces feux ne sont effectivement pas executes suivant Ie
plan «permis de batir».

Ce plan n'etant pas encore approuve par la police au moment de
la mise en service de la nouvelle voirie, il a ete convenu en commun
accord d'executer un marquage provisoire pour adapter en premiere
phase Ie comportement de conduite des automobilistes.

L'Administration federate negocie a ce moment avec la Police les
plans defmitifs des marquages, de facon a les rendre conformes au
permis d'urbanisme.

Des approbations de ces plans par la police, les marquages defini-
tifs seront mis en oeuvre.

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

De veiligheid in de Wetstraat.

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.

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.

De toegang voor de voetgangers is bijzonder slecht aangegeven
zodat veel mensen, die de gevaarlijke situatie niet kennen, de Wetstraat
aan de uitgang van de tunnel proberen over te steken.

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

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

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

Kan de minister me zeggen of er maatregelen gepland zijn om:

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

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

- de metro- en NMB S-tunnel te doen gebruiken?

Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid in antwoord op haar
schriftelijke vraag over de veiligheid in de Wetstraat de volgende
verduidelijkingen te verstrekken:

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

La s6curite rue de la Loi.

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.

II taut constater que Ie lieu est difficile d'acces pour plusieurs
raisons: absence d'indication relative a 1'implantation de 1'OCR,
nombreux travaux dans Ie quartier, sortie de tunnel, vitesse moyenne
excessive dans la rue de la Loi.

L'acces pieton est particulierement mal indique, si bien que de
nombreux usagers entreprennent de traverser la me 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.

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.

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 visibilite a cet endroit.

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.

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

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

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

- imposer 1'utilisation du tunnel metro et SNCB.

Reponse: Suite a la question ecrite posee par 1'honorable membre
concernant la securite de la rue de la Loi, je peux lui apporter les
precisions suivantes:
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1. Voor wat betreft de politiesignalisatie in de omgeving van de
ondergrondse werken heb ik aan de Dienst Bl van het Bestuur
van de Uitrusting en het Vervoerbeleid de opdracht gegeven om
de bestaande signalisatie op te frissen en uit te breiden.

2. Voor wat betreft de naleving van de snelheid die er is beperkt tot
50 km/u, ben ik ervan overtuigd dat het nieuwe project voor de
aanleg van het fietspad in de Wetstraat - met een drastische
beperking van de breedte van de rijstroken tot gevolg - een
praktische maatregel zai zijn om de snelheden te matigen die er
vandaag worden opgemeten. Ik herinner het geachte lid er
bovendien aan dat de naleving van het verkeersreglement een
bevoegdheid van de politie is, en meer bepaald van de politic van
de Stad Brussel.

3. De verkeersmaatregelen in de Wetstraat zullen worden aangevuld
met een voorafgaandelijke signalisatie in de tunnel onder het
rond plein Schumann. Over deze uitrusting met variabele bood-
schappen wordt momenteel gepraat in het kader van ons overieg
met de federale overheid die zai instaan voor de vemieuwing van
de tunnel, en dit overeenkomstig het samenwerkingsakkoord.
De toegang tot de Wetstraat zai heel wat veiliger worden na de
definitieve aanleg van het rond plein.

1. En ce qui conceme la signalisation de police situee aux abords
des ouvrages souterrains.j'ai donne instruction au service B 1 de
1'Administration de 1'equipement et des deplacements de rafralchir
et de renforcer la signalisation existante.

2. En ce qui concerne Ie respect de la vitesse, limitee a 50 km/h, je
suis convaincu que Ie nouveau projet d'amenagement de la piste
cyclable dans la rue de la Loi, avec pour consequence la limita-
tion drastique de la largeur de bandes de circulation, constituera
une mesure pratique visant a temperer la vitesse constatee
aujourd'hui. Par ailleurs,je rappelle a 1'honorable membre que Ie
respect du code de la route est du ressort de la police, et ici plus
particulierement du ressort de la police de la Ville de Bruxelles.

3. Les mesures de circulation dans la rue de la Loi seront completees
par un dispositifde presignalisation dans Ie tunnel situe sous Ie
rond-point Schumann. Ce dispositif, a messages variables, est
actuellement en discussion dans Ie cadre de nos conversations
avec les autorites federales qui assumeront la renovation du tun-
nel conform6ment a 1'accord de cooperation. Par ailleurs, I'acces
a la rue de la Loi sera securise lors de 1'amenagement definitifdu
rond-point.

Vraag nr. 526 van mevrouw Marie Nagy d.d. 22 december 1994
(Fr.)

HetBelgisch nationaalprogramma voorde vermindering van
de emissie van COy

Op 6juni 1991 heeft de Ministerraad zich ertoe verbonden de
Belgische emissie van CO^ tegen hetjaar 2000 met 5% te vermin-
deren in vergelijking met 1990. Deze belofte werd in Rio en in de
Europese Unie bevestigd.

Te dien einde werden verschillende werkgroepen opgericht, die
belast zijn met het opstellen van een nationaal plan voor de
vermindering van deze emissie.

Op zijn persconferentie van 24juni 1994 heeft de federale Min-
ister voor Volksgezondheid en Leefmilieu, Jacques Santkin, de
resultaten bekendgemaakt van een verruimde interministeriele
conferentie met alle federale en gewestelijke Ministers die met de
vermindering van de emissie van CO.; in Belgie te maken hebben.

In zijn synthesedocument heeft hij het gehad over 5 gebieden
waarop verminderingsmaatregelen kunnen worden getroffen: REV
(rationeel energieverbruik), vervoer, aanvullende maatregelen in de
industriele sector, promotie van hernieuwbare energiebronnen en
van het gelijktijdig produceren van energiebronnen.

Mijn vraag heeft in het bijzonder betrekking op hetgeen beslist
en gerealiseerd werd op het vlak van het vervoer.

1. Plannen voor het vervoer van het personeel in de ondememingen:
proefproject Royale Beige en VW Vorst.

2. Beperking van de toegang tot het stadscentrum voor prive-
voertuigen en transportwagens: wat is er van de beslissing in het
kader van het ruimtelijk ordeningsbeleid om de parkeennoge-
lijkheden in het centrum van de stad te beperken?

Question n0 526 de Mme Marie Nagy du 22 decembre 1994
(Fr.):

Le Programme National Beige de Reduction des Emissions de
COy

Le 6juin 1991 le Conseil des Ministres s'etait engage a reduire
les emissions beiges de CO^ de 5% en I'an 2000 par rapport a 1990,
engagement confirme a Rio au sein de I'Union europeenne.

A cet effet, plusieurs groupes de travail avaient etc crees et
charges de 1'etablissement d'un plan national de reduction des susdites
emissions.

Dans sa conference de presse du 24juin 1994, le ministre federal
de la Sante publique et de 1'Environnement, Jacques Santkin a
presente les resultats d'une conference interministerielle elargie
regroupant 1'ensemble des ministres federaux et regionaux concernes
par la reduction des emissions de CO.; en Belgique.

Dans son document de synthese il cite cinq domaines dans lesquels
des mesures de reduction peuvent etre prises; URE (utilisation
rationnelle de 1'energie), transport, mesures complementaires dans
le secteur industriel, promotion des energies renouvelables et de la
cogeneration.

Ma question se porte plus particulierement sur ce qui a ete
decide et realise dans le domaine du transport.

1. Plans de transport du personnel dans les entreprises: projet-
pilote Royale Beige et VW de Forest.

2. Reduction de 1'acces au centre ville des vehicules prives et des
transports: qu'en est-il de la decision selon laquelle dans le cadre
de la politique d'amenagement du territoire, les possibilites de
parking et de stationnement en centre ville soient reduites?

578
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3. Maatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer in de stad:
hoever staat het met de opstelling van een algemeen beleid ter
bevordering van het openbaar vervoer waarover de Minister op
de volgende interministeriele conferentie inuitgebreide samen-
stelling verslag moet uitbrengen; en hoever staat het met de
effectenstudie betreffende het gebruik van minder C0,-produ-
cerende openbare vervoermiddelen?

4. Vermindering van het goederenvervoer langs de weg: welk
resultaat heeft het contact tussen de Minister en de NMBS
betreffende het TIR-centrum opgeleverd?

5. Tarief- en fiscaal beleid op het vlak van de vervoermiddelen: wat
is er van de herziening van de belasting voor de inverkeerstelling
en van de verkeersbelasting, ten einde rekening te houden met
het brandstofverbruik en de CO.uitstoot?

6. Scherper toezicht op de naleving van de snelheidsbeperldngen:
weike resultaten heeft de snelheidscontrole in het Brussels
Gewest opgeleverd? Weike maatregelen zijn getroft'en om de
snelheidsbeperkingen te doen naleven, in het bijzonder op de
grote assen, d.w.z. de kleine ring, de lanen van de grote ring, enz.?

Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid eraan te herinneren
dat de gestelde vraag betrekking heeft op een federaal initiatief dat
werd genomen door de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu.

Ook al zijn de Gewesten betrokken bij de behandeling van mate-
ries die volledig ofgedeeltelijk ressorteren onder hun bevoegdheden
voor wat betreft de problematiek van de beperking van de uitsto-
tingen van CO,, toch komt het beheer van het dossier toe aan de
federale staat.

De bijkomende vragen werden trouwens overgenomen van de
tekst van de persconferentie van de federale Minister.

De federale Staat heeft bovendien beroep gedaan op de Gewesten
in het kader van werkvergaderingen voor de materies waarvoor deze
bevoegd zijn.

1. Plannen voor het vervoer van het personeel in de bedrijven:

Hiervoor werd geen beroep gedaan op het Gewest. De federale
Staat is immers terzake bevoegd. Dit belet niet dat het Gewest
initiatieveh heeft genomen en twee modelprojecten heeft gefinan-
cierd: het ene bij Royale Beige, het andere bij VW Vorst.

Het Gewest heeft daarenboven over de problematiek een studie-
dag georganiseerd.

2. Beperking van de toegang tot het stadscentrum voor de prive-
voertuigen en het vervoer:

Hiervoor werd het Gewest geraadpleegd. Het Gewest heeft erop
gewezen dat er een parkeerstudie werd verricht waarvan de resul-
taten een belangrijk luik van het Irisplan zullen vormen.

De beginselen, die voortvloeien uitdeze studie, werden bovendien
overgenomen in het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan, te
weten:

- de bevordering van het parkeren van de bewoners;

- de bevordering van de toegankelijkheid van de handelszaken en
ondememingen;

3. Mesures de promotion des transports en commun en milieu
urbain: ou en est-on dans 1'elaboration d'une politique generate
sur la promotion des transports en commun dont Ie ministre doit
faire un rapport pour la prochaine conference intenninisterielle
elargie et qu'en est-il de I'etude d'impact sur 1'emploi par les
transports en commun de combustibles moins producteurs de
CO;?

4. Reduction du transport des marchandises par route: quel a ete
1'aboutissement de la demarche du ministre aupres de la SNCB
concernant Ie Centre TRW?

5. Politique tarifaire et fiscale des moyens de transport: qu'en est-
il de la revision du systeme de fixation des taxes de mise en
circulation et de circulation afin de tenir compte de la consom-
mation de carburants et des emissions de CO.?

6. Surveillance accrue du respect des limites de vitesse: quels sont
les resultats pour Ie controle de vitesse en Region bruxelloisc?
Quelles sont les mesures pour faire respecter les limitations de
vitesse en particulier sur les grands axes: Petite Ceinture, bou-
levards de la Grande Ceinture, etc?

Reponse: Je rappelle a 1'honorable membre que la question posce
concerne une initiative federale prise par Ie Ministre de la Santd
publique et de 1'Environnement.

Si les Regions sont concernees pour les matieres qui relevent
totalement ou partiellement de leurs competences dans la
problematique de reduction des emissions de CO,, la maTtrise du
dossier appartient toutefois a 1'Etat federal.

Les sous-questions posees proviennent d'ailleurs du texte de la
conference de presse du ministre federal.

L'Etat federal a, par ailleurs, sollicit6 les Regions dans Ie cadre de
reunions de travail pour les matieres qui les concernent.

1. Plan de transport du personnel dans les entreprises:

La Region n'a pas etc sollicitee, 1'Etat federal etant competent.
Ceci n'a pas empeche que laRegion ait pris des initiatives en financant
deux projets pilotes: 1'un a la Royale Beige, 1'autre a VW Forest.

Par ailleurs, la Region a organise un seminaire sur cette proble-
matique.

2. Reduction de 1'acces au centre ville des vehicules prives et des
transports:

La Region a ete sollicitee et a indique qu'une etude relative au
stationnement avail ete realisee, dont les resultats formeront un
volet important du plan IRIS.

Les principes resultant de cette etude sont d'ailleurs repris dans
Ie projet de plan regional de developpement, notamment:

- favoriser Ie stationnement des habitants;

— favoriser 1'accessibilite des commerces et des entreprises;
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- het ontmoedigen van de langparkeerders op de wegen in het
centrum;

- de aanleg van ontradingsparkings buiten het Gewest en van
kleinere overstapparkeerplaatsen in het Gewest;

- de integratie van de ontwikkeling en het beheer van de parkeer-
ruimten door de prive-sector, met name voor wat betreft het
kort- en middellangparkeren;

- het optimaal gebruik van de infrastructuur door een dynamische
bewegwijzering en een verhoging van de veiligheid;

- de herziening van de normen betreffende de aanleg buiten de
wegen, in de kantoorgebouwen.

Het ontwerp van GewOP neemt de aanleg over van overstap-
parkeerplaatsen bij Moensberg, Dobbelenberg, COO VI, Berchem
en Heizel, en het behoud van de bestaande overstapparkeerplaatsen.

Het Irisplan, dat momentee) wordt voltooid, houdt rekening met
parkeerplaatsen voor langparkeerders in het stadscentrum.

Hier dient evenwel opgemerkt dat het parkeren op het wegennet
een gemeentelijke bevoegdheid is en bijgevolgde medewerking vereist
van de gemeentelijke overheden om deze problematiek op een globale
en coherente wijze te beheren.

3. Maatregelen voor de prornotie van het openbaar vervoer in het
stadsmilieu:

Het Gewest werd geraadpleegd.

De inspanningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sedert
1989 zijn aanzienlijk geweest en zullen worden verdergezet. Dit
blijkt trouwens uit de intenties van het ontwerp van gewestelijk
ontwikkelingsplan die op concrete wijze zullen worden vertaald in
het Irisplan.

Het behoud en de intensivering van het tramnet laat toe minder
beroep te doen op busvoertuigen en draagt dan ook bij tot de
beperking van de uitstotingen van CO,.

Het ontwerp van GewOP voorziet in de toekomst de aankoop
van schone voertuigen.

Ook dient het bestaan te worden vermeld bij de MIVB van 20
bussen die rijden op gas, evenals het prototype van een bus die rijdt
op brandstofbatterijen.

Het gebruik door het openbaar vervoer van schone bussen is
eerder een voorbeeld. Deze bussen veroorzaken slechts een klein
gedeelte van de verontreiniging waarvan het merendeel afkomstig is
van de auto.

4. Beperking van het goederen vervoer over de weg:

Het Gewest werd gevraagd als partner. Het initiatief komt toe
aan de federale overheid. Het ontwerp van GewOP doelt op het
doorverwijzen van een gedeelte van het goederen vervoer naar de
waterweg.

Het plan voorziet trouwens het behoud van het TRW-centrum
en de modernisering van het TIR-centrum.

- dissuader Ie stationnement de longue duree en voirie dans Ie
centre;

- creer des parkings de dissuasion a 1'exterieur de la Region et des
parkings de transit de taille plus petite ^ 1'interieur de la Region;

- integrer Ie developpement et la gestion des parkings par Ie secteur
prive, notamment en ce qui concerne la courte et la moyenne
duree;

- optimaliser 1'usage des infrastructures par un flechage dynamique
et une securisation;

- reviser les normes relatives a la construction hors voirie dans les
immeubles de bureaux.

Le projet de PRD reprend la creation de parkings de transit a
Moensberg, Dobbelenberg, CERIA, Berchem et Heysel et le maintien
des parkings de transit existants,

Le plan IRIS, en cours d'achevement, tient compte d'une
reduction des places de stationnement «longue duree dans le centre
de la ville.

II faut neanmoins noter que le stationnement en voirie releve de
la competence communale et necessite done la collaboration des
autorites communales pour gerer cette problematique de maniere
globale et coherente.

3. Mesures de promotion des transports en commun en milieu
urbain:

La Region a etc sollicitee.

Les efforts entrepris par la Region de Bruxelles-Capitale depuis
1989 ont etc tres importants et seront poursuivis comme en temoi-
gnent les intentions du projet de plan regional de developpement
qui seront traduites concretement dans le plan IRIS.

Le maintien et 1'intensification du reseau tramway permet un
recours moins important a des vehicules autobus et contribue des
lors a la reduction des emissions de CO,.

Par ailleurs, le projet de PRD prevoit pour 1'avenir 1'acquisition
de vehicules propres.

II faut egalement mentionner 1'existence de vingt autobus au gaz
a la STIB ainsi qu'un prototype d'autobus a piles a combustible.

L'usage paries transports publics de vehicules propres a plus un
role d'exemple, puisque les autobus ne representent qu'une infime
part de la pollution dont la grande masse provient, en matiere de
circulation, de 1'automobile.

4. Reduction du transport de marchandises par route:

La Region a ete sollicitee comme partenaire, 1'initiative revenant
au federal. Le projet de PRD mise sur le report d'une partie du
transport de marchandises par la voie d'eau.

Par ailleurs, le plan indique le maintien du centre TRW et la
modernisation du centre TIR.
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Deze maatregelen moeten de druk van het zware vrachtvervoer
op ons gewestelijk wegennet verminderen. Zo zou de beperking van
dit soort verkeer moeten bijdragen tot de verbetering van de mobiliteit
in het algemeen en, in het verlengde hiervan, tot een beperking van
de verontreiniging. De doorstroining draagt immers bij tot het gebruik
van de auto «als een goede huisvader», evenals tot een vermindering
van het verbruik van verontreinigende energieprodukten.

Het recent beheerscontract tussen de Haven van Brussel en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt deze doelstellingen over en
bepaalt de wederzijdse verbintenissen om hiertoe bij te dragen.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op mijn voorstel
de plannen van de NMBS om de spoorwegbediening van het TIR-
centrum op te geven aanhangig gemaakt bij het Overlegcomite Staat/
Gewesten.

De beslissing van de NMBS is bekend: de maatschappij heeft
beslist om haar plannen op te schorten. De huidige financiele situatie
van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - waar-
aan bijzondere aandacht moet worden besteed om de voortzetting
van deopdracht van openbare dienstverlening te verzekeren, en met
name de aanleg van het GEN - laat redelijkerwijs toe te hopen op
een definitieve beslissing die ingaat op de belangen van ons Gewest.

5. Tarief- en fiscaal beleid van de vervoermiddelen:

Het Gewest werd aangezocht als partner. Initiatieven op dit vlak
komen immers toe aan de federale Staat.

De evolutie van de kostprijs van het prive-vervoer kan het gebruik
ervan regulariseren.

Er zai echter over moeten worden gewaakt dat zo'n maatregel
niet de bussen van het openbaar vervoer benadeelt. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zai hierop toezien.

6. Verhoogd toezicht op de naleving van de snelheidsbeperkingen:

Het Gewest werd niet gevraagd want het is niet bevoegd.

Om de Brusselse gemeenten te helpen bij het vemchten van
snelheidscontroles werden door het Gewest evenwel radars ter
beschikkinggesteld.

Ces mesures sont destinees a diminuer la pression du charroi
lourd sur notre reseau regional de voiries. Ce faisant, la limitation de
ce type de trafic devrait contribuer a ameliorer la mobility en general
et dans Ie prolongement, diminuer la pollution. En effet, la fluidity
contribue a un usage «en bon pere de famille» de 1'automobile et
done a diminuer la consommation des produits energiques polluants.

Le recent contrat de gestion entre Ie Port de Bruxelles et la Region
de Bruxelles-Capitale traduit ces objectifs et fixe les engagements
reciproques pour concourir a ceux-ci.

Sur ma proposition, le gouvernement de la Region de Bruxelles-
Capitale a saisi le Comite de concertation Etat/Regions a propos de
1'intention de la SNCB d'abandonner la desserte ferroviaire du cen-
tre TIR.

La decision de la SNCB est connue; elle a decide de surseoir a son
projet. La situation fmanciere actuelle de la Society des Chemins de
Per- a laquelle il convient d'attacher une attention particuliere pour
assurer sa poursuite de mission de service public, notamment la
mise en place du RER - peut laisser raisonnablement presager une
decision definitive conforme aux interets de notre Region.

5. Politique tarifaire et fiscale des moyens de transport:

La Region a ete sollicitee comme partenaire, 1'initiative revenant
a 1'Etat federal.

La variabilisation des couts du transport prive est de nature a
reguler son usage.

Toutefois, il faudra veiller a ce qu'une telle mesure ne penalise
pas les autobus exploites par les transports publics; la Region de
Bruxelles-Capitale y sera attentive.

6. Surveillance accrue du respect des limites de vitesse:

La Region n'a pas ete sollicitee, n'etant pas competente.

Cependant, afin d'aider les communes bruxelloises a effectuer
des controles de vitesse, des radars ont etiS mis a leur disposition
par la Region.

Vraag nr. 527 van de heer Dolf Cauwelier d.d. 10 december
1994 (N.):

Gebruik van gerecycleerdmateriaal voor openbare werken.

Nogal wat fietsers zijn (evens ecologist. En dus bekijken zij de
plannen voorde aanleg van fietspaden ook met een ecologisch oog.
Zo is het hun opgevallen dat in menig lastenboek voor openbare
werken een traditioneel zinnetje staat dat «het gebruik van gerecy-
cleerd materiaal verbiedt».

Navraag bij bevoegden bevestigt dat dit voorschrift inderdaad te
lezen staat in alle lastenboeken van Openbare Werken. Er wordt mij
verteld dat de aanleg van het fietspad in de Wetstraat hieronder
echter niet zai lijden: de rubberen afsluitpaaltjes die uit gerecycleerd
materiaal gemaakt zijn, zullen toch mogen gebruikt worden.

Question n° 527 de M. Dolf Cauwelier du 1. decembre 1995
(N.):

L'utilisation de materiaux recycles pour des travaux publics.

De nombreux cyclistes sont aussi des ecologistes; aussi regardent-
ils egalement les plans d'amenagement de pistes cyclables d'un oeil
ecologique. Ainsi, ils ont remarqu6 qu'une phrase «interdit»
traditionnellement, dans nombre de cahiers des charges destines a
des travaux publics, ^'utilisation de materiaux recycles».

Les renseignements pris aupres des personnes competentes
confirment que cette obligation figure dans tous les cahiers des
charges des Travaux publics. On me dit que 1'amenagement de la
piste cyclable de la rue de la Loi n'en souffrira pas: les bornes de
separation en caoutchouc seront, malgre tout, faites a partir de
materiaux recycles.
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Maar voor andere openbare werken rijzen er wel problemen,
onder meer bij het gebruik van ondergrondse «gerecycleerde buizen».
Maar naar verluidt zou er door het Gewest aan gedacht worden
deze richtlijn te wijzigen. Een «wijzigingscirculaire» zou momenteel
terstudieliggen.

Mijn vragen:

1. Is het Ministerie er voorstander van dat zoveel mogelijk gebruik
gemaakt wordt van gerecycleerd materiaal?

2. Hoever staat het Ministerie met de studie die de basis moet
vormen voor de wijziging van de lastenboeken?

3. Kunnen voor het fietspad van de Wetstraat alvast rubberen
afsluitpaaltjes uit gerecycleerd materiaal aangewend worden?

Antivoord: Door de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werd het gebruik van asfalt- en betonpuin op grote schaal
aangewend bij de aanleg van de overstapparkings Erasmus (wat de
fundering betreft) en Stallestraat (fundering in betonpuin, en verhar-
ding van de parkeerzone in asfaltpuin).

Ook de funderingen van de nieuw aangelegde Brugmanlaan werden
met een steenslag aangelegd, op basis van betonpuin komende van
de opbraak van de bestaande weg.

Ingevolge een beslissing van 16 november 1993 van de Inter-
ministeriele Conferentie voor het Leefmilieu werd, in akkoord met
de ministeries van Openbare Werken, door het BIM een interregionale
werkgroep voor het gebruik van gerecycleerde materialen in Openbare
Werken opgericht.

De resultaten van deze werkgroep hebben geleid tot het opstellen
van een voorlopige versie van verscheidene omzendbrieven, die van
toepassing zouden worden voor de diensten van het Ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij het opstellen van deze omzendbrieven wordt uitgegaan van
de volgende drie fundamentele principes:

- voorkoming van de produktie van afvalstoffen;

- aanmoediging van een nuttig gebruik van afvalstoffen (valorisatie);

- waarborgen van een verwijdering zonder gevaar.

Na de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf te hebben
ontmoet, heb ik ondertussen mijn diensten ook de opdracht gegeven
om de verschillende huidige type-bestekken te herzien en deze aan
te passen aan de specifieke nieuwe eisen van een stedelijk milieu.

De nieuwe type-bestekken zullen in het bijzonder eike technische
ofwerkwijze die de toepassing van puin en afvalprodukten mogelijk
maakt of het storten ervan voorkomt, niet enkel toelaten doch ze
ook aanmoedigen.

De herziening van de type-bestekken is een werk van lange adem
waarmee pas een aanvang werd gemaakt. De hiervoor genoemde
omzendbrieven zouden echter binnenkort hun definitieve vorm
kunnen krijgen waardoor het systematisch voorschrijven van het
gebruik van gerecycleerde materialen binnen afzienbare tijd zijn beslag
zai krijgen.

Toutefois, Ie probleme se pose pour d'autres travaux publics,
notamment lors de 1'utilisation de dechets de construction pour des
fondations ou lors de 1'utilisation de conduites souterraines
«recyclees». 11 semblerait que la Region pense a modifier cette di-
rective. Une «circulaire de modification serait actuellement al'etude.

Mes questions sont les suivantes:

1. Le ministere est-il favorable a une utilisation maximale de
materiaux recycles?

2. Quel est 1'etat d'avancement de 1'etude qui doit permettre au
ministere de modifier les cahiers des charges?

3. Peut-on utiliser des a present des bornes de separation en
caoutchouc fakes a partir de materiaux recycles pour la piste
cyclable de la rue de la Loi?

Reponse: Les services de la Region de Bruxelles-Capitale ont
utilise les dechets d'asphalte et de beton a grande echelle lors de
1'amenagement du parking de dissuasion Erasme (en ce qui concerne
les fondations) et de la rue de Stalle (fondation de dechets de beton
et empierrement de la zone de parking avec des dechets d'asphalte).

Les fondations de 1'avenue Brugmann nouvellement amenagee
ont ete egalement realisees avec une couche de gravillons a base de
dechets de beton provenant du depavement de la voirie existante.

Suite a une decision de la Conference interministerielle pour
1'environnement du 16 novembre 1993,1'IBGE a cree en accord avec
le ministere des Travaux Publics un groupe de travail interregional
pour 1'utilisation de materiaux recycles pour des travaux publics.

Les resultats de ce groupe de travail ont conduit a 1'elaboration
d'une version provisoire de circulaires qui devraient etre appliquees
au service du ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

Lors de 1'elaboration de ces circulaires, on a applique trois principes
fondamentaux:

- la prevention de la production de dechets;

- 1'encouragement d'une utilisation utile de dechets (valorisation);

- la garantie d'un enlevement sans danger.

Apres avoir rencontre la Confederation nationale de la construc-
tion, j'ai donne ordre a mes services de revoir les differents Cahiers
des charges actuels et de les adapter aux exigences specifiques et
nouvelles d'un environnement urbain.

Les nouveaux Cahiers des charges type admettront et encoura-
geront tout traitement technique ou travail permettant 1'utilisation
de dechets et de sous-produits ou empechant leur decharge.

La revision des Cahiers des charges type est un travail de tongue
haleine qui n'en est qu'au stade initial. Les circulaires pourraient
bient6t recevoir leur fonne definitive. Cela permettrait la prescrip-
tion systematique de 1'utilisation de materiaux recycles a terme.
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In de aanvraag tot stedebouwkundige vergunning voor de aanleg
van een fietspad in de Wetstraat werd de plaatsing voorzien van
paaltjes op basis van gerecycleerd rubber.

Dans la demande de certificat d'urbanisme pour 1'amenagement
d'une piste cyclable dans la rue de la Loi, on a prevu 1'installation de
potelets a base de caoutchouc recycle.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

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

De toekenning van een stedebouwkundige vergunning aan de
NMBS voorde aanleg van parkeerplaatsen onderhethiilzenblok
Cote d'Or (Frankrijk- en Barastraat).

De NMBS heeft onlangs een aanvraag voor een stedebouw-
kundige vergunning ingediend voor de aanleg van 2600 parkeer-
plaatsen onder het huizenblok C6te d'Or aan de Frankrijkstraat en
de Barastraat.

In een bericht van 31 augustus doet Inter-Environnement Bruxelles
eerst en vooral opmerken dat deze aanvraag nooit het voorwerp zai
uitmaken van een effectenstudie omdat de milieuvergunning op een
zeer handige wijze onder het vroegerejuridische stelsel ingediend is.

Anderzijds blijkt dat de NMBS nog geen eigenaar van het blok is
- ook al doet ze alsofze reeds het pleit gewonnen heeft - omdat het
onteigeningsbesluit voor het ogenblik voor de Raad van State in
beroep behandeld wordt.

Ten slotte is in tegenstelling tot de beweringen van de NMBS het
aantal parkeerplaatsen niet enkel door de komst van de HST te
rechtvaardigen, Zoals Inter-Environnement Bruxelles onderstreept
zijn de meeste parkeerplaatsen in werkelijkheid bestemd voor de
200.000 m2 kantoren die de NMBS wil bouwen in de Frankrijk-
straat.

De bouw van deze kantoren wordt nog door geen enkel plan
toegelaten en zai afhangen van het gevolg dat de Regering geeft aan
het idee van het GewOP om de kantoren rond de stations te
concentreren. Het Gewest verdedigt inderdaad dit idee om het wagen-
verkeer te verminderen door de kantoorbedienden de mogelijkheid
te bieden het openbaar vervoer te gebruiken; hierdoor zou het aantal
toegelaten parkeerplaatsen onder de kantoorgebouwen van deze
polen teruggeschroefd worden.

Er zijn dus twee situaties mogelijk:

- ofwel bevestigt de Regering overeenkomstig haar zienswijze de
aanleg van een ontwikkelingspool, en dan gaat de aanleg van
ongeveer 1.500 parkeerplaatsen voor kantoren volledig in tegen
de bovenvermelde doelstellingen;

- ofwel laat de Regering de aanleg van een ontwikkelingspool aan
het Zuidstation vallen, rekening houdende met de reacties die het
openbaar onderzoek over het ontwerp van GewOP opgeleverd
heeft, en keurt zij het BBP niet goed; de NMBS kan daar dan
geen kantoren bouwen.

In de twee gevallen blijkt dat de 2.600 parkeerplaatsen van geen
enkel nut zijn.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

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

L'octroi d'unperinis d'urbanisme a la SNCBpour la construc-
tion de parkings sous I'ilot Cote d'Or (rues de France et Bara).

La SNCB a recemment introduit une demande de permis
d'urbanisme pour la construction de 2.600 emplacements de par-
king sous Pilot C6te d'Or, rues de France et Bara.

Dans un communique date du 31 aodt dernier, Inter-Environ-
nement Bruxelles fait remarquer tout d'abord que cette demande ne
ferajamais 1'effet d'une etude d'incidences. Ie permis d'environ-
nement ayant tres opportunement ete introduit sous 1'ancien regime
juridique.

D'autre part, il apparaTt que meme si elle agit comme si elle avail
deja gain de cause, la SNCB n'est pas encore proprietaire de 1'tlot,
1'arrete d'expropriation etant actuellement sous recours devant Ie
Conseil d'Etat.

Enfin, et contrairement a ce qu'elle affirme, Ie nombre d'empla-
cements que la SNCB projette de construire ne peut etrejustifie; par
la seule arrivee du TGV. Comme Ie souligne IEB, la majeure partie
de ces emplacements est en realite destinee aux 200.000 m2 de
bureaux que la SNCB veut faire construire rue de France.

Or, la construction de ces bureaux n'est encore autorisee par
aucun plan, et dependra du sort reserve; par Ie gouvernement a 1' idee
issue du PRD de concentrer les bureaux autour des gares. La Region
defend en effet cette idee dans Ie but delimiter la pression automo-
bile en mettant des transports en commun a la disposition des
employes, ce qui diminuerait d'autant Ie nombre d'emplacements
de parking autorises sous les immeubles de bureaux de ces p61es.

Des lors, deux situations sont possibles:

- soit Ie gouvernement consacre la creation d'un p61e de deve-
loppement tel qu'il Ie conceit, et la realisation d'environ 1500
parkings pour bureaux entre en totale contradiction avec ses
objectifs enonces plus haut;

- soit Ie gouvernement infirme la creation d'un p61e de develop-
pement a la gare du Midi au vu des reactions recoltees lors de
1'enquete publique sur Ie projet de PRD, et refuse 1'approbation
du PPAS; la SNCB ne peut dfes lors construire de bureaux a cet
endroit.

Dans les deux cas il apparatt que les 2.600 emplacements de
parking ne sont d'aucune utilite.
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Kan de geachte Minister mij dan ook zeggen:

- ofde door de NMBS gevraagde stedebouwkundige vergunning
reeds werd afgegeven?

- zoja, en in het licht van de bovenvermelde gegevens, hoe kan de
Minister dat rechtvaardigen?

Antwoord: De NMBS heeft op 30 november 1993 inderdaad bij
de gemachtigde ambtenaar een aanvraag om stedebouwkundige
vergunning ingediend voor de aanleg van een ondergrondse parking
aan het Zuidstation die in verbinding staat met de HST-terminal.

Op de datum van indiening van het dossier (v66r 1 december
1993) werd deze aanvraag nog niet als een gemengd project
beschouwd: een effectenstudie was dus niet voorgeschreven.

Het dossier bevat evenwel een effectenverslag dat onder meer
stoelt op een effectenstudie die in 1989 uitgevoerd werd door
STRATEC voorrekening van de NMBS evenals op een bijkomende
studie in verband met het verkeer in de nabijheid van de terminal,
eveneens uitgevoerd door STRATEC maar voor rekening van het
Gewest.

De capaciteit van de parking die door STRATEC aanbevolen
wordt voor de HST-functie bedraagt 2.000 plaatsen voor
langparkeerders + 200 plaatsen voor korte duur.

Het verkeersplan dat in 1992 opgesteld werd voor de gehele wijk
houdt niet alleen rekening met deze vraag die te wijten is aan de
HST-terminal, maar ook met de bijkomende vraag ingevolge de
geprogrammeerde stedebouwkundige ontwikkelingen op grond van
de ontwerpen van BBP die defimtierdoor de gemeenten aangenomen
werden.

Om een beter inzicht te krijgen in de toestand dient aangestipt
dat het inkomend en uitgaand verkeer van de HST-parking op 320
voertuigen/uur geraamd wordt tijdens de spitsuren, hetzij minder
dan de helft van de capaciteit van een stedelijke verkeersstrook.

Met uitzondering van het terrein dat aan Net-BrusseI toebe-
hoort, is de NMBS Eurostation wettelijk eigenaar van het blok. De
onteigeningsprocedures werden immers afgerond doorde inschnjving
bij de Depositokas, van de door de rechter vastgestelde provisionele
vergoedingen.

De procedure die thans bezig is voor de Raad van State op
verzoek van sommige eigenaars van het blok is niet opschortend.

De vergunning werd nog niet afgegeven.

De openbare onderzoeken werden gehouden in September voor
Anderlecht en in november voor Sint-Gillis. De overlegvergadering
vond plaats op 15 december. Het dossier is nog in onderzoek op de
administratie van het BROH.

Des lors, 1'honorable ministre peut-il me dire:

- si Ie permis d'urbanisme demande par la SNCB a ou non deja ete
delivre?

- si oui, et au vu des elements decrits ci-dessus, comment Ie ministre
peut-il lejustifier?

Reponse: La SNCB a efiectivement introduit Ie 30 novembre
1993 aupres du fonctionnaire delegue une demande de permis
d'urbanisme couvrant la realisation d'un parking souterrain a la gare
du Midi, en relation avec Ie terminal TGV.

A la date oH Ie dossier a ete introduit (avant Ie 1" decembre
1993), Ie projet ne constituait pas un projet mixte: une etude
d'incidences n'etait done pas prescrite.

Toutefois, ce dossier a ete accompagne d'un rapport d'incidences
appuye notamment sur 1'etude d'impact realisee par STRATEC en
198.9 pour Ie compte de la SNCB, ainsi que sur 1'etude comple-
mentaire, en relation avec la circulation aux abords du terminal,
egalement realisee par STRATEC en 1992 pour Ie compte de la
Region.

La capacite du parking preconisee par STRATEC pour la fonction
TGV est de 2.000 emplacements tongue duree + 200 emplacements
courte duree.

Le plan de circulation etabli en 1992 pour 1'ensemble du quartier
integre cette demande due au terminal TGV, tout comme il integre la
demande complementaire due aux developpements urbanistiques
programmes sur la base des projets de PPAS adoptes definitivement
par les communes.

Pour Fixer les idees, les debits estimes de vehicules entrant ou
sortant du parking TGV a 1'heure de pointe est de 1'ordre de 320
veh./h, soil moins de la moitie du debit capable d'une bande de
circulation en agglomeration.

A la reserve pres du terrain appartenant a BruxelIes-Proprete, la
SNCB-Eurostation est juridiquement proprietaire de 1'ilot, les
procedures d'expropriation ayant ete cl6tur6es par la consignation
aupres de la Caisse des Depots, des indemnites provisionnelles
fixeesparlejuge.

La procedure pendante devant le Conseil d'Etat, & la requete de
certains proprietaires de 1'tlot, n'est pas suspensive.

Le permis n'a pas encore ete delivre.

Les enquetes publiques ont ete programmees en septembre a
Anderlecht et en novembre a Saint-Gilles. La seance de concertation
a eu lieu le 15 decembre. Le dossier est a 1'examen au sein de
1'administration de 1'AATL.

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

Kabinet en administratie • Milieuzorg.

Eike organisatie gebruikt en verbruikt erg veel kantoorbe-
nodigdheden. In eenzelfde gamma blijken kantoorbenodigdheden

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

Cabinet et administration - respect de I'environnement.

Chaque organisation utilise et consomme un nombre important
de fournitures de bureau. Dans une meme gamme, la pollution



4632 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 24 februari 1995 (nr. 49)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 24 fevrier 1995 (n° 49)

nogal sterk uiteen te lopen in de milieubelasting die ze in de produk-
tie-, gebruiks- 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.

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;

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 bu-
reau-accessoires, overbureau-artikelen en opbergbenodigdheden,
langs schrijfbenodigdheden en papier voor verschillende
kantoorfuncties tot kantoorapparatuur zoals fotocopieer-
apparaten, computers, printers en hun bijbehoren zoals toner-
cartridges.

Kan de heer Staatssecretaris mij mededelen:

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

Zoja, sinds hoelang heeft die persoon deze verantwoordelijkheid
al?

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

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

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

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

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte raadslid deel
ik hem mede:

1 ° dat ik de econoom van het Kabinet gevraagd heb ervoor te zorgen
dat zoveel mogelijk gerecycleerde of recycleerbare produkten
gebruikt worden;

2° dat het kantoorafval gesorteerd wordt door «Net Brussel» om in
de recyclagelijnen geintegreerd te worden, overeenkomstig het
Afvalstoffenplan.

qu'entrainent 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.

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

a) en designant un responsable interne du respect de 1'environ-
nement;

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 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.

Le secretaire d'etat peut-il me dire:

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

Si tel est le cas, depuis quand cette personne exerce-t-elle cette
responsabilit6?

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

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

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

Reponse: En reponse a sa question, je tiens a signaler a 1'honorable
membre:

1° quej'ai charge 1'econome du Cabinet de veiller a 1'utilisation
maximalede produits recycles ou recyclables;

2° que les dechets de bureau sont tries et confi6s a «Bruxelles-
Proprete» afin d'etre inseres dans les filieres de recyclage, en
application du Plan Dechets.
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,

OpenbaarAmbt
en Externe Betrekkingen

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

Evaliiatie van de nodeii voor de verzorging van zwaar verbran-
den in het Gewest en coSrdinatie metde twee andere Gewesten 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 emst van hun geval naar de verschillende
gespecialiseerde Brusselse instellingen, het centrum van Neder-over-
Heembeek en de andere centra voor zwaarverbranden in Vlaanderen
enWallonie?

Antwoord: Ik kan het geachte raadslid meedelen dat bij een ramp
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mettalrijke zwaar verbranden,
deze patienten in een eerste faze door hetMilitair Hospitaal Koningin
Astrid (MH) te Neder-over-Heembeek zullen verzorgd worden.
Het Brandwondencentrum van het Militair Hospitaal beschikt over
een capaciteit van 32 bedden, op een totaal van 78 bedden voorgans
het land.

Deze eerste regulatie op het terrein wordt uitgevoerd door de
medische structuur (gespecialiseerde arisen inzake brandwonden
voor het MH en de arisen van de MUG-diensten) die in werking
treedt binnen het kader van het medische rampenplan voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In een tweede faze, wanneer de aanvoer van zwaarverbranden de
capaciteit van het MH overstijgt, treedt de Nationale Centrale voor
Brandwondenbedden in werking. Die Centrale groepeert sinds 1991
alle Belgische brandwondencentra en is gevestigd in het Brand-
wondencentra van het MH.

Zij verstrekt informatie aan de brandwondencentra van het land
en vraagt hen zich klaar te houden voor de opvang van slachtoffers.
Zij verspreidt de patienten over de overige Belgische centra in functie
van hun beschikbaarheid en desnoods naar het buitenland waarvan
zij de opvangmogelijkheden kent.

De organisatie van secundaire transporten tussen het MH en de
andere brandwondencentra wordt waargenomen door de medische
ploegen van het Brandwondencentrum van het MH. Voor deze
transporten kan het MH eventueel een beroep doen op de heli's van
de Luchtmacht te Koksijde.

De regelmatige controle en evaluatie van de nationale middelen
inzake behandeling van zwaarverbranden wordt eveneens waarge-
nomen door deze Centrale.

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

et des Relations exterieures

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

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

Qui r6alise 1'evaluation reguliere des besoins concernant les soins
aux grands brules et qui coordonnerait la repartition et les trans-
ports des victimes suivant la gravity 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?

Reponse: Je peux communiquer ̂  1'honorable conseiller qu'en cas
de catastrophe entramant de nombreux brules graves en Region de
Bruxelles-Capitale, la plupart des patients sont d'abord pris en
charge par I'Hopital Militaire Reine Astrid (HMRA) & Neder-over-
Heembeek, dont Ie Centre des Brules dispose d'une capacite de 32
lits, pour un total de 78 lits specialises repartis sur la totality du
territoire national.

Cette premiere regulation sur Ie terrain se fait par Ie biais de la
structure medicale (medecins specialistes en brulures de 1'HMRA
et medecins des SAMU) qui entre en action dans Ie cadre du plan
des secours medicaux pour la Region de Bruxelles-Capitale en cas
de catastrophe.

Dans un deuxieme temps, en cas d'afflux de brule.s graves
depassant la capacite de traitement de 1'HMRA, la Centrale nationale
des Lits de brules, regroupant tous les centres de brules beiges
depuis 1991, et installee au Centre des Brules de 1'HMRA entre en
action.

Elle informe les centres des brules du pays et leur demande de se
preparer a accueillir les victimes. Elle repartit les patients sur les
autres centres beiges en fonction de leurs disponibilite.s et deborde
au besoin sur 1'etranger, dont elle connaTt les potentialites.

reorganisation des transports secondaires entre 1'HMRA et les
autres centres est assuree par les equipes du Centre des brules de
1'HMRA, en faisant eventuellement appel aux helicopteres lourds
de la Force Aerienne stationnes a Koksijde.

Une evaluation reguliere des capacites nationales en matiere de
traitement des grands brules est egalement realisee par cette Centrale.

579
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leeftnilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

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

Het lot van het postkantoor aan de Kortenberglaan.

Het postkantoor aan de Kortenberglaan, in modernistisch-
kubistische stiji, is typisch voor de stiji van de na-oorlogse openbare
uitrustingen in Brussel. Ondanks het feit dat de architecturale waarde
ervan niet in twijfel wordt getrokken, zou dit gebouw weldra toch
worden gesloopt.

Dit opmerkelijk voorbeeld van Belgisch modernisme valt niet
binnen het toepassingsgebied van de toekomstige ordonnantie
betreffende de bescherming van het erfgoed, niet alleen wegens de
datum van constructie (1937, terwiji de ordonnantie slechts
betrekking heeft op gebouwen van voor 1932), maar eveneens wegens
zijn statuut als gebouw van de Staat.

In juni 1993 was de Commissie voor Monumenten en Land-
schappen nochtans van oordeel dat dit gebouw diende te worden
bewaard, zonder te worden beschermd. Het werd weliswaar op de
bewaarlijst (waarin in de nieuwe ordonnantie wordt voorzien)
ingeschreven in categorie 3, "opmerkelijke gebouwen", doch dit
volstond blijkbaar niet om het van de sloophamer te redden.

Anderzijds toont een petitie met ongeveer 3000 handtekeningen
om het gebouw te bewaren duidelijk aan de Brusselse burger het
wenst bewaard te zien.

Dit postkantoor lijkt niet alleen veroordeeld, het gevaar blijkt
nog groter dan we dachten. In haar persmededeling van 30 oktober
1994 wijst de vereniging "Petitions-Patrimoine" erop dat de prachtige
glasramen in de loketzaal reeds zijn weggehaald en dat het gebouw
dus wellicht een dezer dagen wordt gesloopt.

Kan de Minister me meedelen:

- waarom hij geen enkele maatregel heeft getroffen om dit gebouw
werkelijk te beschermen?

- waarom hij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid die
wordt geboden in artikel 1 van de wet van 12 januari 1993
betreffende een vorderingsrecht inzake de bescherming van het
leefmilieu, dat bepaalt:

"Onverminderd de bevoegdheid van andere rechtscolleges op
basis van andere wetsbepalingen, stelt de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van de procureur des
Konings, van een administratieve overheid of van een rechts-
persoon zoals omschreven in artikel 2, het bestaan vast van een
zeifs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke
inbreuk is of een ernstige dreiging vomit voor een inbreuk of een
of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, veror-
deningen of besluiten betreffende de bescherming van het
leefmilieu.

Hij kan de staking bevelen van handelingen waarvan de uitvoering
reeds is begonnen of maatregelen opieggen ter preventie van de
uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het leefmilieu.

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° 319 de Mme Marie Nag}' du 7 novembre 1994

(Fr.):

Le sort du bureau de Paste de V avenue Cortenbergh.

Le bureau de Poste situe avenue de Cortenbergh, de style
moderniste-cubiste, est un exemple tout a fait caracteristique des
equipements publics de 1'immediat apres-guerre a Bruxelles. Mais,
malgre sa valeur architecturale attestee, ce batiment semble condamne
a etre demoli prochainement.

Ce temoin remarquable du modernisme beige se trouve exclu du
champ d'application de la future ordonnance de protection du
patrimoine, non seulement a cause de la date de sa construction
(1937,1'ordonnance ne concerne que les batiment datant d'avant
1932) mais egalement de par son statut de batiment d'Etat.

Enjuin 1993, la Commission des monuments et sites estimait
pourtant que ce batiment meritait d'etre protege, sans toutefois etre
classe. Son inscription sur la liste de sauvegarde (prevue par la
nouvelle ordonnance) en categorie 3 "remarquable" n'a apparemment
pas suffi a le mettre hors de danger.

D'autre part, une petition, qui a recueilli pres de 3.000 signa-
tures en faveur de la sauvegarde du batiment atteste clairement la
volonte des citoyens bruxellois de le voir preserv6.

Non seulement ce bureau de Poste semble condamne, mais le
danger paraTt plus imminent encore que nous ne le craignions. En
effet, dans son communique du 30 octobre 1994, 1'Association
petitions-patrimoine signale que les magni Piques vitraux de la salle
des guichets ont deja ete enleves, et que la demolition du batiment
interviendra vraisemblablement dans les prochains jours.

Le ministre peut-il me dire:

- pourquoi il n'a entrepris aucune mesure de protection effective
pour le batiment?

- pourquoi il n'a pas fait usage de la possibility d' invoquer 1'article
1" de la loi du 12janvier 1993 concernant le droit d'action en
matiere de protection de l'environnement;je cite:

«Sans prejudice des competences d'autresjuridictions en vertu
d'autres dispositions legales, le president du tribunal de premiere
instance, a la requete du procureur du Roi, d'une autorite admi-
nistrative ou d'une personne morale telle que definie a 1'article 2,
constate 1'existence d'un acte meme penalement reprime,
constituant une violation manifeste ou une menace grave de vio-
lation d'une ou de plusieurs dispositions des lois, decrets, ordon-
nances, reglements ou arretes relatifs a la protection de 1'environ-
nement.

II peut ordonner la cessation d'actes qui ont forme un com-
mencement d'execution ou imposerdes mesures visant a prevenir
1'executfon de ces actes ou a empecher des dommages a 1'environ-
nement.
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Voor elk debat over de grond van de zaak moet een verzoenings-
poging plaatshebben."

- waarom hij dit gebouw niet heeft beschermd?

- wat de werkelijke gevolgen zij n van de inschrij ving op de bewaar-
lijst?

Antwoord: Het geachte lid vergeet in haar vraag te vermelden dat
de Stad Brussel, in wiens College toen een lid van haar partij zetelde,
al op 26juni 1992 een stedebouwkundige vergunning afgeleverd
heeft.

Toen ik op 25 januari 1993 door dit College op de hoogte gebracht
werd van het gevaar dat dit gebouw boven het hoofd hing, evenwel
zonder vermelding van de reeds afgeleverde stedebouwkundige
vergunning, heb ik de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen verzocht om zich dit dossier meester te maken.

Even ter herinnering, op dit ogenblik kon het initiatief tot
bescherming slechts uitgaan van de Stad (die dat niet deed) of van de
Commissie.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
stelde op 19 augustus 1993 de inschrijving op de toekomende
bewaarlijst voor (in werking getreden op 1 november 1993) en niet
de bescherming vermits het gebouw deel uitmaakte van vooroorlogse
«wijkuitrustingen» wiens interieural grondige wijzigingen te verduren
kreeg.

Ik herinner het geachte lid er ook aan dat de stedebouwkundige
vergunning niet enkel afgeleverd maar eveneens gedeeltelijk uitgevoerd
werd, dat er geen reden was om over te gaan tot de bescherming
vermits de Commissie dat niet voorstelde en dat de bewaarlijst pas
anderhalfjaar na aflevering van de stedebouwkundige vergunning
door de Stad in werking trad.

Wat betreft het aangehaalde artikel van de wet van 12 januari
1993, dit is in dit geval niet van toepassing.

Avant tout debat au fond, une tentative de conciliation aura
lieu.»

- pourquoi il n'a pas classe Ie batiment?

- quelle est la portee reelle de 1'inscription sur une liste de sauve-
garde?

Reponse: L'honorable membre oublie de mentionner dans sa ques-
tion que, des Ie 26 juin 1992, la Ville de Bruxelles au College de
laquelle siegeait alors un membre de son parti, avait delivre un permis
d'urbanisme.

Quandj'ai ete averti des menaces parcelui-ci, Ie 25janvier 1993,
sans qu'on ne me signale que Ie permis d'urbanisme avait dej^ ete
delivre, j'ai demand^ a la Commission Royale des Monuments et
des Sites de se saisir de ce dossier.

Pour rappel, a ce moment, 1'initiative du classement ne pouvait
emaner que de la Ville (qui ne 1'a pas fait) ou de la Commission.

La Commission royale des monuments et des sites a propose Ie
19 aoflt 19931'inscription sur la future liste de sauvegarde (entree en
application Ie 1" novembre 1993) et pas Ie classement. Ie batiment
faisant partie des •xequipements de quartier» de 1'avant-guerre et
ayant ete deja modifie energiquement a 1'interieur.

Je rappelle a 1'honorable membre que Ie permis d'urbanisme avait
ete non seulement delivre mais aussi partiellement execute, qu'il n'y
avait pas de raison de classer puisque la Commission ne Ie proposait
pas et que la liste de sauvegarde est entree en application un an et
demi apres la delivrance du permis d'urbanisme par la Ville.

Quant a 1'article evoque de la loi du 12janvier 1993, il ne s'applique
pas dans ce cas-ci.

Vraag nr. 325 van mevrouw Marie Nagy d.d. 19 december 1994
(Fr.):

De reden voor het inhouden van de subsidies dan de Archives
d'Architecture Moderne (AAM).

In uw antwoord op mijn jongste schriftelijke vraag (nr. 316)
heeft u het over een regeringsbesluit van 1992 om de Archives een
subsidie toe te kennen. In een brief van 2 maart 1992 deelt u mee dat
de raad van bestuur van de AAM van oordeel was dat men de
voorwaarden in dit besluit niet kon aanvaarden. De vereniging zou
zich ertoe moeten verbinden (5 verbintenissen) om:

- fondsen van architecten bestaande uit boeken, tijdschriften,
grafische documenten, foto's en meubilairstukken te verzamelen;

- over te gaan tot de klassering, de inventarisatie en de restauratie
van deze documenten betreffende het Brussels erfgoed en er de
goede werking van het raadplegingscentrum te verzekeren voor
het publiek. Inzake inventarissen zullen de inventarissen van de
fondsen die haar toevertrouwd werden v66r 1 januari 1992, ten
laatste eind '93 gepubliceerd worden;

Question n° 325 de Mme Marie Nagy du 19 decembre 1994
Fr.):

La raison du non-versementdes subsides aux Archives d'Archi-
tectiire Moderne (AAM).

Dans votre reponse a ma derniere question ecrite (n° 316), vous
faites etat d'un arrete pris en 1992 par Ie Gouvernement afin
d'octroyer une subvention aux Archives. Vous precisez que, dans
une lettre datee du 2 mars 1993, Ie Conseil d'administration des
AAM a estim6 ne pas pouvoir accepter les conditions avancees par
cet arrete. Ces conditions, au nombre de cinq, etaient:

- de recolter des fonds d'architectes consistant en livres, revues,
documents graphiques, photos, pieces de mobilier;

- de proceder a leur classement, a 1'inventaire et a la restauration de
ces documents relatifs au patrimoine bruxellois et d'assurer Ie
bon fonctionnement du centre de consultation par Ie public. En
matiere d'inventaires, les inventaires des fonds confies avant Ie
fjanvier 1992 seront publics pour fin 1993 au plus tard;
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- over te gaan tot studies en onderzoeken betreffende de opwaar-
dering van deze documenten die in het bijzonder de voorbereiding
van de volgende delen van de catalogus vandfrverzarneling^n-het
opstellen van biografische nota's van architecten omvatten;

- deel te nemen, wanneer ze uitgenodigd wordt, aan de door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgerichte werkgroep die als
doel heeft de modaliteiten tot overdracht naar het Gewest uit te
werken van de fondsen die alle grafische documenten omvatten
alsook voorwerpen en geschriften, foto's en inventarissen teneinde
over te gaan tot de definitieve overgang in de eerste helft van
1993;

- aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een precies werkplan
overhandigen van alle personeelsleden van de vereniging die
aangesteld zijn voorbetoelaagbare taken.

Anderzijds preciseert u dat er voor 1993 en 1994 geen besluit
werd genomen betreffende de toekenning van een toelage aan de
Archives, daar er over vier punten geen akkoord werd bereikt:

- de garantie dat de verzamelingen niet verkocht worden;

- het nazicht van de boekhouding door een bedrijfsrevisor, de
verwezenlijking van een boekhoudkundige audit en het aannemen
van een boekhoudkundig plan;

- het vastleggen van een kalender voor de inventaris van de
verzamelingen;

- de garantie dat de DAC'er gebruikt wordt voor het beoogde doel.

Het blijkt dat deze vier nieuwe voorwaarden totaal ofbijna totaa]
verschillen van de vijf voorwaarden waaraan de vereniging voorheen
moest voldoen om van het Gewest een toelage te ontvangen, in het
bijzonder de voorwaarde die aan de basis lag van de weigering van de
raad van bestuur van de AAM, nl. de definitieve overdracht van de
verzamelingen.

Kan de Minister me zeggen of hij van de AAM een antwoord
heeft ontvangen op de tweede reeks voorwaarden voor 1993 en
1994?

Anhvoord: Het geachte lid brengt op subtiele wijze 2 documenten
met elkaar in verband waarvan het laatste 22 maanden na het eerste
opgesteld werd, te weten het Regeringsbesluit houdende toekenning
van een toelage aan de v.z.w. voor 1992 (besluit van 28 januari
1993) en mijn antwoord op haar vraag nr. 316 (van 22 november
1994).

Vermits de v.z.w. de toelage voor 1992 geweigerd heeft vonden
erin 1992 en 1993 gesprekken met haar plaats. Daaruit kwamen de
vier grote twistpunten naar voren waarover, mijn inziens, garanties
moet verkregen worden in hetbelang van de overheid en de verzame-
lingen. Het betreft:

- de garantie tot onvervreemdbaarheid van de verzamelingen;

- nazicht van de boekhouding door een bedrijfsrevisor, een
boekhoudkundige audit en het aannemen van een boekhoudkundig
plan;

- het opmaken van een tijdsschema voorde inventarisering van de
verzamelingen;

de proceder a des etudes et recherches relatives a la mise en
valeur de ces documents comprenant tout specialement la
preparation des volumes suivants du catalogue des collections et
la redaction de notices bibliographiques d'architectes;

de participer, quand elle y sera invitee, au groupe de travail mis
sur pied par la Region de Bruxelles-Capitale, ayant pour but de
fixer les modalites de transfert des fonds comprenant tous les
documents graphiques, objets et ecrits, les livres et revues, pho-
tos et inventaires a la Region afin de proceder au transfert definitif
dans Ie courant de 1'annee 1993;

- de fournir a la Region de Bruxelles-Capitale un plan precis du
travail de chacun des membres du personnel de ('association
affecte aux t^ches subsidiables.

D'autre part, vous precisez que pour les annees 1993 et 1994, il
n'y a pas eu d'arrete accordant une subvention aux Archives car un
accord n'avait pu etre obtenu sur quatre points:

- la garantie de 1'inalienabilite des collections;

- la v6rification de la comptabilite par un reviseur d'entreprises, la
r6alisation d'un audit comptable et 1'adoption d'un plan compta-
ble;

- la fixation d'un calendrier pour 1'inventorisation des collections;

- la garantie de 1'utilisation du TCT a 1'objet prevu.

II apparaTt que ces quatre nouvelles conditions n'ont plus rien a
voir ou presque avec les cinq precedemment imposees a 1'association
en echange de 1'octroi de subsides de la Region, en particulier la
conditions qui etait a 1'origine du refus du Conseil d'administration
des AAM, a savoir Ie transfert definitif des collections.

Le ministre peut-il me dire s'il a recu une reponse des AAM a
cette deuxieme serie de conditions, concernant les annees 1993 et
1994?

Reponse: L'honorable membre rapproche subtilementdes docu-
ments remontant a 22 mois 1'un de 1'autre a savoir 1'arrete du gouver-
nement octroyant une subvention a 1'a.s.b.l. pour 1992 (arrete du 28
janvier 1993) et ma reponse a sa question n° 316 (du 22 novembre
1994).

L'a.s.b.l. ayant refuse la subvention 1992, des discussions ont eu
lieu avec celle-ci durant 1'annee 1992 et 1993.11enaresultequeles
quatre grands points sur lesquels il m'apparaTt indispensable d'avoir
toutes les assurances dans I'interfit des pouvoirs publics et des
collections sont:

- la garantie d'inalienabilite des collections;

- la verification de la comptabilite par un reviseur d'entreprise, la
realisation d'un audit comptable et 1'adoption d'un plan
comptable;

- la fixation d'un calendrier pour 1'inventorisation des collections;
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- de garantie dat de DAC'er voor het overeengekomen doel gebruikt
wordt.

Het is bovendien onjuist te beweren dat deze voorwaarden niets
te zien hebben met de bepalingen van het besluit.

Zeggende dat zij bovenvermelde bepalingen aanneemt gafde v.z.w.
tot op heden niet op afdoende wijze te kennen met weike middelen
zij dit zai doen.

- la garantie de 1'utilisation du TCT a 1'objet prevu.

II est en outre erron6 de dire que ces conditions n'ont plus rien a
voir avec les prescriptions de 1'arrete,

Actuellement, tout en disant accepter les clauses susdites, 1'a.s.b.l.
n'a pas encore indique de maniere satisfaisante par quels moyens
elle compte Ie faire.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°

ZAAKREGISTER - SOMMAIRE PAR OBJET

Voorwerp
iteur -

Objet
Auteur

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

Voorzitter en Minister belast met Ruimtclijke Ordening, de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling
President et Ministre de 1'Anienagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

19.12.1990

1. 2.1991

27. 3.1991

241 Bernard Clerfayt o Simultaanvertalingtijdensgemeenteraden.
Traduction simultanee des debats lors des conseils communaux.

262 Jean-Pierre Cornelissen o Vernieuwing van hetstadsweefsel.- Subsidies van de Executieve.
Renovation du tissu urbain. - Subventions accordees par 1'Executif.

297 Stephane de Lobkowicz o Organogramvandeafdelinginformaticaindeverschillendegemeenten.
Organigramme du personnel charge du departement de 1'informatique

dans les differentes communes.

12. 9.1991

8.10.1991

369

388

Stephane de Lobkowicz * Onderzoeksopdrachten.
Missions d'etudes.

Stephane de Lobkowicz o Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St.-Gillis.
Renovation d'immeubles isoles & St.-Gilles.

11.12.1991 418

21. 5. 1992 476

14.10.1992

15. 2.1993

24. 5.1993

24. 6.1993

533

593

628

654

Walter Vandenbossche

DolfCauwelier

Andre Drouart

Bernard Clerfayt

Jacques Simonet

Walter Vandenbossche

o Renovatie- en saneringspremies.
Primes a la renovation et a 1'assainissement.

* Studie- en Onderzoeksopdrachten door exteme organisaties.
Etudes et recherches confides a des organismes exterieurs.

o De gewestelijke subsidies voor de gemeenten.
Les subsides regionaux aux communes.

* 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.

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. - Taal-
aanhorigheden.

ACS employes dans les communes bruxelloises. - R61e linguistique.

5. 7.1993 661 Michiel Vandenbussche * Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. - Aantal geschorste en vernietigde benoemingen.

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

5. 7.1993 662 Michiel Vandenbussche * Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. - Pariteit afdelingschef en 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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Datum Vraagnr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

5. 7.1993 663 Michiel Vandenbussche

5. 7.1993 664 Michiel Vandenbussche

5. 7.1993 665 Michiel Vandenbussche

3.11.1993 705 OlivierMaingain

15.12.1993 713 Andre Drouart

14.12.1993 716 Alain Adriaens

21.12.1993 719 Annick de Ville
de Goyet

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. - Gesubsidieerde contractuelen. 4568

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

Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. - Toegang voor niet-Belgen tot betrekkingen bij
gemeentebesturen. 4568

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 Hoofdste-
delijk Gewest. - Contractuele personeelsleden voor de integratie-
projecten. 4568

Application de la legislation linguistique dans les communes de la
Region de Bruxelles-Capitale. - Membres du personnel contractuels
engag6s dans Ie cadre de projets d'integration.

Lijst van de adviescommissies en -raden opgericht bij het departement. 4568
Liste des commissions et conseils consultatifs institues aupres du

departement.

Analyse van de kosten per sector en per dienst van de gemeenten
uitgevoerd door het Kabinet. 4569

Analyse des couts par secteur et service des communes effectues par Ie
Cabinet.

Gewestelijke steun voorde aankoop van leegstaande gebouwen verleend
aan vijf gemeenten. 4569

Aides regionales ^ 1'acquisition d'immeubles abandonnes accordees ^
cinq communes.

De maatregelen om de culturele functie van de Brusselse bioscopen te
behouden. 4569

Les mesures prises pour maintenir la fonction culturelle des cinemas a
Bruxelles.

4.11.1993 723 Walter Vandenbossche

22. 2.1994 732 Philippe Smits

9. 3.1994 738 Andre Drouart

10. 3.1994 739 Walter Vandenbossche

* Nieuwe inkomsten 1994 "dode hand" van gebouwen van de federate
overheid. 4569

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

* Huidige werkzaamheden van de adviesraad voor alle gehandicapten en
mogelijke subsidies van de gemeenten. 4569

Travaux en cours du "Conseil consultatif concernant tous les handica-
pes" et possibility de subsides en provenance des communes.

** De huurprijzen van de woningen die de gemeente toebehoren en die
vemieuwd werden ten laste van het Gewest. 4599

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. 4569
Augmentation des demandes d'avis adressees au Conseil d'Etat selon

la procedure d'urgence.



- VragenenAntwoorden-BrusselseHoofdstedelijkeRaad-24februari 1995 (nr.49)
4640 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 24 fevrier 1995 (n° 49)

Datum Vraagnr. Voorwerp Bladzijde
- - Auteur - -

Date Question n° Objet Page

* Vraagzonderantwoord * Question sans reponse
0 Vraagmetvooriopigantwoord ° Question avec reponse provisoire
** Vraag met antwoord ** Question avec reponse

17. 3.1994 742 Walter Vandenbossche * Aantal gehandicapten tewerkgesteld in het departement van de Minister-
Voorzitter, 4570

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

22. 3.1994 744 Walter Vandenbossche * Informatiecampagnes van het departement. 4570
Campagnes d'information du departement.

15.4.1994 749 Marie Nagy ° Door Schaarbeek aangevraagde stedebouwkundige vergunning voor de
bouw van een politiecommissariaat. 4594

Permis d'urbanisme introduit par Schaerbeek en vue de la construction
d'un commissariat de police.

30. 5.1994 756 Marie Nagy ** Inkomensverlies voor de Havenmaatschappij door de verandering van
bestemmingvanhetBeco-dok. 4600

Le manque ^ gagner pour la Societe du Port entratne par Ie changement
d'affectation du Bassin Beco.

18. 5.1994 760 Philippe Debry * Noodzaak tot het opstellen van een bijzonder bestemmingsplan alvorens
een gebied met mimmumprogramma te urbaniseren. 4570

Necessity d'elaborer un PPAS avant d'urbaniser une ZPM.

26. 5.1994 763 Walter Vandenbossche * Leegstaandelandbouwbedrijven.-Bewoningendoorniet-landbouwers. 4570
Exploitations agricoles inoccupees - Occupation par des non-agricul-

teurs.

9. 6.1994 764 Andre Drouart ** De veiligheid rond het metrostation Clemenceau. 4601
La securite aux alentours de la station de metro Clemenceau.

14.7.1994 771 Andre Drouart ° De subsidies aan de v.z.w.'s. 4594
Les subventions aux a.s.b.l.

12.9.1994 775 Francois Roelants * Bezoek van de Voorzitter van het Europees Parlement. 4570
du Vivier Visite du President du Parlement europeen.

14. 7.1994 777 MagdeleineWillame ° Universitaire studies besteld door het kabinet. 4595
Etudes universitaires commandees par le cabinet.

19. 7.1994 782 DolfCauwelier * Deactiviteitenvanhet«gewestelijkBegeleidingscomiteRuimteBrussel-
Europa». 4570

Les activites du «Comite d'accompagnement regional Espace Bruxelles-
Europe».

7.11.1994 783 Walter Vandenbossche * Kabinet en administratie - Milieuzorg. 4571
Cabinet et administration - respect de 1'environnement.

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. 4571

22.11.1994 789 OlivierMaingain ° Loonschalen voor de premies van deleden van de gemeentelijke politic. 4595
Baremes des primes aux agents des polices communales.

18.11.1994 790 Stephane de Lobkowicz * Doortrekken van de Wagenstraat. 4571
Ouverture de la rue du Wagon.



Vragen en Antwoorden - Bmsselse Hoofdstedelijke Raad - 24 februari 1995 (nr. 49) ^A 1
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 24 fevrier 1995 (n° 49)

Datum Vraagnr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp Bladzijde

Objet Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

22.11.1994 791 Andre Monteyne

28.11.1994 792 Walter Vandenbossche

16.12.1994 793 Annick de Ville
de Goyet

19.12.1994 794 JeanDemannez

795 OlivierMaingain

20. 1.1995 796 Brigitte Grouwels

23. 1.1995 797 Walter Vandenbossche

23. 1.1995 798 Andre Drouart

23. 1.1995 799 Andre Drouart

23. 1.1995 800 Andre Drouart

23. 1.1995 801 Andre Drouart

23. 1.1995 802 Andre Drouart

23. 1.1995 803 Andre Drouart

27. 1.1995 804 Andre Drouart

23. 1.1995 805 MarieNagy

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

0 Eentalig onthaal van het publiek ter gelegenheid van de tentoonstelling
Amedee Lynen in het Charlier museum. 4595

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

** De gemeentelijke v.z.w.'s. 4602
Les a.s.b.l. communales.

** De verdeling van de kunstwerken en het erfgoed van de provincie Brabant. 4602
Repartition des oeuvres d'art et du patrimoine de la Province de Brabant.

** Controle op de publiekrechtelijke rechtspersonen. 4603
Contrfile sur les societes de droit public.

** Het derde arbeidscircuit (DAC). 4604
Regime TCT.

* Bekendmaking van de werkaanbiedingen van de twee andere gewesten in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4571

Publication en Region de Bruxelles-Capitale des offres d'emploi des deux
autres regions.

* Toepassing van artikel 10 van de gemeentewet. 4571
Application de 1'article 10 de la loi communale.

** De gesubsidieerde gemeentelijke sportinfrastructuur. 4605
Les infrastructures sportives communales subsidises.

* De financiele regeling van het Herfinancieringsfonds voor de gemeentelijke
thesaurien. 4572

Le reglement financier du Fonds d'aide au redressement financier des
communes.

* De overdracht van de aandelen van de Provincie Brabant in de intercom-
munales. 4572

Le transfert des parts de la Province de Brabant dans les intercommunales.

0 De overheveling van het personeel van de Provincie Brabant. 4595
La reaffectation du personnel de la Province de Brabant.

* Delijstvandeomzendbrievenaandegemeenten. 4572
La liste des circulaires envoyees aux communes.

* De nieuwe beheerorganen van de intercommunales. 4573
La mise en place des organes de gestion des intercommunales.

* De niet-toepassing van een gemeenschapsdecreet in de Brusselse gemeen-
ten. 4573

La non-application d'un decret communautaire dans les communes bruxel-
loises.

** Het samenwerkingsakkoord voor de werken rondom het Zuidstation en
het Noordstation. 4607

L'accord de cooperation relatif aux travaux aux abords des gares de
Bruxelles-Midi et Bruxelles Nord.
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Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

27. 1.1995 806 Brigitte Grouwels

27. 1.1995 807 Philippe Debry

27. 1.1995 808 Philippe Debry

27. 1.1995 809 Philippe Debry

27. 1.1995 810 Evelyne Huytebroeck

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* Afgevaardigden van de Brusslse gemeenten in de v.z.w.'s en intercom-
munales. 4573

Les representants des communes bruxelloises au sein des a.s.b.l. et des
intercommunales.

* Toepassing van het ontwerp van GewOP inzake stedebouwkundige lasten. 4573
Application du projet de PRD en matiere de charges d'urbanisme.

0 Verkoop van een terrein in Anderlecht voor een handelscentrum. 4596
Vente d'un terrain a Anderlecht pour un centre commercial.

* De afgifte van een bouwvergunning zonder stedebouwkundige lasten. 4574
Octroi d'un permis de batir sans charge d'urbanisme.

* Het Brussels Museum van de Boekdrukkunst. 4575
Le musee de 1'imprimerie de Bruxelles.

Minister belast met Financien, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen
Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures

19. 7.1994

3. 1.1995

23. 1.1995

250 EricAndre

263 Stephane
de Lobkowicz

264 Michiel Vandenbussche

265 Andre Drouart

0 Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vacante betrekkingen
van adjunct-secretaris-generaal, directeur-generaal en inspecteur-
generaal - 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.

** De diensthoofden bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Chefs de service aupres du roinistere de la Region de Bruxelles-Capitale.

** Goedkeuring van internationale verdragen door het Gewest.
Approbation de traites internationaux par la Region.

* De overheveling van het personeel van de Provincie Brabant.
La reaffectation du personnel de la Province de Brabant.

Minister belast met Huisvesting, Leefinilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
Ministre du Logement, de I'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de I'Eau

29. 1.1992 124 Francois Roelants
du Vivier

24. 9.1992 174 Francois Roelants
du Vivier

21. 6.1993 265 AlainAdriaens

* Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe gebouwen.
Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvelles con-

structions.

* Installatie van regenwaterputten bij nieuwbouw.
Installation de citernes d'eau de pluie pour les nouvelles constructions.

* Aantal afbraken en constructies van woongebouwen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

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

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

30. 6.1993 271 AlainAdriaens

9. 3.1994 302 DolfCauwelier

16. 3.1994 308 SimonneCreyf

16. 3.1994 309 Walter Vandenbosssche

11. 5.1994 326 Brigitte Grouwels

7. 6.1994 329 Andre Drouart

18. 7.1994 336 MarieNagy

9. 8.1994 337 Francois Roelants
du Vivier

14. 9.1994 341 Magdeleine Willame

5.10.1994 342 MarieNagy

7.11.1994 344 Walter Vandenbossche

7.11.1994 345 Stephane de Lobkowicz

21.11.1994 346 AnnickdeVille
de Goyet

24.11.1994 348 Andre Drouart

12.12.1994 350 Serge de Patoul

19.12.1994 351 MarieNagy

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* De recycling van de banden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4576
Recyclage de pneus en Region de Bruxelles-Capitale.

* Europese verordening inzake het milieuauditsysteem - uitwerking van
de bijiagen en bevoegdheid van de gewesten. 4576

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. 4576

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

* Aantal gehandicapten tewerkgesteld in het departement van de minis-
ter. 4577

Nombre de handicapes employes dans Ie departement du ministre.

0 Evolutie van de kostprijs van nieuwe sociale woningen. 4597
Evolution du cout des nouveaux logements sociaux.

** Het gevolg dat wordt gegeven aan een klacht die bij het BIM werd
ingediend. 4610

Suivi d'une plainte adressee ^ 1'IBGE.

** De woonplaats van de leden van de adviescommissies. 4611
Lieu de domiciliation des membres des commissions consultatives.

* Door de Europese Unie gefinancierde projecten. 4577
Projets finances par 1'Union europeenne.

* Universitaire studies besteld door het kabinet. 4577
Etudes universitaires commandees par Ie cabinet.

** De werking van het Milieucollege. 4611
Le fonctionnement du college d'environnement.

** Kabinet en administratie - Milieuzorg. 4612
Cabinet et administration - respect de 1'environnement.

* Bestemming van de originelen van de stripverhalen uitgegeven door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4577

Affectation des originaux des bandes dessinees editees a 1'initiative de la
Region de Bruxelles-Capitale.

** Een cultureel project in de Daillykaserne. 4614
Projet culturel a la Caserne Dailly.

** Openbare hoorzittingen georganiseerd door het BIM. 4615
Auditions publiques organisees par 1'IBGE.

* Toename van het aantal vossen in het Hoofdstedelijk Gewest. 4577
Augmentation des renards en region bruxelloise.

** De verbrandingsovens in het Brussel Gewest. 4616
Les incinerateurs installes en Region bruxelloise.
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Datum Vraagnr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

20.12.1994 352 Andre Monteyne

11. 1.1995 353 MarieNagy

23. 1.1995 356 Walter Vandenbossche

20. 1.1995 357 Walter Vandenbossche

20. 1.1995 358 Walter Vandenbossche

23. 1.1995 359 Walter Vandenbossche

23. 1.1995 360 Walter Vandenbossche

23. 1.1995 361 Walter Vandenbossche

27. 1.1995 362 Walter Vandenbossche

30. 1.1995 363 Andre Drouart

1. 2.1995 364 Andre Drouart

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* Afspraken tussen het Brusselse en het Vlaamse Gewest betreffende het 4577
natuurbehoud in het Zonienwoud.

Accords entre les Regions bruxelloise et flamande relatifs a la conserva-
tion de la nature en Foret de Soignes.

** De werf voor het stormbekken van de Watermaelbeek. 4617
Le chantier du bassin d'orage du Watermaelbeek.

* Publicatie van de beslissingen van het Milieucollege. 4578
Publication des decisions du College d'environnement.

* Milieuinspectie. 4578
Inspection de 1'environnement.

* Courteaux-Fradis. 4580
Courteaux-Fradis.

* Milieuinspectie. 4580
Inspection de 1'environnement.

* Mileuinspectie. 4580
Inspection de 1'environnement.

* Milieuinspectie. 4581
Inspection de 1'environnement.

* Socialehuisvestingsmaatschappijen. 4581
Societes de logements sociaux.

* De financiering van het v.z.w. Zonnebloem. 4582
Le fmancement de 1'a.s.b.I. Tournesol.

* Het gunnen van de opdrachten voor het onderhoud van gewestelijke
groenvoorzieningen aan de onderneming Valenti. 4582

L'attribution des marches d'entretien d'espaces regionaux a la firme Valenti.

14. 7.1994 173 Andre Drouart

28.10.1994 179 Francois
Roelants du Vivier

7.11.1994 180 Walter Vandenbossche

16.11.1994 181 AlainAdriaens

Minister belast met Economic
Ministre de 1'Economie

** De subsidies aan de v.z.w.'s.
Subventions aux a.s.b.l.

* 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 ^ 1'investissement en matiere d'environnement dans le
cadre de 1'ordonnance du P'juillet 1993 concernant la promotion de
1'expansion economique.

* Kabinet en administratie - Milieuzorg.
Cabinet et administration - respect de 1'environnement.

* Het aan de Technopool toevertrouwde project «ziekenhuisafval».
Projet «Dechets hospitaliers» confie a la Technopole.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

1.12.1994 183 DolfCauwelier

1.121.1994 184 DolfCauwelier

8.12.1994 185 Walter Vandenbossche

16.12.1994 188 Walter Vandenbossche

16.12.1994 189 Walter Vandenbossche

16.12.1994 191 Marc Cools

16. 1.1995 192 PaulGaland

27. 1.1995 193 MarieNagy

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* Regeringscommissaris bij de GIMB. 4583
Commissaire du gouvernement aupres de la SRIB.

* Onverenigbaarheden voor lidmaatschap van raad van bestuur en
directiecomite van de GIMB. 4584

Incompatibilites de la fonction d'administrateur ou de membre du comit6
de direction de la SRIB.

* Op regelmatige tijdstippen worden de raadsleden op de hoogte gehouden
van de acties weike Technopool ontwikkelt. 4584

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

* Subsidie aan de v.z.w. Indutec. 4584
Subvention a 1'a.s.b.l. Indutec.

* V.z.w. Nieuwe Ondememingen. 4584
A.s.b.l. nouvelles entreprises.

* De Kamers voor Ambachten en Neringen. 45 84
Les Chambres des metiers et negoces.

** De indiensttreding van de handelsattaches van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de eerste balans van de samenwerking met de handelsattaches
van de twee andere Gewesten. 4620

Le caractere operationnel de 1'ensemble des attaches commerciaux de la
Region de Bruxelles-Capitale et 1" bilan de la cooperation avec les
attaches commerciaux des 2 autres regions.

** Aanvraag tot stedebouwkundige vergunning van de GIMB. 4621
Demande d'urbanisme de la SRIB.

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

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.

4585

15. 4.1994 483 Brigitte Grouwels

19. 4.1994 485 Thierry de Looz-
Corswarem

20. 4.1994 487 Jacques Simonet

0 Leegstaande gebouwen onder de bevoegdheid van de Minister.
Bailments inoccupes relevant de la competence du ministre.

* Bedrag van de honoraria betaald aan de advocaten en aan dejuridische
adviesbureaus sedert 1989.

Montant des honoraires payes aux avocats et bureaux juridiques depuis
1989.

0 Werken ter versteviging van de Gerijbrug voor de komst van de HST.
Travaux de renforcement du pont du Charroi pour 1'amvee du TGV.

4597

4585

4597



4646 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 24 februari 1995 (nr. 49)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 24 fevrier 1995 (n° 49)

Datum Vraagnr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

9. 8.1994 501 Francois Roelants
du Vivier

2. 9.1994 502 Bernard GuiIIaume

26. 9.1994 508 Francois Roelants
du Vivier

27. 9.1994 510 Andre Drouart

27. 9.1994 511 PaulGaland

14.10.1994 513 AlainAdriaens

7.11.1994 516 Walter Vandenbossche

8.11.1994 518 MarieNagy

24.11.1994 521 Walter Vandenbossche

7.12.1994 522 Jean-Pierre Cornelissen

80.12.1994 523 MarieNagy

8.12.1994 524 Walter Vandenbossche

13.12.1994 525 Evelyne Huyteboeck

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* Door de Europese Unie gefinancierde projecten. 4585
Projets finances par 1'Union europeenne.

* De bovengrondse aanleg van het Jamblinne de Meux-plein en de verkeers-
hinder als gevolg van het uitschakelen van de verkeerslichten. 4585

L'amenagement en surface de la place de Jamblinne de Meux et pertur-
bations de la circulation engendrees par 1'arret des feux de signalisation.

** Schoolabonnementen-intergewestelijketariefbepaling. 4622
Abonnements scolaires - tarification interregionale.

** Gemeenschappelijk tarief voor de aanvullende MTB-abonnementen. 4622
L'integration tarifaire pour les abonnements MTB complementaires.

* De beschadiging van de wegen door overlagen voertuigen. 4585
Degradation des routes due aux vehicules surcharges.

* Het onderhoud van de groene ruimten langs de wegen. 4585
L'entretien des espaces verts routiers.

* Kabinet en administratie - Milieuzorg. 4586
Cabinet et administration - respect de i'environnement.

** De herinrichting van de Etterbeeksesteenweg. 4623
Reamenagement de la chaussee d'Etterbeek.

* Luizenmolenlaan te Anderlecht. 4586
Avenue du Luizenmolen a Anderlecht.

* Voorrang van het Nederlands op het Frans op sommige vervoerbewijzen
van de MIVB. 4586

Priorite du neerlandais sur Ie francais sur certains litres de transport de la
STIB.

** De veiligheid in de Wetstraat. 4624
La securite rue de la Loi.

* Publiciteit van prive-firma's langs de gewestwegen. 4586
Publicite de societes privees Ie long des voiries regionales.

* De hinder veroorzaakt door de nieuwe trams 2000 op het Vanderkindere-
plein. 4586

Nuisances causees par les nouveaux trams 2000 Place Vanderkindere.

526 Mane Nagy ** Het Belgisch nationaal programma voorde vennindering van de emissie
van COy

Le Programme National Beige de Reduction des Emissions de CO,.

10.12.1994 527 DolfCauwelier

29.12.1994 528 OlivierMaingain

12. 1.1995 529 Stephane
de Lobkowicz

** Gebruik van gerecycleerd materiaal voor openbare werken.
L'utilisation de materiaux recycles pour des travaux publics.

* Het taalgebruik bij de MIVB.
Emploi des langues a la STIB.

* Regeling van de verkeerslichten op de kruispunten van de Brugmannlaan.
Reglage des feux de circulation aux carrefours de I'avenue Brugmann.
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Datum Vraagnr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

12. 1.1995 530 Stephane
de Lobkowicz

23. 1.1995 531 Evelyne Huytebroeck

23. 1.1995 532 Evelyne Huytebroeck

27. 1.1995 533 AlainAdriaens

27. 1.1995 534 Marie Nagy

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* De slechte kwaliteit van de borden die onlangs doorhet Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest werden geplaatst. 4588

Mauvaise qualite des panneaux de signalisation places recemment par la
Region de Bruxelles-Capitale.

* De verhoogde boetes van de MIVB. 4588
Amendes plus severes a la STIB.

* De commentaar van de metrobestuurders op de bedelaars. 4589
Commentaires desobligeants des conducteurs de metro a propos des

mendiants

* Verbeteringvande«groenewandeling» inhetGewOP. 4589
Amelioration de la «promenade verte» prevue au PRD.

* Verantwoording voor de bouw van een tunnel onder de Leopold III laan
te Evere (vervolg). 4590

Justification de la construction d'un tunnel boulevard Leopold III a Evere
(suite).

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President

17. 3.1994

21.12.1994

16.12.1994

18.11.1993 119 Walter Vandenbossche

129 Jan De Berlangeer

26. 4.1994 136 Marie Nagy

3. 6.1994 142 Philippe Debry

18. 7.1994 149 Stephane de Lobkowicz

20.10.1994 155 Marie Nagy

7.11.1994 156 Walter Vandenbossche

157 AlainAdriaens

158 Annick de Ville
de Goyet

* Bedrag aan erelonen betaald aan advokaten. 4590
Montant des honoraires payes a des avocats.

0 Maatregelen t.a.v. het negatieve internationale imago van Brussel inzake
stadsreinheid. 4597

Mesures concernant 1'image de marque negative dont souffre Bruxelles,
au plan international, en matiere de proprete publique.

0 Stedebouwkundige vergunningen en attesten voor hotelprojecten afge-
geven tussen 1 juli 1989 en 17juli 1991. 4598

Permis et certificats d'urbanisme accordes a, des projets d'hotels entre
Ie l^juillet 1989 et Ie 17juillet 1991.

0 Toegekende verkavelingsvergunningen. 4598
Permis de lotir octroyes.

* Grootte, kwaliteit en prijs van de huisvuilzakken. 4590
Taille, qualite et prix des sacs pour la collecte des dechets menagers.

** De toekenning van een Stedebouwkundige vergunning aan de NMBS
voor de aanleg van parkeerplaatsen onder het huizenblok Cote d'or
(Frankrijk- en Barastraat). 4630

L'octroi d'un permis d'urbanisme a la SNCB pour la construction de
parkings sous I'Tlot Cote d'Or (rues de France et Bara).

** Kabinet en administratie - Milieuzorg. 4631
Cabinet et administration - Respect de 1'environnement.

* Het maken van bouwblokken met de slakken uit de verbrandingsoven. 4590
Fabrication de blocs de construction avec les machefers de 1'usine

d'incineration.

* Deoprichting van een brigade tegende graffiti. 4591
Creation d'une brigade centre les graffiti.
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Datum Vraagnr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objel

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

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

14. 9.1994

12.12.1994

122 MagdeleineWiUame

124 Paul Galand

* Universitaire studies besteld door het kabinet.
Etudes universitaires commandees par Ie cabinet.

** Evaluatie van de noden voor de verzorging van zwaarverbranden in het
Gewest en coordinade met de twee andere regio's in geval van ramp.

Evaluation des besoins en soins aux grands brules dans la Region et coor-
dination 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 I'Environnement,
de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau

25. 6.1993 85 Robert Garcia

27. 6.1991 184 WillemDraps

25.10.1991 213

7.11.1994 318

7.11.1994 319

325

Charles Huygens

Walter Vandenbossche

Marie Nagy

Marie Nagy

* Vergunningen afgeleverd en controles uitgevoerd door het BIM.
Autorisations accordees et contr61es effectues par 1'IBGE.

* Achterstal in de behandeling van de dossiers commodo-incommodo bij
gebrek aan voldoende personeel voorde Leefmilieu-administratie.

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incommodo, faute de
personnel suffisant a 1'administration de 1'environnement.

* Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren.
Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.

* Kabinet en administrate - Milieuzorg.
Cabinet et administration - Respect de 1'environnement.

** Het lot van het postkantoor aan de Kortenberglaan.
Le sort du bureau de Poste de 1'avenue Cortenbergh.

** De reden voor het inhouden van de subsidies aan de Archives d'Architecture
Moderne (AAM).

La raison du non-versement des subsides aux Archives d'Architecture
Moderne (AAM).
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