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I. Questions auxquelles il n'a pas ete repondu
dans Ie delai reglementaire

(Art. 97 du reglement du Conseil de la Region de BruxelIes-Capitale)

I. Vragen waarop niet werd geantwoord
binnen de tijd bepaald door het reglement

(Art. 97 van het reglement van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad)

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

Ministre-President du Gouvernement
de la Region de Bruxelles-Capitale,

charge des Pouvoirs locaux, de 1'Emploi,
du Logement et des Monuments et Sites

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

Question n° 3 de M. Stephane de Lobkowicz du 19juillet 1995
(Fr.):

Missions d'etudes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 1, p. 3.

Vraag nr. 3 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 juli
1995 (Fr.):

Onderzoeksopdrachten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, biz. 3.

Question n° 5 de M. Stephane de Lobkowicz du 19juillet 1995
(Fr.):

Organigramine du personnel charge du departement de
I'lnformatlque dans les differentes communes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 1, p. 4.

Vraag nr. 5 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 juli
1995 (Fr.):

Organogram van de afdeling informatica In de vcrschlllende
gemeenten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, biz. 4.

Question n° 7 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 juillet 1995
(Fr.):

Etudes et recherches confiees a des organismes exterleurs.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 1, p. 4.

Vraag nr. 7 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28 juli
1995 (Fr.):

Studies en onderzoeken opgedragen aim externe organen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, biz. 4.
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Question n0 10 de M. Stephane de Lobkowicz du 27 juillet
1995(Fr.):

Refection liestrottoirs.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 1, p. 5.

Vraag nr. 10 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 27 jiili
1995 (Fr.):

Herstelling van de trottoirs.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, biz. 5.

Question n° 12 de M. Marc Cools du 19 septembre 1995 (Fr.):

Les travaux subsidies.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 2, p. 72.

Question n° 20 de M. Marc Cools du 26 septembre 1995 (Fr.):

Demandes des communes aupres du coinite ({'acquisition.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 2, p. 73.

Vraag nr. 12 van de heer Marc Cools d.d. 19 September 1995
(Fr.):

De gesubsidieerde werken.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 2, biz. 72.

Vraag nr. 20 van de heer Marc Cools d.d. 26 September 1995
(Fr.):

Aanvragen van gemeenten bij het coinite van aankoop.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 2, biz. 73.

Question n° 23 de M. Stephane de Lobkowicz du 5 octobre
1995 (Fr.):

Accords de principe pour Ie versement de subsidesfails sous la
precedents legislature. - Possibilites de realisation.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 3, p. 133.

Vraag nr. 23 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 5 oktobcr
1995 (Fr.):

Princlpeakkoorden voor het storten van de subsidies van de
vorige zittingsperiode. - Nalevingskansen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 3, biz. 133.

Question n° 24 de M. Walter Vandenbossche du 5 octobre 1995
(N.):

Evolution des transferts par rapport aux recedes totales dans les
19 communes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 3, p. 133.

Vraag nr. 24 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 5 oktober
1995 (N.):

De evolutie van de overboekingen ten aanzien van de totale
ontvangsten in de 19 gemeenten.

De vraag werd gepubiiceerd in Bulletin nr. 3, biz. 133.

Question n° 26 de Mme Marie Nagy du 5 octobre 1995 (Fr.):

Dispositions indicatives du Plan regional de developpement
(Question du 7fevrler 1995 resteesans reponse).

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 3, p. 133.

Vraag nr. 26 van mevr. Marie Nagy d.d. 5 oktober 1995 (Fr.):

Onbeantwoordc vraag van 7februarl 1995.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 3, biz. 133.

Question 11° 34 de M. Andre Drouart du 8 novembre 1995 (Fr.):

Part de la Region dans ['organisation lie I'Euro-foot 2000.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 205.

Vraag nr. 34 van de heer Andre Drouart d.d. 8 november 1995
(Fr.):

Bijdrage van het Gewest in de organisatie van Euro-foot 2000.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 205.
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Question n° 35 de M. Andre Drouart du 30 octobre 1995 (Fr.):

Ecole reglonale et Intercominiinale de police (ERIP).

La question a ete publics dans Ie Bulletin n° 4, p. 205.

Vraag nr. 35 van de heer Andre Drouart d.d. 30 oktober 1995
(Fr.):

Gewestelijke en Intercominiinale Politleschool (GIP).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 205.

Question n° 37 de M. Denis Grimberghs du 30 octobre 1995
(Fr.):

Situation lies operations realiseespar Ie Fonds regional bruxel-
lois de re/inducement lies tresoreries communales.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 206.

Vraag nr. 37 van de heer Denis Grimberghs d.d. 30 oktober
1995 (Fr.):

Staatvan de verrichtlngen van het Brussels Gewestelijk Fonds
voor Herfinanciering van de Gemeentelljke Thesaurleen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 206.

Question n° 39 de Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1995
(N).:

Rapports relatifs & ['application des lois linguistiyues.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 206.

Vraag nr. 39 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober 1995
(N.):

Verslagen omtrent de toepassing van de taalwetten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 206.

Question n° 46 de M. Stephane de Lobkowicz du 17 novembre
1995 (Fr.):

Subventions spcciales aux communes en vue depromouvoir
['integration et la cohabitation des differentes commiinautes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 208.

Vraag nr. 46 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 17
november 1995 (Fr.):

Bijwndere foelagen aan de gemeenten ter bevordering van de
integratie en hetsamenleven van de verschillende gemeenschappen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 208.

Question n° 47 de M. Stephane de Lobkowicz d.d. 17 novembre
1995 (Fr.):

Presence d'eclievinsflamands dans les communes bruxelloises
(application de ['article I"' de la loi du 16 juin 1989 portant
diverses refonnes instltiitionnelles).

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 209.

Vraag nr. 47 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 17
november 1995 (Fr.):

Aanwezigheldvan Vlaamse schepenen in de Brusselse gemeen-
ten (toepassing van artikel 1 van de wet van I6junl 1989hoiidende
diverse instltutionele liervormingen).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 209.

Question n° 53 de M. Guy Vanhengel du 28 novembre 1995
(N.):

Exonerations depaiementpour les parcmetres et les horodatews
dans la Region de Bruxelles-Capitale.

II est de plus en plus frequent, dans la Region de Bruxelles-
Capitale, que les communes decident d'instaurer Ie parking payant
sur la voie publique. Le cas echeant, des derogations peuvent etre
accordees uniquement a 1'initiative du conseil communal - a certaines

Vraag nr. 53 van de heer Guy Vanhengel d.d. 28 november 1995
(N.):

Vrijstellingen van betaling aan parkeermeters en
parkeerautomaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewesf.

Steeds vaker wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op
de openbare weg en op initiatiefvan de gemeentebesturen overgegaan
tot betalend parkeren. Hierop kunnen dan - op het uitsluitend
initiatief de gemeenteraad - al dan niet uitzonderingen worden
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categories de personnes: les moins-valides, les medecins, les habitants
du quartier par exemple.

Pour les handicapes, cette mesure d'exception sejustifie vu leur
mobilite souvent reduite. Pour les medecins et infirmiers(eres) en
visite chez des patients, elle peut faciliter grandement 1'exercice de
leur profession.

L'autorite de tutelle doit approuver ces exonerations ou dero-
gations aux reglements communaux relatifs au parking payant.

Je souhaiterais que Ie ministre-president me dise:

quelles derogations eventuelles la tutelle a approuvees en matiere
de parking payant dans la Region de Bruxelles-Capitale;

2. si, pour Ie parking payant, il existe une exoneration systematique
dans la Region de Bruxelles-Capitale au profit des moins-valides
titulaires de la carte de parking speciale;

3. faute de telles exonerations systematiques, si Ie ministre-presi-
dent pouvait insister aupres des administrations communales
concernees pour qu'elles prennent les mesures necess.aires a une
harmonisation.

toegekend aan bijvoorbeeld minder-validen, huisartsen, buurt-
bewoners, en andere.

Voor gehandicapten is een dergelijke uitzonderingsmaatregel erg
belangrijk, gezien hun vaak geringe mobiliteit. Voor artsen en
verpleegsters op ziekenbezoek kan een vrijstelling de uitoefening
van hun beroepsbezigheden sterk vergemakkelijken.

Vrijstellingen ofuitzonderingen op de gemeentelijke reglementcn
met betrekking tot het betalend parkeren moeten door de voogdij-
overheid worden goedgekeurd.

Graag had ik van de minister-voorzitter vernomen:

1. weike de gebeurlijke uitzonderingen zijn waaraan de voogdij haar
goedkeuring heeft gehecht met betrekking tot het betalend parkeren
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

2. ofer inzake betalend parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een systematische vrijstelling bestaat ten behoeve van
minder-validen, houders van de speciale parkeerkaart;

3. ofde minister-voorzitter-bij eventuele afwezigheidvan dergelijke
systematische vrijstellingen- bij de betrokken gemeentebesluren
zou kunnen aandringen op het nemen van de nodige maatregelen
terzake opdat men zou komen tot een harmonisatie.

Question n0 54 de M. Guy Vanhengel du 28 novembre 1995
(N.):

Acciieil unilingue dii public a {'occasion de ['exposition Ame-
dee Lynen an musee Charlier.

Au cours de la legislature ecoulee, M. Andre Monteyne a pose
au ministre-president, Ie 30 novembre 1994 une question ecrite
concernant 1'accueil exclusivement francophone reserve au public
au Musee Charlier de Saint-Josse-ten-Noode, a 1'occasion de
1'exposition Amedee Lynen,

Je vous rappelle les faits: Ie musee Charlier de Saint-Josse-ten-
Noode a expose, du 12 au 17 decembre 1994, des oeuvres du peintre
bruxellois Amedee Lynen.

Pour cette exposition, 1'adage anachronique «Pour les Flamands,
la meme chose» etait apparemment de mise: toutes les inscriptions,
les communications et depliants du musee etaient rediges exclu-
sivement en francais.

Or, Ie musee Charlier est depuis 1928 un musee communal. Le
bilinguisme en vigueur dans les dix-neuf communes de la Region
bruxelloise s'applique incontestablement aussi a la commune de
Saint-Josse-ten-Noode.

C'est pourquoi il avait etc demande a 1'epoque au ministre-
president pourquoi la commune de Saint-Josse-ten-Noode ne
s'estimaitpas tenue de respecter les lois linguistiques qui s'imposent
a toutes les communes bruxelloises. II lui avail egalement ete demande
si le musee pouvait se prevaloir d'un statut special pour esquiver les
lois linguistiques.

Vraag nr. 54 van de heer Guy Vanhengel d.d. 28 november 1995
(N.):

Eentalig onthaal van hetpubliek ter gclegeitheld van de ten-
toons felling Amedee Lynen in het Charlieriiiiiseum.

Tijdens de voorbije legislatuur werd door de heer Andre
Monteyne een schriftelijke vraag gesteld d.d. 30 november 1994
aan de minister-voorzitter betrelTende het eentalig Franstalig onthaal
van het publiek in het Museum Charlier te Sint-Joost-Ten-Node,
ter gelegenheid van de tentoonstelling Amedee Lynen.

Even de feiten in herinnering brengen: van 12 november tot 17
december 1994 werd in het Museum Charlier te Sint-Joost-Ten-
Node werk van de Brusselse kunstschilder Amedee Lynen tentoon-
gesteld.

Bij deze tentoonstelling gold blijkbaar het anachronistische
adagium «Pour les Flamands, la meme chose», want alle opschriften,
mededelingen en folders in het museum bleken uitsluitend in hel
Frans opgesteld.

Het Museum Charlier is echter sinds 1928 een gemeentelijk
museum. De tweetaligheid die geldt voor de negentien gemeenlen
van het Brussels Gewest geldt ook onverminderd voor de gemeente
Sint-Joost-Ten-Node.

Daarom werd de minister-voorzitter destijds gevraagd orn weike
redenen de gemeente Sint-Joost-Ten-Node zich niet verplicht acht
de taalwetten die gelden voor alle Brusselse gemeenten niet na te
leven. Tevens werd de minister-voorzitter gevraagd naar een evcn-
tueel bijzonder statuut waarop het museum zich zou kunnen
beroepen om de taalwetten te omzeilen.
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La reponse provisoire du ministre-president indiquait que la
commune de Saint-Josse-ten-Noode avait ete priee de transmettre
des renseignements complementaires.

A cejour, ces «renseignements complementaires» font toujours
defaut.

C'est pourquoi je souhaiterais demander au ministre-president:

1. si la commune de Saint-Josse-ten-Noode a transmis entretemps
«des renseignements complementaires»;

2. si tel est Ie cas: quels sont ces renseignements;

3. si tel n'est pas Ie cas: qu'il insiste aupres de la commune concemee
pour qu'elle s'explique sur Ie non-respect, dans ce cas specifique,
de la legislation linguistique.

De minister-voorzitter antwoordde vervolgens voorlopig, stel-
lende dat de gemeentelijke overheid van Sint-Joost-Ten-Node
gevraagd werd bijkomende inlichtingen te verschaffen.

Deze «bijkomende inlichtingen» kwamen er tot op heden niet.

Daarom zou ik de heer minister-voorzitter willen vragen:

1. ofde gemeente Sint-Joost-Ten-Node inmiddels «bijkomende
inlichtingen» heeftverschaft;

2. zo ja: wat deze inlichtingen inhielden;

3. zo neen: ofde heer minister-voorzitter zou willen aandringen bij
de betrokken gemeente opdat ze met betrekking tot net niet-
naleven van de taalwetgeving in dit specifieke geval uitleg zou
verschaffen.

Question n° 55 de Mine Marie Nagy du 28 novembre 1995
(Fr.):

Lefinancement des guides toiiristlques parus recemment sur
Bnixelles.

J'ai lu dans «Le Soir» du 22 novembre 1995, que Ie ministre-
president de la Region de Bruxelles-Capitale, Charles Pique, a preface
et parraine Ie guide «Bruxel!es et sa region» edite par Casterman.

D'autres guides touristiques, tels que Ie guide «Wallonie/Bruxel-
les» de Gallimard et Ie Guide du routard, sont egalement parus cette
saison.

L'honorable ministre peut-il me dire:

1. Quelle a ete la contribution financiere a la realisation de ces
guides?

2. A qui a-t-elle ete allouee?

3. A quel article budgetaire a-t-elle ete imputee?

Vraag nr. 55 van mevrouw Marie Nagy d.d. 28 november 1995
(Fr.):

Financiering van de toeristische gidsen voor Brussel die on-
langs verschenen zijn.

In de krant Le Soir van 22 november 1995 heb ik gelezen dat
Casterman de gids «Bruxelles et sa region» heeft uitgegeven onder
de bescherming en met een voorwoord van de minister-voorzitter
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit jaar zijn tevens andere gidsen verschenen, zoals de gids
«Wallonie/Bruxelles» bij Gallimard en de «Guide du routard».

Kan de minister mij zeggen:

1. Wat de financiele bijdrage is voor het maken van deze gidsen?

2. Aan wie deze bijdrage werd toegekend?

3. In welk begrotingsartikel zij is ingeschreven?

Question 11° 56 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995(Fr.):

Aide <l la restauration d'iinmeubles classes.

Monsieur Ie ministre pourrait-il me foumiria liste des immeubles
classes qui ont recu une aide financiere de la Region de Bruxelles-
Capitale durant 1'annee 1994 pour leur restauration?

Pour chaque aide, quel fut Ie montant octroye?

Vraag nr. 56 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Steun voor de restauratie van beschermde gebouwen.

Kan de minister mij de lijst bezorgen van de beschermde gebouwen
waarvoor in de loop van het jaar 1994 financiele steun werd toegekend
met het oog op hun restauratie?

Welk bedrag werd voor elk van deze gebouwen toegekend?
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Question n° 58 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fn):

Apport de subsides de la Commiinaute eiiropeenne.

Pour la plupart des matieres gerees par les ministres et les
secretaires d'Etat de la Region de Bruxelles-Capitale, il est possible
d'avoir recours - sous certaines conditions - a des subsides
specifiques de Fonds et de Programmes de la Communaute
europeenne.

Je souhaiterais que Monsieur Ie ministre me donne les ren-
seignements suivants:

1. A quels Fonds et Programmes europeens avez-vous eu recours
en vue d'une subvention eventuelle en 1995? Pourriez-vous
mentionner, par Fonds et/ou Programme, quel est 1'initiative ou
Ie projet qui a ete introduit et quel est Ie montant du subside
demande?

2. Quels sont les Fonds et/ou Programmes europeens qui ont subsidie
des initiatives et projets bruxellois en 1994?

Vraag nr. 58 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Subsidies van de Europese Geineenschap.

Voor de meeste aangelegenheden waarvoor de ministers en de
staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gevvest bevoegd
zijn, kunnen zij -onder bepaalde voorwaarden- een beroep doen op
bijzondere subsidies van Fondsen en Programma's van de Europese
Gemeenschap.

Graag had ik van de minister volgende inlichtingen verkregen :

1. Op weike Fondsen en Programma's heeft u in 1995 een beroep
gedaan met het oog op een eventuele subsidie? Kan u, per Pro-
gramma en/of per Fonds, vermelden welk initiatief of project
werd ingediend en wat het bedrag is van de gevraagde subsidie?

2. Weike Europeses Fondsen en/of Programma's in 1994 subsidies
hebben gegeven voor Brusselse initiatieven ofprojecten?

Question n° 59 de M. Serge de Patoul du 28 novembre 1995
(Fr.):

Cadre linguistique clans les administrations communales.

Dans Ie cadre general des administrations publiques, il est im-
portant de connaltre la situation globale au niveau regional.

Pour ce faire, je demanderais au ministre de bien vouloir me
communiquer Ie tableau suivant, par commune:

1. L'occupation du cadre dans chaque commune au sein de
1'administration de la police et du CPAS.

2. Le classement par appartenance linguistique de chaque membre
du. personnel et par niveau.

Vraag nr. 59 van de heer Serge de Patoul d.d. 28 november
1995 (Fr.):

Taalkuder in de adminlstratieve diensten van de geiiieciiteit.

In het algemeen kader van de openbare diensten is het van belang
de algemene toestand te kennen op het niveau van het Gewest.

Ik vraag dan ook aan de minister mij per gemeente volgende
gegevens te bezorgen:

1. de bezetting van de fonnatie van de administratieve diensten bij
de politic en in het OCMW.

2. de verdeling van de personeelsleden volgens de taalroi en per
niveau.

Question n° 68 de M. Stephane de Lobkowicz du 11 decembre
1S95 (Fr.):

Deficit des CPAS supporte par les communes.

Pourriez-vous me communiquer pour chaque commune le deficit
du CPAS qu'elles ont a supporter, selon les comptes 1990 et 1991
etselonie budget 1992?

Vraag nr. 68 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 11
december 1995 (Fr.):

Deficit van de OCMW's dat door degemeenten wordtgedekt.

Zou u mij, volgens derekeningen voor 1990 en 1991 en volgens
de begroting voor 1992, het bedrag kunnen mededelen van het tekort
van het OCMW dat door elk van de gemeenten wordt gedekt?

Question n° 71 de M. Stephane de Lobkowicz du 11 decembre
1995 (Fr.):

Intervention des communes dans le deficit des hopitaux et des
CPAS.

Les finances communales ont etc influencees tres negativement,
ces demieres annees, par la prise en charge de 1'intervention dans le
deficit des hopitaux et dans le deficit des CPAS.

Vraag nr. 71 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 11
december 1995 (Fr.):

Hulp van de gemeenten aan ziekenhuizeit en OCMW's.

Dejongstejaren dekken de gemeenten geheel ofgedeeltelijk hot
tekort van de ziekenhuizen en van de OCMWS 's, wat him financien
zeer negatief heeft bei'nvloed.
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Vous voudrez bien me communiquer, pour chaque commune,
l'intervention dans le déficit des hôpitaux et de son CPAS reprise
dans les comptes pour les années 1990 à 1994.

Question n° 73 de M. Stéphane de Lobkowicz du 11 décembre
1995 (Fr.):

Avocats défendant les intérêts de la Région.

J'aimerais avoir communication de la liste des avocats, désignés
par le gouvernement en 1995, pour défendre les intérêts de la Région.

Quel est le nombre de dossiers confiés à chacun de ces avocats?

Question n° 76 de M. Dominiek Lootens du 15 décembre 1995
(N.):

Subsides au périodique «Le Marollien rénové».

Selon ses propres dires, le périodique «Le Marollien rénové»
reçoit un subside de la Région bruxelloise. Ce journal se qualifie lui-
même, en sous-titre, de «mensuel d'information locale».

Le ministre-président peut-il me dire quel est le montant de ce
subside et à quel poste budgétaire il a été inscrit?

Y a-t-il encore d'autres journaux d'informations locales qui
reçoivent un subside de la Région?

A quels journaux néerlandophones d'informations locales la
Région accorde-t-elle des subsides?

Ministre de l'Economie, des Finances,
du Budget, de l'Energie et
des Relations extérieures

Question n° 23 de M. Dominiek Lootens du 11 décembre 1995
(N.):

Bureaux des Régions européennes installés à Bruxelles.

Le ministre peut-il me dire quelles sont les régions européennes
qui disposent d'un bureau à Bruxelles et en quoi consiste l'aide que
leur octroie la Région à Bruxelles?

Kan de minister mij voor elke gemeente het bedrag mededelen
van de tegemoetkoming in het tekort van haar ziekenhuizen en
OCMW, zoals dit voorkomt in de rekeningen voor 1990 tot 1994?

Vraag nr. 73 van de heer Stéphane De Lobkowicz d.d. 11
december 1995 (Fr.):

Advocaten die de belangen van.het Gewest verdedigen.

Graag had ik de lijst verkregen van de advocaten die in 1995 dooi-
de Regering werden aangewezen om de belangen van het Gewest te
verdedigen.

Hoeveel dossiers is aan elk van deze advocaten toevertrouwd?

Vraag nr. 76 van de heer Dominiek Lootens d.d. 15 december
1995 (N.):

Subsidies aan «Le Marollien rénové».

Naar eigen zeggen ontvangt het tijdschrift «Le Marollien rénové»
een subsidie van het Brussels Gewest. Het blad noemt zichzelf in
zijn ondertitel een «mensuel d'information locale».

Kan de minister-voorzitter mij meedelen om welk bedrag het
hier gaat en op welke begrotingspost dit werd ingeschreven?

Zijn er nog andere lokale informatiebladen die een subsidie van
het Brussels Gewest ontvangen?

Aan welke Nederlandstalige lokale informatiebladen worden sub-
sidies door het Gewest verleend?

Minister belast met Economie,
Financiën, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

Vraag nr. 23 van de heer Dominiek Lootens d.d. 11 december
1995 (N.):

In Brussel gevestigde kantoren van de Europese Regio 's.

Kan de minister mij meedelen welke Europese Regio's een kantoor
hebben in Brussel, en waaruit de steun van het Gewest aan deze
regio's in Brussel bestaat.
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Ministre de I'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

Question n0 4 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 juillet 1995
(Fr.):

Mauvaise qualiteties panneaiix lie signalisatlon places recem-
mcntpar la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 1, p. 6.

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 4 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 juli
1995 (Fr.):

De slecltte kwaliteit van de harden die onlangs door het Brus-
sels Hoofdstedelljk Gewest werden geplaatst.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, biz. 6.

Question n° 34 de Mme Marie Nagy du 23 octobre 1995 (Fr.):

Conclusions de I 'etude Iris nit sujet des norines de construction
deparkings.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 3, p. 137.

Vraag nr. 34 van mevrouw Marie Nagy d.d. 23 oktober 1995
(Fr.):

Beslititen van de IRIS-stiidie betreffende de bouwnormen voor
parkeerriiimten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 3, biz. 137.

Question n° 45 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995(Fn):

Apport de subsides des Coinmunautes europeennes.

Pour la plupart des matieres gerees par les ministres et les
secretaires d'Etat de la Region de Bruxelles-Capitale, il est possible
d'avoir recours - sous certaines conditions - a des subsides speci-
fiques de Fonds et de Programmes des Communautes europeennes.

Je souhajterais que Monsieur Ie ministre me donne les rensei-
gnementssuivants:

1. A quels Fonds et Programmes europeens avez-vous eu recours
en vue d'une subvention eventuelle en 1995? Pourriez-vous
mentionner, par Fonds et/ouProgramme, quel est 1'initiative ou
Ie projet qui a ete introduit et quel est Ie montant du subside
demande?

2. Quels sont les Fonds et/ou Programmes europeens qui ont subsidie
des initiatives et projets bruxellois en 1994?

Vraag nr. 45 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Subsidies van de Europese Gemeenschap.

Voor de meeste aangelegenheden waarvoor de ministers en de
staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd
zijn, kunnen zij - onder bepaalde voorwaarden - een beroep doen
op bijzondere subsidies van Fondsen en Programma's van de Euro-
pese Gemeenschap.

Graag had ik van de minister volgende inlichtingen verkregen:

1. Op weike Fondsen en Programma's heeft u in 1995 een beroep
gedaan met het oog op een eventuele subsidie? Kan u, per Pro-
gramma en/of per Fonds, vermelden welk initiatief of project
werd ingediend en wat het bedrag is van de gevraagde subsidie?

2. Weike Europeses Fondsen en/of Programma's in 1994 subsidies
hebben gegeven voor Brusselse initiatieven ofprojecten?

Question n° 50 de M. Francois Roelants du Vivier du 4
decembre 1995 (Fr.):

Lutte centre Ie vandalisme.

Des statistiques emanant de la STIB, il apparalt que, si Ie
vandalisme a connu une regression dans les rames de metro, il n'en
est cependant pas de meme pour les trams et les autobus qui ont vu
une recrudescence de ce phenomene.

Vraag nr. 50 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 7
december 1995 (Fr.):

Bestr'ijding van het vandalisme.

Uit de statistieken van de MIVB blijkt dat het vandalisme in de
metrostellen daalt, doch in de trams en de bussen toeneemt.
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Mon attention a etc recemment attiree par les initiatives de
plusieurs municipalites fran^aises, dont les societes de transports
publics ont engage des «agents d'ambiance» qui sont des jeunes
entre 18 et 25 ans vivant dans des quartiers difficiles, a meme de
prevenir la violence et Ie vandalisme dans les autobus.

Monsieur Ie ministre a-t-il connaissance de ces experiences et
estime-t-il que leur transposition a Bruxelles serait pertinente?

Onlangs werd mijn aandacht getrokken door de initiatieven van
verschillende Franse gemeentebesturen, die voor liun maatschappijen
voor openbaar vervoer een soort van «buurtwerkers» hebben in
dienst genomen, te weten jonge mensen tussen 18 en 25 jaar die in
probleemwijken wonen en die erin slagen het geweld en het vanda-
lisme in de bussen de verhinderen.

Is de minister op de hoogte van het bestaan van deze experimenter!
en meent hij dat zulks ook in Brussel nuttig zou zijn?

Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

de la Recherche scientifique,
de la Lutte centre 1'Incendie et

de 1'Aide medicale urgente

Question 11° 14 de M. Merry Hermanus du 8 novembre 1995
(Fr.):

Mise f i In disposition de personnel des pararegionaiix dans
I'administration reglonale.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 214.

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 14 van de heer Merry Hermanus d.d. 8 november
1995 (Fr.):

Personeel van de parareglonale instellingen dat ter beschikking
wordtgesteld van hetgewestelijk bestuur.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 214.

Question n° 15 de Mme Brigitte Grouwels du 8 novembre
1995 (N.):

Travailleurs d'originc etrangere da/is I'administration reglo-
nale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 214.

Vraag nr. 15 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 8 november 1995
(N.):

Werknemers van bnltenlandse oorsprong bij de gewest-
administratie.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 214.

Question n° 18 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 16 novembre
1995 (Fr.):

Rapports etablispar Ie S1AMU a la suite de ses interventions.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 214.

Vraag nr. 18 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 16
november 1995 (Fr.):

Versing opgesteld na hnlpverlemng door de DBDMH.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 214.

Question n° 19 de M. Merry Hermanus du 20 novembre 1995
(Fr.):

Fonctionnaires de la Region de Brnxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 214.

Vraag nr. 19 van de heer Merry Hermanns d.d. 20 november
1995(Fr.):

Ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 214.
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Question n° 21 de M. Walter Vandenbossche du 23 novembre
1995 (N.):

Egalite des chances pour lesfemmes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 215.

Vraag nr. 21 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23
november 1995 (N.):

Vrouwen - Gelijke kansen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 215.

Question n° 24 de M. Dominiek Lootens du 23 novembre 1995
(N.):

Foncfionnmres employes dans I'administration generate et dans
les parastataux bruxellois.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 215.

Vraag nr. 24 van de heer Dominiek Lootens d.d. 23 november
1995 (N.):

Ambtenaren tewerkgesteld in de algemene overheldsdienstvn
en in de parastatale instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 215.

Question n° 25 de M. Denis Grimberghs du 23 novembre 1995
(Fr.):

Situation des contractuels.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 216.

Vraag nr. 25 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 november
1995 (Fr.):

Toestand van de ainbtenaren met arbeldscontract.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 216.

Question n° 27 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.):

Institutions pararegionales - Composition des organes d'admi-
nistration.

Je souhaiterais que Monsieur Ie ministre me donne les rensei-
gnements suivants:

a) un apercu des institutions pararegionales de la Region de Bruxel-
les-Capitale avec mention de leur statut;

b) la composition de leurs organes d'administration des que ceux-ci
seront renouveles;

Vraag nr. 27 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Pararegionale Instellingen - samenstelling van de bestuiirs-
organen.

Graag ontving ik van de heer minister de volgende inlichtingen:

a) een overzicht van de pararegionale instellingen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, met vermelding van hun statuut;

b) de samenstelling van hun bestuursorganen zodra deze zijn
vemieuwd;

c) la mention de 1'appartenance linguistique des administrateurs; c) de vermelding van de taalgroep waartoe de bestuurders behoren;

d) un apercu des indemnites liees aux differentes fonctions d'admi-
nistration.

d) een overzicht van de vergoedingen voor de verschillende functies
van bestuurder.

Question n° 28 de Mme Marie Nagy du 28 novembre 1995
(Fr.):

La fsminisation de la Fonction publique.

J'ai parcouru dans la revue de presse du dernier numero de «Dia-
logue» (n° 26 - septembre 1995), un article sur la Fonction publique
abordant entre autres, sa feminisation.

Vraag nr. 28 van mevr. Marie Nagy d.d. 28 november 1995 (Fr.);

De aanwezigheid van de vrouw in het openbaar ambt.

Ik heb in het persoverzicht van hetjongste nuinmer van "Dia-
logue" (nr. 26 - September 1995) een artikel gelezen over de aan-
wezigheid van de vrouw in het openbaar ambt.
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Toute une serie de chiffres y etait presentee, mais pour la globalite
de la Fonction publique aux niveaux federal, des Regions et des
Communautes.

Je voudrais d'avantage d'informations sur la situation de la Region
bruxelloise, aussi monsieur Ie ministre pourrait-il m'indiquer:

1. Quel est Ie pourcentage global de postes occupes par des femmes?

2. Quel est ce pourcentage a chaque niveau de poste?

3. Quel est Ie pourcentage de femmes occupees a des postes
contractuels par rapport a celles occupees a des postes
statutaires?

4. Quel est Ie pourcentage d'emploi a temps partiel?

5. Parmi ceux-ci, combien sont occupes par des femmes? .

6. Comment ces chiffres ont evolue sur les cinq demieres annees?

Er werden heel wat cijfers meegedeeld, maar enkel voor het gehele
openbare ambt van de federale overheid en de Gewesten en de
Gemeenschappen.

Ik zou meer informatie willen over de toestand in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Kan de minister me zeggen:

1. Wat het totale percentage is van de arbeidsplaatsen die door
vrouwen worden ingenomen?

2. Hoeveel dit percentage bedraagt per niveau van functie?

3. Hoeveel procent vrouwen arbeidscontractant zijn in verhouding
tot het aantal vastbenoemde vrouwen?

4. Hoeveel procent deeltijdse arbeidsplaatsen er zijn?

5. Hoeveel daarvan door vrouwen worden ingenomen?

6. Hoe deze cijfers dejongste vijfjaar zijn geevolueerd?

Question n° 33 de M. Stephane de Lobkovvicz du 7 decembre
1995 (Fr.):

Formation pour ambulanciers.

Les missions assurees par les ambulanciers du service 100 sont
souvent fort delicates et necessitent une formation tres complete
qui doit sans cesse etre mise a jour.

L'Agglomeration de Bruxelles a organise dans Ie passe et con-
tinue d'organiser des cours de formation professionnelle pour ambu-
lanciers.

J'aimerais connaTtre les conditions actuelles d'organisation de ces
cours et les dernieres modifications qui y ont ete apportees.

Vraag nr. 33 van de heer Stepliane de Lobkowicz d.d. 7
decemberl995(Fr.):

Opieiding voor lie ambulanciers.

De ambulanciers van de dienst 100 moeten dikwijis zeer moeilijke
opdrachten uitvoeren. Dat vereist een zeer volledige opieiding en
een voortdurende bijscholing.

De Brusselse Agglomeratie organiseert sinds geruime tijd een
beroepsopleiding als ambulancier.

Graag had ik vernomen in weike omstandigheden die opieiding
momenteel wordt ingerichten weike dejongste wijzigingen zijn die
eraan werden aangebracht.

Ministre de 1'Environnement et
de la Politique de 1'Eau, de la Renovation,

de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

Question n° 15 de Mine Andree GuiIlaume-Vanderroost du 26
juillet 1995 (Fr.):

Entrefien lies voiries reglonales.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 1, p. 14.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

Vraag nr. 15 van mevr. Andree GuiIlaume-Vanderroost d.d. 26
juli 1995 (Fr.):

Onderhoud van de gewestelijke wegen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, biz. 14.
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Question n° 26 de Mine Mane Nagy du 23 octobre 1995 (Fr.):

Lit destination lies dechets non recyclables issns de la collecte
selective en Region bruxelloise.

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

Le rninistre peut-il me dire:

- quel est le tonnage des dechets non recyclables que produit la
collecte selective?

- quelle est la destination de ces dechets? Sont-ils amenes a 1'in-
cinerateur de Neder-Over-Heembeek?

- dans la negative, sont-ils alors traites comme dechets en Flandres?
Le cas echeant, ou en Flandre a lieu ce traitement et quel cout
represente-t-il?

Vraag nr. 26 van mevr. Marie Nagy d.d. 23 oktober 1995 (Fr.):

Bestemming van het afval dat iiiet kan warden gerecyclcerd en
dat afkomstig is van de selectieve ophallngen in het Brussels
Gewest.

In verschillende gemeenten van het Gewest wordt nog geffxpe-
rimenteerd met de selectieve ophalingen van het huisvuil. Men kan
zich verheugen over het feit dat talrijke Brusselaars er aan deelnemen,
maarerrijzen wel nogvragen overde bestemming van het opgehaalde
huisvuil.

Zou de minister kunnen zeggen:

- hoeveel ton afval dat niet kan worden gerecycleerd afkomstig is
van de selectieve ophalingen?

- wat de bestemming is van dit afval? Wordt dit overgebracht na;ir
de verbrandingsinstallatie van Neder-Over-Heembeek?

- Zo niet, wordt het als afval behandeld in Vlaanderen? Zo ja, waar
in Vlaanderen heeft die behandeling plaats en wat is de kostprijs
ervan?

Question n° 30 de M. Marc Cools du 27 septembre 1995 (Fr.):

Etudes commandees pendant les affaircs prudentes.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 2, p. 80.

Question n° 32 de M. Andre Drouart du 5 octobre 1995 (Fr.):

Causes de nwrtalite de lafaune dans les etangs regionaiix.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 3, p. 139.

Question n° 35 de Mme Marie Nagy du 5 octobre 1995 (Fr.):

Conclusions du rapport siir les dioxines etabliparle ministere
de la Sanie publlqiie.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 3, p. 140.

Question n° 37 de M. Sven Gatz du 12 octobre 1995 (N.):

Gestion des dechets.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 3, p. 140.

Vraag nr. 30 van de beer Marc Cools d.d. 27 September 1995
(Fr.):

Onderzoeken besteld tljdens de periode van de lopende yiken.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 2, biz. 79.

Vraag nr. 32 van de beer Andre Drouart d.d. 5 oktober 1995
(Fr.):

Oorzaken van de sterfte van de fauna in de vijvers van het
Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 3, biz. 139.

Vraag nr. 35 van mevr. Marie Nagy d.d. 5 oktober 1995 (Fr.):

Besluiten van het verslag over de dioxliies dat werd opgestcid
door het Ministerie van Volksgeiondheid.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 3, biz. 140.

Vraag nr. 37 van de heer Sven Gatz d.d. 12 oktober 1995 (N.):

Selektieve afvalophaling.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 3, biz. 140.
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Question 11° 42 de Mine Marie Nagy du 30 octobre 1995 (Fr.):

Leproces contre {'association Greenpeace.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 217.

Question n° 43 de Mine Marie Nagy du 30 octobre 1995 (Fr.):

La pollution de la Seime a Drogenbos par liifirme UCB.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 218.

Vraag nr. 42 van mevr. Marie Nagy d.d. 30 oktober 1995 (Fr.):

Proces tegeii Greenpeace.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 217.

Vraag nr. 43 van mevr. Marie Nagy d.d. 30 oktober 1995 (Fr.):

Vervuiling van de Zenne in Drogenbos door het bedrijf UCB.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 218.

Question n° 46 dc M. Stephane de Lobkowicz du 17 novembre
1995 (Fr.):

Chenes dc In Foret de Soignes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 218.

Vraag nr. 46 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 17
novemberl995(Fr.):

Eiken in het Zonienwoud.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 218.

Question n° 47 de M. Merry Hermanns du 17 novembre 1995
(Fr.):

Delivrimcc par 1'IBGE ilespermis d'environiieineitt.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 219.

Vraag nr. 47 van de heer Merry Hermanns d.d. 17 november
1995(Fr.):

Afgifte van de milieuvergunningen door het BIM.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 219.

Question n° 48 de M. Sven Gatz du 17 novembre 1995 (N.):

Collects de dechets menagers.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 219.

Vraag nr. 48 van de heer Sven Gatz d.d. 17november 1995(N.):

Hitisvuilophallng.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 219.

Question n° 54 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995(Fr.):

Apport de subsides ties Communaufes europeeiwes.

Pour la plupart des matieres gerees par les ministres et les
secretaires d'Etat de la Region de Bruxelles-Capitale, il est possible
d'avoir recours - sous certaines conditions - a des subsides speci-
fiques de Ponds et de Programmes des Communautes europeennes.

Je souhaiterais que Monsieur Ie ministre me donne les rensei-
gnements suivants:

]. A quels Ponds et Programmes europeens avez-vous eu recours
en vue d'une subvention eventuelle en 1995? Pourriez-vous
mentionner, par Ponds et/ouProgramme, quel est 1'initiative ou
Ie projet qui a ete introduit et quel est Ie montant du subside
demande?

Vraag nr. 54 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Subsidies van deEuropese Gemeenschap.

Voor de meeste aangelegenheden waarvoor de ministers en de
staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd
zijn, kunnen zij - onder bepaalde voorwaarden - een beroep doen
op bijzondere subsidies van Fondsen en Programma's van de Euro-
pese Gemeenschap.

Graag had ik van de minister volgende inlichtingen verkregen:

1. Op weike Fondsen en Programma's heeft u in 1995 een beroep
gedaan met het oog op een eventuele subsidie? Kan u, per Pro-
gramma en/of per Fonds, vermelden vvelk initiatief of project
werd ingediend en wat het bedrag is van de gevraagde subsidie?



296 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 janvier 1996 (n° 5)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 januari 1996 (nr. 5)

2. Quels sont les Fonds et/ou Programmes europeens qui ont subsidie
des initiatives et projets bruxellois en 1994?

2. Weike Europeses Fondsen en/of Programma's in 1994 subsidies
hebben gegeven voor Brusselse initiatieven ofprojecten?

Question n° 57 de M. Andre Drouart du 1" decembre 1995
(Fr.):

Placement de corbellles iirbaines.

Le ministre a fait placer pres de 500 corbeilles urbaines Ie long
des arleres regionales. II faut naturellement se feliciter d'une telle
initiative visant a promouvoir la proprete dans notre ville.

II apparait cependant que ce placement ne s'est pas toujours
effectue sans difficulte. Ainsi, le long d'arteres a fonction commerciale,
comme la Chaussee de Louvain, certaines poubelles ont ete placees
sur ou a proximite d'espaces utilises par beau temps comme terrasse
de consommation par des etablissements.

Un contact avec les riverains, notamment les commercants, a-t-
il eu lieu avant le placement des poubelles?

Si des problemes subsistent par rapport au placement de certaines
poubelles, les personnes concernees peuvent-elles prendre contact
avec 1'administration? Ces placements sont-ils definitifs?

Si un dialogue peut s'ouvrir, le ministre pourrait-il me fournir les
coordonnees du service a contacter?

Vraag nr. 57 van de heer Andre Drouart d.d. 1 december 1995
(Fr.):

Plaatsing van vuilnisbakken in de stad.

De minister heefl opdracht gegeven 150 vuilnisbakken langs de
gewestwegen te plaatsen. Wij moeten ons uiteraard verheugen over
dit initiatiefter bevordering van de netheid in onze stad.

De plaatsing blijkt echter niet altijd zonder moeilijkheden te
verlopen. Bijvoorbeeld: in winkelstraten, zoals de Leuvensesteen-
weg, werden sommige vuilnisbakken geplaatst op of in de buurt van
plaatsen die bij mooi weer door de restaurants en cafes worden
gebruikt als terras.

Wordt er, alvorens de vuilnisbakken te plaatsen, overlegd met de
buurtbewoners en meer bepaald met de handelaars?

Indien er problemen rijzen inzake de plaatsing van sommmige
vuilnisbakken, kunnen de betrokken personen dan contact opnemen
met de overheidsdiensten? Zijn deze plaatsingen definitief?

Indien een dialoog mogelijk is, kan de minister mij het adres en
verdere gevevens mededelen van de dienst die hiermee is belast?

Question n° 60 de M. Francois Roelants du Vivier du 7
decembre 1995 (Fr.):

Arrete du Goiivemement relatifa la circulation dans les bois et
for&ts en general.

J'ai pris connaissance avec satisfaction de la publication de 1'arrete
susdit au Moniteur beige du 24 novembre 1995.

Compte tenu de 1'absence, malgre vos demarches, de coordina-
tion en matiere de circulation dans la Foret de Soignes avec la Region
flamande, il existe des cas ou les chemins sont accessibles en velo
sur le territoire de la Region flamande et interdits aux cyclistes en
Region bruxelloise.

Monsieur le ministre peut-il des lors me faire savoir s'il a prevu
d'apposer les pictogrammes correspondants aux limites memes de
la Region?

Vraag nr. 60 van de heer Francois Roelants Dn Vivier d.d. 7
december 1995 (Fr.):

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffendc
het verkeer in de bossen.

Ik heb met genoegen kermis genomen van het verschijnen van het
voornoemd besluit in het Belgisch Staatsblad van 24 november
1995.

Ondanks de door u gedane stappen is er geen coordinatie met het
Vlaamse Gewest inzake het verkeer in het Zonienwoud: sommige
wegen ervan zijn op Vlaams grondgebied toegankelijk voor fietsers;
op Brussels grondgebied, niet.

Kan de minister mij mededelen ofhij aan de grens van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest de overeenkomstige pictogrammen zai
laten plaatsen?

Question n° 61 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 decembre
1995(Fr.):

Destruction des lupins dans les proprietes privees et dans les
proprietes de la Region de Bruxelles-Capitale.

J'aimerais savoir si des demandes de derogation a 1'ordonnance
interdisant toute chasse en Region de Bruxelles-Capitale ont ete
introduites depuis son vote.

Vraag nr. 61 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 7
december 1995 (Fr.):

Uitroeiing van konijnen op prive-eigefiilommeit en op elgen-
dommen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewesf.

Graag had ik vernomen ofer sinds de goedkeuring van de ordon-
nantie houdende het jachtverbod in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest aanvragen tot afwijking werden ingediend.
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Si oui, quel a ete Ie nombre de demandes, quelles reponses ont
ete donnecs et dans quel delai?

Combien de lapins et autres gibiers, approximativement, ont ete
detruits depuis Ie vote de 1'ordonnance?

Pour les proprietes de la Region de Bruxelles-Capitale, qui s'est
charge de cette mission et a quel usage a ete designe Ie gibier tue?

Zoja, hoeveel aanvragen werden ingediend? Hoe werd daarop
geantwoord en binnen weike termijn?

Hoeveel konijnen en ander wild werden sinds de goekeuring van
de ordonnantie bij benaderingvemietigd?

Wie was daarmee belast op de eigendommen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en wat is er met de gedode dieren gebeurd?

Question n° 63 de M. Stephane de Lobkowicz du 8 deeembre
1995 (Fr.):

Crematorium Uccle - Pollution de I'air.

II n'est pas toujours tres agreable d'habiter Ie quartier de 1'avehue
du Silence a Uccle en raison de la pollution provoquee par la presence
d'un important crematorium.

Plusieurs fois par an, Ie crematorium se soumet a 1'inspection de
firmes agrees qui, transmettent un rapport a la Region de Bruxelles-
Capitale.

J'aimerais connattre 1'evolution de la conclusion de ces rapports
en ce qui concerne les problemes de pollution atmospherique.

Vraag nr. 63 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 8
decemberl995(Fr.):

Crematorium van Ukkel - luchtvervuiling.

Wonen in de buurt van de Stillelaan is niet altijd zeer aangenaam
gelet op de vervuiling door het grote crematorium in de buurt.

Het crematorium wordt elkjaar meermaals gemspecteerd door
erkende firma's, die voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
verslag opmaken.

Graag had ik kennis genomen van de evolutie van het besluit van
deze verslagen inzake het probleem van de luchtvervuiling.

Question n° 64 de Mme Marie Nagy du 8 deeembre 1995 (Fr.):

L'affectation de la bibliotheque Solvay.

Dans Ie cadre de ses activites de renovation, la SDRB a termine
la renovation de la bibliotheque Solvay.

L'honorable ministre peut-il me dire:

1. Ie cout final de 1'operation en ventilant:

- Ie prix d'achat de 1'immeuble

- Ie cout de la renovation

2. Quelle est la destination actuelle de ce bailment prestigieux?

3. Est-il accessible au public?

4. S'agit-il d'une vente ou d'une location et, dans ce dernier cas,
puis-je connaitre les termes du bail?

Vraag nr. 64 van mevr. Marie Nagy d.d. 8 december 1995 (Fr.):

Bestemming van de Solvaybibliotheek.

De GOMB heeft de herstelwerken aan de Solvaybibliotheek
geeindigd.

Kan de geachte minister mij volgende gegevens mededelen:

1. De uiteindelijke kostprijs, met opsplitsing van

- de aankoopprijs van het gebouw

- de kosten voor de renovatie

2. Wat is de huidige bestemming van ditprestigieuze gebouw?

3. Is het voor het publiek toegankelijk?

4. Wordt het gebouw verkocht of verhuurd en hoe luiden, in dit
laatste geval, de voorwaarden van de huurovereenkomst?

Question n° 65 de Mme Beatrice Fraiteur du 11 deeembre
1995 (Fr.):

Application de I'arrete du 19juillet 1990 relatlfa I'acquisition
par les communes d'lmineubles abandonnes.

Le ministre peut-il m'indiquercombien de demandes de subsides
ont ete introduites sur base de I'arrete de 1'Executifdu 19 juillet
1990?

Vraag nr. 65 van mevr. Beatrice Fraiteur d.d. 11 december 1995
,(Fr.):

Toepassing van het besluit van 19juli 1990 met betrekking tot
de verwerving door de gemeenten van verlaten gebouwen.

Kan de minister-voorzitter mij zeggen hoeveel subsidie-aanvragen
op grond van het besluit van 19juli 1990 van deExecutieve werden
ingediend?
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Comment ces demandes sont-elles reparties par annee et par
commune?

A quel stade de la procedure en sont les differents dossiers
introduits?

Combien de fois a-t-il fallu proceder a 1'expropriation pour cause
d'utilile publique a defaut d'accord a 1'amiable entre les parties?

Hoe zijn deze aanvragen perjaar en per gemeente verdeeld?

In weike fase van de procedure bevinden de ingediende dossiers
zich?

Hoe vaak werd er gebruik gemaakt van de onteigening voor rede-
nen van opcnbaar nut omdat een minnelijke schikking tussen dc
partijen onmogelijk was?

Question n° 66 de M. Robert Garcia du 11 decembre 1995 (N.):

Augmentation dc la violence dans Ie centre de Bruxelles-Ville
etplus specifiqiiement aiix alentours du Beiirsschouwburg.

Ces derniers temps, les agressions et la criminalite ne cessent
d'augmenter dans Ie centre de Bruxelles. La rixe qui s'est recemment
deroulee a la porte du cafe de la Bourse prouve une fois de plus que
ce type de problemes ne se resout pas seulement par 1'intervention
d'agents de police supplementaires ni par la repression. Le coeur du
probleme porte sur la qualite de la vie dans ce «quartier residentieb.
Tant qu'on ne s'interessera qu'aux bureaux, hotels, etc. sans se coucier
de 1'habitant du quartier, une politique de prevention ou de repression
centre ce type d'agressions n'aura aucune chance de reussir. La ville
de Bruxelles d'abord, mais aussi la Region, sont manifestement ici
en defaut.

Le ministre peut-il me dire ce qu'il envisage de faire pour redonner
vie a ce quartier afin que les habitants, le personnel et les visiteurs
du Beursschouwburg puissent y deambuler en toute securite?

Y a-t-il deja eu concertation a ce sujet avec le bourgmestre de la
ville de Bruxelles? Si tel est le cas, quelles decisions concretes ont
etc prises pour s'attaquer a ce probleme?

Vraag nr. 66 van de heer Robert Garcia d.d. 11 december 1995
(N.):

Toenemend geweld in het centrum van de Stad Briissel, mcer
specifiek rondile Beursschouwbiirg.

De laatste tijd neemt de agressie en kriminaliteit in het centrum
van Brussel meeren meertoe. De recente steekpartij aan de voordeur
van het Beurscafe is een zoveelste bewijs dat dit soort probleinen
niet enkel wordt opgelost door extra politiemensen in te schakelen
of door zeer repressiefte gaan optreden. De kern van het problecm
situeert zich op het vlak van de leefbaarheid van deze «woonwijk».
Zolang men enkel maar gel'nteresseerd is in kantoren, hotels etc.
maar geen oog heeft voor de buurtbewoner heeft een preventiefof
repressiefbeleid tegen deze soort agressie geen kans op slagen. I-let
is duidelijk dat de Stad Brussel in de eerste plaats maar ook liet
Gewest hier in gebreke blijven.

Kan de heer minister mij mededelen weike zijn intenties zijn om
deze buurt weer leefbaar te maken zodat de bewoners, personeel en
bezoekers van de beursschouwburg zich weerom veilig op straat
kunnen begeven?

Is hieromtrent reeds het nodige overleg gepleegd met de burge-
meester van de Stad Brussel? Zo ja, weike concrete afspraken werden
gemaakt om deze problematiek aan te pakken?

Question n° 67 de M. Stephane de Lobkowicz du 11 decembre
1995(Fr.):

Prix de I'eau.

Pourrais-je avoir communication d'un tableau comparatifmis a
jour du prix de I'eau dans les dix-neuf communes de la Region de
Bruxelles-Capitale?

Vraag nr. 67 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 11
december 1995 (Fr.):

Prijs van het water.

Zou u mij een vergelijkende tabel kunnen bezorgen met de huidige
prijzen van het water in de 19 gemeenten van het Brussels I-Ioofd-
stedelijk Gewest?

Question n° 68 de M. Denis Grimberghs du 15 decembre 1995
(Fr.):

Pare Walckiers.

Le ministre a annonce, il y a deja plusieurs annees, que la Region
demanderait le transfert d'un terrain, situe entre 1'avenue Zenobe
Gramme et la rue Walckiers, appartenant a la Regie des Batiments
afin d'y amenager un pare regional.

Vraag nr. 68 van de heer Denis Grimberghs d.d. 15 december
1995(Fr.):

Walckiempark.

Een aantaljaren geleden heeft de minister aangekondigd dat het
Gewest de overdracht zou vragen van een terrein van de Regie der
Gebouwen dat gelegen is tussen de Zenobe Grammelaan en de
Walckiersstraat om er een gewestelijk park aan te leggen.
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Aujourd'hui, ce terrain n'est toujours pas accessible au public et
son amenagement n'est pas realise. Au contraire, Ie terrain est dans
un etat deplorable et la cloture de celui-ci est realises de maniere
telle que 1'on pent y voir un chancre portant atteinte a la qualite du
quartier dans lequel cet espace est situe.

Le ministre peut-il indiquer ce qu'il en est actuellement au niveau
de la propriete du site dit «Parc Walckiers»?

Peut-il m'indiquer quelles sont ses intentions en matiere d'ame-
nagemcntdecesite?

Dit terrein is vandaag nog steeds niet toegankelijk voor het publiek
en het park is nog niet aangelegd. Integendeel, het terrein verkeert in
een erbarmelijk staat en de omheining is van die aard dat men dit
terrein mag beschouwen als een schandviek voor de wijk waarin het
zichbevindt.'

Kan de minister mededelen wie thans eigenaar is van dit terrein,
dat bekend staat onder de naam "Walckierspark"?

Kan hij tevens preciseren wat hij van zins is inzake de aanleg van
dit park?

Question 11° 69 de M. Alain Adriaens du 15 decembre 1995
(Fr.):

La recuperation lies fen-allies (hins les macliefers lie I'incmera-
teur.

Le rapport n° 2 sur 1'execution du plan dechets nous precise
page 29 les quantites de «materiaux ferreux» extraits chaque annee
de 1'incinerateur.

Je souhaiterais poser quelques questions au ministre au sujet de
cette utile recuperation:

1) Quels sont les chiffres pour 1'annee 1994 et pour les six premiers
moisde 1995?

2) Le passage des ferrailles dans 1'incinerateur modifie-t-il la qualite
de celles-ci vis-a-vis de leur futur recyclage?

3) Quelle est la destination de ces ferrailles?

4) Quels furent les montants obtenus en recettes grace a la vente
des materiaux fen-eux ces cinq dernieres annees?

Vraag nr. 69 van de heer Alain Adriaens d.d. 15 december 1995
(Fr.):

Temgwinn'mg van schroot uit de slakkcn van de vcrbnmdings-
installatie.

Op bladzijde 29 van het tweede verslag over de uitvoering van
het afvalstofTenplan staat te lezen hoeveel ijzerhoudend maleriaal
elkjaar in de verbrandingsinstallatie wordt gewonnen.

Ik had graag aan de minister enkele vragen gesteld over deze
nuttige terugwinning:

1) Wat zijn de cijfers voor 1994 en voor de eerste zes maanden van
1995?

2) Met het oog op de recyclage van het schroot, wordt de kwaliteit
ervan aangetast door de behandeling die het ondergaat in de
verbrandingsoven?

3) Wat is de bestemming van dit schroot?

4) Wat is, voor de jongste vijfjaar, de opbrengst van de verkoop
van de ijzerhoudende materialen?

Question n° 70 de Mine Marie Nagy du 15 decembre 1995
(Fr.):

Le cadre jiiridique (In College des delegues (lit Conseil.

Je lis dans le rapport du College des delegues du Conseil, que
dans le cadre des arretes d'application de 1'ordonnance du 29 aout
1991, aucune sanction n'a etc prevue envers les administrations et
les communes qui ne se confonneraient pas aux dispositions des
arretes.

Par ailleurs, dans ce meme rapport, il apparaTt que le projet de
reglement d'ordre interieur approuve par le gouvernement, n'a pas
ete sanclionne par un arrete gouvernemental; enfin qu'aucune solu-
tion n'a ele trouvee au probleme de 1'assistance d'un traducteur et a
celui de la constitution, dans les locaux affectes aux activites du
College, d'un ensemble de textes et d'ouvrages relatifs au droit de
1'environnement.

L'honorable ministre peut-il me dire:

Vraag nr. 70 van mevr. Marie Nagy d.d. 15 december 1995 (Fr.):

Jwidlsch kacler voor het College van de afgevaurdigden van de
Raad.

In het verslag van het College van de afgevaardigden van de Raad
staat te lezen dat er in het raam van de uitvoeringsbesluiten van de
ordonnantie van 29 augustus 1991 geen enkele sanctie is vastgesteld
voor de administraties en de gemeenten die de besluiten niet zouden
naleven.

Uit hetzelfde verslag blijkt bovendien dat het ontwerp van
huishoudelijk reglement dat door de Regering werd goedgekeurd
niet door een regeringsbesluit is bekrachtigd en dat er geen opiossing
is gevonden voor het probleem van het inschakelen van een vertaler
en van het samenbrengen, in de lokalen voor de activiteiten van het
College, van teksten en werken overmilieurecht.

Kan de geachte minister mij zeggen:
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comment il compte remedier au probleme pose par 1'absence de
sanctions envers les administrations et les communes qui ne se
conformeraient pas aux dispositions des arretes?

si un arrete a ete pris concemant Ie reglement d'ordre interieur et,
Ie cas echeant, m'en donner son contenu, sinon, me dire pourquoi
cela n'a pas etc fait?

s'il a pu repondre aux demandes du College? Dans Ie cas contraire,
pour quelle raison et dans quel delai compte-t-il y repondre?

hoe hij het probleem van het ontbreken van sancties voor de
administraties en de gemeenten die de besluiten niet zouden
naleven denkt te verhelpen?

ofer een besluit inzake het huishoudelijk reglement is genomen?
Zo ja, wat de inhoud ervan is? Zo niet, waarom dit niet gebeurd
is?

of hij een gunstig gevolg heeft kunnen geven aan de verzoeken
van het College? Of waarom niet en binnen weike termijn hij zai
antwoorden?

Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre de 1'Amenagement du Territoire,

des Travaux publics et du Transport

Question n° 9 de M. Walter Vandenbossche du 26 septembre
1995 (N.):

Sortie Neerpede.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 2, p. 81.

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 9 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 26 September
1995 (N.):

Ultgang Neerpede.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 2, biz. 81.

Question n° 19 de M. Merry Hermanns du 8 novembre 1995
(Fr.):

Centres sportifs, proprletes de la Region bruxelloise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 223.

Vraag nr. 19 van de heer Merry Hermanns d.d. 8 november
1995 (Fr.):

Sportcentra van hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 223.

Question n° 22 de M. Denis Grimberghs du 23 novembre 1995
(Fr.):

Recettes publicitaircs, location de panneaux d'afflchage.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 223.

Vraag nr. 22 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 november
1995 (Fr.):

Reclameontvangsten en verhuur van aanplakborden.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 223.

Question n° 23 de M. Denis Grimberghs du 23 novembre 1995
(Fr;);

Localisation des services de I'administration regionale.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 224.

Vraag nr. 23 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 november
1995 (Fr.):

Vestlglngsplaats van de gewestelijke administratieve dienstm.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 224.
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Question n° 24 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.):

Apport de subsides lies Comnwnautes europeennes.

Pour la plupart des matieres gerees par les ministres et les
secretaires d'Etat de la Region de Bruxelles-Capitale, il est possible
d'avoir recours - sous certaines conditions - a des subsides speci-
fiques de Fonds et de Programmes des Communautes europeennes.

Je souhaiterais que Monsieur Ie ministre me donne les rensei-
gnements suivants:

1. A quels Fonds et Programmes europeens avez-vous eu recours
en vue d'une subvention eventuelle en 1995? Pourriez-vous
mentionner, par Ponds et/ouProgramme, quel est 1'initiative ou
Ie projet qui a ete introduit et quel est Ie montant du subside
demande?

2. Quels sont les Fonds et/ou Programmes europeens qui ont subsidie
des initiatives et projets bruxellois en 1994?

Vraag nr. 24 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Subsidies van de Europese Gemeenschap.

Voor de meeste aangelegenheden waarvoor de ministers en de
staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd
zijn, kunnen zij -onder bepaalde voorwaarden- een beroep doen op
bijzondere subsidies van Fondsen en Programma's van de Europese
Gemeenschap.

Graag had ik van de minister volgende inlichtingen verkregen:

1. Op weike Fondsen en Programma's heeft u in 1995 een beroep
gedaan met het oog op een eventuele subsidie? Kan u, per Pro-
gramma en/of per Fonds, vermelden welk initiatief of project
werd ingediend en wat het bedrag is van de gevraagde subsidie?

2. Weike Europeses Fondsen en/of Programma's in 1994 subsidies
hebben gegeven voor Brusselse initiatieven ofprojecten?

Question n° 28 de M. Alain Adriaens du 8 decembre 1995
(Fr.):

Des voiries avenue lie la Couronne, rues du Trone et Ducale.

L'axe «avenue de la Couronne/rue du Trone/rue Ducale» est un
axe structurant prioritaire au PRD. La Region y a deja investi des
sommes importantes sur Ie troncon place du Trone/rue d'ldalie. Des
projets sont prevus pour Ie troncon allantjusqu'a la place Biyckaert
et nous apprenons par Ie communique du gouvemement du 9 novem-
bre que Ie federal va Gnancer des travaux rue Ducale. Ceci m'amene
a poser au secretaire d'Etat les questions qui suivent.

1) Les peintures au sol realisees par la commune d'lxelles sur Ie
troncon de la rue du Trone renove aux frais de la Region ne corres-
pondent pas aux prescriptions du permis de batir. Lors de la discus-
sion du budget 1995, Ie ministre des Transports annonyait qu'il
allait assigner la commune d'lxelles pour non respect de ses engage-
ments (document A-325/3, p. 109). Plus d'un an plus tard la situa-
tion est inchangee, les peintures au sol absurdes (impossibles a
respecter) et les amenagements pour cyclistes inexistants.

- Le nouveau secretaire d'Etat a-t-il decide d'agir a cet endroit?

- Connatt-il les embouteillages causes par une signalisation
incoherente?

- Des bandes de circulation moins irreflechies seront-elles tracees?

- Le stationnement illegal sera-t-il combattu? Comment?

- Les surlargeurs pour cyclistes seront-elles (une fois de plus)
sacrifices?

Vraag nr. 28 van de heer Alain Adriaens d.d. 8 december 1995
(Fr.):

Kroonlaan, Troonstraat en Hertogsstraat.

De as Kroonlaan, Troonstraat en Hertogsstraat wordt in het
GewOp aangeduid als een prioritaire structurerende as. Het Gewest
heeft reeds aanzienlijke bedragen gei'nvesteerd voor het deel tussen
het Troonplein en de Idaliestraat. Er zijn plannen voor het weggedeelte
tot aan het Biyckaertsplein. In de regeringsmededeling van 9 novem-
ber staat te lezen dat de federale Staat werken in de Hertogsstraat
zai financieren. Graag had ik de staatssecretaris volgende vragen
gesteld.

1) De wegmarkeringen die door de gemeente Elsene op het voor
rekening van het Gewest gerenoveerde gedeelte van de Troonstraat
zijn aangebracht, beantwoorden niet aan de voorschriften van de
bouwvergunning. Tydens de bespreking van de begroting 1995 heeft
de minister van verkeer medegedeeld dat hij de gemeente Elsene zou
dagvaarden wegens het niet-nakomen van haar verplichtingen (stuk
A-325/3, bladzijde 109). Meer dan een jaar later is er niets veranderd,
zijn de (onmogelijk in acht te nemen) absurde wegmarkeringen nog
steeds niet verwijderd en zijn er nog steeds geen voorzieningen
getroffen ten behoeve van de fietsers.

- Heeft de nieuwe staatssecretaris beslist aldaar op te treden?

- Weet hij dat deze onlogische wegmarkeringen verkeersopstop-
pingen veroorzaken?

- Zullen beter doordachte rijstroken worden afgebakend?

- Zai er worden opgetreden tegen het tout parkeren? Hoe?

- Zullen de bredere rijstroken voor fietsers (eens te meer) worden
opgeofferd?
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2)

- Quelle est la programmation des travaux pour Ie troncon Idalie-
Biyckaert?

- Des modifications par rapport au projet annonce sont-elles
envisagees?

3) Le troncon de la rue Ducalejouxtant Ie palais royal est amenage
avec des paves. L'excellent document sur les espaces publics transmis
par la Region nous apprend que de tels amenagements peuvent etre
silencieux et confortables. Or, actuellement, la voirie est dans un
triste etat: les paves ondulent, les bus secouent leurs passagers et
j'ose a peine parler des cyclistes qui doivent etre dignes de notre
premier ministre en voyage au Texas pour parvenir a maitriser leur
monture.

- Quel est le type de reamenagement prevu par 1'accord avec le
federal?

- Quel est le montant prevu des travaux?

- Dans quels delais se deroulera le chantier a cet endroit?

2)

- Wat is de planning voor de werkzaamheden aan het gedeelte tussen
Idalie en Biyckaert?

- Worden er wijzigingen ten opzichte van het aangekondigde project
in uitzicht gesteld?

3) Het wegdek van het weggedeelte van de Hertogsstraat in de
omgeving van het koninklijk paleis bestaat uit straatstcnen. In een
uitstekend document van het Gewest over de openbare ruimtcn
staat te lezen dat zo'n wegdek geluidsarm en comfortabel kan zijn.
De weg is thans echter in een erbarmelijke staat: het wegdek is
golvend, de passagiers van de bussen worden dooreengeschud en
om hun stalen ros in bedwang te houden moeten de fietsers de
behendigheid hebben die de eerste minister tijdens zijn reis in Texas
tentoongespreid heeft.

- Waarin voorziet het akkoord met de federale overheid inzake
heraanleg?

- Wat is de kostprijs van deze werken?

- Wat is de duur van deze werken?

Question n° 30 de M. Dominiek Lootens du 15 decembre 1995
(N.):

Langiie iitilisee sur les panneaux de signalisation.

En reponse a la question n° 8 de Mme Molenberg, 1'administration
a ete chargee d'insister aupres des entrepreneurs pour qu'ils veillent
a un emploi correct de la langue sur les panneaux de signalisation.

Cette directive mentionne-t-elle egalement s'il faut reserver
priorite a une langue determinee?

Vraag nr. 30 van de heer Dominiek Lootens d.d. 15 decembcr
1995 (N.):

Het taalgebruik op verkeersborden.

In antwoord op vraag nr. 8 van mevrouw Molenberg, werd de
administratie opgedragen om de aannemers van werken te wijzen
op een correct taalgebruik op verkeersborden.

Staat in deze richtlijn ook vermeld ofer een voorrang aan een
bepaalde taal moet worden verleend?
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Ministre-President dii Gouvernement
de la Region de Bruxelles-Capitale,

charge des Pouvoirs locaux, de I'Emploi,
du Logement et des Monuments et Sites

Question n° 42 de Mrne Brigitte Grouwels du 30 octobre 1995
(N.):

Donnees relatives aiix agents de police dans les 19 communes.

Veuillez me communiquer, pour chaque commune, les donnees
ci-apres au l"'janvier 1995:

1. Ie cadre du personnel de la police;
2. 1'occupation dece cadre;
3. Ie nombre d'hommes et de femmes par niveau.

Reponse: J'ai 1'honneurde communiquer a 1'honorable membre Ie
cadre et les effectits du personnel des polices communales par niveau.

Quant a la distinction hommes-femmes par niveau, mes services
interrogent actuellement les differentes communes. Le resultat en
sera communique a 1'honorable membre.

Minister-Voorzitter van de Brnsselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

PIaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

Vraag nr. 42 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober 1995
(N.):

Gegevens met betrekking tot ilepolitieagenten In de 19 gcmeenten.

Gelieve per gemeente en per 1 januari 1995 mee te delen:

1. de personeelsfbrmatie van de politic;
2. de bezetting ervan;
3. het aantal mannen en vrouwen per niveau.

Antwoord: Ik heb de eer aan het geacht lid hierbij de personeels-
formaties van het gemeentelijk politiepersoneel en de bezetting ervan
per niveau mede te delen.

Voor wat betrefl het onderscheid tussen mannen en vrouwen,
per niveau, zullen mijn diensten navraag doen bij de verschillende
gemeenten. Het resultaat zai ter kennis van het geacht lid gebracht
worden.

Personnel de police au 30/03/1995/Politiepersoneel op 30/03/1995

Officiers Cadres moyens Agents Auxiliaires de police Total

Officieren Middenkader Agenten Hulpagenten Totaal

cadre effectif cadre effectif cadre effectif cadre effectif cadre effectif
kader effectief kader effectief kader effectief kader effectief kader effectief

Anderlecht
Auderghem/Oudergem
Berchem-Ste-Agathe/Sint-Agatha-Berchem
Bruxelles/Brussel
Etterbeek
Evere
Forest/Vorst
Ganshoren
Ixelles/Elsene
Jette
Koekelberg
Molenbeek-St-J./St-J.-Molenbeek
Saint-Gilles/Sint-Gillis

23
6
6

116
16
7

23
8

24
13
7

27
23

21
6
6

106
11
7

22
6

21
9
6

19
19

52
18
10

266
34
16
43
19
56
22
17
50
46

52
16
10

254
30
16
42
17
48
22
14
44
46

140
50
28

1.174
91
44
96
37

193
56
39

150
107

132
48
24

1.017
63
34
68
31

152
54
29

127
53

29
10
8

244
21
10
38
6

29
9

20
35
55

29
5
8

223
24
11
25

3
33
9

20
31
53

244
84
52

1.800
162
77

200
70

302
100
83

262
231

234
75
48

1.600
128
68

157
57

254
94
69

221
171
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Saint-Josse/Sint-Joost
Schaerbeek/Schaarbeek
UccleAJkkel
Watermael-Boitsfbrt/Watermaal-Bosvoorde
Woluwe-St-Lamb/SL-Lamb-Woluwe
Woluwe-St-Pierre/St.-P.-Woluwe

Total R.egion/Totaal Gewest

20
48
26
7

12
12

424

17
25
26

7
12
11

357

32
59
59
18
27
19

863

27
54
55
13
17
13

790

67
226
129
46
84
49

2.806

52
206

98
44
88
48

2.368

38
86
14
6

13
12

683

37
77
10
6

18
11

633

157
419
228

77
136
92

4.776

133
362
189
70

135
83

4.148

Question n° 52 de M. Denis Grimberghs du 23 novembre 1995
(Fr.):

Contrats de sdciirife.

Le ministre-president peut-il m'indiquer les etudes devaluation
des politiques menees par les communes bruxelloises avec 1'aide de
la Region dans le cadre des contrats de securite?

Peut-il m'informer des grandes conclusions de ces etudes et des
elements significatifs de comparaison entre les initiatives prises par
les communes en la matiere?

Le cas echeant, peut-il m'indiquer quel travail a ete realise au
depart de ces evaluations?

Reponse: La question relative a 1'evaluation des contrats de
securite a deja ete evoquee a la seance du Conseil regional du 22
decembre 1995.

devaluation des contrats de securite revet, apres deux ans de
fonctionnement de ceux-ci, une importance toute particuliere.

Comme vous le savez, le gouvemement regional a assure, des la
fin de 1992, le cofinancement avec le ministere de 1'Interieur des
contrats de securite pour huit communes prioritaires (Anderlecht,
Bruxelles-Ville, Forest, Ixelles, Molenbeek, Saint-Gilles, Saint-Josse-
ten-Noode et Schaerbeek) auxquelles se sont ajoutees en 1993
Etterbeek et Koekelberg.

Ces communes, pre-selectionnees par le ministre de 1'Interieur,
se caracterisaient, a 1'epoque, par une criminalite preoccupante, une
precarite socio-economique des habitants, des finances communales
en difficulte et un cadre de police deficitaire.

L'evaluation des contrats de securite a ete prise en charge par le
ministere de 1'Interieur qui a confie celle-ci a 1'a.s.b.l. Synergie (Ser-
vice Interventions Recherches Jeunes) qui a mene un travail de suivi
de 1'application des contrats de securite avec les dix communes
concernees, les services de la Police generale du Royaume et le
Secretariat permanent a la Politique de prevention de la criminalite.
L'Administration regionale a participe aux comites d'accompagne-
ment en qualite d'observateur.

Le rapport devaluation realise par Synergie n'est actuellement
pas finalise, cette etude est menee sous la direction du ministere de
1'Interieur et est exclusivement fmancee par celui-ci.

Vraag nr. 52 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 november
1995 (Fr.):

Veiligheidscontracten.

Kan de minister-voorzitter mij zeggen weike evaluatie-onder-
zoeken werden uitgevoerd aangaande het beleid dat de Brusselse
gemeenten met de hulp van het Gewest voeren in het kader van de
veiligheidscontracten?

Kan hij mij mededelen wat de belangrijkste besluiten zijn van
deze onderzoeken en weike belangrijke vergelijkingspunten cr zijn
tussen de initiatieven die in dit verband door de gemeenten werden
genomen?

Kan hij mij in voorkomend geval zeggen welk werk er werd
verricht op grond van deze evaluaties?

Antwoord: De veiligheidscontracten werden reeds besproken
tijdens de zitting van 22 december 1995 van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad.

Daar de veiligheidscontracten reeds tweejaar in uitvoering zijn
wordt hun evaluatie uiterst belangrijk.

Zoals U wel weet, staat de Gewestregering, samen met het
federale Ministerie van Binnenlandse Zaken, in voor de
cofinanciering van de veiligheidscontracten voor de acht prioritaire
gemeenten, namelijk voor Anderlecht, Brussel, Vorst, Elsene,
Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost en Schaarbeek en sinds eind 11993
ook voor Etterbeek en Koekelberg.

Deze door de minister van Binnelandse Zaken gekozen gemeenten
werden toen gekenmerkt doorzorgwekkende criminaliteit, dooreen
sociaal en economisch kansarme bevolking, door tekorten in de
gemeentefinancien en door een onvolledig bemand politiekader.

De evaluatie van de veiligheidscontracten werd ten laste genomen
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die deze evaluatie
toewees aan de v.z.w. Synergie (Service Interventions Recherches
Jeunes). Deze v.z.w. begeleide de uitvoering van de veiligheidscontrac-
ten, samen met de tien betrokken gemeentebesturen, met de diensten
van de Algemene Rijkspolitie en van het Vast Secretariaat voor het
Preventiebeleid. De gewestelijke administratie heeft als observalor
deelgenomen aan de begelcidingscomites.

Het evaluatieverslag opgemaakt door Synergie is in afwerking.
Deze studie wordt verricht onder leiding van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en uitsluitend door dit laatste gefinancierd.



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 janvier 1996 (n° 5)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 januari 1996 (nr. 5) 305

Des que je serai en possession de cette etude, je ne manquerai
pas de vous communiquer les conclusions quej'en tirerai sur Ie plan
del'apport regional.

Je preciserai en outre quej'ai ecrit au ministre de 1'Interieur Ie 9
octobre 1995 en precisant: «I1 y a lieu que tout document evaluatif
qui concerne nos politiques soit communique avant les negociations
et a 1'ensemble des parties, en ce compris les autorites communales.
Dans cette perspective, il seraitjudicieux de resituer Ie role de chacun
des partenaires: la Police generate du Royaume (PGR), Ie Secretariat
permanent a la politique de prevention, 1'administration regionale et
les responsables scientitiques de revaluation)).

Consequemment a ce courrier et a ma rencontre avec Ie ministre
de 1'Interieur du 30 novembre 1995, Ie Conseil des ministres federal
du 14 decembre 1995 a decide d'associer les Regions a revaluation.

D'une maniere generaleJe vous rappelle quej'ai propose de faire
un bilan de ces contrats de securite a la commission des affaires
interieures du Conseil regional.

Je voudrais souligner que la criminalite diminue a 1'echelon de
1'ensemble de la Region, toute criminalite confondue.

Second constat, cette diminution concerne autant les Communes
a contrats de securite que les autres. II n'y a done pas eu de glissement
de la criminalite des Communes beneficiant d'un contrat vers les
autres Communes.

Troisieme constat: la nette amelioration du taux d'occupation
des effectifs de police communale qui passe en 1990 de 80,9% a
86,9% en 1995.

Zodra deze studie in mijn bezit zai zijn, zai ik U mededelen
weike besluiten ik eruit trek betreffende de gewestelijke bijdrage.

Bovendien heb ik op 9 oktober 1995 de Minister van Binnen-
landse Zaken aangeschreven, stellende: «Elk evaluatiedocument dat
betrekking heeft op ons beleid moet voor de onderhandelingen
medegedeeld worden aan alle betrokkenen, ook aan de gemeentelijke
overheden. Het zou goed zijn indien de rol van eike partner opnieuw
kan bepaald worden: van de Algemene Rijkspolitie, van het Vast
Secretariaat voor het Preventiebeleid, van de gewestelijke admi-
nistratie en van de wetenschappelijke uitvoerders van de evaluation

Na dit schrijven, en na mijn ontmoeting met de Minister van
Binnenlandse Zaken op 30 november 1995, heeft de federate
Ministerraad op 14 december 1995 beslist dat de Gewesten voortaan
zullen betrokken worden bij de evaluatie.

Ik wil er tevens aan herinneren dat ik aan de Commissie
Binnenlandse Zaken van de Hoofdstedelijke Raad voorgesteld heb
om de balans van de veiligheidscontracten op te maken.

Ik wil hier reeds benadrukken dat de criminaliteit daalt, over het
hele Gewest bekeken en voor alle soorten criminaliteit samen geno-
men.

De tweede vaststelling is dat deze daling zowel betrekking heeft
op de gemeenten met een veiligheidscontract als op deze zonder. De
criminaliteit verschuift dus niet van gemeenten met een contract
naar andere gemeenten.

Derde vaststelling: de duidelijke stijging van de bezettingsgraad
van de personeelsformaties van de gemeentelijke politiekorpsen,
van 80,9% in 1990 naar 86,9% in 1995.

Question n° 64 de M. Dominiek Lootens du 11 decembre 1995
(N.):

TCT.

En 1996, 180 contrats TCT seront transformes en contrats
classiques.

Le ministre-president peut-il me dire si tous les travailleurs TCT
payes par la Region bruxelloise seront concernes par cette mesure?
Si tel n'est pas le cas, quel critere de selection a-t-on utilise?

Le ministre-president peut-il me dire de quels projets TCT il
s'agit en 1'occurrence? Je souhaiterais egalement connanre le montant
de la cotisation patronale pour chacun de ces projets.

Reponse: Le membre du Conseil voudra bien trouver, ci-dessous
la reponse a sa question.

Nous ne sommes pas en mesure, a ce stade-ci, de repondre
precisement a sa question dans la mesure ou ce dossier est a 1'etude
et sera soumis a une concertation avec le secteur concerne.

Vraag nr. 64 van de heer Dominiek Lootens d.d. 11 december
1995 (N.):

De DAC-betrekklngen.

In 1996 zullen 180 DAC-betrekkingen worden omgezet naar
klassieke contracten.

Kan de minister-voorzitter mij meedelen ofhiermee alle DAC-
werknemers die door het Brussels Gewest worden betaald een
klassiek contract zullen krijgen? Zo neen, welk selectiecriterium
werd aangewend?

Kan de minister-voorzitter mij meedelen om weike DAC-
projecten het hier gaat? Tevens zou ik graag vernemen hoe groot de
werknemersbijdragen voor elk van deze projecten is geweest.

Antwoord: Het lid van de raad gelieve hierna het antwoord op
zijn vraag te vinden.

We verkeren niet in de mogelijkheid om, in het huidig stadium,
nauwkeurig te antwoorden omdat dit dossier nog in onderzoek is en
nog aan overleg met de betrokken sector zai onderworpen worden.
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Toutefois, il est bon de preciser que 1'hypothese vise desormais
la transformation progressive de 1'ensemble des postes de travail
TCT en agents contractuels subventionnes.

Des lors que Ie gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale
et les pouvoirs communautaires (dont les Commissions commu-
nautaires) auront defini les modalites precises de cette transforma-
tion, nous serons en mesure de repondre plus precisement a la
question de monsieur Ie Consei.ller regional.

Het past hier echter te verduidelijken dat de werkhypothese
voortaan we] streeft naar geleidelijke omvorming van alle DAC-
contracten naar contracten van gesubsidieerde contractuelen.

Nadat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de gemeen-
schapsoverheden (ook de Gemeenschapscommissies) de definitieve
voorwaarden voor deze omzetting zullen hebben bepaald, zullen
ook wij nauwkeuriger kunnen antwoorden op de vraag van net geachte
raadslid.

Question n° 74 de M. Dominiek Lootens dii 15 decembre 1995
(N.):

Societes de depannage.

Les polices communales font appel a des societes de depannage
privees pourenlever ies vehicules en infraction.

Bien que ces societes soient de ce fait soumises aux lois
linguistiques, il s'avere qu'elles sont nombreuses, dans la pratique, a
n'en faire aucun cas.

Le ministre peut-il me faire savoir a quelles societes de depannage
les differents corps de police font appel?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer ^ 1'honorable membre
qu'en ce moment, je ne dispose pas de I'information demandee.

Les decisions relatives a la fixation du mode de passation et des
conditions ainsi que 1'attribution des marches pour 1'enlevement des
vehicules doivent etre considerees comme des marches de services.
Ces decisions d'attribution ne doivent etre soumises a 1'autorite de
tutelle que si le montant y afferent depasse 2.300.000 F (hors TVA),
ce qui n'est pas toujours le cas.

Vraag nr. 74 van de heer Dominiek Lootens d.d. 15 decembcr
1995 (N.):

DC takelbednjven.

Voor het wegslepen van voertuigen in overtreding doen de gemeen-
telijke politiekorpsen een beroep op prive-takeibedrijven.

Alhoewel deze bedrijven daardoor onderworpen zijn aan de
taalwetgeving, blijkt uit de praktijk dat velen de taalwetgeving gewoon
negeren.

Kan de minister mij meedelen op weike takelbedrijven de vcr-
schillende politiekorpsen een beroep doen?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mee te delen dat ik op dit
ogenblik niet beschik over de gevraagde inlichting.

De beslissingen inzake het vaststellen van de wijze van gunning
en de voorwaarden alsmede de gunning van de opdrachten voor het
wegslepen van voertuigen zijn te beschouwen als overheidsop-
drachten voor aanneming van diensten. Deze gunningsbeslissingen
dienen evenwel slechts aan de toezichthoudende overheid voorgelegd
te worden indien de waarde ervan 2.300.000 fr. (zonder BTW)
overschrijdt, wat niet steeds het geval is.

Ministre de 1'Environnement et
de la Politique de 1'Eau, de la Renovation,

de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

Question 11° 5 de M. Stephane de Lobkowicz dii 19juillct 1995
(Fr.):

Pfriilis il'environnement pour line installation d'Electrabel a
Uccle.

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

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

Vraag nr. 5 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 jnii
1995 (Fr.):

Milicuvergiinning voor een installatle van Electrabelte Ukkel.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. l , biz. 19.
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Question n° 49 de M. Walter Vandenbossche du 23 novembre
1995 (N.):

Egalite lies chances pour lesfemmes.

Le ministre pourrait-il repondre a la question suivante:

En general, les fen-lines sont bien representees sur le marche du
travail. Toutefois, elles occupent moins souvent des fonctions diri-
gcantes alors que, pour 1'exemple, cela est important.

1. Combien d'hommes/de femmes travaillent au cabinet du ministre
ct quelles fonctions occupent-ils/elles?

2. Existe-t-il, pour les services administratifs qui relevent de la
competence du ministre, des donnees sur la repartition hommes/
femmes pour les differents niveaux? Ou peut-on consulter ces
donnees?

3. Y a-t-il, dans ces services, des groupes de travail ou des personnes
qui assurent le suivi de la politique d'egalite des chances? Si tel
est le cas, des actions ont-elles deja ete menees et quel en a etc le
resultat. Si tel n'est pas le cas, pourquoi et existe-t-il des plans
concrets en ia matiere?

Repoitse: L'honorable membre est informe du fait que sur 50
membres du personnel du Cabinet, il y a 27 femmes.

Parmi les fonctions exercees, on peut retenircelles de conseillere,
attacheeJuriste, attachee de presse, interprete, secretaire, chancellerie
etaccueil.

Le personnel de secretariat et d'accueil est essentiellement feminin.

En ce qui conceme les points deux et trois de sa question, 1'hono-
rable membres sera informe des que les reponses demandees aux
administrations me seront parvenues.

Vraag nr. 49 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23
novemberl995(N.):

Vrouwcn — Gelijke kansen.

Kan de heer minister antwoorden op volgende vragen:

In het algemeen zijn vrouwen goed vertegenwoordigd op de
arbeidsmarkt. Ze bekleden echter minder leidende functies. Omwille
van de voorbeeldfunctie is ditnochtans belangrijk.

1. Hoeveel mannen/vrouwen werken er op het kabinet van de minis-
ter en weike functies vervullen ze?

2. Bestaan er, voor de administratieve diensten die onder de bevoegd-
heid van de minister val len, gegevens in2ake de verdeling mannen/
vrouwen op de verschillende niveaus? Waar kunnen die gegevens
geraadpleegd worden?

3. Zijn er in die diensten werkgroepen ofpersonen aangewezen die
het gelijke-kansenbeleid opvolgen? Zoja, zijn er al acties gevoerd
en wat is het resultaat ervan? Zo neen, waarom niet en bestaan er
concrete plannen terzake?

Antwoord: Het waarde lid wordt ervan op de hoogte gebracht
dat, onder de 50 personeelsleden die het Kabinet telt, er 27 vrouwen
werkzaam zijn.

Onder de uitgeoefende functies dezer dames, kunnen we de
volgende opsommen: adviseur, kabinetslid, rechtskundige, pers-
attachee, tolk, secretaresse, kanselarij en onthaal.

Het secretariaat- en onthaalpersoneel bestaat voornamelijk. uit
vrouwelijke leden.

Aangaande punten twee en drie van zijn vraag, zai het waarde lid
ingelicht worden zodra de antwoorden op de vragen gesteld aan de
administraties, me toekomen.

Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre de I'Amenagement du Territoire,

des Travaux publics et du Transport

Question 11° 29 de Mme Marie Nagy du 11 decembre 1995
(Fr.):

Les bailments (lout la Region estproprietaire.

En complement a votre reponse a ma question n° 20 concemant
les batiments dont la Region est proprietaire, je vous demande de
me communiquer les donnees disponibles meme si cette liste n'est
pas exhaustive.

Dans la loi sur la comptabilite de 1'Etat, applicable a la Region,
1'obligation legale de disposer de cette information, chaque annee au
moment du depot du budget, est clairement indiquee.

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 29 van mevr. Marie Nagy d.d. 11 december 1995 (Fr.):

Gebouwen die eigendom zijn van het Gewest.

Als aanvulling op uw antwoord op mijn vraag nr. 20 met
betrekking tot de gebouwen die eigendom zijn van het Gewest verzoek
ik u mij de beschikbare gegevens mede te delen, ook indien de lijst
niet volledig is.

De wet op de Rijkscomptabiliteit, die van toepassing is op het
Gewest, bepaalt duidelijk dat men elkjaar bij het neerleggen van de
begroting over deze gegevens dient te beschikken.
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Reponse: Je vous confirme que 1'inventaire des proprietes
regionales est toujours en cours d'elaboration.

Afin de rencontrer votre demande, je vous ferai parvenir les
donnees actuellement disponibles.

Dans la mesure ou il s'agit d'un document volumineux, des dis-
positions seront prises afin que celui-ci vous soit porte a domicile.

Antwoord: Ik bevestig u dat nog altijd wordt gewerkt aan de
inventaris van de gewestelijke eigendommen.

Om aan uw verzoek te voldoen, zai ik u de gegevens mededelen
die momenteel beschikbaar zijn.

Mocht dat een lijvig document zijn, dan zullen schikkingen
getroffen worden om het u aan huis te bezorgen.
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Ministre-President du Gouvernement
de la Region de Bruxelles-Capitale,

charge des Pouvoirs locaux, de 1'EmpIoi,
du Logement et des Monuments et Sites

Question n° 8 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 juillet 1995
(Fr.)-.

Aide filidiiciere aiix publications et periodlques.

Monsieur Ie ministre aurait-il 1'obligeance de me communiquer la
liste des publications et periodiques qui sont edites grace a 1'aide
financiere de son Cabinet, la liste et les adresses des associations
liees a ces publications et la somme annuelie de cette aide?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous la
reponse a sa question.

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

Vraag nr. 8 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28 juli
1995 (Fr.):

Financlele steun aan publikatles en tijilschrliften.

Zou de minister me de lijst kunnen meedelen van de publikaties
en tijdschriften die met de financiele steun van zijn kabinet worden
uitgegeven, alsmede de lijst en de adressen van de verenigingen die
deze uitgeven en hetjaarlijkse bedrag van deze steun?

Antwoord: Hetgeachtraadslid vindthieronderhetantwoordop
zijn vraag.

En ce qui concerne la division 10 du budget regional, la situation se presente comme suit:
Voor afdeling 10 van de gewestbegroting is de toestand als volgt:

Contractant

Contractant

Apercu de la mission

Opdracht

Montant

Bedrag

Duree

Looptijd

Allocation
de base

Basisallocatie

BRES a.s.b.l. (6 institutions
academiques bruxelloises)

BRES v.z.w. (6 Bruss.
academische instellingen

Publication du tableau des indicateurs
statistiques;
Publication de 6 dossiers annuels

Publikatie tabel stat. indicatoren
Publikatie 6jaardossiers

1992: 20 millions 1 an 10.11.12.04
1993: 20 millions
1994: 20 millions
1995: 15,9 millions
hors TVA

1992: 20miljoen Ijaar 10.11.12.04
1993: 20miljoen
1994: 20miljoen
1995: 15,9miljoen
zonder BTW
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En matière d'emploi, division 13 du budget régional:
Voor afdeling 13, Tewerkstelling:

Depuis l'installation du nouveau gouvernement, plus aucune publication dans le domaine de l'emploi n'a été diffusée avec le soutien du
Cabinet.
Sinds het aantreden van de nieuwe Regering werd op tewerkstellingsvlak met de steun van het kabinet geen enkele publikatie meer verdeeld.

En matière de développement urbain, division 16:
Afdeling 16, Stedelijke Ontwikkeling:

II n'y a pas eu de publication ni de périodique.
Er werd geen publikatie ofperiodiekschrift uitgegeven.

En matière de Monuments et sites, division 17, la situation se présente comme suit:
Voor afdeling 17, Monumenten en Landschappen, is de toestand als volgt:

Amis de l'UNESCO
17, av. Général de Gaulle
1050 Bruxelles
Amis de 1'UNESCO
Gen. de Gaullelaan, 17
1050 Brussel

BRAL - Info
11, av. Van den Driessche
1150 Bruxelles
BRAL - Info
V. den Driesschelaan, 11
1150 Brussel

Inter-Environnement Bruxelles
16 rueMarcq
1000 Bruxelles
Inter-Environnement Bruxelles
Marcqstraat, 16
1000 Brussel

Edition et diffusion de la revue 500.000 BEF
«Les Nouvelles du Patrimoine»

Uitgave en verdeling van het blad 500.000 fr.
«Les Nouvelles du Patrimoine»

Publication de la Revue «Alert»

Publikatie van het blad «Alert»

200.000 BEF

200.000 fr.

Publication de 4 pages sur le Patri- 900.000 BEF
moine dans la revue «Ville et Habitants»

Publikatie van 4 blz. over het patri- 900.000 fr.
monium in «Ville et Habitants»

17.10.33.01

17.10.33.01

17.10.33.01

17.10.33.01

17.10.33.01

17.10.33.01

En matière de coordination de la politique du gouvernement, division 22 du budget, la situation est la suivante:
Voor afdeling 22, coördinatie van het regeringsbeleid, is de toestand als volgt:

«Brussels Today»
«Brussels Today»

Revue d'information sur^Bruxelles
Informatieblad over Brussel

8.700.000 BEF
8.700.000 fr.

l an
l jaar

22.30.12.01
22.30.12.01

Question n0 9 de M. Stéphane de Lobkowicz du 28 juillet 1995
(Fr.):

Sondages d'opinion. - Prix.

J'aimerais que l'on me communique la liste des sondages d'opinion,
et pour chaque sondage le prix payé et le poste budgétaire qui s'y
rapporte, la dénomination exacte du contractant et l'intitulé du
contrat, commandés par votre département ministériel sous la précé-
dente législature, aux différents instituts de sondage.

Réponse: Comme suite à sa question, j'ai l'honneur de faire savoir
à l'honorable membre que je n'ai passé aucun contrat ayant pour
objet un sondage d'opinion.

Vraag nr. 9 van de heer Stéphane de Lobkowicz d.d. 28 juli
1995 (Fr.):

Opiniepeilingen. - Kostprijs.

Graag ontving ik de lijst van de opiniepeilingen waartoe uw
ministerieel departement tijdens de vorige zittingsperiode de
verschillende enquêtebureaus opdracht heeft gegeven, alsmede voor
elk ervan, de kostprijs en de begrotingspost waarin ze zijn
ingeschreven, de juiste benaming van de contractant, het onderwerp
van het onderzoek.

Antwoord'. In antwoord op de vraag van de heer de Lobkowicz
kan ik het geacht raadslid mededelen dat ik geen enkel contract heb
aangegaan voor opiniepeilingen.
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Question n° 15 dc M. Marc Cools du 19 septembre 1995 (Fr.):

La definition des investlssements extraord'maires ties communes.

Vous avez. Monsieur Ie ministre, par un arrete pris Ie 20 juillet
1995 annule la deliberation du College des bourgmestre et echevins
d'Uccle du 28 fevrier 1995 qui visait a permettre d'imputer des
depenses de moins de 200.000 F au budget ordinaire etant donne
qu'il est difficile de determiner Ie caractere extraordinaire ou ordinaire
de certaines depenses peu importantes concernant des frais de
reparations ou des acquisitions de mobilier ou de materiel.

Pouvez-vous, Monsieur ie ministre, me preciser si 1'achat d'une
chaise a 2.000 F, 1'achat d'un radiateur a 15.000 F ou de treillis de
cloture pour 90.000 F constitue un investissement extraordinaire?
Avec pour consequence 1'obligation de suivre une procedure tres
longue qui dure de nombreux mois (presentation du dossier a 1'appro-
bation du Conseil communal, de 1'autorite de tutelle,...) et qui ne
correspond pas pour des depenses peu importantes de ce type aux
necessites de la gestion.

Suffit-il qu'un achat (c'est Ie cas des exemples precites) ait une
duree de vie de plus d'un an et fasse partie du patrimoine de la
commune pour qu'il soil considere comme un investissement devant
suivre la lourde procedure de 1'extraordinaire?

Cette situation ne risque-t-elle pas d'encourager les communes a
faire du stockage pour parer aux imprevus et par la engendrer des
depenses plus importantes que necessaires?

Pouvez-vous, Monsieur Ie ministre, m'indiquer pour les petites
depenses de reparation ou d'acquisition de mobilier ou de materiel,
quelles sont celles qui peuvent ou doivent etre imputees respective-
ment a 1'ordinaire et a 1'extraordinaire?

Reponse: L'honorable membre comprendra certainement Ie long
delai mis a lui repondre car sa question releve d'une problematique
qui a fait 1'objet d'une attention particuliere dans 1'accord de
gouvernement du ISjuin 1995.Celui-ciaeneffetprevudeconfier
a la Commission regionale de nouvelle comptabilite la redaction
d'un projet de circulaire etablissant la distinction entre les services
ordinaire et extraordinaire du budget communal. Ce projet a ete
soumis au gouvernement qui 1'a approuve et transmis a toutes les
communes.

La circulaire, tout en precisant les definitions et en les illustrant
par 1'exemple, introduit deux mesures facultatives qui devraient
resoudre les problemes rencontres dans les cas cites dans la ques-
tion:

- toute depense de moins de 5.000 francs (TVA incluse) peut etre
consideree comme ordinaire;

- !e conseil communal peut autoriser 1'engagement au service
ordinaire de toute depense revetant une nature patrimoniale a
condition qu'il puisse y etre precede par un marche de gre a gre
constate par simple facture acceptee.

Ces mesures palliatives ne resolvent pas globalement les
difficultes rencontrees dans 1'application de 1'article 234 de la nouvelle
loi communale qui exclut toute possibility pour Ie conseil communal

Vraag nr. 15 van de heer Marc Cools d.d. 19 September 1995
(Fr.):

De deflnitie van de biiitengewone investerlngen van degemeen-
ten.

De minister heefl bij besluitvan20juli 1995 het besluit van het
college van burgemeester en schepenen van Ukkel d.d. 28 februari
1995 vernietigd. Hiermee wou men de mogelijkheid geven uitgaven
van minder dan 200.000 frank in te schrijven op de gewone begroting
omdat het moeilijk is te bepalen ofsommige kleine uitgaven voor
herstellingen of aankopen van meubilair of materiaal gewoon of
buitengewoon zijn.

s
Kan de minister me zeggen of de aankoop van een stoel van

2.000 frank, een radiator van 15.000 frank of een afsluiting van
90.000 frank, een buitengewone investering is? Hiervoor met een
zeer lange procedure van verscheidene maanden gevolgd worden
(voorieggen van het dossier aan de gemeenteraad, aan de toezicht-
houdende overheid...) die wat kleine uitgaven betreft niet past in het
kader van een goed beheer.

Is het voldoende dat een aankoop (zoals voor de aangehaalde
voorbeelden) een levensduur van meer dan een jaar heeft en deel
uitmaakt van het gemeentelijke patrimonium, om beschouwd te
worden als een investering waarvoor de procedure van de buiten-
gewone investeringen moet worden gevolgd?

Bestaat het gevaar niet dat dit de gemeenten ertoe aanzet voorraden
aan te leggen om voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden
en aldus meer dan nodig uit te geven?

Kan de minister me zeggen weike kleine uitgaven voor herstel-
lingen of aankopen van meubilair of materieel als gewone of buiten-
gewone kosten moeten worden aangemerkt?

Antwoord: Het geachte lid zai allicht begrijpen dat het lang
geduurd heeft eer ik een antwoord ontving daar zijn vraag betrekking
had op problemen waaraan bijzondere aandacht geschonken werd
in het regeerakkoord van ISjuni 1995. Het regeerakkoord voorziet
er immers in dat de Gewestelijke Commissie voor de gemeentelijke
comptabiliteit een ontwerp van omzendbriefzou opstellen waarin
het onderscheid tussen de gewone en de buitengewone dienst van de
gemeentelijke begroting toegelichtwordt. Een dergelijk ontwerp werd
voorgelegd aan de Regering, die het heeft goedgekeurd en verzonden
naar alle gemeenten.

In deze omzendbrief worden definities gegeven en toegelicht aan
de hand van voorbeelden. Tevens voorziet de omzendbrief in twee
facultatieve maatregelen die een opiossing zouden moeten bieden
voor de problemen waarvan sprake is in de vraag:

— eike uitgave van minder dan 5.000 frank (inclusiefBTW) mag
beschouwd worden als een gewone uitgave;

- de gemeenteraad kan machtiging verlenen om uitgaven met
betrekking tot het patrimonium vast te leggen op de gewone
dienst, op voorwaarde dat dit gebeurt via een onderhandse
opdracht vastgesteld bij eenvoudige aanvaarding van factuur.

Deze noodmaatregelen lossen niet alle problemen op die zich
voordoen in verband met de toepassing van artikel 234 van de nieuwe
gemeentewet, dat het voor de gemeenteraad onmogelijk maakt aan
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de deleguer au college ses pouvoirs en matiere de fixation des condi-
tions des marches relevant du service extraordinaire.

Devant ce constat, j'ai pris 1'initiative de suggerer a Monsieur Ie
ministre de ITnterieur Ie depot d'un projet de loi permettant une
telle delegation dans la limite fixee pour les marches a procedure
negociee par la loi du 24 decembre 1993 relative aux marches publics
et a certains marches de travaux, de fournitures et de services et qui
devrait entrer en vigueur sous peu (2.500.000 francs hors TVA).

Reste Ie probleme du fmancement de ce type de depenses, toute
ouverture d'emprunt exigeant une procedure devant Ie conseil com-
munal. Aussi ai-je demande a Monsieur Ie ministre de 1'Interieur
d'envisager une modification de la loi communale pour permettre au
college d'ouvrir les emprunts destines a couvrir les depenses
evoquees ci-dessus.

J'espere que ma reponse aura convaincu 1'honorable membre que
si, charge de la tutelleJe me dots de faire respecter la reglementation
en vigueur, je me fais aussi un devoir de prendre toutes les mesures
et toutes les initiatives propres ^ faciliter la gestion communale.

het schepencollege zijn bevoegdheden te delegeren met betrekking
tot het vaststellen van de voorwaarden van opdrachten die
gefinancierd worden via de buitengewone dienst.

Naar aanleiding van deze vaststelling heb ik de Minister van
Buitenlandse Zaken voorgesteld dat hij een wetsontwerp zou
indienen dat dergelijke delegatie mogelijk zou maken met inacht-
neming van de grensbedragen voor opdrachten bij onderhande-
lingsprocedure als bepaald in de wet van 24 december 1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, die eerstdaags in
werking treedt (2.500.000 frank zonder BTW).

Er rest nog het probleem van de financiering van dergelijke
uitgaven, daar geen enkele lening aangegaan kan worden zonder
beslissing van de gemeenteraad. Daarom heb ik de Minister van
Binnenlandse Zaken gevraagd een wijziging van de gemeentewet te
overwegen waarbij het college de mogelijkheid zou krijgen leningen
aan te gaan ter financiering van bovengenoemde uitgaven.

Ik hoop dat mijn antwoord het geachte lid ervan overtuigd heeft
dat ik, belast met het toezicht, weliswaar verplicht ben de geldende
reglementaire bepalingen te doen naleven, maar dat ik het ook als
een plicht beshouw alle nodige maatregelen en initiatieven te nemen
om het gemeentelijke beheer te vergemakkelijken.

Question n° 22 de M. Marc Cools du 27 septembre 1995 (Fr.):

Les etudes commandoes pendant les affaires prudentes.

Pouvez-vous m'indiquer, Monsieur Ie ministre, si des etudes ont
ete commandees cette annee par Ie departement dont vous avez la
charge actuellement au cours des quarante jours qui ont precede les
elections regionales du 21 mai ou dans 1'intervalle entre les elections
et 1'installation du nouveau gouvemement regional Ie 23 juin 1995?

Dans 1'affirmative, pouvez-vous me preciser 1'objet de ces etudes,
leur montant et la date a laquelle elles ont ete conclues?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de communiquer
a 1'honorable membre qu'il n'y a eu aucune etude commandee en
1995 par Ie departement dont j'ai la charge actuellement au cours
des quarante jours qui ont precede les elections regionales du 21 mai
ou dans 1'intervalle entre les elections et 1'installation du nouveau
gouvemement regional Ie 23 juin 1995.

Vraag nr. 22 van de heer Marc Cools d.d. 27 September 1995
(Fr.):

Onderzoeken besteld tijdens deperlode van de lopende ziiken.

Zou de heer minister mij kunnen zeggen ofer ditjaar door het
departement dat onder zijn bevoegdheid valt onderzoeken zijn
besteld in de loop van de veertig dagen voorafgaand aan de gewes-
telijke verkiezingen van 21 mei of in de periode tussen de verkiezingen
en de installatie van de nieuwe gewestregering op 23 juni 1995?

Zo ja, kunt u mij het onderwerp van deze onderzoeken, de
kostprijs ervan en de datum waarop de overeenkomst is gesloten ter
kennis brengen?

Antwoord: In antwoord op de vraag van de heer Cools kan ik het
geacht raadslid mededeien dat in 1995 door het departement waarvoor
ik momenteel bevoegd ben geen enkele studie werd besteld tijdens
de veertig dagen voorafgaand aan de Gewestraadsverkiezingen van
21 mei 1995 of tijdens de periode tussen de verkiezingen en de
installatie van de nieuwe Gewestregering op 23 juni 1995.

Question n° 40 de Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1995
(N.):

Evaluation ties contrats de securitc dans la Region de Bruxelles-
Capitale.

Les evaluations wallonne et flamande des contrats de securite
sont parues depuis un certain temps.

Vraag nr. 40 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober 1995
(N).

Evaluatle van de veiliglieidscontracten in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Geruime tijd geleden verschenen de Vlaamse en de Waalse
evaluaties van de veiligheidscontracten.



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20janvier 1996 (n° 5)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 januari 1996 (nr. 5) 313

Une mission devaluation avail egalement ete demandee dans la
Region de Bruxelles-Capitale. Certaines personnes pretendent avoir
pris connaissance, deja avant les vacances parlementaires d'ete, du
rapport concerne.

1. Quand a-t-on demande une telle mission devaluation?

2. A qui a-t-on confie cette mission?

3. Quand a-t-on fourni au gouvernement Ie premier rapport ou Ie
rapport intermediaire?

4. Quand a-t-on fourni Ie rapport final au gouvernement?

5. Quand fournira-t-on Ie rapport final au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale?

6. Quel a ete Ie cout global de cette edition?

Reponse: La question de 1'evaluation des contrats de securite
bruxellois est essentielle. Comme vous Ie savez, Ie gouvernement
regional a assure des la fin 1992 Ie cofmancement, avec Ie ministere
de 1'Interieur, des contrats de securite pour 8 communes prioritaires
(Anderlecht, Bruxelles, Forest, Ixelles, Molenbeek, Saint-Gilles,
Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek) auxquelles se sont ajoutees
en 1993 Etterbeek et Koekelberg.

Ces communes, preselectionnees par Ie ministre de 1'Interieur, se
caracterisaient a 1'epoque par une criminalite preoccupante, une
precarite socio-economique des habitants, des finances comcnunales
en difficulte et un cadre de police deficitaire.

Consequemment, la Region a rencontre Ie projet initie par Ie
ministre de 1'Interieur en accordant un co-financement qui s'est eleve

- 1993aBEF196.630.000
- 1994aBEF236.190.000
- 1995aBEF246.950.000

L'evaluation des contrats de securite a ete prise en charge par Ie
ministere de 1'Interieur qui a confie celle-ci a 1'a.s.b.l. Synergie (Ser-
vice Interventions Recherches Jeunes) qui a mene un travail de suivi
de 1'application des contrats de securite avec les dix communes
concernees, les services de la Police generale du Royaume et Ie
Secretariat permanent a la politique de prevention de la criminalite.
L'Administration regionale a participe aux comites d'accompagne-
ment en qualite d'observateur.

Je voudrais preciser que Ie rapport auquel vous faites reference
est actuellement en cours de realisation, que cette etude est menee
sous la direction du ministre de 1'Interieur et est exclusivement
financee parcelui-ci.

Pour 1'annee 1996, j'entends bien mener directement revaluation
qui concerne la part regionale. Mes services feront ce travail en
concertation avec les communes et en tenant informe Ie ministre de
I'lnlerieur.

J'ai deja eu 1'occasion de deplorer Ie manque de volonte de
concertation des services du ministre de 1'Interieur qui, tant en ce
qui concerne revaluation des contrats que pour la definition des

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een evaluatie-
opdracht gegeven. Sommige bronnen beweren namelijk reeds voor
de zomervakantie inzage te hebben gehad van het betrokken verslag.

1. Wanneer werd een dergelijke evaluatieopdracht gegeven?

2. Aan wie werd die opdracht toegekend?

3. Wanneer werd het eerste rapport oftussenrapport aan de Rege-
ring bezorgd?

4. Wanner werd het eindrapport aan de Regering bezorgd?

5. Wanneer wordt het eindrapport bezorgd aan de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad?

6. Weike was de globale kost van deze uitgave?

Antwoord: De problematiek van de evaluatie van de Brusselse
veiligheidscontracten is uiterst belangrijk. Zoals U wel weet staat
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, samen met het federale
Ministerie van Binnenlandse Zaken, in voor de cofinanciering van
de veiligheidscontracten voor de acht prioritaire gemeenten, namelijk
voor Anderlecht, Brussel, Vorst, Elsene, Molenbeek, Sint-Gillis,
Sint-Joost en Schaarbeek en sinds eind 1993 ook voor Etterbeek en
Koekelberg.

Deze gemeenten werden door de Minister van Binnenlandse
Zaken uitgekozen omdat ze, toen, gekenmerkt werden door een
zorgwekkende criminaliteitsgraad, door een sociaal en economisch
kansarme bevolking, door tekorten in de gemeentefinancien en door
een onvoldoende bemand politiekader.

Daarom heeft het Gewest het door de Minister van Binnenlandse
Zaken opgestarte project gesteund door mede financiering ten belope
van:

- 196.630.000fr.in 1993
- 236.190.000fr.in 1994
- 246.950.000fr.in 1995

De evaluatie van de veiligheidscontracten werd ten laste genomen
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die deze evaluatie
toevertrouwde aan de v.z.w. Synergie (Service Interventions Recher-
ches Jeunes). Deze v.z.w. begeleidde de uitvoering van de veiligheids-
contracten, samen met de tien betrokken gemeentebesturen, met de
diensten van de Algemene Rijkspolitie en van het Vast Secretariaat
voor het Preventiebeleid. De gewestelijke administratie heeft als
observatordeelgenomen aan de begeleidingscomites.

Ik wil hier benadrukken dat het verslag waarnaar U verwijst voor
het ogenblik nog in opmaak is en dat deze studie verricht wordt
onder leiding van de Minister van Binnenlandse Zaken en uitsluitend
doorTiem gefinancierd wordt.

Voor het jaar 1996 zai ik de evaluatie van hetgewestelijke aandeel
rechtstreeks laten uitvoeren. Mijn diensten zullen dit doen in overleg
met de gemeentebesturen en we zullen daarbij de Minister van
Binnenlandse Zaken op de hoogte houden.

Ik heb reeds bij vroegere gelegenheden betreurd dat er bij de
diensten van de Minister van Binnenlandse Zaken zo weinig wil tot
overleg aanwezig is. Ze handelen overhaast, zowel voor wat de
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contrats 1996, agissent dans la precicipation. C'est dans ce sens que
j'ai ecril au ministre de 1'Interieur Ie 9 octobre 1995 en precisant:

«I1 y a lieu que tout document evaluatifqui conceme nos politiques
soit communique avant les negociations et a 1'ensemble des parties,
en ce compris les autorites communales. Dans cette perspective, il
seraitjudicieux de resituer Ie role de chacun des partenaires: la Po-
lice generale du Royaume (PGR), Ie Secretariat permanent a la
politique de prevention, 1'Administration regionale et les responsa-
bles scientifiques de revaluation)).

Consequemment a ce courrier et a ma rencontre avec Ie ministre
de 1'Interieur du 30 novembre 1995, Ie Conseil des ministres federal
du 14decembre 1995 a decide d'associer les Regions a 1'evaluation.

D'une maniere generale, je vous rappelle que j'ai propose de faire
un bilan de ces contrats de securite a la commission des affaires
interieures du Conseil regional. Cette reunion, consacree a reva-
luation, peut se tenir debut 1996.

Je voudrais souligner que la criminalite diminue a 1'echelon de
1'ensemble de la Region, toute criminalite confbndue.

Second constat, cette diminution concerne autant les communes
a contrat de securite que les autres. II n'y a done pas eu de glissement
de la criminalite des communes beneficiant d'un contrat vers les
autres communes.

Troisieme constat: la nette amelioration du taux d'occupation
des effectifs de police communale qui passe en 1990 de 80,9% a
86,9% en 1995.

evaluatie van de contracten betreft als voor de voorbereiding van de
contracten 1996. Ik heb daarover reeds op 9 oktober 1995 de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken aangeschreven, stellende:

«...elk evaluatiedocumentdat betrekking heefl op ons beleid zou
voor de onderhandelingen en aan alle betrokkenen, ook aan de
gemeentelijke overheden, medegedeeld moeten worden... Het zou
goed zijn indien. de rol van eike partner opnieuw kon bepaald worden:
van de Algemene Rijkspolitie, van het Vast Secretariaal voor het
Preventiebeleid, van de gewestelijke administratie en van de welen-
schappelijke uitvoerders van de evaluatie».

Na dit schrijven, en na mijn ontmoeting met de Minister van
Binnenlandse Zaken op 30 november 1995, heeft de federale Minis-
terraad van 14 december 1995 beslist dat de Gewesten voortaan
zullen betrokken worden bij de evaluatie.

Ik herinner eraan dat ik aan de Commissie Binnenlandse Zaken
van de Hoofdstedelijke Raad heb voorgesteld om de balans van de
veiligheidscontracten te maken. Deze vergadering kan begin 1996
doorgaan.

Ik wil hier toch reeds benadrukken dat, over het hele Gewesi
bekeken, de criminaliteit globaal daalt.

De tweede vaststelling is dat deze daling zowel betrekking heeft
op de gemeenten met een veiligheidscontract als op de andere. De
criminaliteit verschuift dus niet van de gemeenten met een contract
naa de andere gemeenten.

Derde vaststelling: de duidelijke stijging van de bezettingsgraad
van de personeelsfbrmaties van de gemeentelijke politiekorpsen,
van 80,9% in 1990 naar 86,9% in 1995.

Question n° 41 de Mme Brigitte Grouwels tin 30 octobre 1995
(N).:

Candidatures et nominations a I'ecole regionale et intercom-
munale tie police.

Combien de personnes ont-elles pose leur candidature en 1992,
1993 el, 1994 pour entrer a I'ecole regionale et intercommunale de
police?

Combien de personnes ont-elles ete admises a I'ecole de police?

Combien de personnes ont-elles ete admises au stage?

Combien de personnes ont-elles ete nominees?

Pour toutes ces questions, je souhaiterais que vous me commu-
niquiez egalement la repartition hommes/femmes.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer ci-joint a 1'honorable
membre un tableau reprenant Ie nombre de candidats inscrits aux
examens de selection et un tableau relatifaux candidats admis a la
formation de base d'agent de police.

J'attire 1'attention de 1'honorable membre que 1'ERIP organise des
examens de selection et des formations de base pour les communes
bruxelloises ainsi que pour les communes des Provinces du Brabant
flamand et du Brabant wallon.

Vraag nr. 41 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober 1995
(N.):

Kandidaatstelllngen en benoemingen bij de Gewestelijke en
Intercommunale Politiesclwol.

Hoeveel personen hebben er in 1992,1993 en 1994 gekandideerd
voorde gewestelijke politieschool?'

Hoeveel werden ertoegelaten tot de politieschool?

Hoeveel werden er tot de stage toegelaten?

Hoeveel werden er benoemd?

Voor al deze vragen graag ook de verhouding mannen/vrouwen.

Antwoord: Ik heb de eer aan het geacht lid hierbij, in de vorm van
een label, het aantal ingeschreven kandidaten voor de aanwervings-
examen mede te delen, alsook een tabel betreffende de kandidaten
die toegelaten werden tot de basisopleiding van politieagent.

Ik vestig er de aandacht van het geacht lid op dat de GIP de aan
wervingsexamen en de basisopleiding organiseert voor Brusselse
gemeenten alsook voor de gemeenten van de provincies Vlaams en
Waals Brabant.
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En 1'abscnce de comptage precis, on peut considerer que ± 95%
dcs candidats a la formation de base sont admis au stage.

Examens de selection

Annee academique Francophones Neerlandophones Totaux
H F H F

1992-1993 332 103 374 68 877
1993-1994 348 105 400 94 947
1994-1995 734 284 645 307 1970

Formation de base d'agent de police

Annee Session Francophones Neerlandophones Totaux
academique I-I F H F

1992-1993 66 58 7 66 10
67 27 6 46 6

1993-1994 68 85 15 100 17
69 50 14 57 11

1994-1995 70 90 22 82 11
71 70 33 60 15

1995-1996 72 111 32 88 15 256

Question n° 45 de M. Guy Vanhengel du 14 novembre 1995
(N.):

Aide de la Region de Bruxelles-Capitale ail magazine bimensiiel
«Brussels Today».

Je reyois regulierement et gratuitement, alors queje n'ai rien de-
mande, un exemplaire de «Brussels Today», un magazine bimestriel
qui parait tant en fran9ais qu'en neerlandais et qui contient de petits
resumes en anglais pour ceux d'entre nous qui sont anglophiles.

«Brussels Today» est, comme son nom Ie laisse entendre, un
magazine chic: une couverture en papier glace, des interviews de
chefs d'entreprises a succes et d'autres personnes appartenant aux
meilleurs cercles socio-economiques et diplomatiques, les dernieres
nouvelles des P.M.E. performantes, etc. Celui qui ne recoit pas
gratuitement ce magazine a la mode doit payer Ie prix fort: 150 BEF
(!), pas vraiment «le gratin du radin»...

J'en viens au fait. Je m'etonne grandement que «Brussels To-
day» soit edite avec 1'aide de la Region de Bruxelles-Capitale en
depit de 1'importance des recettes publicitaires queje peux supposer
en feuilletant ce magazine. Le colofon mentionne: «edite avec 1'aide
de la Region de Bruxelles-Capitale. Coordination: Denis Stokkink,
conseiller du ministre-president du gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale».

Je souhaiterais savoir:

1. en quoi consiste cette aide et cette collaboration entre Brussels
Today et la Region de Bruxelles-Capitale;

2. la raison de 1'octroi de cette aide et depuis quand elle est accordee;

Bij gebreke aan een exacte telling mag het aantal kandidaten voor
de basisopleiding die toegelaten worden tot de stage op ongeveer
95% schatten.

Aanwervingsexamens

Academiejaar Franstaligen Nederlandstaligen Totalen
M V M V

1992-1993 332 103 374 68 877
1993-1994 348 105 400 94 947
1994-1995 734 284 645 307 1970

Basisopleiding agent van politic

Academic- Sessie Franstaligen Nederlandstaligen Totalen
jaar M V M V

1992-1993 66 58 7 66 10
67 27 6 46 6

1993-1994 68 85 15 100 17
69 50 14 57 11

1994-1995 70 90 22 82 11
71 70 33 60 15

1995-1996 72 111 32 88 15 256

Vraag nr. 45 van de heer Guy Vanhengel d.d. 14 november 1995
(N.):

Steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het twee-
maandelijks tijdschrift Brussels Today.

Regelmatig ontvang ik gratis doch ongevraagd een exemplaar van
Brussels Today, een tweemaandelijks tijdschrift dat zowel in het
Nederiands als in het Frans verschijnt en met een vieugje Engels
voor de anglofielen onder ons.

Brussels Today is - zoals de naam reeds laat vermoeden - een
sjieke bedoening: een kaft van glace-papier, interviews met succes-
volle bedrijfsleiders en andere lieden uit de betere socio-economische
en diplomatieke kringen, de laatste nieuwtjes over goeddraaiende
KMO's, enz. Voor wie dit trendy blad niet gratis krijgt maar het
moet kopen is de prijs er dan ook naar: 150 BF (!), niet meteen «le
gratin duradin»....

«To the point»: groot is mijn verbazing dat Brussels Today
wordt uitgegeven met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, dit ondanks de niet onaanzienlijke reclame-inkomsten die
ik kan vermoeden bij het doorbladeren van dit tijdschrift. De colofon
vermeldt: «uitgegeven met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Coordinate: Denis Stokkink, adviseur van de niinisler-
voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering».

Graag had ik dan ook geweten:

1. Waaruit deze steun bestaat en wat het samenwerkingsverband
tussen Brussels Today en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
is;

2. Waarom deze steun wordt toegekend en sinds wanneer;
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3. quel interetjustifie 1'octroi par la Region d'une aide pour 1'edition
d'un «magazine de societe» elitiste qui s'adresse ^ un public de
lecteurs riches et qui pourrait tout aussi bien vivre sans 1'aide
regionale (notamment avec les recettes de la publicite);

4. quelle est la proportion de magazines envoyes gratuitement (et a
qui ce magazine est-il envoye gratuitement?) et de magazines
vendus.

Reponse: La revue «Brussels Today» eKiste depuis 1988. Elle a
ete aidee durant la premiere annee de son existence, par la Province
du Brabant mais, des la creation de la Region, cette demiere a soutenu
Ie magazine, qu'elle utilise notamment comme element de promo-
tion de notre Region aupres des visiteurs strangers, touristes, femmes
et homines d'affaires, congressistes... ainsi qu'a 1'occasion de foires
et expositions. De nombreux expatries qui en ont fait la demande
lors d'actions menees parmi les fonctionnaires internationaux. Ie
recoivent adresse.

Cette revue est tiree a 40.000 exemplaires dont une large majorite
est distribute gratuitement dans les hotels et restaurants, hopitaux,
bibliotheques publiques et privees, ambassades, societes commer-
ciales, ainsi que parnii les professions liberales, bourgmestres,
echevins, deputes bruxellois, deputes europeens et fonctionnaires
europeens.

Ce magazine donne des informations generales aux Bruxellois
mais aussi aux personnes non bruxelloises de passage a Bruxelles
pour un temps plus ou moins long.

Ce bimestriel consacre, lors de chacune de ses parutioris, un
certain nombre de pages a la Region et aux politiques qui y sont
menees.

Le lecteur de ce magazine aura constate que, durant toute 1'annee
95, il a ete decide que seules les realisations seraient exposees sans
que necessairement le nom du ministre concerne, ni sa photo, ne
soient presentes. II ne s'agit done, en aucune maniere, de «publicite».

La Region accorde une aide de 8.654.688 BEF par an a cette
revue. Pour ce faire, un article budgetaire distinct 22.03.12.01 est
vote par le Conseil regional.

3. Welk belang het Gewest heeft bij het verlenen van steun aan de
uitgave van een elitair «society-magazine» dat zich richt tot een
kapitaalkrachtig lezerspubliek en dat het vast ook zonder
gewestelijke hulp (maar onder meer met reclame-inkomsten) zou
kunnen rooien;

4. Weike de verhouding is tussen de gratis verzonden exemplarcn
(en aan wie dit blad gratis wordt toegezonden) en de verkochte
exemplaren.

Antwoord: Het magazine Brussels Today bestaat sinds 1988. In
het eerste jaar van zijn bestaan ontving het steun van de Provincie
Brabant. Maar van bij de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest nam dit deze steun voor zijn rekening. Het Gewest maakt
van dit kanaal gebruik als een promotieinstrument naar doelgroepen
zoals buitenlandse bezoekers, toeristen, zakenmensen, congrcs-
gangers en dergelijke. Ook wanneer beurzen en tentoonstellingen
worden ingericht, wordt Brussels Today hierbij betrokken. Talloze
«expatriates» hebben verzocht om het magazine te ontvangen en
krijgen het toegestuurd, ik denk daarbij specifiek aan de intemationale
ambtenaren.

Het blad wordt verspreid op 40.000 exemplaren, die grotendeels
gratis worden verdeeld in hotels, restaurants, ziekenhuizen, openbare
en particuliere bibliotheken, ambassades, handelsondernemingen,
alsook aan vrije beroepen, burgemeesters, schepenen, Brusselse
volksvertegenwoordigers, Europese Raadsleden en ambtenaren.

Het geeft algemene informatie, niet alleen voor de Brusselaars
maar ook voor niet-Brusselaars die in Brussel verblijven.

Het is een tweemaandelijkse uitgave die in eike editie een aanlal
bladzijden besteedt aan het Gewest en het beleid dat er wordt gevoerd.

De lezer van het magazine kan vaststellen dat heel het jaar 1995
lang bijdragen zijn verschenen waarin niet noodzakelijk de naam van
de betrokken minister ofdiens foto voorkwamen. Het gaat hier dus
geenszins om reclame.

Het Gewest verstrekt het magazine een jaarlijkse toelage van
8.654.688 fr. Daartoe werd een specifiek begrotingsartikel gestemd
doorde Gewestraad, namelijk 22.03.12.01.

Question n° 48 de M. Walter Vandenbossche du 23 novembre
1995 (N.):

Egal'tte des chances pour les femmes.

Le ministre pourrait-il repondre a la question suivante:

En general, les femmes sont bien representees sur le marche du
travail. Toutefois, elles occupent moins souvent des fonctions diri-
geantes alors que, pour 1'exemple, cela est important.

1. Combien d'hommes/de femmes travaillent au cabinet du ministre
et quelles fonctions occupent-ils/elles?

2. Existe-t-il, pour les services administratifs qui relevent de la
competence du ministre, des donnees sur la repartition homines/

Vraag nr. 48 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23
novemberl995(N.):

Vrouwen - Gelijke kanscn.

Kan de heer minister antwoorden op volgende vragen:

In het algemeen zijn vrouwen goed vertegenwoordigd op de
arbeidsmarkt. Ze bekleden echter minder leidende functies. Omwille
van de voorbeeldfunctie is dit nochtans belangrijk.

1. Hoeveel mannen/vrouwen werken er op het kabinet van de minis-
ter en weike functies vervullen ze?

2. Bestaan er, voorde administratieve diensten die onder debevoegd-
heid van de minister vallen, gegevens inzake de verdeling mannen/
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femmes pour les differents niveaux? Ou peut-on consulter ces
donnees?

3. Y a-t-il, dans ces services, des groupes de travail ou des personnes
qui assurent Ie suivi de la politique d'egalite des chances? Si tel
est Ie cas, des actions ont-elles deja etc menees et quel en a ete Ie
resultat. Si tel n'est pas Ie cas, pourquoi et existe-t-il des plans
concrete en la matiere?

vrouwen op de verschillende niveaus? Waar kunnen die gegevens
geraadpleegd worden?

3. Zijn er in die diensten werkgroepen ofpersonen aangewezen die
het gelijke-kansenbeleid opvolgen? Zoja, zijn er al acties gevoerd
en wat is het resultaat ervan? Zo neen, waarom niet en bestaan er
concrete plannen terzake?

Reponse:]'a\ 1'honneurde faire savoir a 1'honorable membre que
les fonctions de niveau 1 dans mon cabinet sont exercees par douze
homines dont Ie directeur de cabinet et Ie directeur de cabinet adjoint
et trois femmes. Les agents d'execution comptent trente-deux femmes
(vingt-deux niveau 2, sept niveau 3 et trois niveau 4) et treize hommes
(sept niveau 2, deux niveau 3 et quatre niveau 4). Parmi les agents
contractuels mis a la disposition par Ie ministere il y a neuf agents
feminins et 3 agents masculins.

Antwoord: Ik heb de eer het achtbare lid te meden dat de functies
van niveau 1 in mijn kabinet worden uitgeoefend door 12 mannen
waaronder de Kabinetschef en de Adjunct-Kabinetschef en 3
vrouwen. Het uitvoerend personeel bestaat uit 32 vrouwen (22
niveau 2, 7 niveau 3 en 3 niveau 4) en 13 mannen (7 niveau 2, 2
niveau 3 en 4 niveau 4). De contractuele personeelsleden ter
beschikking gesteld door het ministerie bestaan uit 9 vrouwen en 3
mannen.

Les points 2 et 3 de la question de 1'honorable membre sont de la
competence du ministre de la Fonction publique.

De punten 2 en 3 van de vraag van het achtbare lid vallen onder
de bevoegdheid van de minister van het Openbaar Ambt.

Question n° 49 de M. Roeland Van Wallegliem du 23 novembre
1995 (N.):

Respect des lois llnguistlques par Ie concessionnaire Radar.

Une societe privee qui a des contacts avec Ie public pour Ie
compte d'un service public est soumise aux lois linguistiques et doit
done pouvoir s'adresser aux neerlandophones dans leur langue.

La societe «Radar» est une de ces entreprises qui detient Ie
monopole de 1'enlevement des voitures a Bruxelles-ville pour Ie
compte de la police. Cette societe ne respecte nullement les lois
linguistiques auxquelles elle est soumise.

Quelles mesures a-t-on deja prises dans Ie passe pour veiller a ce
que les concessionnaires respectent les lois linguistiques?

Repoiise: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
qu'acejouraucune plainte n'a ete enregistree apropos de 1'execution
du marche confie par la ville de Bruxelles a une firme privee
d'enlevement de vehicules sur requisition de la police et que, par
consequent, aucune mesure y afferente n'a ete prise.

II revient, en premier ressort, a la ville de Bruxelles d'intervenir Ie
cas echeant, puisqu'elle est Ie maTtre d'ouvrage de tels marches de
services, et ceci conformement aux dispositions reglementaires en la
matiere, a savoir, la loi du 14juillet 1976 relative aux marches publics
de travaux, de fournitures et de services, 1'arrete royal du 22 avril
1977 relatifaux marches publics de travaux, de fournitures et de
services, 1'arrete ministeriel du 10 aout 1977 etablissant Ie cahier
general des charges des marches publics de travaux, de fournitures
et de service ainsi que Ie cahier special des charges en question.

Vraag nr. 49 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 23
november 1995 (N.):

Naleving van de taalwetgeving door de concessiehouder Ra-
dar.

Een prive-firma die in opdracht van een openbare dienst kontakt
met het publiek heefl, is onderworpen aan de taalwetgeving, en
moet dus Nederlandstaligen in hun taal te woord kunnen staan.

Een van die firma's is het bedrijf«Radar», dat het monopolie
bezit om in opdracht van de politiediensten van Brussel-Stad
takeloperaties uit te voeren. Dit bedrijfpast geenszins de taalwetten
toe die op deze firma van toepassing zijn.

Weike maatregelen werden in het verleden reeds genomen om
ervoor te zorgen dat de taalwetgeving door concessiehouders wordt
nageleefd?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht raadslid mee te delen dat tot
op heden geen enkele klacht ontvangen werd inzake de uitvoering
van de opdracht die de stad Brussel toevertrouwd heefl aan een
prive-firma voor het wegslepen van voertuigen op verzoek van de
politic en er bijgevolg ook geen maatregelen terzake genomen werden.

Het is trouwens in de eerste plaats de stad Brussel die in
voorkomend geval zou moeten optreden vermits ze de opdrachtgever
is van dergelijke opdracht van diensten en dit met integraal respect
van de reglementaire bepalingen terzake, met name de wet van 14
juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, het koninklijk besluit van 22 april
1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, het ministerieel besluit van 10
augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemings-
voorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen
en diensten en de desbetreffende bijzondere aannemingsvoorwaarden.
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Question n° 50 de Mine Grouwels du 23 novembre 1995 (N.):

«Jeiigdwerk - Garantieplan».

En quoi consiste 1'execution du «Jeugdwerk - Garantieplan» a
Bruxelles?

Quand entrera-t-il en vigueur?

Combien dejeunes pourront-ils en beneficier?

Ou pourront-ils etre engages?

Par qui pourront-ils etre engages?

Reponsc: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous la
reponse a sa question.

Jeugdwerk-Garantieplan

Ce plan releve de la competence de la Region flamande et en
principe, compte-tenu de la regionalisation des programmes de
resorption du chomage et des competences d'emploi. Ie Jeugdwerk-
Garantieplan ne peut pas etre applique a Bruxelles sans 1'accord de
la Region de Bruxelles-Capitale.

Ceci etant, un accord de principe est intervenu entre les deux
gouvernements pour appliquer Ie Jeugdwerk-Garantieplan a
Bruxelles, a condition que la priorite de mise au travail soit reservee
a des ch6meurs bruxellois et que ce plan soit mis en oeuvre en
collaboration directe avec 1'ORBEM.

Les modalites concretes de cet accord de principe, doivent enore
faire 1'objet d'un protocole d'accord de cooperation entre les deux
Regions.

A 1'heure actuelle, Ie Jeugdwerk-Garantieplan est applique dans
les faits a Bruxelles etje vous invite a interroger mon collegue de la
Region Hamande competent en la matiere pour obtenir des
renseignen-ients plus precis quant au nombre de personnes deja
occupees a Bruxelles dans Ie cadre du Jeugdwerk-Garantieplan.

Vraag nr. 50 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 23 novcnibcr
1995 (N.):

Jeugdwerk - Garantiep.ltiii.

Wat houdt de uitvoering van het Jeugdwerk-Garantieplan in
Brusselin?

Wanneer treedt dit in voege?

Hoeveeljongeren kunnen 1-iiervan genielen?

Waar kunnen zij tewerkgesteld worden?

Door wie kunnen zij tewerkgesteld worden?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

Jeugdwerk-Garantieplan

Dit plan behoort tot de bevoegdheden van het Vlaams Gewest
en in principe, gelet op de regionalisering van de programma's voor
opslorping van de werkloosheid en van de bevoegdheden inzake
werkgelegenheid, kan het Jeugdwerk-Garantieplan niet toegepast
worden in het Brussels 1-Ioofdstedelijk Gewest zonder het akkoord
van ons Gewest.

Daarom werd er tussen de twee Regeringen een principieel
akkoord gesloten betreffende de toepassing van het Jeugdwerk-
Garantieplan te Brussel, op voorwaarde dat bij de tewerkstelling
prioriteit zou worden gegeven aan Brusselse werklozen en dat het
plan zou uitgevoerd worden in nauwe samenwerking metde BGDA.

De concrete modaliteiten van dit principieel akkoord dienen nu
nog vastgelegd in een samenwerkingsprotocol tussen de twee
Gewesten.

Het Jeugdwerk-Garantieplan wordt echter vandaag reeds toege-
past te Brussel en ik zet U aan om mijn terzake bevoegde collega
van het Vlaamse Gewest te bevragen omtrent het aantal personen
dat reeds in het raam van het Jeugdwerk-Garantieplan tewerkgesteld
werd in ons Gewest.

Question n° 57 de Mme Brigitte Grouwels du 28 novembre
1995 (N.):

Personnel employe an cabinet.

Veuillez me communiquer pour votre cabinet:

1. Ie nombre de personnes employees (membres de cabinet, per-
sonnel d'execution, personnel auxiliaire, chauffeurs, experts, et
autres);

2. Veuillez me communiquer pour chacun d'entre eux:

a) lesexe;
b) la nationalite;
c) eventuellement: les Beiges d'origine etrangere;
d) les grades et baremes;
e) Ie r61e linguistique: F ou N.

Vraag nr. 57 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 28 november
1995 (N.):

Personeel tewerkgesteld in het kahinet.

Gelieve perkabinet mee te delen:

1. Het aantal personeelsleden dat er tewerkgesteld is (kabinetsleden,
uitvoeringspersoneel, hulpppersoneel, chauffeurs, deskundigen,
en andere);

2. Gelieve telkenmale te vennelden:

a) hetgeslacht;
b) de nationaliteit;
c) eventueel: Belgen van buitenlandse oorsprong;
d) graden en barema's;
e) NederlandseofFransetaalrol.
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Repoiise: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre que
mon cabinet est actuellement compose de soixante membres,
auxquels il taut ajouter douze personnes mises a la disposition du
cabinet par 1'Administration de la Region de Bruxelles-Capitale:

un directeur de cabinet
un directeur de cabinet adjoint
six conseillers a temps plein
un conseiller & mi-temps
six attaches
quarante-cinq agents d'executions dont un agent de niveau 1 a

temps plein, un agent de niveau 1 a mi-temps, vingt-sept agents de
niveau 2 (collaborateurs et secretaires), neuf agents de niveau 3
(coinmis et telephonistes) et sept agents de niveau 4 (chauffeurs et
personnel ouvrier).

Les fonctions de niveau 1 sont exercees par douze hoinmes dont
Ie directeur de cabinet et Ie directeur de cabinet adjoint et trois
femmes. Les agents d'execution comptent trente-deux femmes et
treize homines. Parmi les agents contractuels mis a la disposition
par Ie ministere il y a neuf agents feminins et trois agents masculins.

Le cabinet compte septante et un agents de nationalite beige
(dont deux agents d'origine etrangere) et un agent de nationalite
portugaise.

Les baremes appliques aux membres du cabinet sont determines
soit statutairement par les administrations dont ils sont issus, soil
en application des echelles fixees par 1'arrete du gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 1995 determinant la com-
position el le fonctionnement des cabinets des membres du
gouvernement regional de Bruxelles-Capitale et des secretaires d'Etat
regionaux.

Le cabinet est compose de soixante-huit membres de role lin-
guistique francophone et de quatre membres de role linguistique
neerlandophone.

Antwoord: Ik heb de eer het achtbare lid te melden dat mijn
kabinet op dit ogenblik samengesteld is uit 60 leden plus 12
personeelsleden die door het Bestuurvan het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ter beschikking gesteld vvorden:

1 Kabinetschef
1 Adjunct-kabinetschef
6 voltijdse adviseurs
1 halftijdseadviseur
6 Attaches
45 leden van het uitvoerend personeel waaronder 1 voltijds

personeelslid an niveau 1 , 1 halflijds personeelslid van niveau 1,27
personeelsleden van niveau 2 (medewerkers en secretaressen), 9
personeelsleden van niveau 3 (klerken en telefonistes) en 7 per-
soneelsleden van niveau 4 (chauffeurs en arbeiders).

De funclies van niveau 1 worden uitgeoefend door 12 inannen
waaronder de Kabinetschef en de Adjunct-Kabinetschef en 3
vrouwen. Het uitvoerend personeel bestaat uit 32 vrouwen en 13
mannen. De contractuele personeelsleden ter beschikking gesteld
door het ministerie bestaan uit 9 vrouwen en 3 mannen.

Het kabinet telt 71 personeelsleden van Belgische nationaliteit
(waaronder twee van buitenlandse oorsprong) en 1 personeelslid
van Portugese nationaliteit.

De barema's die op de personeelsleden van toepassing zijn,
worden bepaald, hetzij statutair door de adminislratie van oorsprong,
hetzij met toepassing van de weddeschalen vastgesteld bij het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 1995 tot
vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetlen
van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de
gewestelijkestaatssecretarissen.

Het kabinet is samengesteld uit 68 personeelsleden van de Franse
taalrol en 4 personeelsleden van de Nederlandse taalrol.

Question 11° 60 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995(Fr.):

Piibllcite pour I'Execiitif dans «Brussels Toilay».

On trouve regulierement dans le bimestriel «Brussels Today»
des publiciles pour le gouvernement de la Region. Cette publicite
s'apparente plutot a une forme de subside a la publication de ce
magazine.

Quel est le codt de chaque parution? Quel sera le budget total
consacre? A quel article budgetaire cette depense est-elle imputee?

Enfin, le ministre peut-il me dire si des messages publicitaires du
meme type sont prevus dans d'autres publications et si oui, les-
quelles?

Reponse: La revue «Brussels Today» existe depuis 1988. Elle a
ete aidee durant la premiere annee de son existence, par la Province
du Brabant mais, des la creation de la Region, cette demiere a soutenu
le magazine, qu'elle utilise notamment comme element de promo-
tion de notre Region aupres des visiteurs etrangers, touristes, femmes
et homines d'affaires, congressistes... ainsi qu'a 1'occasion de foires
et expositions. De nombreux expatries qui en ont fait la demande

Vraag nr. 60 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Reclame voor de Regering in "Brussels Today".

In het tweemaandelijks tijdschrift "Brussels Today" staat geregeld
reclame voor de Regering van het Gewest. Deze reclame heeft veel
weg van een subsidie voor het verschijnen van dit tijdschrift.

Wat is de kostprijs per nummer? Welk totaal bedrag zai daaraan
worden besteed? In welk begrotingsartikel is deze uitgave inge-
schreven?

Kan de minister mij zeggen of dergelijke reclame tevens zai
verschijnen in andere publikaties en, zoja, in weike?

Antwoord: Het magazine Brussels Today bestaat sinds 1988. In
het eerstejaar van zijn bestaan ontving het steun van de Provincie
Brabant. Maarvan bij de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest nam dit deze steun voor zijn rekening. Het Gewest maakt
van dit kanaal gebruik als een promotieinstrument naar doelgroepen
zoals buitenlandse bezoekers, toeristen, zakenmensen, congres-
gangers en dergelijke. Ook wanneer beurzen en tentoonstellingen
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lors d'actions menees parmi les fonctionnaires internationaux, Ie
recoivent adresse.

Cette revue est tiree a 40.000 exemplaires dont une large majorite
est distribute gratuitement dans les h6tels et restaurants, hopitaux,
bibliotheques publiques et privees, ambassades, societes com-
merciales, ainsi que parmi les professions liberales, bourginestres,
echevins, deputes bruxellois, deputes europeens et fonctionnaires
europeens.

Ce magazine donne des informations generales aux Bruxellois
niais aussi aux personnes non bruxelloises de passage a Bruxelles
pour un temps plus ou moins nong.

Ce bimestriel consacre, lors de chacune de ses parutions, un
certain nombre de pages a la Region et aux politiques qui y sont
menees.

Le lecteur de ce magazine aura constate que, durant toute 1'annee
95, il a ete decide que seules les realisations seraient exposees sans
que necessairement le nom du ministre concerne, ni sa photo, ne
soient presentes. II ne s'agit done, en aucune maniere, de «publicite».

La Region accorde une aide de 8.654.688 BEF par an a cette
revue. P'our ce faire, un article budgetaire distinct 22.03.12.01 est
vote par le Conseil Regional.

worden ingericht, wordt Brussels Today hierbij betrokken. Talloze
«expatriates» hebben verzocht om het magazine te ontvangen en
krijgen het toegestuurd, ik denk daarbij specifiek aan dc intemationale
ambtenaren.

Het blad wordt verspreid op 40.000 exemplaren, die grotendecis
gratis worden verdeeld in hotels, restaurants, ziekenhuizen, openbare
en particuliere bibliotheken, ambassades, handelsondernemingen,
alsook aan vrije beroepen, burgemeesters, schepenen, Brusselse
volksvertegenwoordigers, Europese Raadsleden en ambtenaren.

Het geeft algemene informatie, niet alleen voor de Brusselaars
maar ook voor niet-Brusselaars die in Brussel verblijven.

Het is een tweemaandelijkse uitgave die in eike editie een aantal
bladzijden besteedt aan het Gewest en het beleid dat er wordt gevoerd.

De lezer van het magazine kan vaststellen dat heel hetjaar 1995
lang bijdragen zijn verschenen waarin niet noodzakelijk de naam van
de betrokken minister ofdiens foto voorkwamen. Hel gaat hier dus
geenszins om reclame.

Het Gewest verstrekt het magazine een jaarlijkse toelage van
8.654.688 fr. Daartoe werd een specifiek begrotingsartikel gestemd
door de Gewestraad, namelijk 22.03.12.01.

Question n° 61 de M. Georges Desir du 5 decembre 1995 (Fr.):

Composition du cabinet ministwicl.

L'honorable ministre voudrait-il me faire savoir combien de
membres de son cabinet sont domicilies:

- dans la Region de Bruxelles-Capitale?

- dans la Region wallonne?

- dans la Region flamande?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre que
parmi les soixante membres qui composentmon cabinet, quarante-
cinq sont domiciles a Bruxelles, neufen Region wallonne et six en
Region flamande. Parmi les douze agents contractuels mis a la dis-
position du cabinet par le ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale, huit sont domicilies a Bruxelles, deux en Region wallonne
et deux en Region flamande.

Vraag nr. 61 van de heer Georges Desir d.d. 5 deceniber 1995
(Fr.):

Samenstelling van het ininisterieel kabinet.

Zou de heer minister mij kunnen mededelen hoeveel leden van
zijn kabinet woonachtig zijn:

- in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- in het Waalse Gewest?

- in het Vlaamse Gewest?

Antwoord: Ik heb de eer het achtbare lid te melden dat van de
zestig leden die mijn kabinet vormen er vijfenveertig in Brussel
wonen, negen in het Waals Gewest en zes in het Vlaams Gewest.
Van de twaalfpersoneelsleden die door het Ministerie van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking gesteld zijn van het
kabinet wonen eracht te Brussel, twee in het Waals Gewest en twee
in het Vlaams Gewest.

Question n° 62 de M. Denis Grimberghs du 11 decembre 1995
(Fr.):

Con vention FBIE: Comimmaittcftan false - Milieux d'acciieil
-ONE.

L'aiTete de 1'Executifde la Commu'naute francaise du 29 mars
1993 portant reglementation generale des milieux d'accueil subven-
tionnes par 1'ONE etablit, en ses articles 20 et 31, la norme d'une

Vraag nr. 62 van de heer Denis Grimberghs d.d. 11 decembcr
1995 (Fr.):

Overeenkomsttussen hetIBFWen de Fraiise Gemeenschap-
Opvangvoorzieningen - ONE.

In de artikelen 20 en 31 van het besluit van de Executieve van de
Franse Gemeenschap van 29 maart 1993 houdende bijkomende
algemene reglementering inzake Opvangvoorzieningen gesubsidieerd
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demi-puericultrice supplementaire dans les Creches et les Pregar-
diennats, dont 1'engagement est prevu sous statut FBIE.

Une convention a ete signee respectivement avec la Region
wallonne et avec la Region bruxelloise en vue de 1'affectation des
quotas FBIE requis & cet effet: convention rnouvelable de trois en
trois ans.

II nous revient que la convention en cours vient a echeance Ie 30
juin 1996 dans 1'un et 1'autre cas.

Les dispositions voulues ont-elles ete prises en vue de la
reconduction de la convention triennale pour la Region wallonne et
la Region bruxelloise?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous la
reponse a sa question.

La convention n° 171, relative a 1'intervention du Fonds budge-
taire interdepartemental de promotion de 1'emploi dans Ie secteur de
la petite enfance, se tennine Ie 30 juin 1996.

Des negociations entre la Region wallonne, la Communaute
francaise et la Region de Bruxelles-Capitale sont actuellement en
cours en vue d'aboutir a un accord de cooperation quant a la conclu-
sion a partir du l^juil let 1996 d'une nouvelle convention d'un
montant global comparable a la precedente.

door de ONE wordt de norm vastgelegd voor een halftijdse
kinderverzorgster in de creches en de peutertuinen, die in dienst
wordt genomen volgens het statuut van het IBFW.

Met het oog op de toewijzing van de daartoe vereiste IBFW-
quota, werd een overeenkomst ondertekend met het Waalse Gewest
en een andere met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze
overeenkomst kan telkens met driejaar worden verlengd.

Wij hebben vernomen dat beide overeenkomsten op30junil 996
eindigen.

Werd het nodige gedaan om de driejarige overeenkomsten voor
het Waalse Gewest en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te
verlengen?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

De overeenkomst nr. 171 betreffende de tussenkomst van het
Interdepartementeel Begrotingsfonds voor de Bevordering van de
Werkgelegenheid in de voorschoolse sector loopt afop 30juni 1996.

Er worden nu onderhandelingen gevoerd tussen het Waals Gewest,
de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
om tot een samenwerkingsakkoord te komen betreffende het sluiten
van een nieuwe overeenkomst ingaande op 1 jul i 1996 en voor een
vergelijkbaarglobaal bedrag.

Question n° 63 de Mme Evelyne Huytebroeck du 11 decembre
1995 (Fr.):

Demandeurs d'emplol a altitude reduite.

J'aimerais connaitre. Monsieur Ie ministre, Ie nombre de de-
mandeurs d'emploi a aptitude reduite inscrits en 1995 a 1'ORBEM.

Pour accueillir, guider et placer ces personnes, il est necessaire
qu'un personnel forme, adapts aux demandes et connaissant tant Ie
secteur des ateliers proteges que celui des entreprises acceptant des
travailleurs h aptitude reduite soil disponible.

Puis-je savoir si tel est Ie cas et si, par exemple, des membres du
personnel maltrisent Ie langage des signes?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous la
reponse a sa question.

Au 30 novembre 1995, i! y avait 1.362 demandeurs d'emploi a
aptitude reduite inscrits a 1'ORBEM.

L'ORBEM dispose d'une equipe de travailleurs sociaux, charges
particulierement de 1'accompagnement de ces personnes dans leur
recherche d'emploi, denommee «consultation sociale». Ce service
connalt bien les differents ateliers proteges et travaille en collabora-
tion permanente avec les services de placement. II est a noter toutefois
qu'il n'est pas possible d'identifier & priori les entreprises acceptant
des travailleurs a aptitude reduite. Cette equipe compte une
personne maitrisant Ie langage des signes.

Vraag nr. 63 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 11 december
1995(Fr.):

Werkzoekende minder-vallden.

Graag had ik van de minister vernomen hoeveel werkzoekende
gehandicapten in 1995 bij de BGDA waren ingeschreven.

Voor het opvangen, het begeleiden en het vinden van een betrek-
king dient men te beschikken over personeelsleden die daartoe zijn
opgeleid, die aangepast zijn aan de aanvragen en die zowel de sector
van de beschuttende werkplaatsen als deze van de bedrijven die
bereid zijn minder-valide werknemers in dienst te nemen, kennen.

Is dergelijk personeel voorhanden en kennen sommige perso-
neelsleden gebarentaal?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

Op 30 november 1995 waren er bij de BGDA 1.362 werkzoe-
kenden met beperkte arbeidsgeschiktheid ingeschreven.

De BGDA beschikt over een dienst voor «sociale consultatie»,
een ploeg sociale werkers belast met de begeleiding van deze
personen bij het zoeken naar werk. Deze dienst kent de verschillende
beschutte werkplaatsen goed en werkt bestendig in samenwerking
met de bemiddelingsdiensten. Op te merken valt echter dat het niet
mogelijk is om a priori te weten of een onderneming werknemers
met een beperkte geschiktheid wil tewerkstellen. Een personeelslid
in deze ploeg beheerst de gebarentaal.
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Question n° 65 tie M. Dominiek Lootens du 11 decembre 1995
(N.):

Publications de id Region.

Selonlaloidu8avril 1965 eti'arrete royal du 31 decembre 1965
instituant Ie depot legal a la Bibliotheque royale de Belgique, tout
cditeur est tenu de deposer au depot legal un exemplaire de chacune
de ses publications.

La consultation de la Bibliographic beige fait apparaitre qu'en ce
qui concerne la Region bruxelloise, cette loi n'est pas respectee dans
de nombreux cas. Bon nombre de publications de la Region, en effet,
ne s'y retrouvent pas.

Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour assurer Ie res-
pect de cette loi?

Reponse: La Region de Bruxelles-Capitale est rarement editeur
en nom propre de livres.

Le Gouvernement sera attentifet fera en sorte que ses propres
editions soient transniises a la Bibliotheque Royale.

Vraag nr. 65 van de lieer Dominiek Lootens d.cl. 11 december
1995 (N.):

De uitgaven vun het Gewest.

Volgens de wet van 8 april 1965 en het koninklijk besluit van 31
december 1965 houdende de instelling van het vvettelijk depot bij de
Koninklijke Bibliotheek van Belgie, is eike uitgever verplicht van
eike publikatie die hij uitgeeft een exemplaar te deponeren in het
Wettelijk Depot.

Wanneer men, voor wat het Brussels Gewest betreft, er de
Belgische Bibliografie op naslaat, dan blijkt dat deze wet in vcle
gevallen niet wordt nageleefd. Heel wat uitgaven van het Gewest
zijn hicrin immers niet terug te vinden.

Weike maatreelen overweegl u te nemen om de naleving van deze
wet te verzekeren?

Antwoord: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treedt heel
zeiden op als uitgever.

De Regering zai er echter op toezien dat de eigen uitgaven ovcr-
gemaakt worden aan de Koninklijke Bibliotheek.

Question n° 66 de M. Andre Droiiart dii 11 decembre 1995
(Fr.):

Fowls lie cohabitation et (['integration.

Dans le budget 1995,de la Region de Bruxelles-Capitale, il apparatt
un montant pour le fonds de cohabitation et d'integration. Or ce
fonds a ete transfere a la Commission communautaire franyaise
(Cocof) au premier janvier 1995.

Monsieur le ministre-president pourrait-il m'expliquer les raisons
pour lesquelles les montants de ce fonds sont encore affectes au
budget 1995? Pourrait-il egalementm'indiquer les beneficiaires des
subventions par projet et par commune? J'aimerais aussi connaitre
les montants des diverses subventions.

Reponse: Depuis janvier 1995, les competences liees aux pro-
grammes communaux d'integration et de cohabitation des differentes
communautes locales ont ete transferees de la Region de Bruxelles-
Capitale a la Commission communautaire francaise et a la Commis-
sion communautaire flamande.

L'enveloppe budgetaire de 28.800.000 BEF inscrite a 1'allocalion
dc base 14.32.43.29 au titre de subsides integration-cohabitation
concerne des credits des annees anterieures reportes sur le budget
regional del 995.

Ces credits sont destines a liquider les soldes restants de divers
programmes de 1992 et 1993 dont les rapports et les pieces
justificatives ont ete rentres en 1995. II s'agit des programmes
suivants:

I. Projets intercommunaux: arrete du 24 decembre 1992

II s'agit de 21 programmes intercommunaux qui ont ete realises,
chacun, dans le cadre de conventions entre differentes communes.

Vraag nr. 66 van deheer Andre Droiiart d.d. 11 december 1995
(Fr.):

Fonds voor integratic en samenleven.

In de begroting 1995 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
een bedrag ingeschreven voor het Fonds voor integratie en samen-
leven. Dit fonds werd echter op ! januari 1995 aan de Franse Gemeen-
schapscommissie (Cocof) overgedragen.

Kan de minister mij mededelen waarom in de begroting voor
1995 nog bedragen voor dit fonds zijn ingeschreven? Zou hij mij
tevens kunnen zeggen wie de begunstigden zijn van deze subsidies,
per project en per gemeente? Ook had ik graag het bedrag van dc
verschillende subsidies vernomen.

Aiilwooril: In januari 1995 werd de bevoegdheid voor de gemeen-
telijke programma's voor integratie en samenleven van de verschil-
lende plaatselijke gemeenschappen overgeheveld van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest naar de Franse Gemeenschapscommissie
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Debegrotingsomslagvan28.800.000 fr. geboektop basisallocatie
14.32.43.29 als subsidies voor integratie en samenleven heefl betrek-
king op kredieten van voorgaandejaren die naar de gewestbegroting
1995 zijn overgedragen.

Deze kredieten zijn bestemd voor de uitbetaling van de saldi van
de verschillende programma's uit 1992 en 1993 waarvan de
verantwoordingsstukken in 1995 werden neergelegd. 1-let betreft de
volgende programma's:

I. Intergemeentelijke projecten: besluit van 24 december 1992.

In het raam van de overeenkomsten die tussen verschillende
gemeenten werden gesloten, werden 21 intergemeentelijke projecten
volbracht.
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Les projets et les communes concernes sont:

1. Mise en place experimentale d'un reseau de mediateurs sante

Partenaire: Culture et Sante.

Communes: Anderlecht, Bruxelles-Ville, Forest, Saint-Josse-ten-
Noode.

2. Formation a 1'inlerculturel

Partenaire: Institut Superieur de Culture Ouvriere ISCO.

Communes: Anderlecht, Bruxelles-Ville, Jette.

3. Generation Integration

Partenaire: a.s.b.l. Reform (Recherche et formation socio-
culturellc).

Communes: Forest, Ixelles, Molenbeek-St-Jean.

4. Lutte centre 1'exclusion culturelle

Partenaire: Federation des institutions socio-culturelles.

Communes: Etterbeek, Forest, Molenbeek-St-Jean, Saint- Josse-
ten-Noode.

5. Formation aux nouvelles legislations en matiere de droits des
etrangers et acces a la national ite

Partenaire: Association pour Ie Droit des Etrangers.

Communes: Anderlecht, Bruxelles-Ville, Etterbeek, Forest,
Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-St-Jean, Saint-Gilles, Saint-
Joose-ten-Noode et Schaerbeek.

6. Animations relatives a la citoyennete

Partenaire: Centre bruxellois d'action interculturelle.

Communes: Anderlecht, Forest, Saint-Gilles.

7. Formation en histoire sociale economique et industrielle de la
Region de Bruxelles-Capitale: contribution a 1'identite regionale

Partenaire: a.s.b.l. La Fonderie.

Communes: Bruxelles-Ville, Forest, Ixelles, Molenbeek-St-Jean,
Saint-Gilles.

8. Sensibilisation et formation des agents et intervenants de ter-
rain

Partenaire: Ligue de 1'enseignement et de 1'education pennanente.

Communes: Anderlecht, Etterbeek, Evere, Forest, Ixelles, Molen-
beek-St-Jean.

9. Travail intergenerationnel en vue d'un rapprochement des
communautes locales

Het gaat om de volgende gemeenten:

1. Experimentele installatie van een netwerk van gezondheids-
bemiddelaars

Partner: Culture et Sante.

Gemeenten: Anderlecht, Brussel-Stad, Sint-Joost-ten-Node,
Vorst.

2. Interculturele vorming

' Partner: Institut Superieur de Culture Ouvriere ISCO.

Gemeenten: Anderlecht, Brussel-Stad, Jette.

3. Generatie Integratie

Partner: v.z.w. Reform.

Gemeenten: Elsene, Sint-Jans-Molenbeek, Vorst.

4. Strijd tegen de culturele uitsluiting

Partner: Federation des Institutions Socio-culturelles.

Gemeenten: Etterbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-
Node, Vorst.

5. Vorming tot de nieuwe wetgeving inzake vreemdelingenrecht
en toegang tot de nationaliteit

Partner: Association pour Ie Droit des Etrangers.

Gemeenten: Anderlecht, Brussel-Stad, Elsene, Etterbeek, Jette,
Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-
Joost-ten-Noode, Vorst.

6. Animatie met betrekking tot het burgerschap

Partner: Centre Bruxellois d'Action Interculturelle.

Gemeenten: Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst.

7. Vorming in sociaal-economische en industriele geschiedenis
van het BUG: bijdrage tot de gemeentelijke identiteit

Partner: v.z.w. De Bronsfabriek.

Gemeenten: Brussel-Stad, Elsene, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molen-
beek, Vorst.

8. Sensibilisering en vorming van gemeentepersoneel en veldwer-
kers

Partner: Ligue de 1'Enseignement et de 1'Education Permanente.

Gemeenten: Anderlecht, Elsene, Etterbeek, Evere, Sint-Jans-
Molenbeek, Vorst.

9. Intergeneratiewerk in het zicht van een toenadering van de
lokale gemeenschappen
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Partenaire: Groupe de recherche action participative.

Communes: Etterbeek, Forest, Saint-Josse-ten-Noode.

10. Sensibilisation desjeunes a leurs obligations et a une plus
grande responsabilisation

Partenaire: Avocats Jeunes - Advocaten voor Jongeren.

Communes: Bruxelles-Ville, Etterbeek, Forest, Saint-Gilles.

11. Musee valise pedagogique relatifa 1'histoire de 1'immigration

Partenaire: ULB/Pacultes de Philosophic et Lettres.

Commune: Bruxelles-Ville.

12. Exposition sur 1'histoire de 1'immigration

Partenaire: ULB/Facultes de Philosophie et Lettres.

Communes: Bruxelles-Ville, Forest, Ixelles, Saint-Gilles.

13. Aide au rattrapage scolaire

Partenaire: ULB.

Communes: Bruxelles-Ville, Forest, Ixelles, Saint-Gilles.

14. Integration par les pratiques interculturelles

Partenaire: Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde KAV.

Communes: Bruxelles-Ville, Schaerbeek.

15. Actions de prevention de la delinquance

Partenaire: R1SO Brussel v.z.w.

Communes: Anderlecht, Bruxelles-Ville, Molenbeek-St-Jean.

16. Poursuite d'un projet d'integration et de cohabitation par
1'image televisuelle

Partenaire: Tele-Bruxelles.

Communes: Bruxelles-Ville, Forest, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-
Noode.

17. Projet d'integration par 1'image televisuelle

Partenaire: BRTN - Instructieve oproep - Vlaams Centrum
Integratie Migranten

Communes: Anderlecht, Saint-Josse-ten-Noode.

18. Dossier pedagogique et videogramme sur 1'histoire de
1'immigration de 1830 a 1990

Partenaire: CARHOP (Centre d'animation et de Recherche en
Histoire Ouvriere et Populaire) - Tele-Bruxelles pour Ie video-
gramme.

Partner: Groupe de Recherche Action Participative.

Gemeenten: Etterbeek, Sint-Joost-ten-Node, Vorst.

10. Sensibilisering van Jongeren inzake plichten en verantwoorde-
lijkheden

Partner: Advocaten voor Jongeren - Avocats Jeunes.

Gemeenten: Brussel-Stad, Etterbeek, Sint-Gillis, Vorst.

11. Pedagogische koffer over de geschiedenis van de immigratie

Partner: ULB/Faculteiten Filosofie et Letteren.

Gemeente: Brussel-Stad.

12. Tentoonstelling over de geschiedenis van de immigratie

Partner: ULB/Faculteiten Filosofie en Letteren.

Gemeenten: Brussel-Stad, Elsene, Sint-Gillis, Vorst.

13. Inhalen van schoolachterstand

Partner: ULB.

Gemeenten: Brussel-Stad, Elsene, Sint-Gillis, Vorst.

14. Integratie door het beleven van interculturele situaties

Partner: Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde KAV.

Gemeenten: Brussel-Stad, Schaarbeek.

15. Preventievan criminaliteit

Partner: RISO Brussel v.z.w.

Gemeenten: Anderlecht, Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek.

16. Voortzetten van het project «Integratie en Samenleven» door
middel van TV-uitzendingen

Partner: Tele-Bruxelles.

Gemeenten: Brussel-Stad, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Vorst.

17. Integratie bevorderen door middel van TV-uitzendingen

Partner: BRTN - Instructieve oproep - Vlaams Centrum
Integratie Migranten

Gemeenten: Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node.

18. Pedagogisch dossier en videoband over de geschiedenis van
de immigratie van 1830 tot 1990

Partner: CARHOP - Tele Bruxelles (videogram).
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Communes: Anderlecht, Bruxelles-Ville, Etterbeek, Forest,
Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-St-Jean, Saint-Gilles, Saint-
Josse-ten-Noode et Schaerbeek.

19. Croisiere des banlieues.

Partenaire: Les Passagers du Vent.

Communes: Anderlecht, Forest, Molenbeek-St-Jean.

20. Accompagnement pedagogique des projets communaux

Partenaire: Francophone: STICS-Neerlandophone: APSK.R.

Communes: Anderlecht, Bruxelles-Ville, Etterbeek, Forest,
Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-St-Jean, Saint-Gilles, Saint-
Josse-ten-Noode et Schaerbeek.

21. Initiation a la citoyennete et cours de langues

Partenaire: Djophuis.

Communes: Anderlecht, Bruxelles-Ville, Molenbeek-Saint-Jean,
Schaerbeek.

Le solde total enregistre pour ces projets s'eleve a 9.645.582 BEF.

Gemeenten: Anderlecht, Brussel-Stad, Elsene, Etterbeek, Jette,
Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-
Joost-ten-Node, Vorst

19. Croisiere des banlieues.

Partner: Les Passagers du Vent.

Gemeenten: Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Vorst.

20. Pedagogische begeleiding van gemeentelijke projecten

Partner: •Nederlandstalig: APSKR, Franstalig: STICS

Gemeenten: Anderlecht, Brussel-Stad, Elsene, Etterbeek, Jette,
Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-
Joost-ten-Node, Vorst.

21. Opvoeding tot het burgerschap en taalcursussen

Partner: Djophuis.

Gemeenten: Anderlecht, Brussel-Stad, Schaarbeek, Sint-Jans-
Molenbeek.

Het totale saldo voor deze projecten bedraagt 9.645.582 fr.

II. Projets integration-cohabitation: arrete du lOjuin 1993

II s'agit de projets realises au titre de 1993 par les communes
d'Anderlecht, Bruxelles-Ville, Etterbeek, Ixelles, Koekelberg,
Molenbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek.

Le solde total enregistre pour ces projets s'eleve a 16.997.064 BEF.

III. Projets co-finances avec le Fonds d'impulsion a la politique
de 1'immigration: arrete du 1 Ojuin 1993

II s'agit de projets finances au titre de 1993, par le Fonds
d'impulsion a la politique de 1'immigration et co-finances par la
Region de Bruxelles-Capitale. Les communes concernees sont:
Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Molenbeek, Saint-Josse-ten-Noode
et Schaerbeek.

Le solde total de ces projets s'eleve a2.086.035 F.

Soit un total general inscrit au budget 1995 de la Region de
Bruxelles-Capitale qui s'eleve a 28.800.000 F.

II. Projecten voor integratie en samenleven: besluit van lOjuni
1993

Het betrefl projecten die voor 1993 werden uitgevoerd door de
gemeenten Anderlecht, Brussel-Stad, Elsene, Etterbeek, Koekelberg,
Molenbeek, Schaarbeek en St.-Joost-ten-Node.

Het totale saldo voor deze projecten bedraagt 16.997.064 fr.

III. Projecten gecofinancierd met het Impulsfonds voor het
Migrantenbeleid: besluit van lOjuni 1993

Dit zijn projecten die voor 1993 door het Impulsfonds voor het
Migrantenbeleid werden gefinancierd en gecofinancierd door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De betrokken gemeenten zijn:
Anderlecht, Brussel-Stad, Elsene, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek,
Sint-Joost-ten-Node.

Het totale saldo voor deze projecten bedraagt 2.086.135 fr.

Het algemeen totaal dat op de begroting 1995 van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werd geboekt, bedraagt 28.800.000 fr.

Question n° 70 de M. Stephane de Lobkowicz du 11 decembre
1995(Fr.):

IRISnet: Evolution du dossier.

II me revient que la Region et plus particulierement le CIRB ne
prevoirait pour le projet IRISnet qu'un credit de 17 millions au
CIRB a la place des 25 prevus.

Vraag nr. 70 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 11
december 1995 (Fr.):

GOGI-net: stand van zaken van het dossier.

Ik heb vemomen dat het Gewest en meer bepaald het CIBG voor
het project GOGI-net een krediet van slechts 17 miljoen voor het
CIBG zouden uittrekken in plaats van de aanvankelijk geplande 25
miljoen.
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J'aimerais connaitre Ie nom des communes et CPAS qui ont
introduit un projet?

Combien de projets pourront etre retenus et quand seront-ils
rendus publics?

Que devient Ie projet CSP (chantiers des impetrants,...)?

Fait-il 1'objet d'un subside direct de la Region, en dehors du
projet IRlSnel?

Que deviendront les projets non retenus? A dcfautde subsidiation
qui assurera la ou les formation(s) necessaire(s) au demarrage du
projet?

Se peut-il qu'une somme soit associee a un autre pouvoir local
dont Ie projet aurait ete retenu (p.e.: comine cela a ete fait pour Ie
projet U2 des Affaires sociales a Uccle avec ses quatre communes
limitrophes)?

Repoiise: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants:

Budget du projet IRISnet

Le budget du projet IRISnet est bien de 25 millions pour les deux
phases d'une duree de 2 ans chacune. La premiere phase, qui a
debute en octobre 95, porte sur un budget de 17,5 millions.

II faut noter qu'il ne s'agit pas «d'un credit prevu par le CIRB»,
mais bien d'un montant alloue paries SSTC - Services federaux des
affaires scientifiques, techniques et culturelles - a un partenariat
compose de neuf membres dont le CIRB est coordinateur, pour
mener a bien des realisations telematiques pilotes en Region bruxel-
loise.

Communes et CPAS ayant introduit une proposition

Les communes d'Anderlecht, Uccle, Etterbeek et Koekelberg
ont introduit une proposition. Les communes de Schaerbeek, Molen-
beek-Saint-Jean, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert et
Saint-Gilles se sont engagees comme partenaires dans differentes
propositions. Les CPAS d'Evere, Anderlecht et Berchem-Sainte-
Agathe ont introduit une proposition.

Nombre de projets et annonce des projets retenus

Le CIRB a precede a une large consultation des pouvoirs publics
bruxellois qui a suscite le depot de vingt-cinq propositions. Actuel-
lement, les documents remis sont examines et certaines consulta-
tions organisees afin de determiner la nature exacte et le cout des
differents projets ainsi que leurs complementarites eventuelles.

Le nombre de projets retenus n'est pas encore connu avec certi-
tude actuellement. Cela depend des codts, 1'enveloppe budgetaire
globale du projet etant fixee a 25 millions, des solutions techniques
adoptees et des complementarites possibles.

L'annonce des projets et des sites retenus sera Faite au debut de
1'annee 1996, apres la decision du comite d'accompagnement, en
accord avec les SSTC.

Kan u mij mededelen weike gemeenten en OCMW's een project
hebben ingediend?

Hoeveel projecten zullen kunnen worden geselecteerd en wanneer
zullen zij worden bekendgemaakt?

Hoe staan de zaken wat de Raad voor de Nutsbedrijven betrel't?

Wordt dit project rechtstreeks door het Gewest gesubsidieerd,
buiten het project GOGI-net om?

Wat zai er gebeuren met de projecten die niet worden behouden?
Wie zai, bij gebrek aan subsidies, de vorming die nodig is om het
project te starten waarborgen?

Is het mogelijk dat een bedrag wordt toegekend aan een ander
plaatselijk bestuur waarvan het project zou worden behouden (zoals
dit is gebeurd voor het project U2 van de sociale zaken van Ukkel
met de vier buurgemeenten)?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht raadslid als antwoord de
volgende gegevens te verstrekken:

Begroting van het IRISnet project

De begroting van het IRISnet project beloopt 25 miljoen fr. voor
de twee fasen van elk 2jaar lang. De eerste hiervan ging van start in
oktober 95 met een begroting van 17,5 miljoen fr.

Het gaat hier niet om een door het CIBG ingesteld krediet, maar
wel om een bedrag dat door de federale WTC-diensten, de instanties
voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden,
wordt uitgekeerd aan een partnerschap van 9 entiteiten waarvan het
CIBG de coordinatie verzorgt. Het doel van deze toelage is de
uitvoering van telematicamodelprojecten in het Brussels Hoof'd-
stedelijk Gewest.

Gemeenten en OCMW's die een voorstel hebben ingediend.

De gemeenten Anderlecht, Ukkel, Etterbeek en Koekelberg
dienden een voorstel in. Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-
Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Gillis hebben zich
als partners achter verschillende voorstellen geschaard. De OCMW's
van Evere, Anderlecht en Sint-Agatha-Berchem hebben eveneens
een voorstel ingediend.

Aantal projecten en bekendmaking van de weerhouden voor-
stellen

Het CIBG heeft bij de Brusselse overheden een brede raadpleging
doorgevoerd. Deze resulteerde in 25 ingediende voorstellen.
Momenteel worden deze documenten onderzocht. Tevens zijn er
specifieke raadplegingen om de precieze aard en de kost van de
verschillende projecten te bepalen, alsook de eventuele complemen-
tariteit ervan.

Het aantal weerhouden projecten is nog niet met zekerheid
bekend. Dit is gezien de begrotingsomslag van 25 miljoen afhankelij k
van de totale kosten, van technisch toepasbare opiossingen en de
mogelijke complementariteit.

De bekendmaking van de projecten en van de weerhouden sites
gebeurt aanvang 1996 in overleg met de WTCD, wanneer hot
begeleidingscomite zijn beslissing heeft genomen.
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Projet CSP

Ce projet n'a pas ete presente dans Ie cadre de IRISnet. A la
connaissance du CIRB, il n'est pas subsidie par la Region. Neanmoins
son interet ne nous a pas echappe, etant donne que Ie projet CSP
fait usage du produit de cartographic Brussels UrbIS distribue par
Ie CIRB, et comporte une composante telematique importante.

Des contacts suivis sont en cours avec les partenaires du projet
CSP pour maintenir une collaboration etroite en cette matiere.

Projets non retenus

Les projets non retenus dans IRISnet (avec Ie subside federal)
pourraient etre presentes dans Ie cadre de la subvention regionale
pour des projets informatiques. Les montants prevus pour 1996
sont malheureusement fort limites.

Restent les budgets des pouvoirs locaux.

L'experience et les resultats acquis dans Ie cadre des projets
retenus soront a disposition de tous les pouvoirs publics bruxellois
interesses. Us pourront s'y integrer en fonction des solutions
budgetaires & trouver pour 1'equipement informatique necessaire
ainsi que pour la prise en charge des formations.

Somme associee

Rien n'empeche une commune ayant ete retenue, de s'associer
avec un autre pouvoir local. C'est a la commune de faire cette
demarche.

Raad voor de Nutsbedrijven

Dit project werd niet voorgesteld in hel raam van IRISnet.
Inzoverre het CIBG hiervan op de hoogte is, wordt het door het
Gewest niet betoelaagd. Toch ontgaat ons het belang ervan niet. Het
project met de Raad voor de Nutsbedrijven steunt immers op de
cartografie Brussels UrbIS, die door het CIBG wordt verdeeld, en
omvateenaanzienlijkaandeel aan telematica-toepassingen.

Er zijn blijvende contacten met de partners van dit project zodat
de bestaande nauwe samenwerking in stand kan worden gehouden.

Niet weerhouden projecten

De projecten die voor IRISnet (met federale subsidiering) niet
werden weerhouden, kunnen in aanmerking worden gebracht voor
de gewestelijke subsidie voor informatica-projecten. De bedragen
die voor 1996 werden voorzien zijn evenwel sterk beperkt.

Dan blijven er nog de begrotingen van de plaatselijke besturen.

De ervaring en de resultaten die op grond van de weerhouden
projecten worden verzameld, zullen ter beschikking worden gesteld
van alle belangstellende Brusselse overheden. Zij kunnen zich bij
deze projecten aansluiten afhankelijk van de budgettaire mogelijk-
heden voor de aankoop van het noodzakelijke computermateriaal
en voor de gepaste vorming.

Geassocieerde bedragen

Niets verhindert dat een weerhouden gemeente zich in een project
met een andere verenigt. Het is aan de gemeente zeifom deze stap te
zetten.

Question 11° 75 de M. Dominiek Lootens du 11 decembre 1995
(N.):

Aiixlliaires tie police ctrangers.

Suite aux echauffourees auxquelles ont ete meles des etrangers au
mois de mai 1991,1'Executif bruxellois a mis a la disposition de huit
communes sept auxiliaires de police contractuels et deux assistants
sociaux. Leur recrutement s'est fait en contrevenant aux lois linguis-
tiques: en effet, ces auxiliaires de police n'ont pas du passer d'examen
linguistique. Par centre, il avail ete promis que les auxiliaires de
police en question devaient apporter la preuve, dans un delai d'un
an, d'une connaissance linguistique elementaire de niveau4.

Le ministre peut-il me dire combien de ces personnes ont reussi
cet examen dans le delai d'un an? Certains auxiliaires en service
n'ont-ils pas satisfait a ces conditions? Les a-t-on licencies a
1'epoque? Y a-t-il encore en service des auxiliaires de police qui n'ont
pas reussi 1'examen linguistique?

Outre les cas mentionnes plus haut, d'autres auxiliaires de police
ont-ils ete engages dans les memes conditions?

Combien d'auxiliaires de police d'origine etrangere sont-ils en
service pour 1'instant (par commune)? Ont-ils tous passe un examen
linguistique comme la legislation linguistique le prescrit?

Vraag nr. 75 van de heer Dominiek Lootens d.d. 11 december
1995 (N.):

Vreemde hulpagenten.

Naar aanleiding van de vreemdelingenrellen van mei 1991, heeft
de Brusselse Executieve 7 contractuele hulpagenten en 2 maatschap-
pelijke werkers ter beschikking gesteld van 8 gemeenten. Bij de
aanwervingen werd de taalwet overtreden, in die zin dat deze hulp-
agenten geen taalexamen moesten afleggen, Wei werd beloofd dat
binnen een termijn van eenjaar deze hulpagenten het bewijs moesten
leveren van een elementaire taalkennis van niveau 4.

Kan de minister mij meedelen hoeveel van deze personen binnen
de termijn van eenjaar dit examen met succes hebben afgelegd? Zijn
er hulpagenten in dienst geweest die niet aan deze voorwaarden
hebben voldaan? Werden zij toen ontslagen? Zijn er nog steeds
hulpagenten in dienst die geen taalexamen met succes hebben
afgelegd?

Zijn erbenevens bovengenoemde gevallen nog andere hulpagenten
aangenomen onder dezelfde voorwaarden?

Hoeveel hulpagenten van vreemde oorsprong zijn momenteel in
dienst (per gemeente)? Hebben zij alien een taalexamen afgelegd
zoals de taalwetten voorschrijven?
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Reponse: La question de 1'honorable membre a retenu toute mon
attention. 11 y a lieu de se referer a cet egard a ma circulaire du 14
decembre 1992 relative aux contrats de securite conclus entre 1'Etat,
la Region et huit communes bruxelloises. 11 y est notaniment rappele
que les auxiliaires de police doivent obligatoirement etre recrutes
statutairement en vertu des dispositions legales.

Les auxiliaires de police (en principe sept par commune)
subsidies par la Region qui ont etc engages par les communes
concernees (et non par la Region) dans Ie cadre des mesures tendant
a ameliorer Ie climat de securite et 1'assistance dans certaines com-
munes (circulaire du 11 juin 1991) ont eu un contrat a duree deter-
minee qui a expire Ie 31 decembre 1992.

11 faut noter qu'en matiere de nationalite, les auxiliaires de police
font partic integrante du Corps de Police et doivent en consequence
etre de nationalite beige. En ce qui concerne 1'application des lois
linguistiquesJe signale que Ie Vice-gouvemeur de 1'arrondissement
administratifde Bruxelles-Capitale est charge de veiller a 1'application
des lois et reglements relatifs a 1'emploi des langues en matiere
administrative dans les communes de 1'arrondissement administratif
de Bruxelles-Capitale en vertu de 1'article 347 de la loi ordinaire
visant a achever la structure federale de 1'Etat modifiant 1'article 65
des lois sur 1'emploi des langues administratives coordonnees Ie 18
juillet 1966. Le Vice-gouverneur est done plus habilite a renseigner
1'honorable membre sur le nombre exact d'auxiliaires de police ayant
reussi Fexamen linguistique requis dans un delai d'un an.

Question n° 78 de M. Stephane de Lobkovvicz du 15 decembre
1995(Fr.):

Taxe sin- les bureaux.

J'aiiTierais connaitre la situation, a ce jour, de la taxe sur les
bureaux.

Y a-t-il encore des communes ou elle n'est pas levee?

Quel en est son rendement par commune?

Comment et dans quelle proportion est-elle affectee a la politique
du logement des communes respectives?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre que
Koekelberg est la seule commune bruxelloise a ne pas lever de taxe
sur les bureaux.

Pour les autres communes, le rendement de cette taxe ainsi que
1'affectation de son produit a la politique du logement sont com-
muniques ci-apres, sous la forme d'un tableau, concernent 1'exercice
1994.

Taxe sur les surfaces de bureaux

Communes Rendement 1994 Affectation du produit
au logement

Anderlecht 17.219.942 (80%) 13.775.953
Auderghcm 34.693.540 (100%) 34.693.540

Antwoord: De vraag van het geacht lid heeft mijn volledige
aandacht weerhouden. Ik dien U ter zake te verwijzen naar mijn
omzendbriefvan 14 december 1992 met betrekking tot de veiligheids-
contracten tussen de Staat, het Gewest en acht Brusselse gemeenten.
Hierbij werd gesteld dat de hulpagenten krachtens de wettelijke
bepalingen verplicht in een statutair kader dienen aangenomen te
worden.

De hulpagenten, in principe 7 per gemeente, door het Gewest
gesubsidieerd, die aangenomen werden door de betrokkene gemeenie
(en met door het Gewest) in het kader van de maatregelen ter verbete-
ringvan hetveiligheidsklimaat en de sociale begeleiding in sommige
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (omzendbrief
van 11 juni 1991) hadden een contract van bepaalde duur tot 31
december 1992.

Vooreerst wens ik op te merken dat de hulpagenten integraal deel
uitmaken van het politiekorps en derhalve alleen de Belgische natio-
naliteit moeten bezitten. Betreffende de toepassing van de taalwetten,
wijs ik crop dat de Vice-Gouverneur van het administratief
arrondissement Brussel Hoofdstad belast is met de toepassing van
de wetten en reglementen met betrekking tot het gebruik van do
talen in bestuurszaken in de gemeenten van het administratief
arrondissement Brussel Hoofdstad, krachtens artikel 347 van de
gewone wet ter vervollediging van de federale staatsstructuur,
houdende wijziging artikel 65 van de gecoordineerde wetten van 18
juli 1996. De Vice-Gouverneur is dus beter geplaatst om het geachte
lid in te lichten overhetjuiste aantal hulpagenten die geslaagd zijn in
het vereiste taalexamen binnen een termijn van eenjaar.

Vraag nr. 78 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 15
december 1995 (Fr.):

Kantoorbelustlng.

Graag had ik vernomen hoe de zaken momenteel staan met
betrekking tot de kantoorbelasting.

Zijn er nog gemeenten waar ze niet wordt geheven?

Hoe groot is de opbrengst per gemeente?

Hoe en in weike mate wordt zij aangewend voor het huisvcs-
tingsbeleid van de respectievelijke gemeenten?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat de
gemeente Koekelberg de enige Brusselse gemeente is die geen
belastingreglement op de kantooroppervlakten heeft.

Voor de overige gemeenten vindt U hierna in tabelvorm de op-
brengst van deze belasting voor het dienstjaar 1994 alsook de
aanwending ervan tot bevordering van de huisvesting.

Belasting op de kantooroppervlakten

Gemeenten Ontvangsten 1994 Aanwending van de
opbrengst voor huisvesting

Anderlecht 17.219.942 (80%) 13.775.953
Oudergem 34.693.540 (100%) 34.693.540
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Berchem-Ste-Agathe
Bruxelles
Etterbeek

Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-St-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

4.437.555
395.562.260

60.761.206

42.622.259
11.761.751
6.097.895

97.314.171
9.179.950

16.321.948
19.428.000
46.398.396
11.686.472
15.716.054
34.456.500
56.479.205
25.309.250

(97%) 4.300.000
(80%) 316.450.000

(62%) regie27.750.000
(62%)CPAS 10.000.000

(80%) 34.097.807
0
0

(80%) 77.851.337
(85%) 7.802.958

(21%) CPAS 3.400.000
(80%) 16.000.000
(40%) 18.800.000

(80%) 9.349.178
(89%) 14.000.000
(98%) 34.000.400
(80%) 45.183.364
(80%) 20.000.000

Sint-Agatha-Berchem
Brussel
Etterbeek

Evere
Vorst
Ganshoren
Elsene
Jette
Koekelberg
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Gillis
Sint-Joost-ten-Node
Schaarbeek
Ukkel
Watermaal-Bosvoorde
S int-Lambr.-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe

4.437.555 (97%) 4.300.000
395.562.260 (80%) 316.450.000
60.761.206 (62%) regie 27.750.000

(62%) OCMW 10.000.000
42.622.259 (80%) 34.097.807
11.761.751 0
6.097.895 0

97.314.171 (80%) 77.851.337
9.179.950 (85%) 7.802.958

16.321.948 (21%) OCMW 3.400.000
19.428.000 (80%) 16.000.000
46.398.396 (40%) 18.800.000
11.686.472 (80%) 9.349.178
15.716.054 (89%) 14.000.000
34.456.500 (98%) 34.000.400
56.479.205 (80%) 45.183.364
25.309.250 (80%) 20.000.000

En ce qui concerne 1'affectation du produit de cette taxe, il s'agit,
en outre, de se referer a la circulaire du 5 mars 1990 relative a
1'utilisation des accroissements de recettes liees au produit de la taxe
sur les bureaux qui recommande aux communes de consacrer a la
politique du logement un montant de 80% des recettes inscrites au
budget, en vue de la realisation des objectifs suivants:

a) production de logements sous forme d'acquisition, renovation et
construction d'inimeubles;

b) aides locatives sous forme de production de logements par la
commune mis a disposition de personnes aidees et encadrees par
IeCPAS;

c) transferts financiers vers Ie CPAS de maniere a permettre la
distribution d'allocations-loyer aux plus demunis.

Par ailleurs, la circulaire du 7 septembre 1995 relative a 1'elabo-
ration des budgets 1996 et des plans de gestion 1996-1998 des
communes de la Region de Bruxelles-Capitale recommande aux com-
munes dejoindre au budget, afin d'etablir un bilan en la matiere, un
tableau qui reprend, parexercice, 1'historique des operations depuis
1'instauration de la taxe et les previsions en la matiere jusqu'en 1998.
Les investissements realises seront identifies.

Voor wat betreft de aanwending van de opbrengst van deze
belasting verwijs ik U eveneens naar de omzendbriefvan 5 maart
1990 met betrekking tot het gebruik van de aangroei van de ont-
vangsten die verbonden zijn aan de opbrengst van de belasting op de
kantooroppervlakten, waarbij de gemeenten aanbevolen wordt om
80% van de in de begroting ingeschreven ontvangsten voor volgende
doeleinden te bestemmen:

a) verwezenlijking van huisvesting door middel van verwerving,
renovatie en oprichting van gebouwen;

b) bijstand inzake huur onder de vorm van het realiseren van
huisvesting door de gemeente voor personen die hulp en bijstand
krijgen van het OCMW;

c) financiele overdrachten naar het OCMW zodanig dat huurtoelagen
kunnen toegekend worden aan hen die ze het meest nodig hebben.

Daarenboven wordt in de omzendbrief met het oog op het
opstellen van de begrotingen 1996 en van de beheersplannen 1996-
1998 van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van 7 September 1995 aan de gemeenten gevraagd bij de begroting
een tabel te voegen die per dienstjaar een overzicht geefl van de
verrichtingen die plaatsvonden sinds de invoering van deze belasting,
evenals de vooruitzichten in dit verband tot 1998. Eventuele investe-
ringen moeten daarbij venneld worden.

Ministre de 1'Economie, des Finances,
du Budget, de 1'Energie et
des Relations exterieures

Question n° 8 de M. Marc Cools du 27 septembre 1995 (Fr.):

Etudes commandees pendant les affaires prudentes.

Pouvez-vous m'indiquer. Monsieur Ie ministre, si des etudes ont
ete commandees cette annee par Ie departement dont vous avez la
charge actuellement au cours des quarante jours qui ont precede les

Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

Vraag nr. 8 van de heer Marc Cools d.d. 27 September 1995
(Fr.):

Onderzoeken besteld tijdens deperiode van de lopende zaken.

Zou de heer minister mij kunnen laten weten ofer ditjaar door
het departement dat onder zijn bevoegdheid valt onderzoeken zijn
besteld in de loop van de veertig dagen voorafgaand aan de geweste-
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elections regionales du 21 mai ou dans 1'intervalle entre les elections
et 1'installation du nouveau gouvemement regional Ie 23 juin 1995?

Dans 1'affirmative pouvez-vous me preciser 1'objet de ces etudes,
leur montant et la date a laquelle elles ont ete conclues?

Reponse: En reponse a sa question, j 'informe 1 'honorable membre
que seule 1'Administration de 1'Economie etde 1'Emploi acommande
une etude pendant la periode consideree. Celle-ci a ete conclue Ie 16
mai 1995 avec 1'a.s.b.l. Bruxelles-Technopole pour un montant de
750.00017. Son objet est la realisation d'une etude qui doit conduire
a des recommandations pour les entreprises du secteur cosmeto-
logique dans la realisation de leurs dossiers d'enregistrements.

Question n° 17 de M. Stephane de Lobkowicz du 20 tiovembre
1995(Fr.):

Mainmorte.

L'honorable ministre pourrait-il me communiquer:

- la liste des immeubles concernes par la mainmorte;
- leurs surfaces respectives;

- la repartition par commune;

- quel est Ie montant estime de la mainmorte pour Ie Royaume et
en consequence, quelle est la part de Bruxelles;

- la baisse actuelle de 1'irnmobilier, plus sensible a Bruxelles qu'en
province, sera-t-elle de nature a revoir la part de Bruxelles dans
la repartition de la mainmorte a la baisse?

- quelle est 1'evolution de la recette depuis 1981 ?

Repoiise: J'ai 1'honneurde faire savoir a 1'honorable membre ce
qui suit:

Pour 1'annee 1995 Ie montant de la «mainmorte» est evalue pour
Ie Royaume a 1.002.811.837 F. La part de la Region de Bruxelles-
Capitale s'eleve a630.144.798 F.

Le montant est reparti par commune comme suit:

Communes Part 1995

Anderlecht 7.030.598
Auderghem 4.805.263
Bruxelles 505.615.044
Etterbeek 10.554.843
Evere 8.642.277
Forest 3.702.137
Ixelles 13.123.030
Jette 228.172
Molenbeek-St-Jean 1.134.099
Saint-Gilles 37.854.105
Schaerbeck r . 6.029.482
St-Josse-Ten-Noode 9.737.060
Uccle 9.252.091

lijke verkiezingen van 21 mei of in de periode tussen de verkiezingen
en de installatie van de nieuwe gewestregering op 23juni 1995?

Zoja, kunt u mij het onderwerp van deze onderzoeken, kostprijs
ervan en de datum waarop de overeenkomst is gesloten ter kennis
brengen?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid mee
dat enkel het Bestuur Economie en Tewerkstelling een studie heeft
besteld tijdens de beschouwde periode. Het contract werd op 16
mei 1995 afgesloten met de v.z.w. Brussel-Technopool voor een
bedrag van 750.000 fr. en had betrekking op de realisatie van een
studie die moet leiden tot aanbevelingen voor de ondememingen uit
de cosmeticasector inzake de realisatie van hun registratiedossiers.

Vraag nr. 17 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 20
novemberl995(Fr.):

Dode hand.

Zou de minister mij de volgende gegevens kunnen mededelen:

- de lijst van de gebouwen waarop de dode hand betrekking hee ft;
- hun respectievelijke oppervlakte;

- de verdeling per gemeente;

- het geschatte bedrag van de dode hand voor het Rijk en bijgevolg
het aandeel van Brussel;

- ofde huidige daling inzake onroerende goederen, die meer voelbaar
is in Brussel dan in de rest van het land, van die aard is dat zij tot
een daling zou kunnen leiden van het aandeel van Brussel in de
verdeling van de dode hand?

- hoe deze ontvangst sinds 1981 is geevolueerd?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid op zijn vragen de volgende
gegevens mede te delen:

Voor hetjaar 1995 wordt het bedrag van de «dode hand» voor het
Koninkrijk geraamd op 1.002.811.83 7 fr. Het aandeel van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 630.144.798 fr.

Dit bedrag is per gemeente onderverdeeld als volgt:

Gemeenten Aandeel 1995

Anderlecht 7.030.598
Oudergem 4.805.263
Brussel 505.615.044
Etterbeek 10.554.843
Evere 8.642.277
Vorst 3.702.137
Elsene 13.123.030
Jette 228.172
St-Jans-Molenbeek 1.134.099
Sint-Gillis 37.854.105
Schaarbeek 6.029.482
St.-Joost-ten-Node 9.737.060
Ukkel • 9.252.091
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Watcrmael-Boitsfort
Woluwe-St-Lambert
Woluwe-St-Pierre

559.526
1.723.534

10.123.537

Watermaal-Bosvoorde
St.-Lambrechts-Woluwe
St.-Pieters-Woluwe

559.526
1.723.534

10.123.537

Le credit vise etait insuffisant au budget 1995 du Ministere
federal des affaires interieures, une avance de 610.751.977 BEF est
payee. Le solde sera paye en 1996.

Selon 1'article 63, § 3 de la loi speciale du 16 janvier 1989 relative
au financement des Communautes et des Regions le credit pour «la
maininorte» est calcule sur base des taux d'imposition regionaux et
des centimes additionnels communaux arretes a la date du 1 er janvier
1993 et en application de 1'indexation des revenus cadastraux,
instauree a partirdu 1" janvier 1991.

Le calcul s'etablit egalement sur la base des donnees officielles
les plus recentes disponibles relatives aux revenus cadastraux.

On ne constate pas une tendance negative lors du calcul des
revenus cadastraux des batiments, relevant du champ d'application
de la «mainmorte» de sorte qu'il ne faut pas s'attendre a une influ-
ence negative sur la part Bruxelloise des credits vises.

II y avail lieu de demander les autres donnees a 1'autorite federale.
Des que les reponses seront connues, ces donnees seront commu-
niquees a 1'honorable membre.

Aangezien op de begroting 1995 van het federale Ministerie van
Binnenlandse Zaken het bedoelde krediet onvoldoende was, wordt
een voorschot van 610.751.977 fr. betaald. Het saldo wordt in 1996
uitbetaald.

Het krediet voor de «dode hand» wordt volgens artikel 63, § 3
van de Bijzondere Wet van 16 januari 1989 betreffende de finan-
ciering van de Gemeenschappen en de Gewesten berekend op basis
van de gevvestelijke aanslagvoeten en de gemeentelijke opcentiemen
vastgesteld op 1 januari 1993 en met toepassing van de indexering
van de kadastrale inkomens ingevoerd vanaf 1 januari 1991.

De berekening gebeurt eveneens op basis van de meest recent
beschikbare officiele gegevens overde kadastrale inkomens.

Er is geen negatieve trend waar te nemen bij de berekening van de
kadastrale inkomens van de gebouwen die onder het toepassings-
gebied van de «dode hand» vallen, zodat geen negatieve invloed op
het Brussels aandeel van de bedoelde kredieten verwacht wordt.

De andere gegevens dienden opgevraagd bij de federale overheid
en zullen zodra de antwoorden beschikbaar zijn overgemaakt worden
aan het achtbare lid.

Question 11° 18 de Mme Marie Nagy du 15 decembre 1995
(Fn):

Demaiuleclepcrmisil'iirbanismc pour 1111 lotissement inilustriel
<le laSDRB.

Une demande vient d'etre introduite pour un permis d'urbanisme
dans un zoning industriel de la SDRB, situe avenue Antoon Van
Oss.

L'honorable ministre peut-il:

- me faire connaitre le contenu de cette demande de permis?

- me dire si 1'entreprise concernee a obtenu le terrain en location
ou en vente et a quel prix?

Reponse: La demande d'une societe a ete introduite aupres de la
Ville de Bruxelles le 27 septembre 1995 et a fait 1'objet d'un avis de
la commission de concertation le 5 decembre 1995.

Cette demande porte sur 1'etablissement d'une entreprise de
traitement des boyaux naturels et la vente de boyaux synthetiques.
II s'agit d'un permis d'environnement de classe 2.

Une parcelle de 4.308 m2 est prevue pour 1'erection d'un bati-
ment constitue de 505 m2 d'ateliers, 1.130 m2 de depot, 360 m2 de
bureaux ct 75 m2 de locaux sociaux.

Le terrain est donne en emphyteose au prix de 187 FB/m2 indexe
sur la base de 1'indice de decembre 1994.

Vraagnr. 18 van mevr. Marie Nagy d.d. 15decemberl995(Fr.):

Aanvraag voor het verkrijgen van een stedebotiwkundige
vergunning voor een mdustrieterrein van de GOMB.

Onlangs werd een aanvraag ingediend om een stedebouwkundige
vergunning te verkrijgen voor een terrein in een industriezone van de
GOMB, gelegen aan de Antoon Van Osslaan.

Kan de geachte minister mij mededelen:

- wat de inhoud is van deze aanvraag voor het verkrijgen van een
vergunning?

- of het betrokken bedrijf het terrein huurt of gekocht heeft en
tegen weike prijs?

Antwoord: Deze aanvraag van een ondememing werd op 27
September 1995 ingediend bij de Stad Brussel, en heeft op 5 december
1995 het voorwerp uitgemaakt van een advies van het Overlegcomite.

De aanvraag betreft de vestiging van een ondememing voor de
verwerking van natuurlijke darmen en de verkoop van synthetische
darmen. Het handelt zich om een milieuvergunning van klasse 2.

Er is een perceel van 4.308 m2 voorzien voor de constructie van
een gebouw dat bestaat uit werkplaatsen (505 m2), opslagplaatsen
(1.130 m2), kantoren (360 m2) en sociale lokalen (75 m2).

Het terrein werd afgestaan op basis van een erfpachtover-
eenkomst, tegen een bedrag van 187 BEF/m2 dat wordt gefndexeerd
op basis van het indexcijfer van december 1994.
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Question n° 20 de M. Georges Desir du 27 novembre 1995
(Fr.):

Composition du cabinet ministeriel.

L'honorable ministre voudrait-il me faire savoir combien de
membres de son cabinet sont domicilies:

- dans la Region de Bruxelles-Capitale?

- dans la Region wallonne?

- dans la Region flamande?

Reponse: J'ai 1'honneurde faire savoir a 1'honorable membre que
la composition de mon cabinet est la suivante:

- Membres de mon cabinet domicilies dans la Region de Bruxelles-
Capitale: 23.

- Membres de mon cabinet domicilies en Region flamande: 22.

- Membres de mon cabinet domicilies en Region wallonne: 1.

Vraag nr. 20 van de heer Georges Desir d.d. 5 december 1995
(Fr.):

Samenstelling van het ininisterieel kabinet.

Zou de heer minister mij kunnen mededelen hoeveel leden van
zijn kabinet woonachtig zijn:

- in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- in het Waalse Gewest?

- in het Vlaamse Gewest?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat dc
samenstelling van het kabinet als volgt is:

- Kabinetsleden woonachtig te Brussel: 23.

- Kabinetsleden woonachtig in Vlaanderen: 22.

- Kabinetsleden woonachtig in Wallonie: 1.

Question n° 21 de M. Stephane de Lobkowicz du 22 novembre
1995(Fr.):

Apport de subsides des Communautes europeennes.

Pour la plupart des matieres gerees par les membres des Colleges
des Commissions communautaires, il est possible d'avoir recours -
sous certaines conditions - a des subsides specifiques de Fonds et
de Programmes des Communautes europeennes.

Je souhaiterais que Monsieur Ie ministre me donne les renseigne-
ments suivants:

1. A quels Fonds et Programmes europeens avez-vous eu recours
en vue d'une subvention eventuelle en 1995? Pourriez-vous men-
tionner, par Fonds et/ou Programme, quel est 1'initiative ou Ie
projet qui a et6 introduit et quel est Ie montant du subside
demande?

2. Quels sont les Fonds et/ou Programmes europeens qui ont subsidie
des initiatives ou projets bruxellois en 1994?

Reponse: J'ai 1'honneurde communiquer a 1'honorable membre
ma reponse a la question ecrite relative a la subsidiation de projets
bruxellois par 1'Union europeenne.

II est exact que la Region de Bruxelles-Capitale est susceptible
de pouvoir beneficier dans certains cas de subsides octroyes dans Ie
cadre des Programmes europeens.

La Region a d'ailleurs nomme, voici environ deux ans, au sein de
la Representation permanente de la Belgique aupres de 1'Union
europeenne, un attache dont 1'une des missions est precisement
d'obtenir une information plus rapide et plus directe au sujet de ces
Programmes ainsi qu'une approche plus coordonnee aupres des
Institutions europeennes.

Vraag nr. 21 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Subsidies van de Europese Geineenschap.

Voor de meeste aangelegenheden waarvoor de ministers en de
staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd
zijn, kunnen zij - onder bepaalde voorwaarden - een beroep doen
op bijzondere subsidies van Fondsen en Programma's van de
Europese Gemeenschap.

Graag had ik van de minister volgende inlichtingen verkregen:

1. Op weike Fondsen en Programma's heeft u in 1995 een beroep
gedaan met het oog op een eventuele subsidie? Kan u, per
Programma en/of per Fonds, vermelden welk initiatief of project
werd ingediend en wat het bedrag is van de gevraagde subsidie?

2. Weike Europeses Fondsen en/of Programma's in 1994 subsidies
hebben gegeven voor Brusselse initiatieven ofprojecten?

Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid een antwoord te
verstrekken op zijn vraag over de subsidiering van Brusselse projectcn
door de Europese Unie.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan in bepaalde gevallen
inderdaad beroep doen op subsidies in het kader van de Europese
programma's.

Het Gewest heeft overigens ongeveer twee jaar geleden in het
kader van de Permanente Vertegenwoordiging van Belgie bij de
Europese Unie een attache aangesteld die erjuist over waakt dat we
sneller rechtstreekse informatie verkrijgen over deze programma's,
en moet zorgen voor een gecoordineerd beleid ten aanzien van de
Europese instellingen.
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L'obtention des subsides est en effet Ie resultat d'une politique
de longue haleine basee sur des contacts reguliers et de bonnes
introductions aupres des diverses Directions generates de la Com-
mission.

En outre, il n'est pas inutile de rappeler:

a) que dans tous les cas, la Commission europeenne n'intervient
jamais - quel que soil Ie Programme - que pour un certain
pourcentage des depenses qui sont envisagees ou proposees. Ce
pourcentage oscille generalement, suivant les cas, entre 30 % et
50 % des depenses en question. Ceci implique done que, lorsqu'un
projet est accepte dans Ie cadre de 1'un des Programmes, Ie
financement complementaire doit etre assure par Ie beneficiaire
du subside, dans ce cas-ci en principe la Region de Bruxelles-
Capitale. A lui seui, cet element est done de nature a moderer Ie
recours par la Region a un nombre trop important de Programmes;

b) en second lieu, les grands financements communautaires sont,
dans la plupart des cas, consacres prioritairement a des zones ou
regions en retard de developpement ou en declin economique. II
en est ainsi de I 'ensemble des Ponds structurels qui, a eux seuls,
representent quelque 30% du budget total des Communautes.

Quoi qu'il en soit, 1'action dynamique entreprise depuis deux
ans a permis d'inscrire la Region de Bruxelles-Capitale dans divers
Programmes au nombre desquels on peut citer:

• URBAN: Programme d' Initiatives communautaires destine a des
projets urbains pour les villes de plus de 100.000 habitants. La
Region de Bruxelles-Capitale a presente une projet de revitalisa-
tion de certains quartiers de ville dans lequel les Communautes
pourraient intervenir & hauteur de 90 millions BEF.

• KONVER: Programme de reconversion d'activites et/ou de sites
militaires. Le projet qui est prevu pour la periode 1995-1997
avec une intervention de 70 millions BEF, a pour but la reha-
bilitation et reconversion du site de la Caserne Prince Baudouin
(Caserne Dailly).

• PHARE: Ensemble de programmes destines aux pays d'Europe
centrale et orientale et permettant aux Etats membres de 1'Union
d'y exporter et valoriser leur savoir-faire. La Region a obtenu, en
cofinancement de 1'ordre de 10 millions de BEF, 1'etude du
systeme de transports urbains de la ville de Sofia.

PONDS SOCIAL EUROPEEN: Le recours a cette possibilite
de financement communautaire a permis, des 1994, d'obtenir
des subsides pour la mise en place de diverses actions de forma-
tion et de reinsertion professionnelle, notamment via 1'ORBEM.

TELEMATIQUE: Le Centre informatique de la Region de
Bruxelles-Capitale a etc retenu, dans le cadre d'un projet presente
avec d'autres regions europeennes, pour le developpement d'un
programme d'echange de donnees informatiques entre les Ad-
ministrations. Ce projet, actuellement en cours d'examen, devrait
permettre, la encore, de beneficier d'un financement commu-
nautaire.

A cote de ces exemples concrets dans lesquels la Region est un
acteur direct, nous aidons egalement certaines institutions (les
Universites par exemple) et les entreprises bruxelloises - et princi-

Het verkrijgen van Europese subsidies is immers het resultaat
van een langdurig proces dat gebaseerd is op regelmatige contacten
en goede introducties bij de verschillende Directoraten Generaal van
de Europese Commissie.

Ik wens er bovendien aan te herinneren dat

a) de Europese Commissie in elk geval en welk het programma ook
weze slechts voor een bepaald percentage tussenkomt in de
uitgaven die worden overgewogen ofvoorgesteld. Dit percen-
tage schommelt over het algemeen, al naargelang het geval, tussen
30 en 50% van de uitgaven in kwestie. Dit impliceert bijgevolg
dat de bijkomende financiering na de aanvaarding van een project
in het kader van een van de programma's moet worden verzekerd
door de begunstigde van de subsidie, in dit geval in principe het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit element alleen al beperkt
dan ook het beroep dat het Gewest kan doen op een te aanzienlijk
aantal programma's;

b) de belangrijke gemeenschapsfinancieringen worden in de meeste
gevallen bij voorkeur verleend aan zones of regio's met een
ontwikkelingsachterstand of die in economisch verval zijn. Dit
geldt onder meer voor alle Structurele Fondsen die alleen al goed
zijn voor ongeveer 30% van de totale begrotingvan de Unie.

Hiema volgt een overzicht van de projecten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest die sedert 2 jaar zijn ondernomen en die
opgenomen werden in verschillende programma's, waaronder:

• URBAN: Programma van gemeenschapsinitiatieven voor
stadsprojecten voor de steden met meer dan 100.000 inwoners.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een project voorgesteld
voor de herwaardering van bepaalde stadswijken waarin de Unie
zou kunnen tussenkomen voor een bedrag van 90 miljoen BEP.

• KONVER: Programma voor de reconversie van militair activiteiten
en/of sites. Het project zai lopen van 1995 tot 1997, met een
tussenkomst van ongeveer 70 miljoen BEF, en beoogt de her-
waardering en reconversie van de site van de Prins Boude-
wijnkazerne (Daillykazerne).

• PHARE: Een geheel van programma's bestemd voor de landen
van Centraal en Oost-Europa en die het de Lidstaten van de Unie
mogelijk maakt om hun know-how naar die landen uit te voeren
en te valoriseren. Het Gewest heeft op basis van een mede-
financiering ten belope van 10 miljoen BEF de studie toegewezen
gekregen van het systeem van stadsvervoer in de stad Sofia.

• EUROPEES SOCIAAL FONDS: Het gebruik van deze moge-
lijkheid tot gemeenschappelijke financiering heeft vanaf 1994
toegelaten om subsidies te verkrijgen voor de organisatie van
verschillende acties van beroepsopleiding en beroepsinschakeling,
met name via de BGDA.

• TELEMATICA: Het Centrum voor Informatica voor het
Brusselse Gewest is weerhouden in het kader van een project
dat samen met andere Europese regio's is voorgesteld en de
ontwikkeling beoogt van een programma voor de informatie-
overdracht tussen de Administraties. Ook dit project, dat
momenteel wordt onderzocht, zou moeten toelaten te genieten
van een financiering door de Unie.

Behalve deze concrete voorbeelden, waarin het Gewest een
actieve rol speelt, verlenen we eveneens steun aan bepaalde instel-
lingen (de universiteiten bijvoorbeeld) en de Brusselse ondememingen
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palement les PME - a acceder a certains programmes europeens qui
leur sont plus particuiierement destines tels que:

- les Programmes d'aides dans Ie domaine des economies d'energie;

- les Programmes d'aides a la recherche;

- les Programmes d'aide au developpement des technologies
environnementales.

- en voomamelijk de KMO's - om toegang te verkrijgen tot bepaalde
Europese programma's die in het bijzonder voor hen zijn bestemd,
zoals:

- de hulpprogramma's op het gebied van energiebesparing;

- ~&e hulpprogramma's voor onderzoek;

- de hulpprogramma's voor de ontwikkeling van milieutechnologie.

L'aide qui est apportee ici par la Region est triple et vise a:

a) procurer aux entreprises une information adequate sur les pro-
grammes et les appels d'offres auxquels ceux-ci donnent lieu;

b) faciliter les contacts avec les fonctionnaires europeens compe-
tents;

c) conseiller les entreprises dans 1'elaboration de leurs dossiers et
les demarches a entreprendre en vue de pouvoir beneficier des
subsides.

De steun die hier wordt verleend door het Gewest omvat drie
luiken en moet:

a) aan de ondernemingen aangepaste informatie verschaffen over
de programma's en aanbestedingen waartoe deze aanleiding geven;

b) de contacten vergemakkelijke met de bevoegde Europese ambtc-
naren;

c) de ondernemingen raad verstrekken bij de opstelling van him
dossiers en de stappen die moeten worden ondernomen om van
de subsidies te kunnen genieten.

Ministre de 1'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

Question n° 21 de M. Marc Cools du 19 septembre 1995 (Fr.)

Pennis (I'wbaitlsme relatifs a des panneaux publicitaires.

Le foisonnement de panneaux publicitaires de grands formats
dans notre Region fmissait par devenir une pollution visuelle. A cet
egard 1'obligation creee par 1'ordonnance organique de la planification
et de 1'urbanisme avant le 31 decembre 1994 etait une excellente
chose.

Une circulaire ministerielle de decembre 1994 specific quand un
nouveau perinis peut etre accorde. L'application de cette circulaire
signifie la non-reconduction de plus de la moitie des panneaux
existants (pres des deux-tiers dans certaines communes).

II s'avere pourtant a 1'experience que le fonctionnaire delegue
emet, ce qui est normal, un avis defavorable sur les dossiers qui ne
respectent pas la circulaire precitee mais aussi sur des dossiers qui
sont conformes a cette circulaire et qui ont recu un avis favorable
des colleges des bourgmestre et echevins et des commissions de
concertation concernees. Ceci avec une motivation standardisee et
identique mot a mot pour chaque dossier.

N'estimez-vous pas, Monsieur le ministre, que, saufcirconstances
exceptionnelles et dument motivees, les demandes conformes a la
circulaire precitee devraient etre acceptees et beneficier d'un avis
favorable du fonctionnaire delegue?

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 21 van de heer Marc Cools d.d. 19 September 1995
(Fr.):

De stedebouwkimdige vergiinningen betreffendc de reclame-
borden.

De overvloed aan grote reclameborden in ons Gewest werd sto-
rend voor het oog. Daarom was het een goede zaak dat, krachtens de
ordonnantie houdende de organisatie van de planning en de stede-
bouw, een nieuwe aanvraag voor een stedebouwkundige vergunning
voor 31 december 1994 moest ingediend worden.

Een ministeriele circulaire van december 1994 bepaalt wannecr
een nieuwe vergunning kan toegekend worden. Door toepassing van
deze circulaire zullen meer dan de helft van de bestaande borden
verdwijnen (bijna twee derden in bepaalde gemeenten).

Het blijkt nochtans dat de gemachtigde ambtenaar niet alleen een
ongunstig advies uitbrengt over de dossiers die de voormelde
circulaire niet naleven - wat normaal is - maar ook over dossiers die
in overeenstemming zijn met deze circulaire en waarvoor de betrok-
ken colleges van burgemeester en schepenen en de overlegcommissies
een gunstig advies hadden uitgebracht. Met een gestandaardiseerde
en letterlijk dezelfde motivering voor elk dossier.

Vmdtde minister niet dat, behoudens uitzonderlijke en behoorlijk
gemotiveerde omstandigheden, de aanvragen in overeenstemming
met de voormelde circulaire aanvaard zouden moeten worden en een
gunstig advies zouden moeten krijgen van de gemachtigde ambtenaar?
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Cela ne simplifierait-il pas Ie travail des administrations com-
munales et regionales? Cela ne creerait-il pas un cadre juridique,
certes tres contraignant mais clair, a 1'activite des annonceurs?

Reponse: La question dont objet donne lieu aux considerations
suivantes:

Plusieurs milliers de demandes d'implantation de panneaux
publicitaires ont ete introduites.

I/organisation de la gestion d'une telle somme de dossiers a
conduit a 1'etablissement d'une methode d'examen urbanistique
reposant d'une part sur Ie respect des elements legaux et regle-
mentaires en vigueur tels que:

- 1'ordonnance organique de la planification et de 1'urbanisation
du 29 aout 1991 dont notamment ses articles 84, § I", 88 1° et
108;

- 1'arrete royal du 14 decembre 1959 portant reglementation de
1 'affichage et de la publicite;

- 1'arrete royal du 21 octobre 1985 relatifa 1'amenagement des
voiries de circulation pietonnes;

- la circulaire n° 005 du 4 mars 1993 relative aux permis a duree
limitee;

- la circulaire n° 007 du 1 ° octobre 1994 relative aux dispositifs de
publicite et enseignes;

- 1'ordonnance relative a la conservation du patrimoine immobilier;

- les reglements regionaux et communaux d'urbanisme;

- certains reglements communaux particuliers: reglements-taxes;

et d'autre part, sur les options du PRD, ainsi que sur des criteres
urbanistiques d'usage bases sur les notions de bon amenagement de
1'endroit.

Le constat de nombreux cas similaires sur Ie plan de 1 'appreciation
urbanistique a des lors permis de degager des bases communes de
motivations tenant compte des specificites des lieux.

A litre d'exemple, le cas des panneaux disposes sur ou dans un
champ de vue d'ouvrage d'art dont 1'integrite visuelle se doit d'etre
sauvegardee a conduit a pas moins de quatre motivations specifiques.

En fait, d'une part la circulaire n° 007 ne determine que les regles
minimales de bonne gestion urbanistique et ne constitue en rien la
reference urbanistique exclusive applicable de maniere indifferenciee
et, comme expose ci-avant, il ne s'agit nullement d'une motivation
standardisee.

Notons enfin que la modification prochaine de 1'arrete du gou-
verneinent relatif aux travaux de minime importance, permettra
comme le souhaite 1'honorable membre, un allegement des procedures
au sein des administrations communales et regionales.

Zou dit het werk van de gemeentelijke en gewestelijke besturen
niet vereenvoudigen? Zou er aldus geenjuridisch kader tot stand
komen dat zeer strikt maar duidelijk is voor de adverteerders?

Antwoord: De vraag waarvan sprake geeft aanleiding tot de
volgende overwegingen:

Verschillende duizenden aanvragen voor de plaatsing van
reclameborden werden ingediend.

De organisatie van het beheer van een dergelijk aantal dossiers
heeft geleid tot de invoering van een methode van stedebouwkundig
onderzoek weike enerzijds steunt op de naleving van de geldende
wettelijke en reglementaire bepalingen zoals:

- de ordonnantie houdende organisatie van de planning en de stede-
bouw van 29 augustus 1991 inzonderheid haar artikelen 84, § 1,
1° en 208;

- het koninklijk besluit van 14 december 1959 tot reglementering
van de aanplakking en de reclame;

- het koninklijk besluit van 21 januari 1985 inzake de aanleg van
voetgangerswegen;

- de omzendbriefnr. 005 van 4 maart 1993 houdende de vergunning
met beperkte geldigheidsduur;

- de omzendbriefnr. 007 van 1 oktober 1994 houdende de reclame-
inrichtingen en -borden;

- de ordonnantie inzake het behoud van het onroerend erfgoed;

- de gewestelijke en gemeentelijke stedebouwkundige verorde-
ningen;

- bepaalde bijzondere gemeentelijke reglementen: belastingsregle-
menten;

en anderzijds op de opties van het GewOP, evenals op gewone
stedebouwkundige criteria gesteund op de begrippen van een goede
aanleg van de plaats.

Het vaststellen van talrijke gelijkaardige gevallen op hetvlak van
de stedebouwkundige beoordeling heeft derhalve toegelaten een
grondslag te leggen met dezelfde argumenten, rekening houdend met
de bijzonderheden van de ruimten.

Als voorbeeld het geval van de borden geplaatst in ofbinnen het
gezichtsveld van een kunstwerk waarvan de visuele integriteit moet
beschermd worden, heefl geleid tot niet minder dan 4 bijzondere
motiveringen.

In feite bepaalt omzendbrief nr. 007 enerzijds enkel de mini-
mumnormen voor een goed stedebouwkundig beleid en is in geen
enkel geval de exclusieve stedebouwkundige referentie die zo maar
kan worden toegepast en, zoals hierboven weergegeven, gaat het
hier niet om een veralgemeende motivering.

Laat ons ten slotte opmerken dat de volgende wijziging van het
Regeringsbesluit betreffende de werken van minimaal belang een
versoepeling van de procedures zai mogelijk maken, zoals het
achtbaar lid wenst, binnen de gemeentelijke en gewestelijke besturen.
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Question n° 25 de Mine Marie Nagy du 26 septembre 1995
(Fr.):

Amenagement de la place des Martyrs (suite de la question
11° 5).

. Dans votre reponse a ma question n° 5 du 13juilletdernier,vous
m'indiquez que la Region entend faire respecter et Ie permis de batir
et Ie protocole d'accord conclu avec la Communaute flamande.

Le 25 aout dernier, la Ville de Bruxelles a dresse proces-verbal
constatant 1'infraction en matiere urbanistique.

Le ministre a-t-il saisi le Comite de cooperation Etat-Region
comme le prevoit le protocole signe par la Region le 3 octobre 1990?

Reponse:

Historique

Un permis d'urbanisme a etc delivre a la Vlaamse Gemeenschap
le 14 octobre 1991 par la Region de Bruxelles-Capitale, concernant
la place des Martyrs 6 a 8, et la rue d'Argent 26 a 36, sur le territoire
de la Ville de Bruxelles.

Un protocole entre la Communaute flamande et la Region de
Bruxelles-Capitale concernant 1'installation de cabinets ministeriels
de 1 'Execulifflamand a la place des Martyrs a Bruxelles a ete signe
le 3 octobre 1990.

L'article 6 de ce protocole prevoit que:

«Les deux parties promettent de se renseigner mutuellement et
regulierement sur 1'etat et 1'evolution des travaux mentionnes dans
le protocole et de ne pas prendre de decision avant d'avoir demande
1'avis de 1'autre partie.

A cet etTet, une Commission de Coordination sera etablie. Celle-
ci comprendra quatre fonctionnaires, deux membres a choisir par
1'Executifflamand, et deux membres a choisir par 1'Executifde la
Region de Bruxelles-Capitale dont un representant de la Ville de
Bruxelles. Cette Commission de Coordination fera un rapport
semestriel de ses activites aux deux executifs precites.»

Le role de cette Commission consiste a faire respecter ce
protocole.

Renseignements pi-is par mon cabinet, il apparatt que cette Com-
mission ne s'estjamais reunie puisqu'elle n'ajamais ete constitute;
aucun representant de la Ville de Bruxelles n'a done ete designe au
sein de cette Commission.

Evolution du dossier

En date du 31 aout 1995, Monsieur H. Simons, echevin de
1'urbanisme de la Ville de Bruxelles a ecrit a Monsieur Van Den
Brande, ministre-president de la Communaute flamande aim de
1'informer du proces-verbal dresse le 25 aout 1995 concernant la
non-application stricte du permis d'urbanisme pour la construction
de la Place des Martyrs.

Vraag nr. 25 van mevr. Marie Nagy d.d. 26 September 1995
(Fr.):

Niet-naleven van het protocol van sainenwerklngsakkoord
betreffende de.inrichting van het Martelaarsplcin (vervolg van
vraagnr. 5).

In uw antwoord op mijn vraag nr. 5 van 13juli 1995 stelt u dal
het Gewest er zai op toezien dat zowel de bouwvergunning als het
protocol van akkoord met de Vlaamse Gemeenschap worden nage-
leefd.

Op 25 augustus 1995 heeft de stad Brussel een proces-verbaa!
opgemaakt waaruit blijkt dat de stedebouwkundige voorschriften
zijn overtreden.

Heeft de minister de zaak voorgelegd aan het Samenwerkings-
comite Staat-Gewest zoals dit wordt voorgeschreven door het pro-
tocol dat op 3 oktober 1990 door het Gewest werd ondertekend?

Antwoord:

Voorgeschiedcnis

Een stedebouwkundige vergunning werd aan de Vlaamse
Gemeenschap afgegeven op 14 oktober 1991 door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende het Martelaarsplein 6 tot 8 en
de Zilverstraat 26 tot 36 op het grondgebied van de Stad Brussel.

Een protocol werd op 3 oktober 1990 getekend tussen de Vlaamse
Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende
de installering van Ministeriele Kabinetten van de Vlaamse
Executieve aan het Martelaarsplein te Brussel.

Artikel 6 van dat protocol voorziet dat:

«Beide partijen verbinden er zich toe om elkaar regelmatig in te
lichten over de stand van zaken en de evolutie van de in onderhavig
protocol bedoelde werken engeen beslissingen te nemen vooraleer
het advies ingewonnen te hebben van de andere partij.

Daartoe zai een coordinatiecommissie worden opgericht, bestaan-
de uit vier ambtenaren, twee leden aan te duiden door de Vlaamse
Executieve, en twee leden door de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-
tieve, waarvan een vertegenwoordiger van de Stad Brussel. Deze
coordinatiecommissie zai semestrieel verslag uitbrengen van haar
werkzaamheden aan beide voormelde Executieven.»

De rol van deze Commissie bestaat erin het protocol te doen
naleven.

Uit inlichtingen die door mijn Kabinet werden ingewonnen, blijkt
dat deze Commissie nooit bijeengekomen is daar zij nooit werd
opgericht; er werd dus geen enkele vertegenwoordiger binnen deze
Commissie aangeduid door de Stad Brussel.

Vordering van het dossier

Op 31 augustus 1995 heeft de heer H. Simons, Schepen van
Stedebouw van de Stad Brussel, naar de heer Van Den Brande,
minister-president van de Vlaamse-Gemeenschap, geschreven
teneinde deze laatste op de hoogte de stellen van het proces-verbaal
dat werd opgemaakt op 25 augustus 1995 inzake de onjuiste toe-
passing van de stedebouwkundige vergunning voor de bouwwerken
aan het Martelaarsplein.
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A ce coumer. Ie gouvernement flamand a repondu Ie 6 septembre
1995 a la Ville de Bruxelles en demandant de pouvoir remplir les
formulaires pour un nouveau permis, modificatifdu premier initial
delivre par la Region.

Le ministere de la Communaute flamande a ecrit a 1'AATL afin
d'obtenir les formulaires de demande de permis modificatif le 16
novembre 1995. Les formulaires ont ete transmis par fax au
demandeur. Aucun dossier n'est entre a 1'Administration regionale
depuis lors.

Fin novembre, un inspecteur de la Ville de Bruxelles s'est rendu
sur place. II a constate qu'au rez-de-chaussee du bailment sud quatre
logements ont ete realises au lieu de deux. L'affectation est respectee
bien que les plans ne le soient pas. II s'agit de quatre appartements
a 1 chambre au lieu de deux appartements a 3 chambres.

Aux trois etages, un tiers de la surface etait prevue en logement
avec acces separe. Bien que certains locaux soient equipes en cui-
sines et salles de bain, il y a communication entre les locaux sur
chacun des plateaux qui sont tous utilises en bureaux.

Le bailment situe en face de la Place des Martyrs, dit batiment
Nord n'a pas non plus ete realise conformement au permis
d'urbanisme.

En effet, le dernier etage devrait comporter un appartement dans
les combles. Ce dernier etage est seulement technique et le logement
a remplace un niveau de bureau a 1'etage inferieur. Aucun proces-
verbal n'a ete dresse vu qu'il s'agit ici de la non-realisation complete
du permis et que le logement est realise.

En conclusion de ces differents elements, je reste decide a faire
respecter le protocole de 1990. Je suis dispose a saisir la Commis-
sion de coordination et done d'abord a la constituer afin qu'elle
examine 1'eventuelle demande de permis modificatifdu gouvernement
de la Communaute flamande, pour resoudre definitivement le
probleme. En tout etat de cause, 1'infraction au permis d'urbanisme
ne sera pas laissee sans suite.

Naar aanleiding van dit schrijven antwoordde de Vlaamse
Gemeenschap op 6 September 1995 aan de Stad Brussel en verzocht
zij om de fbrmulieren te mogen invullen voor een nieuwe vergunning
deweike de oorspronkelijke vergunning, afgegeven door het Gewest,
zou wijzigen.

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap richtte op 16
november 1995 een brief naar het BROH teneinde de formulieren te
verkrijgen voor een vergunning die de vorige zou wijzigen. Deze
formulieren werden per fax naar de aanvrager verstuurd. Geen enkel
dossier werd van op dat moment meer op het Gewestelijk Bestuur
ingediend.

Eind november begafeen inspecteur van de Stad Brussel zich ter
plaatse. Hij stelde vast dat op het gelijkvloers van het Zuidgebouw
4 woningen werden ingericht in plaats van 2. De bestemming werd
niet gewijzigd, maar de plannen wel. Het gaat hier namelijk over 4
appartementen met een kamer in plaats van 2 appartementen met
drie kamers.

Op de 3 verdiepingen was een derde van de oppervlakte voorzien
voor woningen met een afzonderlijke ingang. Hoewel sommige lokalen
uitgerust zijn met keukens en badkamers, is er verbinding met de
lokalen, allemaal kantoren, op elk van de plateaus.

Het gebouw dat rechtover het Martelaarsplein ligt, het zogenaamde
Noordgebouw, werd evenmin ingericht overeenkomstig de stede-
bouwkundige vergunning.

De hoogste verdieping moest in feite een dakappartement
bevatten. Deze hoogste verdieping is louter bestemd voor technische
doeleinden en de huisvesting kwam een verdieping lager ter vervanging
van de kantoren. Geen enkel proces-verbaal werd opgemaakt gezien
het hier gaat om de niet volledige uitvoering van de vergunning en
omdat de huisvesting er is.

Tot besluit van deze laatste elementen, ben ik van plan om het
protocol van 1990 te doen naleven. Ik ben bereid de Coordinatie-
commissie samen te roepen en deze dus eerst op te richten zodat zij
de eventuele aanvraag voor een wijzigingsvergunning van de Regering
van de Vlaamse Gemeenschap onderzoekt, om voorgoed een einde
te maken aan dit probleem. In ieder geval zai de inbreuk op de
stedebouwkundige vergunning niet zander gevolg blijven.

Question n° 35 de Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1995
(N.):

Obligations iirbanistiques pour I'lnstallation d'une antenne
parabolique.

1. a) Parmi les 19 communes, quelles sont celles qui disposent
d'une obligation urbanistique pour 1'installation d'une anten-
ne parabolique?

b) Le cas echeant, combien de permis ont-ils ete delivres a ce
jour dans chacune de ces communes?

c) Combien d'infi-actions a-t-on constate en la matiere dans
chacune des communes concernees?

2. a) Quelles sont les communes qui peryoivent une taxe sur
1'installation et/ou la detention d'une antenne parabolique?

Vraag nr. 35 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober 1995
(N.):

Bouwkiindige verpllchting voor hetplaatsen van een schotel-
antenne.

1. a) In weike van de 19 Brusselse gemeenten bestaat er een bouw-
kundige verplichting voor het plaatsen van een schotel-
antenne?

b) Desgevallend, hoeveel vergunningen werden er in elk van deze
gemeenten tot nu toe toegekend?

c) Hoeveel inbreuken werden er terzake in elk van de betrokken
gemeenten vastgesteld?

2. a) Weike gemeenten heffen een belasting op het plaatsen en/of
bezitten van een schotelantenne?
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b) Le cas echeant, combien de dossiers taxes ont ete constitues
dans ces communes?

c) Combien d'infractions a-t-on constate en la matiere dans
chacune des communes concernees?

3. Chaque detenteur d'une antenne parabolique doit etre en pos-
session d'un document delivre par 1'Institut beige des services
postaux et des telecommunications.

La Region de Bruxelles-Capitale a-t-elle pris contact avec cet
Institut pour disposer des donnees concernees?

4. Le gouvemement precedent avait promis une action concertee et
uniforme dans toute la Region.

Quelles initiatives 1'actuel gouvemement a-t-il deja prises en la
matiere?

Reponse: l.a) L'installation d'une antenne parabolique necessite
un permis d'urbanisme, delivre par la commune en vertu de 1'article
84 de 1'Ordonnance de la planification et de 1'urbanisme; cette dis-
position est d'application dans toutes les communes bruxelloises.

Cependant 1'arrete du 29 juin 1992 determinant les actes et
travaux dispenses du permis d'urbanisme, de 1'avis conforme du
fonctionnaire delegue ou de 1'intervention d'un architecte prevoit
au chapitre II, article 5,4° c) que: «dans la mesure ou elles ne sont
pas visibles depuis les espaces publics et ne modifient pas 1 'aspect
architectural du batiment: 1'installation d'antennes, mats, pylones,
eoliennes et autres structures similaires a une distance de la propriete
voisine au moins egale a leur hauteur totale, ainsi que 1'installation
d'antennes paraboliques»; est dispensee de 1'avis du fonctionnaire
delegue.

En ce qui concerne les questions 1. b) - c), 2. et 3.,je ne dispose
d'aucune statistique en ce domaine, celle-ci relevant des communes.

4. Le titre I du Reglement regional d'urbanisme (RRU)
«Caracteristiques des Constructions et de leurs abords» reglemen-
tera notamment 1'installation de ce type d'antenne.

Ce titre I ainsi que les trois autres premiers litres du RRU seront
souinis a 1'approbation du gouvemement au debut de 1'annee 1996.

II est a noter que les communes d'lxelles, Saint-Josse et Woluwe-
Saint-Pierre disposent de Reglements communaux d'urbanisme
(RCU) relatifs aux antennes hertziennes ou paraboliques.

Le RCU de la commune de Schaerbeek existe mais n'a pas encore
ete approuve par le gouvemement.

b) Desgevallend, hoeveel belastingdossiers werden er in deze
gemeenten geopend?

c) Hoeveel inbreuken werden er terzake in elk van de betrokken
gemeenten vastgesteld?

3. Eike schotelantennebezitter moet over een vergunning beschikken
afgeleverd door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie (B1PT).

Heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest contact opgenomen
met het BIPT om (e beschikken over de betrokken gegevens?

4. De vorige regering beloofde een geconcerteerde en uniforme aclie
voor het ganse gewest.

Weike initiatieven nam de huidige regering reeds terzake?

Antwoord: l.a) Deplaatsing van een parabolische antenne vereist
een stedebouwkundige vergunning, afgegeven door de gemeente
krachtens artikel 84 van de Ordonnantie van de Planning en de
Stedebouw; deze bepaling is van toepassing in alle Brusselse
gemeenten.

Het besluit van 29 juni 1992 tot bepaling van de handelingen en
vverken vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning, van het
eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar of van de
medewerking van een architect voorziet echter in hoofdstuk II, art.
5,4° c): «voor zover ze niet zichtbaar zijn vanafde openbare ruimten
en het architectpnisch aspect van het gebouw niet wijzigen: het
plaatsen van antennes, ontvangslmasten, pylonen, windmolens en
andere gelijksoortige structuren op een afstand van de belendende
eigendom die ten minste gelijk is aan de totale hoogte ervan alsmede
het plaatsen van parabolische antennes»; wordt vrijgesteld van het
advies van de gemachtigde ambtenaar.

Wat betreft de vragen 1. b) - c), 2. en 3., beschik ik over gecn
enkel statistisch gegeven dienaangaande, daar dit een zaak is van de
gemeenten.

4. Titel I van de Gewestelijke Stedebouwkundige Verordening
(GSV) «Kenmerken van de Bouwwerken en hun omgeving» onder
andere de plaatsing van dit soort antennes reglementeren.

Deze titel I, alsook de 3 andere eerste titels van de GSV zullen
ter goedkeuring aan de Regering worden onderworpen begin 1996.

Er dient te worden opgemerkt dat de gemeenlen Elsene, Sint-
Joost en Sint-Lambrechts-Woluwe reeds beschikken over Gemeen-
telijke Stedebouwkundige Verordeningen (GSV's) met betrekking
tot Hertz- of parabolische antennes.

De Gemeentelijke Stedebouwkundige Verordening van de ge-
meente Schaarbeek bestaat, maar werd nog niet door de Regering
goedgekeurd.
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Question n° 39 de M. Stephane de Lobkowicz du 20 novembre
1995(Fr.):

«Libres parcours» delivres par la STIB.

La STIB delivre un certain nombre de «libres parcours» permet-
tant 1'utilisation des transports en commun sur son reseau.

Le ministre peut-il me preciser qui beneficie de ces «libres
parcours», en faisant !a distinction entre les differentes categories,
conseillerscomiTiunaux, personnel communal, etc.?»

Reponse'. Monsieur le depute de Lobkowicz me demande de lui
preciser, par categories, le nombre de libre-parcours delivres par la
STIB pour usage gratuit de ses vehicules.

II voudra bien trouver ci-dessous les chifrres demandes pour
1'annee 1995.

- conseillers coinmunaux (19 communes + Beersel, Dilbeek,
Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Machelen, St.-Pieters-Leeuw,
Tervuren, Vilvoorde, Wesembeek-Oppem): 924;

- Police de ces communes: 4.369;

- Gendarmerie: 518;

- Police judiciaire: 460;

- Suretedel'Etat:186;

- Comite superieur de controle: 98;

- Comite permanent controle Police: 31;

- Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale: 13;

- Services generauKdeBruxelles-Ville: 179;

- Ministere des Communications: 34;

- Presse:max. 100;

- Invalides de guerre: 288;

- Ligue des families: 12.

Soit un total de quelque 7.222 libre-parcours.

I! pent etre interessant de noter que durant les annees 1980, le
nombre de libre-parcours delivres avoisinait les 12.000.

Vraag nr. 39 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 20
novemberl995(Fr.):

«Vrije kaarten» van de MIVB.

De MIVB reikt een aantal «vrije kaarten» uit die het mogelijk
maken gebruik te maken van haar openbaar-vervoersnet.

Kan de minister mij zeggen wie deze «vrije kaarten» geniet en
kan hij daarbij een onderscheid maken tussen de verschillende
categorieen, gemeenteraadsleden, gemeentepersoneel, enzovoort?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger de Lobkowicz vraagt me hem
het aantal door de MIVB verleende vrijkaarten voor het kosteloos
gebruik van haar rijtuigen, per categorie te preciseren.

Hij gelieve hiema de voorhetjaar 1995 gevraagde cijfers te vinden:

- gemeenteraadsleden (19 gemeenten + Beersel, Di Ibeek, Drogen-
bos, Kraainem, Linkebeek, Machelen, St.-Pieters-Leeuw, Tervu-
ren, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem): 924;

- Politie van die gemeenten: 4.369;

- Rijkswacht:518;

- Gerechtelijke politie: 460;

- Staatsveiligheid: 186;

- Hoog Comite van Toezicht: 98;

- Vast Comite van Toezicht op de Politiediensten: 31;

- Brandweerdienst: 10;

- Brusselse Hoofdstedelijke Raad: 13;

- Algemene Diensten van de Stad Brussel: 179;

- Ministerie van Verkeer: 34;

- Pers-.max. 100;

- Oorlogsinvaliden: 288;

- Bond van Grote en van Jonge Gezinnen: 12.

of een totaal van zowat 7.222 vrijkaarten.

Het kan interessant zijn te noteren dat in de loop van dejaren
1980 het aantal afgeleverde vrijkaarten ongeveer 12.000 bedroeg.

Question n° 40 de M. Stephane de Lobkowicz du 20 novembre
1995(Fr.):

Metro.

Le gouvemement pourrait-il me communiquer les demieres statis-
tiques en ce qui concerne les agressions et les vols a la tire dans le
metro.

Vraag nr. 40 van de heer Stephane De Lobkowiez d.d. 20
novemberl995(Fr.):

Metro.

Kan de regering mij de jongste statistieken bezorgen over de
overvallen en het zakkenrollen in de metro?
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Quelles sont les mesures particulieres qui ont ete prises pour
remedier a cette situation?

Reponse: Les agressions et vols a la tire dans Ie metro inquietent
a juste titre Monsieur Ie conseiller Stephane de Lobkowicz.

Les statistiques concernant les delits enregistres dans Ie metro
sont etablies sur base de chiffres fournis par les forces de police et
de gendarmerie des 19 communes de la Region de Bruxelles-Capitale,
de la brigade de gendarmerie du metro et du Service de surveillance
generale de la STIB. De plus, ces statistiques sont completees par
des renseignements emanant de 1'Etat-Major de la Gendarmerie et
reprenant les plaintes deposees dans tout Ie pays concernant des
incidents s'etant produits dans Ie metro.

Cependant, compte tenu de la centralisation necessaire, ces
dernieres statistiques nous parviennent avec plusieurs mois de re-
tard. '

Pour repondre a la premiere question, je vous prie de trouver, ci-
dessous, les statistiques pour les 11 premiers mois des annees 1994
et 1995.

Weike maatregelen werden genomen om deze situatie te verhel-
pen?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Stephane de Lobkowicz
maakt zich terecht zorgen over de aanrandingen en het zakkenrollcn
in de metro.

De statistieken betreffende de in de metro vastgestelde misdrijven
worden opgesteld op basis van cijfers die geleverd worden door de
politiediensten en de rijkswacht van de 19 gemeenten van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, de rijkswachtbrigade van de metro en
de dienst Algemeen Toezicht van de MIVB. Bovendien worden die
statistieken aangevuld met inlichtingen van de Generale Stafvan de
Rijkswacht, met de in heel het land ingediende klachten betreffende
incidenten die zich in de metro hebben voorgedaan.

Rekening houdend met de vereiste centralisatie, ontvangen wij
laatstgenoemde statistieken echter met verschillende maanden ver-
traging.

Als antwoord op de eerste vraag, gelieve U hierna de statistieken
te vinden voor de eerste 11 maanden van dejaren 1994 en 1995:

1994 1995* % 1994 1995* %

Vol avec violence
Coups et blessures
Vol a la tire

169
158
445

174
180
168

+ 3%
+ 14 %
- 62 %

- Diefstalmetgeweld 169 174 + 3%
- Slagen en verwondingen 158 180 + 1 4 %
- Zakkenrollerij 445 168 -62%

* Chiffres non complets pour 1995. * Cijfers nietvolledig voor 1995.

L'objet de la seconde question de mon correspondant concerne
les mesures prises pour remedier a la situation constatee.

En coordination entre la brigade de Gendarmerie du metro et Ie
service de la surveillance generale de la STIB, differentes actions
sont ou seront menees:

- Renforcement de la presence et de la surveillance des stations ou
il a etc constate des delits, par presence de personnel en uniforme;

Reorientation des patrouilles de Gendarmerie en fonction des
delits constates;

Sur la base des statistiques, surveillance specifique pour inter-
cepter les auteurs digressions;

Distribution aux voyageurs de depliants d'information et de
conseils pratiques pour prevenir les agressions et les vols a la
tire;

Redaction et impression de nouveaux depliants de prevention;

Mise en place de projets de prevention par la Cellule de
Prevention de la STIB.

De tweede vraag van mijn correspondent betreft de maatregelen
die getroffen worden om de vastgestelde toestand te verhelpen.

De Rijkswachtbrigade van de metro en de dienst Algemeen
Toezicht van de MIVB voeren ofzullen samen diverse gecoordineerde
actiesvoeren:

- Versterkte aanwezigheid en verhoogd toezicht in de stations waar
delicten werden vastgesteld, door de aanwezigheid van personeel
in uniform;

- Herorientering van de Rijkswachtpatrouilles naargelang van de
vastgestelde delicten;

- Op basis van de statistieken, specifiek toezicht om de auteurs
van aanrandingen te intercepteren;

- Verspreiding van informatievouwblaadjes en van praktische raad-
gevingen aan de reizigers om de aanrandingen en het zakkenrollen
te voorkomen;

- Opstelling en publikatie van nieuwe vouwblaadjes inzake pre-
ventie;

- Instelling van preventieprojecten door de Preventiecel van de
MIVB.
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Question n° 41 de M. Thierry de Looz-Corswarem du 30
novembrel995(Fr.):

Les (lifficiiltes rencontrees pour acheter line carte de dix voya-
ges sur Ie reseait de la STIB.

Monsieur Ie ministre pourrait-il autoriser la vente de cartes de
10 voyages dans les trams, autobus et depots de la STIB?

En efiet celles-ci ne sont mises en vente ni dans les trams, ni dans
les autobus, ni meme dans les depots. Elles sont difficiles a trouver
chez les rares commer9ants qui veulent bien les vendre car ils sont
generalement en rupture de stock durant de longs delais. De plus
elles sont difficiles a trouver dans les stations de metro en-dehors
des heures d'ouverture des guichets.

Reponse: Monsieur Ie depute Thierry de Looz-Corswarem me
demande pourquoi la STIB ne delivre pas de cartes de 10 voyages a
bord des tramways, autobus et depots de la STIB.

La reponse est aisee pour les depots, puisque ceux-ci ne sont
pas accessibles au public pour des raisons evidentes de securite.
Elle est tres comprehensible pour les tramways et autobus, car la
STIB a decide de limiter la vente des litres de transport a bord des
vehicules, afin de reduire 1'immobilisation aux arrets et de favoriser
ainsi la vitesse commerciale, element essentiel de la qualite du ser-
vice offert a la clientele.

Ces cartes ne se trouvent done que dans les points de vente,
c'est-a-dire essentiellement des magasins dejournaux, et dans les
stations de metro.

Contrairement a ce que declare mon interlocuteur, les points de
vente ne sont pas rares, puisqu'il en existe environ 700 pour la

_Region. II est d'ailleurs aise de connaTtre la situation des points de
vente qui interessent Ie client, en telephonant au CIT (Centre
d'lnfbrmations Telephonees) de la STIB qui Figure sous forme
d'encart a la page 865 de 1'annuaire 1A du guide BELGACOM
(515.2000).

Ce numero adresse 1'interesse au Service commercial de la STIB
qui peut egalement recevoir les avis de rupture de stock s'ils n'ont
pas etc signales, comme il se doit, par Ie responsable du point de
vente considere.

Quant aux stations de metro, il s'y vend evidemment des cartes
de 10 voyages durant tout Ie temps ou 1'agent de mezzanine est
present dans sa cabine, et 24 heures par jour par la centaine d'appa-
reils distributeurs automatiques dont 1'installation est en cours.

Vraag nr. 41 van de heer Thierry De Looz-Corswarem d.d. 30
november 1995 (Fr.):

Moeil'ijkheden bij het aankopen van de tienrittenkaart voor
hetMIVB-net.

Kan de minister toestemming geven voor de verkoop van
tienrittenkaarten in de trams, de bussen en de garages van de MIVB?

Deze kaarten kunnen immers niet op deze plaatsen worden
gekocht. Ze zijn dan ook moeilijk te vinden omdat er slechts weinig
handelaars zijn die ze willen verkopen en hun voorraad meestal snel
en voor lange tijd uitverkocht raakt. Bovendien zijn ze buiten de
openingsuren van de loketten moeilijk te vinden in de metrostations.

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Thierry de Looz-Corswarem
vraagt mij waarom de MIVB geen tienrittenkaarten aflevert in de
trams, de autobussen en de remises van de MIVB.

Voor de remises is het antwoord gemakkelijk te geven, omdat zij
om duidelijke redenen van veiligheid voor het publiek niet toe-
gankelijk zijn. Voor de trams en de autobussen is het antwoord zeer
goed te begrijpen, omdat de MIVB heeft beslist de verkoop van
vervoerbewijzen aan boord van de rijtuigen te beperken, teneinde de
tijd van het stilstaan aan de halten te verkorten en aldus de reis-
snelheid te verhogen, die een essentieel element is van de aan de
clienteel aangeboden dienst.

Deze kaarten kunnen dan ook enkel aangekocht worden in de
verkoopplaatsen, namelijk hoofdzakelijk in de krantenwinkels en in
de metrostations.

In tegenstelling tot hetgeen mijn correspondent verklaart, zijn er
niet weinig verkoopplaatsen: ongeveer 700 in het Gewest. Het is
trouwens gemakkelijk de ligging van de verkoopplaatsen die de
klanten interesseren te kennen: het volstaat te telefoneren naar het
CIT (Centrum voor Informatie via de Telefoon) van de MIVB, dat
in een kader vermeld staat op bladzijde 865 van deel 1 A van de
telefoongids BELGACOM (515.2000).

Viaditnummerkomtde belangstellende bij de Commerciele Dienst
van de MIVB terecht, waar eveneens kennis kan gegeven worden
van de uitputting van een voorraad kaarten, wanneer zulks niet
gemeld werd - zoals het zou moeten - door de verantwoordelijke
van de betrokken verkoopplaats.

In de metrostations worden uiteraard kaarten voor 10 ritten
verkocht gedurende de ganse tijd van aanwezigheid van de mezza-
ninebeambte in zijn cabine, en 24 uur per dag via de zowat honderd
automatische verdeelapparaten waarvan de plaatsing aan de gang is.

Question n° 42 de M. Walter Vandenbossche du 23 novembre
1995 (N.):

Egalite des chances pour lesfemmes.

Le ministre pourrait-il repondre aux questions suivantes:

En general, les femmes sont bien representees sur le marche du
travail. Toutefois, elles occupent moins souvent des fonctions diri-
geantes alors que, pour 1'exemple, cela est important.

Vraag nr. 42 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23
november 1995 (N.):

Vronwen - Gelijke kaiisen.

Kan de heer minister antwoorden op volgende vragen:

In het algemeen zijn vrouwen goed vertegenwoordigd op de
arbeidsmarkt. Ze bekleden echter minder leidende functies. Omwille
van de voorbeeldfunctie is dit nochtans belangrijk.
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1. Combien d'hommes/de femnies travaillent au cabinet du ministre
etquelles fonctions occupent-ils/elles?

2. Existe-t-il, pour les services administratifs qui relevent de la
competence du ministre, des donnees sur la repartition hommes/
femmes pour les differents niveaux? Ou peut-on consulter ces
donnees?

3. Y a-t-il, dans ces services, des groupes de travail ou des personnes
qui assurent Ie suivi de la politique d'egalite des chances? Si tel
est Ie cas, des actions ont-elles deja ete menees et quel en a etc Ie
resultat. Si tel n'est pas Ie cas, pourquoi, et existe-t-il des plans
concrets en la matiere?

Reponse: Monsieur Ie depute trouvera ci-apres la repartition
femmes/hoinmes des agents du cabinet ainsi que leurs fonctions.

1. Hoeveel mannen/vrouwen werken er op het kabinet van de minis-
ter en weike functies vervullen ze?

2. Bestaan er, voor de administratieve diensten die onder de bevoegd-
heid van de minister vallen, gegevens inzake de verdeling manncn/
vrouwen op de verschillende niveaus? Waar kunnen die gegevens
geraadpleegd worden?

3. Zijn er in die diensten werkgroepen ofpersonen aangewezen die
het gelijke-kansenbeleid opvolgen? Zoja, zijn er al acties gevoerd
en wat is het resultaat ervan? Zo neen, vvaarom niet en bestaan er
concrete plannen terzake?

Antwoord: De heer Volksvertegenwoordiger za] hierbij de ver-
deling mannen/vrouwen van het kabinet vinden alsook hun functies.

Femmes

Fonctions

REGIONS
Attachee
Secretaire d'administration
Secretaire de direction en chef
Secretaire de direction
Assistante de direction
Sous-chef de bureau
Redacteur
Commis dactylographe
Telephoniste
TOTAL REGION

Nombre

2
2
2
1
4
4
2

19

Vrouwen

Functies

GEWEST
Attache
Bestuursecretaresse
Hoofdbestuurssecretaresse
Directiesecretaresse
Directieassistente
Onderbureauchef
Opsteller
Klerk-typiste
Telefoniste
TOTAAL GEWEST

Aantal

4
4
2

19

COCOF
Attachee
Secretaire d'administration
Secretaire de direction
Redacteur
TOTAL COCOF

FGC
Attache
Bestuursecretaresse
Directiesecretaresse
Opsteller
TOTAAL FGC

COCOM
Attachee
TOTAL

1
25

GGC
Attache
TOTAAL 25

Homines

Fonctions

REGION
Directeurde cabinet
Directeur de cabinet adjoint
Conseiller
Attache
Secretaire d'administration
Chefadministratif
Redacteur comptable
Redacteur
Ouvricr specialiste
Huissier
Chauffeur
TOTAL REGION

Nombre

)
2
1
2
4

19

Mannen

Functies

GEWEST
Kabinetsdirecteur
Adjunct-kabinetsdirecteur
Adviseur
Attache
Besturssecretaris
Bestuurschef
Rekenplichtig Opsteller
Opsteller
Geschoold werkman
Kamerbewaarder
Chauffeur
TOTAAL GEWEST

Aantal
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COCOF
Directeur de cabinet adjoint
Conseiller avec rang de Directeur de cabinet adjoint
Attache
Chefadministratif
Assistant social
TOTAL COCOF

FGC
Adjunct-kabinetsdirecteur
Adviseur met rang van adjunct-kabinetsdirecteur
Attache
Bestuurschef
Maatschappelijk assistent
TOTAAL FGC

COCOM
Conseiller avec rang de Directeur de cabinet adjoint 1
Conseiller 1
TOTAL COCOM 2
TOTAL 27

Le probleme de 1'egalite des chances entre homines et femmes
etant une matiere relevant de la competence du ministre de la fonction
publique, ce dernier repondra aux points 2 et 3 de cette question
pour 1'ensemble des services administratifs de la Region de Bruxelles-
Capitale.

GGC
Adviseur met rang van adjunct-kabinetsdirecteur 1
Adviseur 1
TOTAAL GGC 2
TOTAAL 27

Daar het probleem van de gelijke kansen tussen mannen en
vrouwen onder de bevoegdheid valt van de Minister van Ambte-
narenzaken, zai deze laatste antwoorden op de punten 2 en 3 van
deze vraag voor alle besturen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Question n° 43 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.):

Controle de la circulation des camions.

L'honorable ministre peut-il me dire quelles sont les mesures
mises en ceuvre pour remedier aux problemes de bruit, d'encom-
brement, d'usure anormale des voiries voire d'effondrement des
chaussees pouvant entramer des ruptures de canalisations, provo-
ques par la circulation de gros tonnages dans les rues de Bruxelles?

Repoitse; Les problemes lies a la circulation des poids lourds
dans la Region tels que souleves par 1'honorable membre ne peuvent
etre resolus que dans le cadre d'une veritable politique du transport
de marchandises dans la Region.

Cette politique doit avoir comme objectifde concourir, non seule-
ment a reduire les effets negatifs (pollution atmospherique, bruit,
congestion, accidents,...) generes par les vehicules de transport de
marchandises qui hypothequent la qualite de la vie en ville mais
aussi a developper le potentiel des activites economiques de la ville.

Un certain nombre de mesures a etudier se retrouvent d'ailleurs
dans la declaration gouvernementale.

Dans cette perspective, j'ai donne recemment mon accord a ce
que mon Departement pilote au cours des prochains mois une etude
des actions nccessaires a la realisation des objectifs cites plus haut
en s'appuyant sur une bonne connaissance:

- des flux de vehicules de transport de marchandises, compte tenu
de 1'affectation actuelle et future du sol;

- des mecanismes economiques de formation de valeur ajoutee a la
base de ces flux de marchandises;

- des impacts et consequences des mesures proposees.

Vraag nr. 43 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november)995(Fr.):

Controle op het vrachtwagenverkeer.

Kan de geachte minister me zeggen weike maatregelen erbeslaan
OITI het probleem op te lessen van het lawaai, de hinder, de abnormale
slijtage, zeifs verzakking van het wegdek, met mogelijke breuken in
de waterleidingen, als gevolg van de doorgang van zwaar verkeer in
de Brusselse straten?

Antwoord: De problemen veroorzaakt door het verkeer van zware
vrachtwagens op het grondgebied van het Gewest zoals aangekaart
door het geachte Raadslid, kunnen enkel worden opgelost in het
kader van een doelgericht beleid inzake goederenvervoer in het
Gewest.

Voornoemd beleid dient niet alleen de schadelijke effecten
(luchtverontreiniging, lawaai, opstoppingen, ongevallen,...) van de
vrachtvoertuigen, die de kwaliteit van het leven in de stad in gevaar
brengen, te ven-ninderen maar tegelijkertijd het economisch potentieel
van de stad te ontwikkelen.

Een aantal nog te bestuderen maatregelen werden tevens in de
regeringsverklaring opgenomen.

In dit opziciht heb ik onlangs aan mijn Departement de
toestemming verleend om tijdens de komende maanden een studie
te verrichten betreffende de akties die dienen te worden ondernomen
om de hierboven vennelde doelstcllingen te bereiken, en dit op
basis van een grondige kermis van:

- de verkeerstromen van vrachtvoertuigen, rekening houdend met
de huidige en toekomstige bestemming van de grond;

- de economische mechanismen in termen van toegevoegde waarde
op basis van voornoemde goederenstromen;

- de impacten en gevolgen van de voorgestelde maatregelen.
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Question n° 44 de M. Andre Drouart du 22 novembre 1995
(Fr.):

Coiicertation entre la STIB, DE LIJN et Ie TEC a propos du
probleme de denomination des arrets.

Sur Ie petit document presentant Ie reseau de la STIB a ses
utilisateurs, y figurent egalement les sections de reseaux de trans-
ports en commun de nos regions voisines (TEC et DE LIJN) qui
parcourent notre ville.

Une lecture attentive du document fait apparaitre que, contraire-
ment au reseau de la STIB, les arrets ne s'y trouvent pas indiques.

Monsieur Ie ministre pourrait-il m'expliquer les raisons de cette
situation? S'il s'agit d'un probleme de denomination commune de
ces arrets, une concertation ne pourrait-elle pas etre mise en place
afin de solutionnerce probleme?

Reponse: Monsieur Ie depute Andre Drouart me demande
pourquoi les arrets du reseau du TEC et de DE LIJN ne figurent pas
sur les cartes de la Region de Bruxelles-Capitale distributes a la
clientele STIB.

II est vrai que depuis peu, les gares et haltes de la SNCB y
figurent systematiquement, de meme d'ailleurs que les stations de
taxis.

Cette amelioration resulte d'une collaboration efficace entre la
STIB et les responsables de ces ideux domaines, collaboration a
laquelle il faut ajouter une modeste contribution fmanciere a des
frais d'etude et d'impression qui ne sont du reste pas negligeables.

Une concertation a etc mise en place entre la STIB et les societes
TEC et DE LIJN. La STIB precede a la verification des informa-
tions obtenues concemant Ie trace exact des lignes exploitees par les
societes TEC et DE LIJN, la localisation ainsi que la denomination
des arrets. Ces donnees seront integrees dans la prochaine edition
de la carte de la Region de Bruxelles-Capitale, prevue pour 1'automne
1996.

Vraag nr. 44 van de heer Andre Drouart d.d. 28 november 1995
(Fr.):

Overlegtussen deMJVB, DeLijn en tie TEC over hot probleem
van de benaming van de stopplaatsen.

In de kleine brochure waarin de MIVB haar net aan de gebruikers
voorstelt, staan ook die delen van het openbaar-vervoersnet van
onze buurgewesten (TEC en De Lijn) die ons stadsnet overlappen.

Wanneer men de brochure aandachtig bekijkt, stelt men vast dat,
in tegenstelling tot het MIVB-net, de stopplaatsen niet zijn vermeld.

Zou de heer minister me kunnen zeggen waarom niet? Zou men,
indien het gaat over het probleem van de naam van deze gemeenschap-
pelijke stopplaatsen, niet een overleg kunnen organiseren om dit
probleem op te lossen?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Andre Drouart vraagt mij
waarom de halten van de netten van de TEC en van DE LIJN niet
voorkomen op de kaarten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewesi
die aan de clienteel van de MIVB worden uitgereikt.

Het is zo dat de stations en de halten van de NMBS er sedert
kort systematisch op vermeld staan, alsook trouwens de taxistand-
plaatsen.

Deze verbetering spruit voort uit de doeltreffende samenwerking
tussen de MIVB en de verantwoordelijkeni van die twee gebieden;
bij die samenwerking dient een kleine financiele bijdrage gevoegd te
worden voor de studie- en de drukkosten die overigens niet te
verwaarlozen zijn.

Overleg heeft plaatsgevonden tussen de MIVB en de maatschap-
pijen TEC en DE LIJN. De MIVB gaat over tot het verifieren van
de inlichtingen verkregen over hetjuiste traject van de lijnen uitgebaat
door de maatschappijen TEC en DE LIJN, de ligging alsook de
benaming van de haltes. Deze gegevens zullen worden opgenomen
in de volgende uitgave van de kaart van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, deweike voorzien is voor de herfst 1996.

Question n° 46 de Mme Brigitte Grouwels du 28 novembre
1995 (N.):

Personnel employe pour votre cabinet,

Veuillez me communiquer par cabinet:

1. Ie nombre de personnes employees (membres de cabinet, per-
sonnel d'execution, personnel auxiliaire, chauffeurs, experts, et
autres);

2. Veuilicz me communiquer pour chacun d'entre eux:

a) lesexe;
b) la nationalite;
c) eventuellement: les Beiges d'origine etrangere;
d) les grades et baremes;
e) Ie role linguistique: F ou N.

Vraag nr. 46 van mevr. Brigitte Grouvvels d.d. 28 november
1995 (N.):

Personeel tewcrkgesteld in hot kabinet.

Gelieve per kabinet mee te delen:

1. Het aantal personeelsleden dat er tewerkgesteld is (kabinetsleden,
uitvoeringspersoneel, hulppersoneel, chauffeurs, deskundigen,
en andere);

2. Gelieve telkenmale te vermelden:

a) hetgeslacht;
b) de nationaliteit;
c) eventueel: Belgen van buitenlandse oorsprong;
d) graden en barema's;
e) Nederlandse ofFranse taalrol.
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Reponse: Madame la deputee trouvera ci-dessous la liste des
membres du cabinet de Monsieur Ie ministre Herve Hasquin:

Antwoord: Mevrouw de volksvertegenwoordiger zai hieronder
de lijst vinden van de leden van net kabinet van de heer minister
Herve Hasquin:

Nom Grade Bareme Sexe Nationality Role
linguistique

REGION
ERALYAlain
PEETERS Jean-Marie
DEMAN Philippe
LELUBRE Christian
MULLER Daniel
BACK Emmanuelle
MORIC Kirn
DOSOGNE Dominique
NOLTINCX Didier
STEENS Michel
AERTS Jeanine
BASIAK Daniel
BAUDET Paulette
BODY Andre
BULTOT Martine
CHANTRY Joelle
DAUBIE Marie-Anne
DAVREUXBaudouin
DE DOBBELAERE Franck
DEBUYSSCHER Daniel
DOSOGNE Vincent
DOYEN Joelle
DREZE Pierre
GENTEN Carine
HIENSCHJean-Pierre
LAFOSSE Isabelle
LEBLICQ Jacqueline
LEFEVREPatrice
LIENARD Corinne
MATTHYS Myriam
MONNAYE Micheline
MORNARD Jean-Jacques
MUDYN Lucyna
PAUL Veronique
SAPORITO Daniele
VANDENWIJNGAERDEN Ch.
VERHOEVEN Lisette
ZANETTE Violetta

COCOF
BAYI Christian
POURTOIS Christophe

STEYAERT Rita
VAN ESPEN Christine
VAN GOIDSENHOVEN Eric
WILLOCXOlivier
BROWET Isabelle
COLINET Jacques
DELPORGE Monique
DESCAMPS Luce
JANSSENS Willy

COCOM
LEJEUNE Stephane

DUQUENNE Thierry
HURLET Jacqueline

Directeur de cabinet
Directeur de cabinet adjoint
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Attachee
Attache
Secretaire d'administration
Secretaire d'administration
Secretaire d'administration
Secretaire
Messager-Huissier
Redacteur
Chefadministratif
Redacteur
Assistant administratif
Redacteur (mi-temps)
Ouvrier specialiste
Chauffeur
Chauffeur
Redacteur comptable
Commis dactylo
Redacteur
Telephoniste
Redacteur
Secretaire
Secretaire de direction en chef
Chauffeur
Telephoniste
Commis dactylo
Assistante de direction
Messager-huissier
Redacteur
Redacteur
Chauffeur
Commis dactylo
Commis
Assistante de direction

Directeur de cabinet adjoint
Conseiller avec rang de
Directeur de cabinet adjoint
Attachee
Attachee
Attache
Attache
Secretaire d'administration
Chefadministratif
Secretaire de direction
Redacteur
Assistant social

detache Secteur public M B F
detache Secteur public M B F
detache Secteur public M B F
detache Secteur public M B F
detache Secteur public M B F
11/3 F B F
11/3 M B F
10/1 F B F
10/1 M B F
detache Secteur public M B F
detache Secteur public F B F
42/1 M B F
20/1 F B F
detache Secteur public M B F
20/1 F B F
detache Secteur public F B F
20/1 F B F
detache Secteur public M B F
42/1 M B F
detache Secteur public M B F
detache Secteur public M B F
30/1 F B F
20/1 M B F
detache Secteur public F B F
detache Secteur public M B F
26/1 F B F
28/1 F B F
42/1 M B F
43/1 F B F
30/1 F B F
detache Secteur public F B F
42/1 M B F
20/1 F B F
20/1 F B F
detache Secteurpublic M Italien F
30/1 F B F
detache Secteur public F B N
21/2 F Italienne F

detache Secteur public M
detache Secteur public M

11/3 F
11/3 F
11/3 M
11/3 M
10/1 F
detache Secteur public M
26/1 F
20/1 F
detache Secteur public M

Conseiller avec rang Directeur
de cabinet adjoint (mi-temps)
Conseiller
Attachee

detache Secteur public M

detache Secteur public M
detache Secteur public F
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Naam

GEWEST
ERALYAIain
PEETERS Jean-Marie
DEMAN Philippe
LELUBRE Christian
MULLER Daniel
BACK Emmanuelle
MORIC Kirn
DOSOGNE Dominique
NOLTINCX Didier
STEENS Michel
AERTS Jeanine
BASIAK Daniel
BAUDET Paulette
BODY Andre
BULTOT Marline
CHANTRY Joelle
DAUBIE Marie-Anne
DAVREUXBaudouin
DE DOBBELAERE Franck
DEBUYSSCHER Daniel
DOSOGNE Vincent
DOYEN Joelle
DREZE Pierre
GENTEN Carine
HIENSCH Jean-Pierre
LAFOSSEIsabelle
LEBLICQJacqueline
LEFEVRE Patrice
LIENARD Corinne
MATTHYS Myriam
MONNAYE Micheline
MORNARD Jean-Jacques
MUDYN Lucyna
PAUL Veronique
SAPOR1TO Daniele
VANDENWIJNGAERDEN Ch.
VERHOEVEN Lisette
ZANETTE Violetta

FGC
BAYI Christian
POURTOIS Christophe

STEYAERT Rita
VAN ESPEN Christine
VAN GOIDSENHOVEN Eric
WILLOCXOlivier
BROWET Isabelle
COLINET Jacques
DELFORGE Monique
DESCAMPS Luce
JANSSENS Willy

GGC
LEJEUNE Stephane

adjunct-kabinetsdirecteur(halftijds)
DUQUENNE Thierry
HURLETJacqueline

is et Reponses - Conseil de la ]
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Graad

Kabinetsdirecteur
Adjunct-kabinetsdirecteur
Adviseur
Adviseur
Adviseur
Attache
Attache
Bestuurssecretaresse
Bestuurssecretaris
Bestuurssecretaris
Secretaresse
Bode-Deurwaarder
Opsteller
Bestuurschef
Opsteller
Bestuursassistent
Opsteller (halftijds)
Vakinan
Chauffeur
Chauffeur
Rekenplichtig Opsteller
Klerk-typiste
Opsteller
Telefoniste
Opsteller
Secretaresse
Hoofd directiesecretarisse
Chauffeur
Telefoniste
Klerk-typiste
Directie-assistente
Bode-Deurwaarder
Opsteller
Opsteller
Chauffeur
Klerk-typiste
Klerk
Directie-assistente

Adjunct-kabinetsdirecteur
Adviseur met rang van
adjunct-kabinetsdirecteur
Attache
Attache
Attache
Attache
Bestuurssecretaresse
Bestuurschef
Directiesecretaresse
Opsteller
Sociaal assistent

Adviseur met rang van

Adviseur
Attache

Region de Bruxelles-Capitale -20
ie Hoofdstedelijke Raad - 20janua

Barema

gedetacheerd Openbare Sector
gedetacheerd Openbare Sector
gedetacheerd Openbare Sector
gedetacheerd Openbare Sector
gedetacheerd Openbare Sector
11/3
11/3
10/1
10/1
gedetacheerd Openbare Sector
gedetacheerd Openbare Sector
42/1
20/1
gedetacheerd Openbare Sector
20/1
gedetacheerd Openbare Sector
20/1
gedetacheerd Openbare Sector
42/1
gedetacheerd Openbare Sector
gedetacheerd Openbare Sector
30/1
20/1
gedetacheerd Openbare Sector
gedetacheerd Openbare Sector
26/1
28/1
42/1
43/1
30/1
gedetacheerd Openbare Sector
42/1
20/1
20/1
gedetacheerd Openbare Sector
30/1
gedetacheerd Openbare Sector
21/2

gedetacheerd Openbare Sector
gedetacheerd Openbare Sector

11/3
11/3
11/3
11/3
10/1
gedetacheerd Openbare Sector
26/1
20/1
gedetacheerd Openbare Sector

gedetacheerd Openbare Sector

gedetacheerd Openbare Sector
gedetacheerd Openbare Sector
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Question n° 48 de M. Andre Drouart du 27 novembre 1995
(Fr.):

Integration tanfaire.

A differentes reprises, j'ai attire 1'attention du ministre sur les
problemes d'integration tarifaire des societes regionales de trans-
ports en commun : STIB, TEC et DE LIJN.

Par rapport a cette problematique, il apparatt que les conditions
de reduction ne sont pas les memes. Ainsi, par exemple, pour un
enfant habitant Ie Brabant wallon mais scolarise a Bruxelles, les
abonnements sont differents mais aussi les reglementations en
matiere de reduction «familles nombreuses».

Monsieur Ie ministre a-t-il ete informe de ces reglementations
difFerentes et des problemes qu'elles peuvent poser aux families?

Dans 1'afiirmative, quelles mesures a-t-il prises afin de remedier
a ce probleme?

Repoiise: Monsieur Ie depute Andre Drouart insiste sur 1'inte-
gration tarifaire qu'il y aurait lieu de faire appliquer aux trois societes
de transport en commun qui desservent notre Region.

Je suis evidemment informe des reglementations differentes qui
existent actuellen-ient et suis parfaitement conscient des problemes
qu'elles peuvent poser aux families.

Pour preciser les differences dans Ie domaine des reductions
pour families nombreusesJe dois, en outre, faire remarquer que la
tarification appliquee par la STIB, sur instructions de la Region
bruxelloise, est nettement la plus favorable.

En effet, Ie TEC et DE LIJN se basent sur des donnees ires
similaires que 1'on peut resumer comme suit: 50% de reduction a
partir du troisieme enfant, a condition que les deux premiers soient
egalement en possession d'un abonnement scolaire paye a tarif
plein, couvrant des periodes de validation semblables, cela avec la
restriction que la reduction doit etre explicitement demandee avec
justificatifs et qu'elle n'est appliquee que sur Ie ou les abonnements
les moins onereux.

La STIB, quant a elle, accorde une reduction semblable pour
tous les enfants d'un menage ayant Ie statut «famille nombreuse»
pour autant qu'ils soient dans les conditions requises pour 1'octroi
d'un abonnement scolaire.

La difference entre ces deux regimes ne demande, me semble-t-il,
aucun commentaire.

Vraag nr. 48 van de lieer Andre Drouart d.d. 4 december 1995
(Fr):

Geintegreerile tarlfering.

Ik heb meer dan eens de aandacht van de minister gevestigd op de
problemen omtrent de ge'mtegreerde tarifering van de gewestelijke
maatschappijen voor openbaar vervoer: MIVB, TEC en De Lijn.

De voorwaarden om een korting te kunnen genieten blijken niet
dezelfde te zijn. Een voorbeeld: voor een kind dat in Waals Brabant
woont maar in Brussel naar school gaat, zijn de abonnementen maar
ook de reglementeringen inzake korting voor grote gezinnen ver-
schillend.

Werd de minister op de hoogte gebracht van het bestaan van deze
verschillende reglementeringen en van de problemen die zij kunnen
stellen voor de gezinnen?

Zoja, weike maatregelen heefl hij genomen om dit probleem te
verhelpen?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Andre Drouart dringt aan
op de tariefintegratie, die zou moeten worden doorgevoerd bij de
drie maatschappijen voor openbaar vervoer die ons Gewest bedienen.

Ik ben uiteraard op de hoogte van de verschillende reglemente-
ringen die momenteel bestaan en ik ben mij volledig bevvust van de
problemen die zij voor de gezinnen kunnen betekenen.

Om de verschillen op het gebied van de reducties voor grole
gezinnen te preciseren, moet ik trouwens opmerken dat de tarifering
die bij de MIVB wordt toegepast op instructie van het Brussels
Gewest, duidelijk de gunstigste is.

DE LIJN en TEC baseren zich immers op erg gelijklopende
gegevens die als volgt kunnen worden samengevat: 50% reductie
vanafhet derde kind, op voorwaarde dat de eerste twee eveneens in
het bezit zijn van een schoolabonnement betaald tegen vol tarief, en
dat gelijke geldigheidsperioden dekt, maar met de beperking dat de
reductie expliciet moet worden aangevraagd met bewijsstukkeen en
dat ze slechts op het (de) minst dure abonnement(en) van toepassing
is.

De MIVB van haar kant Rent een gelijke reductie toe voor alle
kinderen uit een gezin met het statuut «groot gezin», voor zover ze
binnen de vereiste voorwaarden vallen voor de toekenning van een
schoolabonnement.

Het verschil tussen deze twee regimes behoefl mijns inziens
geen commentaar.

Question n° 49 de M. Jean Demannez du 11 decembre 1995
(Fr.):

Meiilage des rails sur Ie reseau lie la STIB.

Des travaux de meulage des rails ont ete effectues sur Ie reseau
souterrain de la STIB - entre les stations Osseghem et Heysel ainsi
que sur la ligne n° 2 Clemenceau-Porte de Namur -, ainsi qu'en
surface sur la ligne du tramway 56 a hauteur du Square Albert 1 "et
Font de Cureghem.

Vraag nr. 49 van de heer Jean Demannez d.d. 11 december
1995(Fr.):

Werken aan. ilesporen van het MIVB-iiet.

Er werden slijpwerken uitgevoerd aan de sporen van het MIVB-
net, zowel ondergronds (tussen de stations Ossegem en Heizel en
op lijn 52 tussen de stations Clemenceau en Naamse Poort) als
bovengronds (op lijn 56 ter hoogte van het Albert 1-plein en de
Kuregembrug).
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Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir:

1° si les societes adjudicataires sont de droit beige?

2° dans la negative, si 1'engagement de travailleurs etrangers,
travaillant pour des societes etablies a 1'etranger, rentre dans Ie
cadre de travaux a caractere compensatoire sur Ie plan europeen?

Repoiise: Monsieur Ie depute Jean Demannez se demande si la
societe ayant effectue recemment les travaux de meulage des rails
sur certains tronyons du reseau de la STIB n'a pas la nationalite
beige et si, dans la negative, ces prestations rentrent dans Ie cadre de
travaux a caractere compensatoire sur Ie plan europeen.

La societe qui a effecfue lesdits travaux dans Ie cadre du marche
conclu a cet effet pour les exercices 1993 a 1995 n'est pas de droit
beige.

Bile etait cependant la seule connue a disposer d'engins aptes a
etre utilises sur Ie reseau bruxellois et en particulier dans Ie gabarit
des tunnels metro. Cette constatation resulte de multiples investi-
gations menees par la STIB avant la conclusion dudit marche, et
notamment aupres des societes de transport en commun des pays
voisins.

Des lors, tenant compte de la reglementation sur les marches
publics (art. 17, § 2 - 3e de la loi du 14juillet 1976), la STIB a conclu
un marche de gre agre avec la seule firme repondant aux exigences
reprises par Ie representant.

Kan de minister mij mededelen:

1° ofde werken worden uitgevoerd door ondernemingen naar
Belgischrecht?

2° zo niet, ofer buitenlandse werknemers, die werken voor onder-
nemingen die in het buitenland gevestigd zijn, in dienst worden
genomen in het kader van compensatoire werken op Europees
vlak?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Jean Demannez vraagt zich
afofde onderneming die onlangs de werken inzake het slijpen van
de rails op bepaalde vakken van het MIVB-net heeft uitgevoerd,
niet van Belgische nationaliteit.is, en hij vraagt of die prestaties
passen in het kader van werken van compensatoire aard op Europees
vlak.

De onderneming die de bedoelde werken heeft uitgevoerd in het
kader van de opdracht die daartoe werd gegund voor de dienstjaren
1993 tot 1995, behoort niet tot het Belgische rechtsstelsel.

Toch was zij de enige bekende finna die beschikte over materieel
dat aangewend kon worden op het Brusselse net, en in het bijzonder
in de metrotunnels. Deze vaststelling resulteert uit verschillende
door de MIVB verrichte opzoekingswerkzaamheden voor de gun-
ning van de betrokken opdracht, en onder meer bij de maatschappijen
voor gemeenschappelijk vervoer van de buurlanden.

Daarom, rekening houdend met de reglementering op de
overheidsopdrachten (art. 17, §2-3e van de wet van 14juli 1976),
heeft de MIVB een onderhandse verkoop afgesloten met de enige
firma die beantwoordde aan de eisen van de vertegenwoordiger.

Question n° 51 de Mme Evelyne Huytebroeck du 7 decembre
1995 (Fr.):

Les horaires de tram.

Dans votre reponse a ma question ecrite au sujet de la circulation
aux abords de la salle de spectacles Forest-National vous me
repondez, Monsieur Ie ministre, que si la ligne 54 pourra etre rem-
placee et les autobus 48 devies, vous considerez par contre que Ie
tram 18 est trop eloigne pour envisager un usage de nuit plus frequent
ou plus tardif.

II faut cependant savoir que pour les Bruxellois habitant aux
environs de 1'hopital Brugmann a Jette, seui Ie 18 permet de se
rendre aux spectacles de Forest-National. Sachant egalement que Ie
dernier 18 en direction de «Houba» part a 23 h 44 et que plusieurs
spectacles (ex.: ATda) se terminent a minuit, les riverains de Brugmann
se voient obliges de rentrer a pied (?), en taxi, ou d'emprunter leur
voiture. Le quartier Brugmann n'etant desservi que par Ie 18 et Ie
89, 1'absence de 18 a minuit pose done un probleme pour les
personnel venant de ce quartier au spectacle en transports en
commun.

Est-il possible d'imaginer, Monsieur le ministre, la possibilite
non pas d'augmenter la frequence du 18 mais d'en prevoir au moins
un allant jusqu'au terminus de «Houba de Strooper» a la fin des
spectacles de Forest-National?

Vraag nr. 51 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 7 december
1995(Fr.):

Dienstregelingen van lie trams.

In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag met betrekking lot
het verkeer in de buurt van de concertzaal Vorst-Nationaal stelt u
dat lijn 54 kan worden vervangen en dat de bussen van lijn 48
kunnen worden omgeleid, maar dat tram 18 daarentegen te ver afge-
legen is om de frequentie ervan te verhogen of die later te laten
rijden.

Er dient echter opgemerkt dat voor de Brusselaars die in de buurt
van het Jetse Brugmannziekenhuis wonen, tram 18 het enige vervoer-
middel is om zich naar Vorst-Nationaal te begeven. Voorts moel
erop worden gewezen dat de laatste tram 18 richting «Houba» om
23.44 uur vertrekt en dat heel wat optredens (bij voorbeeld AYda)
om middernacht eindigen. De mensen die in de buurt van het Brug-
mannziekenhuis wonen, moeten dan ook te voet naar huis gaan (?),
een taxi nemen ofhun wagen gebruiken. Daar de Brugmannwijk
slechts door de trams 18 en 89 wordt bediend, stelt het feit dat er
om middernacht geen tram 18 rijdt dan ook een probleem voor de
personen van deze wijk die zich met het openbaar vervoer naar
Vorst-Nationaal begeven.

Kan er, in plaats van de frequentie van tram 18 te verhogen, niet
worden overwogen dat na afloop van de optredens ofvoorstellingcn
ten minste een tram 18 tot aan het eindpunt <<Houba De Strooper»
rijdt?
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Reponse: J'ai deja repondu de facon fort exhaustive a line ques-
tion de Madame la deputee Evelyne Huytebroeck traitant de la
desserte par transports en commun de la salle de spectacles de
Forest-National.

Mon interlocutrice semble ne pas etre pleinement satisfaite,
puisqu'elle suggere d'afTecter un tramway de la ligne 18 a chaque
sortie de spectacle nocturne se terminant apres 23 h 44, et cela pour
Ie seui usage des clients de la STIB residant dans Ie quartier de
1'hopital Brugmann.

La reponse de la STIB est tres claire etje m'y range volontiers.

Les heures de fin de spectacles sont tres variables et, de plus,
souvent differentes des horaires theoriques. Plutot que d'instaurer
un service aleatoire sur la ligne 18, il est bien plus rationnel d'employer
Ie ou les autobus de renfort places en stand-by pour ces occasions.

Le grade de service peut alors agir au mieux des interets de la
clientele qui se presente et creer ainsi, si besoin, une liaison entre
Forest-National et les abords de 1'hopital Brugmann.

II s'agit la d'un veritable service a la carte, beaucoup mieux adapte
et nettement moins onereux qu'un tramway qui, de surcroTt, peut se
reveler inutilise.

Antwoord: Ik heb reeds op exhaustieve wijze geantwoord op de
vraagvanvolksvertegenwoordiger Evelyne Huytebroeck, inzake de
bediening met het gemeenschappelijk vervoer van de spektakelzaal
van Vorst-Nationaal.

Mijn correspondente lykt niet volledig bevredigd te zijn, omdal
zij suggereert een tram van lijn 18 in te zetten telkens het avond-
spektakel afgelopen is na 23 h 44, en zulks enkel ten gebruike van de
klanten van de MIVB die in de wijk van het ziekenhuis Brugmann
wonen.

Het antwoord van de MIVB is zeer duidelijk en ik stem er volledig
mee in.

De uren waarop de spektakels afgelopen zijn, varieren zeer en
verschillen vaakvan de theoretische dienstregelingen. Een aleatoire
dienst op lijn 18 instellen kan, maar het is veel rationeler gebruik te
laten maken van een ofmeer bussen die voor die gelegenheden als
versterking in stand-by geplaatst worden.

De meerdere met dienst kan dan zo goed mogelijk en in het
belang van de zich meldende clienteel handelen en, indien nodig,
zorgen voor een verbinding tussen Vorst-Nationaal en de buurt rond
het Brugmannziekenhuis.

Het betreft dan een echte dienst op verzoek, die veel aangepaster
is en uiteraard minder kost dan een tram, die trouwens ongebruikt
kan blijven staan ook.

Question n° 52 de M. Denis Grimberghs du 15 decembre 1995
(Fr.):

Etude coCtt/benefice de {'extension (III reseau. inetro jiisqu'd
Erasme.

Le ministre peut-il m'indiquer les resuitats des etudes dont ii
dispose en termes de coQt/benefice du prolongement du reseau Metro
jusqu'au site d'Erasme?

Quelles sont notamment les estimations de clientele supple-
mentaire pour les transports publics?

Quels sont les gains de temps par rapport aux dessertes actuelles
en transports publics des sites du CERIA et d'Erasme?

Reponse: Je rappelle a 1'honorable membre que 1'un de mes
predecesseurs. Monsieur J.L. Thys, avait commande une telle etude
a la s.a. Tractebel, et que les resuitats lui ont ete transmis par
1'administration le 19 octobre 1992. Je suppose que c'est au travers
de cette etude, que son successeur. Monsieur Dominique Harmel, a
enterine son inscription au PRD en mars 1995.

J'insiste sur la situation particuliere du terminus Erasme, situe
aux confms de la Region, dans une aire geographique ne possedant
aucune desserte ferroviaire ni autoroute pour acceder a Bruxelles.
Dans ce contexte, le parking de dissuasion jouera un role important
dans 1'accessibilite de Bruxelles car le trafic sera diminue dans les
zones habitees situees un peu en aval d'Erasme.

Je soulignerai egalement, que le campus d'Erasme est tout a fait
. equivalent a celui de 1'UCL. L'importante frequentation de ce dernier,

Vraag nr. 52 van de hecr Denis Grimberghs d.d. 15 december
1995 (Fr.):

Kosteii/batenanalyse van het doortrekken van de metrolijn tot
aan het Eraniusziekenliiiis.

Kan de minister mij de resultaten mededelen van de kosten/
batenanalyses waarover hij beschikt met betrekking tot het door-
trekken van de metrolijn tot aan het Erasmusziekenhuis?

Hoeveel nieuwe klanten zou dit de maatschappij voor openbaar
vervoer opieveren?

Weike tijdswinst zou dit opieveren in vergelijking met de huidige
verbindingen met het openbaar vervoer naar COO VI en Erasmus?

Antwoord: Ik herinner het achtbaar lid eraan dat een van mijn
voorgangers, de heer J.L. Thys, de uitvoering van een dergelijke
studie opgedragen had aan de n.v. Tractebel, en dat de resultaten
hem werden overgemaakt door het bestuur op 19 oktober 1992. Ik
veronderstel dat door deze studie, zijn opvolger Dominique Harmel,
haar opname in het GewOP in maart 1995 bekrachtigd heeit.

Ik dring aan op de bijzondere toestand van de terminus Erasmus,
gelegen aan de rand van het Gewest, in een geografisch landschap
zonder een enkele spoorwegbediening noch snelweg naar Brussel.
In deze context zai de transitparking een belangrijke rol spelen in de
toegankelijkheid tot Brussel daar het verkeer verininderd zai worden
in de bewoonde gebieden die een beetje verder liggen dan Erasmus.

Ik zou eveneens willen benadrukken dat de campus Erasmus
geheel gelijkwaardig is aan deze van de UCL. De voomame, dagelijkse



350 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20janvier 1996 (n° 5)
VragenenAntvvoorden-BrusselseHoofdstedelijkeRaad-20januari 1996 (nr. 5)

au moyen du metro, est un fait quotidien. De plus. Ie metro vers
Erasme dessert les ecoles du CER1A (5.000 eleves!), des quartiers
denses d'habitation, les parkings de dissuasion repris au PRD ainsi
qu'une zone d'enlreprises de haute technologie. II est de 1'interet de
la Region de voir se developper ces entreprises en ameliorant leur
accessibility.

D'autre part, un centre commercial est en cours de construction
pres dc la future station «Careme», un projet de magasin d'outils
pour Ie bricolage est en cours de developpement pres du CERIA et
des habitations sont prevues, a court terme, pres du depot de La
Roue.

Tous ces facteurs viennent conforter Ie resultat des etudes qui
ont ele realisees.

Les gains de temps sont evalues a I'origine de la zone CER1A a
4', a destination de la zone CERIA a 6' 1/2, a 3' a I'origine de la zone
Erasme, et a 12' a destination de cette zone.

Cumules au fil des ans ces gains de temps sont loin d'etre
negligeables pour les citoyens. Us sont un facteur puissant de re-
port modal de ia voiture particuliere vers les transports en commun.

toeploop, met behulp van de metro, is een vaststaand feit. Bovendien
bedient de metro naar Erasmus de scholen van COOVI (5.000
scholieren!), de dichtbevolkte woonwijken en de transitparkings,
opgenomen in het GewOP alsook in een bedrijfsgebied voor
spitstechnologie. Het is in het belang van het Gewest deze bedrijven
te zien groeien door de toegang ernaar te verbeteren.

Anderzijds is er een winkelcentrum in opbouw niet ver van de
toekomstige halte «Careme», alsook een project voor een gereed-
schappenwinkel voor doe-het-zelvers is in opmaak naast het COOVI
en, op korte termijn, zijn woningen voorzien naast de opslagplaats
van La Roue.

Al deze factoren doen het resultaal van deze uitgevoerde studies
nog meer uitkomen.

De tijdwinst is in het begin van het gebied COOVI geschat op 4',
op het eind op 6' 1/2, op 3' aan het begin van het gebied Erasmus en
12' aan het eind ervan.

Najaren vormt deze tijdwinst een niet te verwaarlozen pluspunt
voor de burgers. Het is een sterke factor voor de overgang van de
wagen naar het openbaar vervoer.

Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

de la Recherche scientifique,
de la Lutte contre 1'Incendie et

de 1'Aide medicale urgente

Question n" 20 de M. Walter Vandenbossche du 20 novembre
1995 (N.):

Nomination a line fonction siiperieure.

Un fonctionnaire a etc designe, par un arrete du 15 septembre
1992, a la fonction superieure de major au service incendie et d'aide
medicale urgente de la Region de Bruxelles-Capitale.

Cette designation prend fin a partir du moment ou une promo-
tion effective intervient (citation litterale de Particle 2 de 1'arrete
susmentionne).

II ressort d'une lettre de 1'officier chefde service du 16 octobre
1995 que Ie gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale n'aurait
pas proroge les fonctions superieures d'un certain nombre de com-
mandants.

Le ministre peut-il me dire:

- quand le gouvernement a-t-il pris cette decision ?

- en quoi cette decision concorde-t-elle avec les dispositions de
1'article 2, du reglement du 15/09/1992?

- si le ministre estime que cette decision est en conformite avec les
droits du fonctionnaire concerne?

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

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

Benoeming tot een hogere functle.

Bij besluit van 15 September 1992 werd een ambtenaar benoemd
tot de hogere functie van majoor bij de Brandweerdienst en de
Medische Hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze benoeming neemt een einde op het ogenblik dat een effectieve
promotie tussenkomt (letterlijk citaat uit artikel 2 van bovenvermeld
besluit).

Uit het schrijven van de officier-dienstchefd.d. 16 oktober 1995
blijktdat de Brusselse Hoofdstedelijke Regeringde hogere functies
van een aantal commandanten niet zou hebben vernieuwd.

Kan de heer minister mij laten weten:

- wanneer deze beslissing is genomen in de regering?

- op weike wijze deze beslissing zou overeenstemmen met de
bepalingen van artikel 2 van het reglement van 15 September
1992?

- ofde minister meent dat deze beslissing in overeenstemming is
met de rechten van de betrokken ambtenaar?
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Reponse: En reponse a sa question j'ai 1'honneur de faire savoir a
1'honorable membre que Ie gouvemement de la Region de Bruxelles-
Capitale a decide. Ie 7 decembre 1995, de prolonger toutes les
fonctions superieures qui expiraient Ie 31 aoflt 1995.

Ceci conceme done les quatre majors faisant fonction et les deux
capitaines faisant fonction. Par ailleurs, les fonctions superieures
de deux sous-lieutenants faisant fonction, qui expiraient Ie 30
novembre out egalement ete prolongees.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 7
december ) 995 beslist heeft al de hogere functies te verlengen die op
31 augustus 1995 vervielen.

Dit betrefl dus de 4 waarnemend majoors en de 2 vvaarnemend
kapiteins. Daarnaast werden eveneens de hogere functies vcrlengd
van 2 waarnemend onderluitenanten die op 30 november vervielen.

Question 11° 29 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.):

Apportde subsides (les Communaiites europcennes.

Pour la plupart des matieres gerees par les ministres et les
secretaires d'Etat de la Region de Bruxelles-Capitale, il est possible
d'avoir recours - sous certaines conditions - a des subsides speci-
fiques de Ponds etde Programmes des Communautes europeennes.

Je souhaiterais que Monsieur Ie ministre me donne les renseigne-
ments suivants:

1. A quels Ponds et Programmes europeens avez-vous eu recours
en vue d'une subvention eventuelle en 1995? Pourriez-vous
mentionner, par Ponds et/ou Programme, quel est 1'initiative ou
Ie projet qui a ete introduit et quel est Ie montant du subside
demande?

2. Quels sont les Ponds et/ou Programmes europeens qui ont subsidie
des initiatives et projets bruxellois en 1994?

Reponse: En reponse a sa question j'ai 1'honneur de communiquer
a ['honorable membre les elements suivants:

Dans Ie cadre des competences queje gere actuellement, c'est
evidemment dans Ie domaine du commerce exterieur que les
possibilites de subsidiation sont les plus importantes.

Ainsi, en 1994, la Region a obtenu les subsides suivants:

PHARE: L'etude sur les transports en commun de la ville de
Sofia a ete financee en partie grace a un subside de 100.000 ecus
octroye par 1'Union europeenne.

DG XXIII: L'organisation du salon europeen de la sous-traitance
«Eurocontrat» a beneficie d'un subside de 60.000 ecus de la Com-
mission.

En 1995:

PHARE: Une mission de consultance et de formation effectuee
par 1'Union des Entreprises de Bruxelles a Legnica (Pologne) dans Ie
cadre de la politique de privatisation mise en place par Ie gouver-
nement polonais.

Par ailleurs, dans Ie domaine de la telematique. Ie CIRB en col-
laboration avec d'autres partenaires europeens a repondu a un appel
d'offres lance par la Commission via son IVe Programme cadre. Ce
projet, baptise MIRTO, en est au stade de la fmalisation et devrait
concerner2 millions d'ecus.

Vraag nr. 29 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Subsidies van de Europese Gemeenschap.

Voor de meeste aangelegenheden waarvoor.de ministers en de
staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd
zijn, kunnen zij -onder bepaalde voorwaarden- een beroep doen op
bijzondere subsidies van Fondsen en Programma's van de Europese
Gemeenschap.

Graag had ik van de minister volgende inlichtingen verkregen:

Op weike Fondsen en Programma's heeft u in 1995 een beroep
gedaan met het oog op een eventuele subsidie? Kan u, per
Programma en/of per Fonds, venneldenwelk initiatief of project
werd ingediend en vvat het bedrag is van de gevraagde subsidie?

2. Weike Europese Fondsen en/of Programma's in 1994 subsidies
hebben gegeven voor Brusselse initiatieven ofprojecten?

Antwoord: Als antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geacht
lid de volgende informatie mede te delen:

In het kader van de bevoegdheden die mij thans werden toever-
trouwd biedt buitenlandse handel natuurlijk de grootste subsidiff-
ringsmogelijkheden.

In 1994 heeft het Brussels Gewest de volgende subsidies
bekomen:

PHARE: de studie over het openbaar vervoer in Sofia werd
gedeeltelijk gefmancierd dank zij een subsidie vanwege de EU van
100.000 ECU.

DG XXIII: de inrichting van een Europese beurs voor onder-
aanneming «Eurocontract» werd door de Commissie ondersteund
via een subsidie van 60.000 ECU.

In 1995:

PHARE: een zending van advies en opieiding georganiseerd door
de Verenigingvan Ondememingen in Brussel naar Legnica (Polen) in
het verlengde van het privatiseringsbeleid vanwege de Poolse
Regering.

Met betrekking tot de telematica is het CIBG, in samenwerking
met andere Europese partners, ingegaan op een door de Europese
Commissie via haar IVe kaderprogramma uitgeschreven offerte-
aanvraag. Dat project gekend onder de naam MIRTO is vandaag
praktisch volledig uitgewerkt en is geraamd op 2 miljoen ECU.
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Question n0 31 de M. Georges Desir du 5 decembre 1995 (Fr.):

Composition du cabinet ministeriel.

L'honorable ministre voudrait-il me faire savoircombien de mem-
bres de son cabinet sont domicilies:

- dans la Region de Bmxelles-Capitale?

- dans la Region wallonne?

- dans la Region flamande?

Reponse: En reponse a sa question j'ai 1'honneur de faire savoir a
1'honorable membre que sur les 46 personnes travaillant au cabinet,
30 personnes habitent la Region de Bruxelles-Capitale, 15 personnes
habitent la Region flamande et qu'un membre du cabinet habite la
Region wallonne.

Vraag nr. 31 van de heer Georges Desir d.d. 5 december 1995
(Fr.):

Samenstelling van het ministerieel kahinet.

Zou de heer minister mij kunnen mededelen hoeveel leden van
zijn kabinet woonachtig zijn:

- in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- in het Waalse Gewest?

- in het Vlaamse Gewest?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid
mede te delen dat van de 46 kabinetsleden en kabinetsmedewerkers
er 30 personen gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
15 in het Vlaamse Gewest en 1 in het Waalse Gewest.

Ministre de 1'Environnement et
de la Politique de 1'Eaii, de la Renovation,

dc la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

Question n° 40 de M. Denis Grimberghs du 23 octobre 1995
(Fr.):

Permis d'environneinent.

II me revient qu'un retard important existerait en matiere de
delivrance de permis d'environnement.

Le ministre peut-il m'indiquer 1'ampleurde ce retard, quelles en
sont les causes et comment il entend remedier a cette situation?

Reponse: Les renseignements dontje dispose permettent de dire
a 1'honorable membre, qu'aucun retard n'existe en matiere de permis
d'environnement delivres par 1'IBGE. Au contraire, depuis 1'entree
envigueurde 1'ordonnance relative au permis d'environnement, les
delais reels de delivrance ont etc, en moyenne, reduits de moitie et
sont inferieurs aux delais pratiques dans les deux autres Regions.

En effet, en ce qui concerne les dossiers relatifs aux installations
de classe 1 (equivalent de la classe 1 B a Bruxelles):

- le delai legal de delivrance est de 4 mois (prolongeables de 2
mois) en Region flamande (art. 9, § 2 et 10 du Milieuvergun-
ningsdecreet);

- il n'y a pas de delai legal contraignant en Region wallonne (RGPT)
ou le delai efTectifest de 12 mois suivant les informations de
1'IBGE, voire plusieurs annees suivant le guichet entreprises-
environnement et le delai legal indicatifde 3 mois (art. 10 RGPT).

En Region bruxelloise, le delai pour delivrer un permis de classe
1 B est d'environ 6 mois et il est respecte.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

Vraag nr. 40 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 oktobcr
1995 (Fr.):

Milleuvergiinningen.

Ik heb vernomen dat er een ernstige vertraging zou zijn bij de
afgifte van milieuvergunningen.

Zou de Minister mij kunnen mededelen hoe groot deze vertraging
is, wat de oorzaken zijn en weike opiossing hij voor ogen heed?

Antwoord: Op grond van de inlichtingen waarover ik beschik,
kan ik het waarde lid meedelen dat inzake de aflevering van de
milieuvergunningen door het BIM geen vertraging wordt opgelopen.
Integendeel, sedert de inwerkingtreding van de ordonnantie betref-
fende de milieuvergunning, werden de werkelijke aneveringstermijnen
gemiddeld tot de helft herleid en zijn korter dan de termijnen
toegepast in de andere twee Gewesten.

Inderdaad, aangaande de dossiers betreffende de inrichtingen van
klasse 1 (gelijkgesteldmetdeklasse IB in Brussel):

- de wettelijke afleveringstermijn spreidt zich uit over4 maanden
(verlengbaar met 2 maanden) in het Vlaamse Gewest (art. 9, § 2
en 10 van het Milieuvergunningsdecreet).

- er bestaat geen in het Waalse Gewest dwingende wettelijke termij n
(ARAB) waar de werkelijke tennijn, volgens de inlichtingen van
het BIM, 12 maanden uitmaakt, ofzelfs enkelejaren, volgens
het bedrijven-milieu-loket en de wettelijk aangewezen termijn
van 3 maanden (art, 10 ARAB).

In het Brussels Gewest bestaat de termijn van ongeveer 6 maan-
den om een vergunning van klasse 1 B afte leveren en deze wordt
nageleefd.
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Les donnees reprises ci-apres concernent les decisions prises
par 1'IBGE (c'est-a-dire essentiellement les permis relatifs aux in-
stallations de classe 1 B) qui representent environ 35% du total des
decisions; 65% des permis etant delivres par les Colleges des
bourgmestre et echevins (installations de classe 2, demandeurs
«prives»).

Pour plus de clarteJe ne detaillerai pas ici les details suivant Ie
type de dossier presente (i-nixte ou non, demandeur prive ou pu-
blic,...) car les differences sont generalement minimes.

On constate cependant que les projets «mixtes» (soumis a permis
d'environnement et a permis d'urbanisme) sont generalement plus
lents a etre clotures; cela peut etre attribue a la necessite de modifi-
cation urbanistique en cours de projet (cf. article ISIc/vater de
1'OOPU).

Ces modifications (necessitant generalement de nouveaux plans)
peuvent necessiter un prolongement de delai comme prevu par
1'ordonnance, Ie permis d'environnement devant bien entendu se
referer aux memes plans que ceux joints au permis d'urbanisme.

1. Delai total theorique de prise de decision:

L'ordonnance relative au permis d'environnement ne fixe aucun
delai global pour la delivrance, Ie delai maximum estime est done la
somme des delais «theoriques» maximum a chaque etape dont la
responsabilite incombe aux Administrations communales et a
1'IBGE.

Dossiers de classe 1 B sans certificat demandeur «prive»:
207 jours (+ prolongation eventuelle de 60 jours).

Dossiers de classe 1 B sans certificat demandeur «public»;
177 jours (+ prolongation eventuelle de 60 jours).

Dossiers de classe 2 demandeur «prive»: 90 jours.
Dossiers de classe 1 B/1A apres certificat: 70 jours.

Dans Ie cas ou Ie demandeur est une personne de droit prive, Ie
delai reel oscille suivant les types de dossiers (mixtes ou non,...)
entre 155et 185 jours.

Dans Ie cas ou Ie demandeur est une personne de droit public (±
6% des dossiers), Ie delai est de 236 jours. Ce delai s'explique par
1'importance des projets publics necessitant un delai d'instruction
plus long et egalement parfois par la necessite d'arriver a une solu-
tion alternative pour certains problemes specifiques qui necessite
parfois 1'accord d'autres niveaux de decision.

Lorsqu'on interprete ces donnees, il taut toujours avoir a 1'esprit
Ie fait que 38 % des dossiers concernent des demandes mixtes (permis
d'environnement + permis d'urbanisme) et que Ie ralentissement
d'un dossier peut provenir de problemes lies a des aspects
urbanistiques (necessitant parfois de nouveaux plans par exemple).

2. Delais fixes imperativement:

L'ordonnance fixe cependant un certain nombre de delais a re-
specter par 1'IBGE.

De gegevens die hierna worden opgenomen, hebben betrekking
op de beslissingen genomen door het BIM (dit wil zeggen voorna-
melijk de vergunningen betreffende de inrichtingen van klasse 1 B)
die ongeveer 35% van alle beslissingen vertegenwoordigen; de
overblijvende 65% van de vergunningen worden door de Colleges
van Burgemeesteren Schepenen afgeleverd (inrichtingen van klasse
2, «partikuliere» aanvragers).

Voor alle duidelijkheid zai ik hier niet uitvoerig ingaan op de
termijnen volgens het soort voorgelegde dossier (gemengd of niet,
partikuliere ofopenbare aanvrager,...) want gewoonlijk zijn deze
verschillen gering.

Nochtans wordt vastgesteld dat de «gemengde» projecten (onder-
worpen aan een milieuvergunning en aan een stedebouwkundige
vergunning) over het algemeen meer tijd in beslag nemen om afge-
handeld te worden; dat is misschien te wijten aan de behoefte aan
stedebouwkundige wijzigingen in de loop van het project (cf. artikel
\52quater van de OOPU).

Deze wijzigingen (die gewoonlijk nieuwe plannen vereisen)
kunnen een termijnverlenging vereisen, zoals voorgeschreven in de
ordonnantie, aangezien de milieuvergunning vanzelfsprekend naar
dezelfde plannen moet verwijzen als deze toegevoegd bij de stede-
bouwkundige vergunning.

1. theoretische totale temiijn van beslissingsvorming

De ordonnantie betreffende de milieuvergunning legt geen totale
termijn vast voor de aflevering; de geschatte maximumtermijn bevat
bijgevolg de som van de «theoretische» maximum termijnen voor elk
stadium waarvan de verantwoordelijkheid door de gemeentebesturen
en het BIM wordt gedragen.

Dossiers van klasse 1 B zonder attest «partikuliere» aanvrager:
207 dagen (+ eventuele verlenging met 60 dagen)

Dossiers van klasse 1B zonder attest «openbare» aanvrager:
177 dagen (+ eventuele verlenging met 60 dagen)

Dossiers van klasse 2 «partikuliere» aanvragen: 90 dagen
Dossiers van klasse 1B/1A na attest: 70 dagen.

Ingeval de aanvrager een privaatrechtelijk persoon is, dan schom-
melt de werkelijke termijn volgens het soort dossiers (al dan niet
van gemengde aard...) tussen 155 en 185 dagen.

Ingeval de aanvrager een publiekrechtelijke persoon is (min of
meer 6% van de dossiers), dan spreidt de termijn zich uit over 236
dagen. Deze termijn wordt verklaard door het belang van de openbare
projecten die een langere onderzoekstermijn vereisen, en ook door
de noodzaak zich voor sommige specifieke problemen te schikken
naar een andere opiossing waarvoor soms de goedkeuring van andere
overheden is gcnoodzaakt.

Wanneer deze gegevens worden geinterpreteerd, dient nooit uit
het oog te worden verloren dat 38% van de dossiers betrekking
hebben op gemengde aanvragen (milieuvergunning + stedebouw-
kundige vergunning) en dat de door een dossier opgelopen vetraging
mogelijk toe te schrijven is aan problemen gebonden aan stedebouw-
kundige aspecten (die soms bijvoorbeeld, nieuwe plannen vereisen).

2. Dwingendvastgelegde termijnen

Nochtans legt de ordonnantie een aantal door Iiet BIM na te
leven termijnen op.
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2.1 Delai pour declarer un dossier complet:

demandeur public (article 15 de 1'OPE):

2.1 Termijn om een dossier volledig te verklaren:

openbarc aanvrager (artikel 15 van OMV):

delai a respecter:
delais reels (mediane):

10 jours
7jours(nonmixte)
8 jours (dossier mixte)

nateleventermijn:
(gemiddelde) werkelijke termijn:

10 dagen
7 dagen (niet gemengd)

8 dagen (gemengd dossier)

demandeur prive (article 13 de 1'OPE et article 2 de 1'AGRBC
du23 novembre 1993 determinant les modalites d'intervention de
1'IBGE):

partikuliere aanvrager (artikel 13 van de OMV en artikel 2 van
het BBHR van 23 november 1993 tot vaststelling van de tussen-
komstregelen van het BIM):

delai a respecter:
delais reels (mediane):

30 jours
17 jours

na te leven termijn:
(gemiddelde) werkelijke termijnen:

30 dagen
17 dagen

A cette ctape du traitement d'un dossier, il est important de
distinguer deux situations:

- Ie renouvellement d'une autorisation pour une entreprise en
activite;

- la demande d'une nouvelle autorisation pour un projet encore
existant.

Dans Ie second cas, 1'analyse du cartactere complet se limite au
contenu du dossier. II s'agit done d'un travail «sur plans».

Dans Ie premier cas, il est indispensable de realiser une visite des
installations atin de verifier que Ie dossier de demande est bien
conforme a )a realite. A cette occasion, il arrive, surtout en periode
de conge, qu'il soit difficile de fixer une date de visite de
1'etablissement (surtout si celui-ci est important) et de realiser
1'analyse complete du dossier en 30 jours. Des depassements limites
existent done.

In dit stadium van de behandeling van het dossier is het belangrijk
twee toestanden te onderscheiden:

- de hernieuwing van een vergunning voor een bedrijfin werking;

- de aanvraag om een nieuwe vergunning voor een nog onbestaand
project.

In het tweede geval beperkt de analyse van het volledige karakter
van het dossier zich tot de inhoud van het dossier. Het gaat bijgevolg
om een werk «op plan».

In het eerste geval is een bezoek aan de inrichtingen onontbeerlijk
om na te gaan of het aanvraagdossier met de werkelijkheid strookl.
Bij deze gelegenheid gebeurt het dat het, vooral tijdens hel verlof,
moeilijk is een datum voor een bezoek aan de inrichting (vooral
indien deze omvangrijk is) te bepalen, evenals de analyse van het
dossier op 30 dagen tijd uit te voeren. Er bestaan aldus beperkle
overschrijdingen.

2.2 Delai pour delivrer un permis :

Ce delai se calcule a partir de la date de remise du dernier avis
suivant la Commission de concertation ou en cas d'absence d'avis,
a partir du 30ejour suivant la date de la Commission de concertation.

A partir de cette date, 1'IBGE dispose de 60 jours (renouvelable
une fois) pour prendre sa decision.

Par consequent, entre la date de la concertation et la 1 ere echeance,
Ie delai autorise est generalement de 90 jours.

EnefTet:

- dans 51 % des cas, 1'avis de la Commission de concertation n'est
pas transmis dans les delais;

- dans 80% des cas, 1'avis de I'Administration de 1'urbanisme et
dc 1'amenagement du territoire n'est pas transmis du tout;

- dans 61% des cas, 1'avis du College des bourgmestre et echevins
n'est pas transmis dans les delais.

Le delai rnoyen reel pris par 1'IBGE est de 80 jours.

2.2 Afleveringstermijn van een vergunning:

Deze termijn wordt berekend vanafde afgiftedatum van het laatste
advies volgend op de Overlegcommissie ofbij gebrek aan advies,
vanaf de dertigste dag volgend op de afspraak met de Overleg-
commissie.

Vanaf deze datum beschikt het BIM over 60 dagen (eenmaal
hernieuwbaar) om een beslissing te treffen.

Bijgevolg bedraagt de toegelaten termijn tussen de dag van het
overleg en de eerste vervaldag gewoonlijk 90 dagen.

Inderdaad:

- in 51 % van de gevallen wordt het advies aan de Overlegcommissie
niet binnen de termijnen overhandigd;

- in 80% van de gevallen wordt het advies van de Administratie
van Stedebouw en Ruimtelijke Ordening helemaal niet overge-
maakt;

- in 61% van de gevallen wordt het advies van het College van
Burgemeester en Schepenen niet binnen de termijnen overgemaakt.

De werkelijke gemiddelde termijn waarmee het BIM rekening
houdt, bestaat uit 80 dagen.
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3. Delai enquete-concertation:

L'lnstitut a mis en evidence un leger probleme lie au delai entre
la transmission du dossier par 1'IBGE a la commune et Ie moment
ou Ie dossier est soumis a la Commission de concertation.

Ce delai comprend la mise a 1'enquete publique et la reunion de
la Commission de concertation.

Ce delai devrail etre normalement de 60 jours; il est suivant Ie
type de procedure (mixte/non mixte,...) compris entre 85 et 108
jours.

II est du, en partie, a 1'importance de 1'affichage a realiseret dans
certaines communes, a la periodicite des Commissions de concer-
tation.

3. Onderzoek - Overlegtermijn ;

Het Instituut heeft een klein probleem aan het licht gebracht in
verband met de termijn tussen de overmaking van het dossier door
het BIM aan de gemeente en het ogenblik waarop het dossier aan de
Overlegcommissie wordt onderworpen.

Deze termijn bevat de aanvang van het openbaar onderzoek en
de vergadering van de Overlegcommissie.

Deze tenriijn zou normaliter 60 dagen in beslag moeten neinen en
telt, naargelang het soort procedure (gemengd/niet gemengd) 85 tot
108 dagen.

Dit is gedeeltelijk te wijten aan de omvang van de te verwezen-
lijken openbaarmaking en in sommige gemeenten aan het periodiek
karakter van de Overlegcommissies.

4. Retard incombantaux demandeurs:

Dans un certain nombre de cas. Ie dossier de demande est declare
incomplet, les motifs peuvent etre de differents ordres:

- non-paiement des droits;

- nombre de copies du dossier insuffisant;

- manque d'attestation de conformite (citeme, installation elec-
trique, cabine haute tension, chaudiere & vapeur), cela dans Ie cas
d'installations existantes;

- manque de description des precedes techniques;

- absence de rapport d'incidences.

Dans les cas les plus simples et lorsque cela est possible, 1'agent
traitant aide Ie demandeur a completer son dossier.

Dans certains cas, c'est au demandeur a fournir certaines infor-
mations, certains plans, certains certidcats et dans ce cas, Ie delai
mis par Ie demandeur pour repondre a la demande de 1 'Administration
est fort variable:

- 48% des demandes sont completees en moins d'un mois;

73% des demandes sont completees en moins de deux mois;

88% des demandes sont completees en moins de six mois;

12% des demandes sont completees en plus de six mois.

II taut cependant relativiser Ie probleme car seuls 10% environ
des dossiers sont declares incomplets.

Je suis cependant conscient du probleme que 1'elaboration d'un
dossier pose aux petits exploitants. Apres Ie vade-mecum admi-
nistratifetjuridique public 1'an dernier, la division «Autorisation de
l'IBGE» va proposer pour 1'annee 1996 la realisation de guides
techniques destines aux demandeurs.

4. Vertraging te wijten aan de aanvrager:

In een zekeraantal gevallen wordt het aanvraagdossieronvolledig
verklaard; de redenen daartoe zijn van allerlei aard:

- niet-betaling van de rechten;

- onvoldoende aantal afschriflen van het dossier;

- gebrek aan een conformiteitsgetuigschrift (ketel, elektrische uit-
rusting, hoogspanningscabine, stoomketel), dit ingeval van
bestaande inrichtingen;

- gebrek aan beschrijving van de technische precedes;

- afwezigheid van een effectenverslag.

In de eenvoudigste gevallen en indien mogelijk, helpt de met het
dossier belaste beambte de aanvrager bij de vervollediging van zijn
dossier.

In sommige gevallen hangt het van de aanvrager atom sommige
inlichtingen, sommige plannen, sommige attesten afte leveren en, in
dit geval, is de door de aanvrager in beslag genomen termijn om aan
het verzoek van de Administratie te beantwoorden, zeer variabel:

- 48% van de aanvragen wordt in minder dan een maand vervol-
ledigd;

- 73% van de aanvragen wordt in minder dan twee maanden vervol-
ledigd;

- 88% van de aanvragen wordt in minder dan zes maanden vervol-
ledigd;

- 12% van de aanvragen wordt in meer dan zes maanden vervol-
ledigd.

Het probleem dient evenwel te worden gerelativeerd want slechts
10% ongeveer van de dossiers worden volledig verklaard.

Ik ben nochtans ervan bewust dat de opstelling van een dossier
voor kleine uitbaters problemen opievert. Na het administratieve en
juridische vademecum, dat vorigjaar werd uitgegeven, zai de afdeling
«vergunning van het BIM» voor hetjaar 1996 de opstelling voor-
stellen van technische gidsen bestemd voor aanvragers.
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5. Conclusion:

De ce qui precede, on peut conclure que les delais moyens qui
sont de la responsabilite exclusive de 1'IBGE (§ 2) sont respectes.

Par contre, 1'analyse des delais globaux indique une duree legere-
ment superieure a la moyenne autorisee. Par consequent 1'allonge-
ment du delai est en faible partie a attribuer aux etapes qui sont de
la responsabilite des communes, principalement:

- Ie delai de mise a 1 'enquete publique;

- Ie delai de passage en concertation.

L'allongement du delai de procedure est principalement a
rechercher dans Ie cas des dossiers declares incomplets comme il a
ete explique au § 4.

5. Besluit:

Uit wat voorafgaat, kan worden afgeleid dat de gemiddelde
termijnen waarover het BIM (§ 2) de exclusieve veraiitwoordelijkheid
heeft, worden nageleefd.

Daarentegen wijst de analyse van de globale termijnen op een
duur die iets hoger ligt dan het toegestane gemiddelde. Bijgevolg is
de termijnverlenging in heel kleine mate te wijten aan de etappes die
onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, hoofdzakelijk:

- de aanvangstermij n van het openbaar onderzoek;

- de termijn van bespreking in de overlegcommissie;

De verlenging van de procedure dient in hoofdzaak te worden
verklaard door de onvolledig verklaarde dossiers zoals in § 4 uiteen-
gezet.

Question n° 45 de Mme Marie Nagy du 14 novembre 1995
(Fr.):

La destruction du patriiiwlne par la SDRB.

Dans son numero du 15 octobre dernier, la revue Quartiers fait
etat du projct de demolition totale du batiment de 1'ancien athenee
situe a 1'angle de la rue Mercelis et de la Place Femand Cocq, pour Ie
remplacer par un immeuble a appartements.

Si Ie Comite Cite et Petition-Patrimoine apprecient 1'idee de
remettre du logement dans Ie quartier, ils precisent que cela ne doit
pas se faire a n'importe quel prix! Car s'il n'est pas extraordinaire. Ie
batiment en question est d'un gabarit a 1'echelle du quartier et donne
tout son caractere a la rue Mercelis. De plus, la proximite de la
inaison communale exige un immeuble de qualite architecturale
irreprochable.

Ces comites demandent done simplement Ie maintien de la facade
existante et du gabarit dans un nouveau projet de logements qui soit
a 1'echelle du quartier et de la place en particulier.

Le ministre compte-t-il intervenirafin que 1'avis de ces comites -
et done des habitants du quartier concerne — soit pris en compte
dans le projet auquel participe la SDRB?

Reponse: Le batiment de 1'ancien athenee situe a 1 'angle de la rue
Mercelis et de la place Fernand Cocq a fait 1'objet d'un projet de
qualite elabore par la Societe de developpement regional de Bruxelles,
visant a creer une quarantaine de logements.

Cependant, etant donne 1'avis negatifdu Service des monuments
et sites et 1'avis de favorable de la Commission de concertation, je
me suis vu dans 1'obligation de remettre ce projet en question.

C'estpourquoiJ'aidemandealaSDRB qu'elle etudie, en col-
laboration avec son partenaire, une proposition alternative fondee
sur le maintien du corps du batiment principal et prevoyant un
nombre de logements moins eleve.

Vraag nr. 45 van mevr. Marie Nagy d.d. 14 november 1995
(Fr.):

De afbraak van het patrimonium door de GOMB.

Het tijdschrift Quartiers van 15 oktoberjongstleden bericht over
de plannen voor een volledige afbraak van het gebouw van het
voormalige atheneum op de hoek van de Mercelisstraat en het Fernand
Cocqplein. In de plaats ervan komt een appartementsgebouw.

Ofschoon de wijkcomites «Comite Cite» en «Petition-Patri-
moine» niet gekant zijn tegen nieuwe huisvesting in de wijk, stellcn
ze toch dat zulks niet zomaar kan. Het gebouw is weliswaar niet
opmerkelijk, maar de omvang staat in verhouding tot de wijk en
geeft de Mercelisstraat haar eigen karakter. Bovendien eist de
nabijheid van het gemeentehuis een gebouw dat architecturaal van
onbesproken kwaliteit is.

De wijkcomites vragen datde bestaande gevel en omvang in het
nieuwe project zouden worden behouden, en dat er gewaakt wordt
voor een goede verhouding tussen het gebouw en de wijk en het
plein in het bijzonder.

Is de minister van zins op te treden opdat er met het advies van
die comites - en dus van de betrokken buurtbewoners - rekening
zou worden gehouden in het project, waaraan de GOMB deelneemt?

Antwoord: Het gebouw van het voormalige atheneum gelegen op
de hoek van de Mercelisstraat en het Fernand Cocqplein heefl het
voorwerp uitgemaakt van een kwaliteitsproject dat werd uitgewerkt
doorde Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel. Het
doel van dit project bestaat erin een veertigtal woningen te creeren.

Gezien het negatieve advies van de dienst van Monumenten en
Landschappen en het ongunstige advies van de Overlegcommissie,
heb ik mij evenwel verplicht gezien dit project opnieuw in vraag te
stellen.

Dit is de reden waarom ik aan de GOMB heb gevraagd dat zij, in
samenwerking met haar partner, een alternatiefvoorstel bestudeert
dat zich baseert op het behoud van de kern van het hoofdgebouw en
dat een kleiner aantal woningen voorziet.
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Si cette nouvelle proposition ne peut aboutirJ'examinerai alors
avec la SDRB si d'autres solutions peuvent etre envisagees ou si
nous nous degageons de la propriete de ce batiment.

Indien dit nieuwe voorstel tot niets kan leiden, zai ik met de
GOMB onderzoeken ofer geen andere opiossingen kunnen worden
overwogen dan wel ofwij afstand doen van de eigendom van dit
gebouw.

Question n° 50 de Mnie Marie Nagy du 23 novembre 1995
(Fn):

La SM.IDIM(suite).

Je remercie 1'honorable ministre de la reponse donnee a ma ques-
tion n° 10 du 19 septembre dernier.

De fa9on complementaire Ie ministre peut-il me dire:

- ou se trouve Ie siege d'lDIM?

- Ie nombre des personnes occupees par la societe, ainsi qu'une
ventilation par niveau (personnel d'execution, de conception, de
direction...)?

- Ie nom de 1'administrateur delegue?

- s'agit-il d'un poste remunere ou pas?

- si oui, a combien s'eleve cette remuneration?

- Ie nom des personnes composant Ie conseil d'administration de
la societe, ainsi que 1'actionnaire qu'elles representent?

Reponse: La societe IDIM est une societe anonyme de statut
prive, dans laquelle la SDRB ne detient que 16,47% du capital. Des
lors, des regles de confidentialite s'imposent.

J'invite 1'honorable membre a se referer aux reponses qui lui ont
deja etc fournies lors de sa question precedente au sujet de la societe
IDIM (question n° 10 du 19 septembre 1995).

Question n° 51 de M. Sven Gatz du 23 novembre 1995 (N.):

Langne iitilisee a 1'a.s.b.l. Tournesol/Zonnebloem (chaussec
delaHidpe 199 ti Watermael-Boitsfort).

L'a.s.b.l. Tournesol/Zonnebloem est un centre d'education a la
nature installe a Watermael-Boitsfort. L'a.s.b.l. fournit des services
a des ecoles qui ont un projet sur la foret et 1'environnement.
L'association percoit des subsides de la Region de Bruxelles-Capitale.
Son statut officiel est bilingue.

Toutefois, depuis un certain temps les ecoles neerlandophones
ne peuvent plus faire appel a leurs services parce qu'il n'y a pas de
moniteur neerlandophone. Vu la necessite de tels projetsJe souhaite
poser la question suivante au ministre de 1'environnement. En effet,
je sais que 1'offre de 1'a.s.b.l. Tournesol/Zonnebloem interesse plu-
sieurs ecoles flamandes.

Vraag nr. 50 van mevr. Marie Nagy d.d. 23 november 1995 (Fr.):

De n.v. HO (vervolg).

Ik dank de geachte minister voorzijn antwoord op mijn vraag nr.
10 van 19 September jongstleden.

Kan de minister me de volgende aanvullende informatie ver-
strekken:

- waar bevindt zich de zetel van de IIO? ~-

- hoeveel personeelsleden heeft de maatschappij in dienst, opge-
splitst per niveau (uitvoerend personeel, ontwerpers, directie...)?

- wie is de afgevaardigd bestuurder?

- wordt hij voor die functie vergoed?

- zoja, hoeveel bedraagt die vergoeding?

- wie heefl er zitting in de raad van bestuur van de maatschappij
en weike aandeelhouder vertegenwoordigen ze?

Antwoord: De vennootschap IIO is een naamloze vennootschap
met prive-statuut, waar de GOMB slechts 16,47% van het kapitaal
bezit. Bijgevolg dienen regels van vertrouwelijkheid in acht te worden
genomen.

Ik nodig het geachte lid uit zich te baseren op de antwoorden die
hem reeds werden bezorgd naar aanleiding van zijn vorige vraag in
verband met de vennootschap IIO (vraag nr. 10 van 19 September
1995).

Vraag nr. 51 van de heer Sven Gatz d.d. 23 november 1995 (N.):

Het taalgebruik bij de v.z. w. Tournesol/Zonnebloem (Terhulp-
sesteenweg 199, Watennaal-Bosvoorde).

De v.z.w. Tournesol/Zonnebloem is een natuur-educatiecentrum
in de gemeente Watermaal-Bosvoorde. De v.z.w. verleent diensten
aan scholen die een project hebben rond bos en milieu. De vereniging
ontvangt subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar
officieel statuut is tweetalig.

Reeds geruime tijd is het echter onmogelijk om als Nederlands-
talige school een beroep te doen op nun diensten omdat er geen
Nederlandstalige monitor aanwezig is. Gezien de noodzaak aan
dergelijke projecten wens ik hierover een vraag te stellen aan de
minister bevoegd voor leefmilieu. Ik heb immers informatie over
meerdere Vlaamse scholen die wensen in te gaan op het aanbod van
de v.z.w. Tournesol/Zonnebloem.
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Le ministre peut-il me donner plus d'informations sur Ie subside
que recoil cette a.s.b.l.? Estimez-vous acceptable que la Region de
Bruxelles-Capitale soutienne une action educative sans que ces ser-
vices ne soient accessibles aux neerlandophones? Un subside de la
Region de Bruxelles-Capitale n'implique-t-il pas automatiquement
que 1'a.s.b.l. subsidise offre egalement ses services aux neerlando-
phones? Enfin, ne peut-on pas subordonner la poursuite de la
subsidiation a un fonctionnement bilingue?

Repoiise: LSI question de I'honorable membre m'apparait parti-
culierement etonnante tant les affirmations qui y sont faites s'ecar-
tent de la verite.

En effel, 1'a.s.b.l. Tourhesol-Zonnebloem ne deroge aucunement
a la legislation en matiere d'accueil des participants aux activites qui
sont recus dans le respect de leur langue maternelle.

Contrairement a ce qui est dit, des classes neerlandophones
visiteni le centre chaque annee et ce sans aucune segregation que ce
soil.

Voici, pour plus de precision, les chiffres enregistres ces trois
dernieres annees:

En 1993: 6 ecoles pour un total de 8 animations;
En 1994: 4 ecoles pour un total de 18 animations;
En 1995: 3 ecoles pour un total de 10 animations.

Pour 1996,2 ecoles ontdeja reserve 14 animations entrejanvier
etjuin.

Suite a un contact avec 1'a.s.b.l., celle-ci m'apprend qu'il a ete
precede a un envoi de leur depliant a 60 ecoles neerlandophones
(maternelle, primaire et secondaire) de la Region bruxelloise propo-
sant des animations scolaires.

11 est bien enlendu que tous les documents adresses aux classes
neerlandophones sont neerlandais.

Je tiens enfm a signaler que, chaque annee, malgre un effort de
gestion evident de la part des animateurs (augmentation du nombre
d'animations d'annee en annee), le CRIE, victime de son succes, est
oblige de refuser de nombreuses demandes provenant d'ecoles quel
que soit leur role linguistique.

Je tiens cependant a signaler que, contrairement aux affirmations
de I'honorable membre, dans un souci d'equilibre, 1'a.s.b.l. a toujours
accepte en priorite les demandes d'animations des ecoles neer-
landophones de la Region bruxelloise.

Kan de minister mij meer informatie geven over de subsidie die
de v.z.w. in kwestie ontvangt? Vindt u hot aanvaardbaar dat het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een educatieve werking ondersteunt
zonder dat deze diensten open staan voor Nederlandstaligen? Houdt
een subsidie van het Hoofdstedelijk Gewest niet automatisch in dat
de gesubsidieerde ook haar diensten moet aanbieden in het Nedcr-
lands? En kan tenslotte, verdere betoelaging niet alhankelijk gemaakt
worden van een tweetalige werking?

Antwoord: De vraag van het geachte lid verwondert mij ten
zeerste, daar de verklaringen die er worden gedaan, zodanig ver-
schillen van de waarheid.

Inderdaad de v.z.w. Zonnebloem-Tournesol wijkl geenszins af
van de wetgeving inzake de ontvangst van de deelnemers aan de
activiteiten die met alle eerbied voor hun moedertaal worden ont-
vangen.

In tegenstelling tot wat wordt beweerd, bezoeken jaarlijks de
Nederlandstalige klassen het centrum en dit zonder enig onderscheid.

Hier volgen, voor alle duidelijkheid, de cijfers die deze laalsle
jaren werden genoteerd:

In 1993:6 scholen voor een totaal van 8 animatieactiviteiten;
In 1994:4 scholen voor een totaal van 18 animatieactiviteiten;
In 1995: 3 scholen voor een totaal van 10 animatieactiviteiten.

Voor 1996 hebben 2 scholen reeds 14 animatieactiviteiten tussen
januari enjuni voorzien.

Uit contacten met de v.z.w. heb ik vemomen dat zij is overgegaan
tot de verzending van haar folder naar 60 Nederlandstalige scholun
(kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs) van het Brussels
Gewest, met een voorstelling van allerlei schoolse animatieacli-
viteiten.

Het is vanzelfsssprekend dat alle documenten die aan de Neder-
landstalige klassen worden gericht, in het Nederlands zijn opgesleld.

Ik wens ten slotte te vermelden dat ondanks duidelijke inspan-
ningen vanwege de animatoren op het vlak van het beheer (het
aantal animatieactiviteiten neemt toe vanjaar totjaar), de «CRIE»,
slachtoffer van haar succes, genoodzaakt is talrijke aanvragen van
scholen te weigeren, ongeacht weike hun taalrol is.

Ik wens er evenwel op te wijzen dat, in tegenstelling tot de
verklaringen van het geachte lid, de v.z.w., in een streven naar evcii-
wicht, steeds voorrang heeft gegeven aan de aanvragen om animatie-
activiteiten van de Nederlandstalige scholen van het Brussels
Gewest.

Question n° 52 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.):

Personnel chassc. - Recettes chasse.

J'aimerais connaitre le nombre de personnes employees au sein
de 1'Administration des ressources naturelles etde 1'environnement,
le Service des eaux et forets, competent en matiere de chasse, 1'admi-

Vraag nr. 52 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
novemberl995(Pr.):

Personeel «jacht» en «opbrengst van {lejacht».

Ik zou willen weten over hoeveel personeel het bestuur voor
natuurlijke rijkdommen en leefmilieu, de dienst waters en bossen,
bcvoegd voor dejacht, en het gewestelijke bestuur voor dejacht
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nistration regionale de la chasse et leur repartition entre les differents
niveaux de 1'administration.

L'honorable ministre pourrait-il, par ailleurs, me communiquer
les recettes qui procurent a la Region, les differentes taxations de
1'activite cynegetique et de ses derives?

Reponse: En reponse aux questions de 1'honorable niembre
portant sur Ie probleme de la chasse en Region de Bruxelles-Capitale,
voici les elements de reponse demandes:

1 ° Depuis novembre 1993, Ie Service des eaux et forets competent
en matiere d'activites cynegetiques a ete transfere a 1'Institut
bruxellois pour la gestion de 1'environnemenl. A cet egard, les
personnes impliquees sont: un ingenieur principal des eaux et
forets et 6 gardes fbrestiers;

2° Pource qui conceme les recettes liees a la chasse, les seuls apports
sont constitues des droits d'inscription a un examen de chasse,
soil 4.000 F par examen.

De puis 1992, les recettes percues sont les suivantes:

1992: 92.000 F;
1993:44.000 F;
1994:neanl;
1995:neant.

beschikken, alsmede de verdeling ervan over de verschillende niveaus
van de administratie.

Kan de geachte minister me ook zeggen hoeveel de belastingen
op de diverse vormen vanjacht het Gewest opbrengen?

Antwoord: In antwoord op de vragen van het geachte lid met
betrekking tot het jachtprobleem in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, volgen hierde gevraagde inlichtingen :

1 ° Sedert november 1993 werd de dienst Waters en Bossen, bevoegd
inzakejachtacliviteiten,naar het Brussels Instituut voor Milieu-
beheer overgebracht. In dit verband zijn de betrokken personen:
een eerstaanwezend ingenieur van Waters en Bossen en 6 bos-
wachters;

2° Wat de ontvangsten uit dejacht betreft, bestaan de enige inkom-
sten uit de inschrijvingsrechten voor eenjachtexamen, met anderc
woorden 4.000 fr. per examen.

Sedert 1992 zijn de gei'nde ontvangsten de volgende:

1992:92.000 fr.;
1993:44.000 fr.;
1994:nihil;
1995:nihil.

Question n° 53 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995(Fr.):

Approvisionnement en eau potable.

Quelles sont les perspectives d'approvisionnement en eau po-
table pour les prochains mois en Region de Bruxelles-Capitale?

Est-ce que la faiblesse des precipitations enjuillet, aout et octobre
seront sans incidence sur la captation de 1'eau.

Reponse: Les 19 communes de la Region de Bruxelles-Capitale
sont alimentees en eau par 1'Intercommunale bruxelloise de distri-
bution d'eau (IBDE).

L'lBDE s'approvisionne en eau exclusivement aupres de la
Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux (CIBE) qui fournit
annuelleniemnt a la capitale quelque 66 millions de m3 d'une eau
conforme aux normes regionales.

Disposant de 28 points de captage diversement localises dans
quatre provinces, la CIBE ne connait aucun probleme quant a 1'appro-
visionnement des organisines distributeurs associes et clients situes
dans les trois Regions du pays.

Elle fournit un volume global annuel de 140 millions de m3, ce qui
se situe bien en deca de ses capacites maximales de production et
d'adduction.

Mise a part 1'usine de Tailfer qui traite les eaux de la Meuse, les
eaux sont d'origine souterraine et ces ressources ne subissent que
pcu I'influence des secheresses de 1'ete ou des periodes de chaleur.
La CIBE dispose, en outre, de captages de reserves susceptibles de
faire face a toute eventualite.

Vraag nr. 53 van de Iieer Stephane de Lobkowicz d.d, 28
november 1995 (Fr.):

Drinkwatcrbevoorruding.

Wat zijn de verwachtingen inzake drinkwaterbevoorrading voor
de komende maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Zai de beperkte neerslag vanjuli, augustus en oktober geen gevolg
hebben voorde waterwinning?

Antwoord: De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest worden van water voorzien door de Brusselse Intercom-
munale voor waterdistributie (BIWD).

De BIWD wordt in water bevoorraad uitsluitend door de Brus-
selse Intercommunale Watermaatschappij (BIWM) die aan de hoofd-
stadjaarlijks ongeveer 66 miljoen m3 water levert waarvan de kwaliteit
metde gewestelijke regeringen overeenkomt.

Aangezien de BIWM in 4 provincies over 28 vcrspreide waler-
winningspunten beschikt, ervaart deze geen enkel probleem inzake
de bevoorrading van de voorzieningsinsteiliiigen die aangesloten en
klant zijn en in de 3 gewesten van het land zijn gevestigd.

Ze voorziet in een jaarlijkse globale watercapaciteit van 140
miljoen m3, hetgeen heel wat lager ligt dan haar maximaal produktie-
en aanvoervermogen.

Uitgenomen de fabriek van Tailfer die het water van de Maas
verwerkt, is het water afkomstig uit de ondergrond, en deze bronnen
worden nauwelijks door de droogtes van de zomer ofperioden van
hoge temperaturen bemvloed. De BIWM beschikt bovendien over
bijkomende winningsmogelijkheden om het hoofd te bieden aan
ongeacht welk voorval.
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Question n° 55 de Mine Brigitte Grouwels du 28 novembre
1995 (N.):

Personnel employe au cabinet.

Veuillez me communiquer pour votre cabinet:

1. Ie nombre de personnes employees (membres de cabinet, per-
sonnel d'execution, personnel auxiliaire, chaufTeurs, experts, et
autres);

2. Veuillez me communiquer pour chacun d'entre eux:

a) lesexe;
b) lanationalite;
c) eventuellement: les Beiges d'origine etrangere;
d) les grades et baremes;
e) Ie role linguislique: F ou N.

Reponse: L'honorable membre est informee qu'en vertu de I 'article
96 du reglement d'ordre interieur du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale, les questions d'ordre statistique ou de documentation
doivent, en principe, etre ecartees d'office.

De facon generale, afin de lui etre agreable, il est repondu a
1'honorable membre que mon cabinet se compose de 49 collabo-
rateurs: 27 femmes et 22 hommes. Parmi ces 49 personnes, 3 sont
de nationalite d'un pays membre de 1'Union europeenne, les autres
sont beiges de naissance. Aucun des Beiges n'est d'origine etrangere.

Pour ce qui concerne les regimes linguistiques, tous appartiennent
au role francophone, a 1'exceptioiTd'un collaborateur neerlando-
phone.

Enfin, pour ce qui concerne les grades, il y a:

1 directeur de cabinet;
7 attaches-conseillers;
3 secretaires d'administration;
1 ingenieur;
2 attaches de presse;
2 traducteurs;
I documentaliste;
6,5 chefs administratifs;
3 agents detaches d'administrations federates ou regionales de N 2;

I I secretaires;
1 redacteur;
1 personne chargee de laChancellerie;
3 hotessesd'accueil;
2 ouvriers;
2 nettoyeuses;
2 chauffeurs.

Le total fait done 48,5. Ce qui equivaut a 49 personnes temps
plein.

Vraag nr. 55 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 28 november
1995 (N.):

Personeel tewerkgesteld in het kablnet.

Gelieve per kabinet mee te delen:

1. Het aantal personeelsleden dat er tewerkgesteld is (kabinetsleden,
uitvoeringspersoneel, hulppersoneel, chauffeurs, deskundigen,
en andere);

2. Gelieve telkenmale te vermelden:

a) hetgeslacht;
b) de nationaliteit;
c) eventueel: Belgen van buitenlandse oorsprong;
d) graden en barema's;
e) NederlandseofFransetaaIrol.

Antwoord: Het waarde lid wordt ervan op de hoogte gebracht
dat krachtens artikel 96 van het huishoudelijk reglement van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, vragen inzake statistiek ofdocu-
mentatie principieel zonder meer uitgeschakeld dienen te worden.

Algemeen beschouwd, om het waarde lid tevreden te stellen,
wordt er geantwoord dat mijn kabinet uit 49 medewerkers is samen-
gesteld: 27 dames en 22 heren. Onderdeze49 personen, bezitten er
drie de nationaliteit van een Lid-Staat van de Europese Unie, de
anderen zijn Beig bij geboorte. Geen enkele Beig is van buitenlandse
afkomst.

Aangaande het taalstelsel, behoren ze alien tot de Franse taalrol,
met uitzondering van een Nederlandstalige medewerker.

Ten slotte, wat de graden betreft, zijn er:

1 kabinetschef;
7 attaches-adviseurs;
3 bestuurssecretarissen/essen;
1 ingenieur;
3 persattaches;
2 vertalers;
I documentaliste;
6,5 administratieve hoofden;
3 gedetacheerde beambten van federale ofgewestelijke administraties
van N2;
I I secretaressen;
1 opsteller;'
1 persoon belast met de Kanselarij;
3 onthaalhostessen;
2 arbeiders;
2 schoonmaaksters;
2 chauffeurs.

Alles bijeen maakt dit bijgevolg 48,5. Hetgeen overeenkomt met
49 voltijdse kabinetsleden.

Question n° 56 de M. Georges Desir du 5 decembre 1995 (Fr.):

Composition clit cabinet ministerlel.

[-"honorable ministre voudrait-il me faire savoir combien de
membres de son cabinet sont domicilies:

Vraag nr. 56 van de hecr Georges Desir d.d. 5 deceinber 1995
(Fr.):

Samenstelling van het miiilsterleel kablnet.

Zou de heer minister mij kunnen mededelen hoeveel leden van
zijn kabinet woonachtig zijn:
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- dans la Region de Bruxelles-Capitale?

- dans la Region wallonne?

- dans la Region flamande?

Reponse: En reponse a cette question, 1'attention de 1'honorable
membre est attiree sur Ie fait que parmi les 49 personnes exercant
leurs fonctions dans mon cabinet:

- 42 sont domicilies dans la Region de Bruxelles-Capitale;

- 5 dans la peripherie;

- 2 en Region wallonne;

- 1 en Region flamande.

- in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- in het Waalse Gewest?

- in het Vlaamse Gewest?

Antwoord: In antwoord op deze vraag wordt de aandacht van
het geacht lid gevestigd op het feit dat van de 49 personen die hun
functie uitoefenen in mijn kabinet:

- 42 woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- 5 in de randgemeenten;

- 2 in het Waalse Gewest;

- 1 in het Vlaamse Gewest.

Question n° 58 de M. Andre Drouart du 5 decembre 1995 (Fr.):

Fermeture des compteurs d'eau.

Suite a une initiative pariementaire, notre Pariement a legifere
afin d'eviter des coupures d'eau dans les logements de personnes
qui vivent en situation de precarite.

II apparalt a la lecture du dernier rapport de 1 'IBDE que Ie nombre
de fermetures a fortenaent augmente entre 1993 et 1994 (en 1993, il
yaeu825 fermetures et en 1994,ilyenaeu 1472 !),alors que notre
ordonnance est entree en application durant cette demiere annee, au
premier novembre 1994.

Monsieur Ie ministre pourrait-il m'expliquer cette situation qui
me semble assez paradoxale?

Peut-il m'assurer que 1'ordonnance est appliquee dans notre
region?

Reponse: Le dernier rapport de 1'IBDE rapporte effectivement
une forte augmentation des coupures d'eau entre 1993 et 1994.

Toutefois, il taut savoir que le chiffre relativement bas de 825
fermetures en 1993 est uniquement du au fait que 1'IBDE a modifie
cette annee-la son systeme informatique de gestion des abonnes, ce
qui a induit un certain retard dans 1'execution des fermetures sur le
terrain et done, un glissement d'un certain nombre de fermetures
relatives a 1993 vers 1994.

En ce qui concerne 1'application de 1'ordonnance dont fait men-
tion 1'honorable membre, je precise que celle-ci n'est entree en vigueur
que le 1 er novembre 1994 et qu'il est done bien evident que le plein
effet de son application n'a pu se faire sentir avant 1995.

Je precise, a cet egard, qu'au cours de 1995, sur les 271 demandes
d'autorisations de fermeture de compteurs adressees par 1'IBDE
aux bourgmestres ou aux presidents de CPAS, seules 13 furent
obtenues. Aucune fermeture n'a cependant etc executee car les
paiements sont tous intervenus apresjugement. II a, par ailleurs, ete
precede a 47 fermetures relatives a des fournitures non domestiques
pour lesquelles 1'ordonnance n'est pas d'application.

Vraag nr. 58 van de heer Andre Drouart d.d. 5 december 1995
(Fr.):

Afsluiten van watermeters.

Op initiatief van de parlementsleden heeft ons parlement een
ordonnantie goedgekeurd om te vermijden dat het water wordt
afgesloten bij mensen die het fmancieel moeilijk hebben.

Uit het laatste verslag van de BIWD blijkt dat het aantal afslui-
tingen tussen 1993 en 1994 sterkis gestegen (in 1993,825; in 1994:
1.472!), ondanks het feit dat onze ordonnantie op 1 november 1994
in werking is getreden.

Kan de minister me enige uitleg verschaffen over deze nogal
paradoxale toestand?

Kan hij me geruststellen dat de ordonnantie in ons Gewest wordt
toegepast?

Antwoord: Het laatste verslag van de BIWD bevestigt uiteraard
een aanzienlijke stijging van waterafsluitingen in 1993 en 1994.

Men dient echter te weten dat het tamelijk laag cijfer van 825
afsluitingen in 1993 uitzonderlijk te danken is aan het feit dat de
BIWD datjaar zijn informatisch beheerstelsel der geabonneerden
heeft gewijzigd, waarbij de uitvoering van de vergrendelingen op het
terrein, enige vertraging opiiep en, aldus, een verschuiving van een
aantal vergrendelingen met betrekking tot 1993, naar 1994 toe
ervaarde.

Aangaande de inwerkingtreding van de ordonnantie vermeld door
het waarde lid, voeg ik eraan toe dat deze slechts op 1 november
1994 in werking trad en, dat het bijgevolg voor de hand ligt dat de
voile werking van de toepassing ervan niet voor 1995 kan worden
waargenomen.

In dit opzicht wil ik nader toelichten dat in de loop van 1995, op
de 271 aanvragen om de waterverbruiksmeters te mogen vergren-
delen, gericht door de BIWD aan de Burgemeesters of aan de OCMW-
voorzitters,ernauwelijks 13 gunstig werden onthaald. Geenenkele
vergrendeling is echter uitgevoerd want de afbetalingen werden na
rechtsgeding verricht. Overigens is overgegaan tot 47 vergrendelingen
met betrekking tot niet-huishoudelijke voorzieningen waarop de
ordonnantie niet van toepassing is.
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J'espere avoir rassure 1'honorable membre quant a ses doutes
sur 1'application effective de I'ordonnance.

Ik hoop het waarde lid te hebben gerustgesteld inzake zijn
betwijfeling van de werkelijke tenuitvoerlegging van de ordonnantie.

Question n° 59 (lc M. Alain Adriaens du 5 decembre 1995
(Fr.);

Chantier de decontamination (In bdtiment «Berlaymont».

Le chantier de decontamination d'aminante du batiment «Berlay-
mont» a requis un permis d'environnement portant sur 9 types
d'installations des categories 1 B et 2.

Si le choix desolant du mode de traitement de 1'amiante qui fut
celui de la Regie des Batiments n'est pas du ressort direct de la
Region bruxelloise, ce dossier induit neanmoins diverses questions
queje me pen-nets de poser au ministre:

1. Le permis d'environnement fut accorde le 24 aout 1994 et la
decision devait etre mise en ceuvre dans un delai d'un an. Or, le
chantier n'avait pas debute de maniere significative a cette date
et une prorogation d'un mois fut accordee. Certains remettent en
cause la legalite d'une telle prorogation. Le ministre peut-il me
donner les motivations qui ont justify cette entorse a la regle?
L'article 3 du permis d'environnement precisait textuellement
qu'une nouvelle demande devait etre introduite dans de telles
circonstances. Le ministre ne craint-il pas que la negation des
dispositions du permis d'environnement ne constitue un
dangereux precedent pour d'autres projets? Des adjudicataires
malheureux ne pourraient-ils aller en justice contre cette decision?

2. Le permis d'environnement est accorde pour une periode
maximale de 3 ans, sans prolongation possible. Ceci signifie-t-il
que le chantier devra imperieusement etre termine pour le 24
aout 1997? Sinon quelle est la date ultime d'arret des travaux? Le
ministre a-t-il des assurances qu'il en sera bien ainsi (1'arret du
chantier avec une decontamination non terminee causerait de
graves dangers pour la sante des populations riveraines)?

3. La decision de 1'IBGE comporte 19 pages de prescriptions
necessaires pour proteger la sante des habitants du quartier. Le
suivi du respect des prescriptions pour un tel chantier ne requiert-
il pas une «commission de suivi» plus large que les seuls services
de 1'IBGE (Une demande des habitants en ce sens vous a,je crois
ete transmise)? Quelle est 1'attitude du gouvemenient acet egard?

4. En particulier, il semble que la filiere de traitement des dechets
d'amianie n'est pas decidee aussi clairement que ne le pretend la
Regie des Batiments. Le gouvernement bruxellois verifiera-t-il
des lors regulierement que les quantites de dechets d'amiante
slockees sur le site ne depassent pas les quantites permises?

Rcponse: Le chantier deyecontamination du Berlaymont a depuis
toujours fail 1'objet de ma plus grande attention et continuera de le
faire.

A propos du debut du chantier, une demande a ete introduite en
vue de difTerer le debut de ;sa mise en ceuvre.

Vraag nr. 59 van de heer Alain Adriaens d.d. 5 december 1995
(Fr.):

Verwijdcring van asbest in het Berlaymont-gebouw.

Voor het verwijderen van het asbest in het Berlaymont-gebouw
was een milieuvergunning nodig voor 9 types machines van de klassen
lBen2 .

De Regie der Gebouwen heeft een bedroevende keuze gemaakt
over de wijze waarop het asbest moest worden behandeld. Deze
keuze behoort weliswaar niet tot de bevoegdheid van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, maar zij geeft niettemin aanleiding tot een
reeks vragen, die ik de minister wens te stellen:

1. De milieuvergunning werd op 24 augustus 1994 afgegeven en de
beslissing moest binnen hetjaar worden uitgevoerd. Toen na een
jaar bleek dat de werken nog niet echt waren begonnen, werd de
vergunning met een maand verlengd. Sommigen twijfelen aan de
wettelijkheid van deze verlenging. Kan de minister mij mededelen
wat deze inbreuk op de regel rechtvaardigt? Artikel 3 van de
milieuvergunning bepaalde immers dat in dergelijke gevallen een
nieuwe aanvraag moest worden ingediend. Vreest de minister
niet dat het overtreden van de bepalingen van de milieuvergunning
een gevaarlijke predecent schept voor andere projecten? Riskeert
men niet dat aannemers aan wie deze werken niet werden gegund,
deze beslissing tot verlenging voor de rechtbank gaan aanvechten?

2. Een milieuvergunning wordt afgegeven voor ten hoogste 3 jaar,
zonder mogelijkheid tot verlenging. Betekent dit dat de werken
uiterlijk op 24 augustus 1997 moeten voltooid zijn? Zo niet, wat
is de uiterste datum voor het einde van de werken? Heeft de
minister hierover enige zekerheid (het stopzetten van de werken
alvorens het asbest volledig verwijderd is, zou de gezondheid
van de buurtbewoners ernstig in gevaar kunnen brengen)?

3. In de beslissing van het B1M staan 19 bladzijden met voorschriften
om de gezondheid van de buurtbewoners te beschermen. Is hel
niet wenselijk dat de controle op het naleven van deze voor-
schriften wordt toevertrouwd aan een «controlecommissie», die
ruimer in aantal is dan de diensten van het BIM (ik meen te
weten dat u door de buurtbewoners een vraag in die zin werd
gesteld)? Wat is de houding van de regering in dit verband?

4. Meer in het bijzonder blijkt dat de normale procedure voor de
behandeling van het asbest niet zo duidelijk is vastgelegd als
door de Regie der Gebouwen wordt beweerd. Z.al de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering er dan ook geregeld op toezien dat de
opgeslagen hoeveelheden asbestafval de toegelaten hoeveelheden
nietoverschrijden?

Antwoord: De ontsmettingswerken van het Berlaymont hebben
steeds al mijn aandacht getrokken en zullen dit blijven doen.

Wat het begin van de werfbetreft, werd een aanvraag ingediend
om de aanvang van de uitvoering ervan uit te stellen.
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Le permis a ete modifie en date du 27juin 1995, conformement
aux article 59 et suivants de 1'ordonnance relative au permis
d'environnement, qui permettent de modifier les conditions d'un
permis delivre.

Cette modification est done parfaitement respectueuse de la
legislation. Je tiens a votre disposition les motivations qui ont
fonde cette modification des conditions initiales du permis.

Cette procedure a evite que de nouveaux retards soient apportes
a la mise en oeuvre de ce chantier dont 1'importance n'echappe a
personne.

De plus, par notification transmise en date du 8 aout 1995,
1'entrepreneur a stipule que le chantier serait mis en ceuvre le 24
aout 1995, date limite du permis initial.

Done, quand bien meme il serait demontre que 1'entrepreneur
n'a pas entame les travaux de maniere significative a la date du 24
aout, celui-ci beneficiail en toute legalite d'une prolongation du
delai de mise en ceuvre. Ceci ne modifie pas la date d'expiration du
permis.

Je n'ai, a 1'heure actuelle et au vu du planning des travaux depose
par les architectes, aucune raison de penserque les delais presents
par le permis seront depasses. Le chantier devra done prendre fin au
plus tard le 24 aout 1997. Si tel n'est pas le cas, 1'exploitant devra
solliciter un nouveau permis d'environnement.

Outre la necessaire regularite des actes administratifs poses, je
suis tout particulierement attentifa la protection des riverains.

C'estpourquoij'ai demande le 29 septembre dernier au ministre
Flahaut de mettre en place un comite de suivi de ce chantier,
comprenant des represcntants de la Regie des Batiments, des entre-
preneurs designes, de 1'IBGE, des communes concernees et des
associations d'habitat concernees.

Je souhaite, en effet, que la transparence et 1'information soient
maximales dans ce chantier sensible.

A 1'occasion d'un contact quej'ai eu cette semaine avec le ministre
Flahaut, celui-ci a marque son accord sur la mise en place de de
comite de suivi.

En outre, j'ai donne les instructions necessaires pour que les
poids lourds qui evacueront les dechets suivent un itineraire qui
evite de traverser les rues residentielles voisines et empruntent
principalement les grands axes en surface jusqu'a 1'autoroute.

Enfin, des agents de 1'IBGE ont ete designes aux fins de suivre de
pres ce chantier. Parmi les taches de controle, ils veilleront a ce que
les quantites de dechets pern-uses sur le site ne soient pas depassecs.

Op 27juni 1995 werd de vergunning gewijzigd overeenkomstig
de artikelen 59 en volgende van de ordonnantie betrefFende de milieu-
vergunning, die de wijziging van de voorwaarden van een afgeleverde
vergunning mogelijk maken.

Deze wijziging leeft de wetgeving dus perfect na. Te uwer
beschikking houd ik de motivering die deze wijziging van de
oorspronkelijke voorwaarden van de vergunning gegrondheid hebben
gegeven.

Door deze procedure werd voorkomen dat de uitvoering van
deze werf, waarvan de omvang aan niemand ontgaat, opnieuw
vertraging zou opiopen.

Bovendien heeft bij betckening op 8 augustus 1995, de aannemer
uitdrukkelijk gesteld dat de werken van start zouden gaan op 24
augustus 1995, limietdatum van de oorspronkelijke vergunning.

Zeifs al zou worden aangetoond dat de aannemer op 24 augustus
niet echt met de werken is begonnen, verkreeg hij dus in alle wette-
lijkheid verlenging van de uitvoeringstermijn. Dit verandert evenwel
niets aan de datum waarop de vergunning verstrijkt.

Rekening houdend met de planning van de werken die door de
architecten werd ingediend, heb ik op dit ogenblik geen enkele reden
om te denken dat de door de vergunning voorgeschreven lermijnen
zullen worden overschreden. De werf zai dus worden beeindigd
uiterlijk voor 24 augustus 1997. Indien dit niet het geval is, zai de
uitbatereen nieuwe milieuvergunning moeten aanvragen.

Naastde nodige regelmaat in de gestelde administratieve hande-
lingen, ben ik zeer in het bijzonder waakzaam voor de bescherining
van de buurtbewoners.

Om die reden heb ik op 29 September laatsleden aan Minister
Flahaut gevraagd een opvolgingscomite voor deze werf op te richten,
bestaande uit vertegenwoordigers van de Regie der Gebouwen, de
aangewezen aannemers, het BIM, de betrokken gemeenten en de
betrokken woningverenigingen.

Met het oog hierop wens ik dat er een maximum aan doorzich-
tigheid en vooriichting is wat deze werfbetrefl die een delicaat punt
vormt.

Naaraanleidingvan een gesprek deze week met Minister Flahaut,
heeft deze zijn goedkeuring gehecht aan de oprichting van dil
opvolgingscomite.

Bovendien heb ik de nodige onderrichtingen gegeven opdat de
vrachtwagens die het afval afvoeren een weg volgen die de residentiele
straten in de buurt vermijdt, en tot aan de autoweg vooral gebruik
maken van de grote assen aan de rand.

Ten slotte werden personeelsleden van het BIM aangewezen om
deze werf van nabij te volgen. Een van de controletaken bestaat erin
crop toe te zien dat de op de site toegestane hoeveelheden afval niet
worden overschreden,
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Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre de 1'Anienagement du Territoire,

des Travaux publics et du Transport

Question n° 2 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 juillet 1995
(Fr.):

Etudes et recherches confiees a des organlsmes exterieurs.

Quels sont pour ces trois dernieres annees les contrats de com-
mandes d'etudes et de recherches conclus par votre administration
et votre cabinet et a quels centres universitaires et/ou organisations
ont-elles ete confides?

Je souhaiterais obtenir, pourchaque contrat, les renseignements
suivants:

- denomination exacte du contractant;

- 1'intitule de la commande;

- la duree du contrat;

- Ie prix demande, ventile par annee;

- Ie poste budgetaire qui s'y rapporte.

Reponse: En reponse a sa question, je prie 1'honorable membre
de trouver en annexe des tableaux reprenant les differents rensei-
gnements demandes.

Les annexes ne sont pas publiees, mais peuvent etre consultees
au grefFe.

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 2 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28 juli
1995 (Fr.):

Studies en onderweken opgedragen aan externe organen.

Voor weike studies en onderzoeken hebben uw besturen en uw
kabinet dejongste driejaar contracten gesloten en aan weike univer-
sitaire centra en/of organen werden ze opgedragen?

Graag ontving ik voor eike overeenkomst de volgende informatie:

- dejuiste benaming van de contractant;

- de titel van de studie/het onderzoek;

- de duur van het contract;

- de gevraagde prijs, opgesplitst perjaar;

- de begrotingspost waarin de opdracht is ingeschreven.

Antwoord: Het geachte lid gelieve in bijiage tabellen waarin de
gevraagde inlichtingen hernomen staan, te willen vinden.

De bijiagen worden niet gepubliceerd, maar blijven ter beschikking
op de Griftie.

Question 11° 3 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 juillet 1995
(Fr.):

Aide fmanclerc aux publications et periodiques.

Monsieur Ie ministre aurait-il 1'obligeance de me communiquer la
liste des publications et periodiques qui sont editees grace a 1'aide
financiere de son Cabinet, la liste et les adresses des associations
liees a ces publications et la somme annuelle de cette aide?

Reponse: En reponse a sa question, j 'informe 1 'honorable membre
qu'aucune aide pour 1'edition de periodiques ou de publications n'a
ete octroyee par mon cabinet.

Vraag nr. 3 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28 juli
1995 (Fr.):

Financiele steiin aan pitblikatles en tljdschriiften.

Zou de minister me de lijst kunnen meedelen van de publikaties
en tijdschriften die met de fmanciele steun van zijn kabinet worden
uitgegeven, alsmede de lijst en de adressen van de verenigingen die
deze uitgeven en hetjaarlijkse bedrag van deze steun?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geacht lid mede
dat door mijn kabinet geen enkele steun werd verleend voor de
uitgave van tijdschriften of publikaties.

Question n° 4 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 juillet 1995
(Fr.):

Sondages d'opinloit, ~ Prix.

J'aimerais que 1'on me communique la liste des sondages d'opinion,
et pour chaque sondage Ie prix paye et Ie poste budgetaire qui s'y
rapporte, la denomination exacte du contractant et 1'intitule du
contrat, commandes par votre departement ministeriel sous la prece-
dente legislature, aux differents instituts de sondage.

Vraag nr. 4 van de heer St6phane de Lobkowicz d.d. 28 juli
1995 (Fr.):

Opiniepeilingen. - Kostprijs.

Graag ontving ik de lijst van de Opiniepeilingen waartoe uw
ministerieel departement tijdens de vorige zittingsperiode de
verschillende enquetebureaus opdracht hebben gegeven, alsmede
voor elk ervan, de kostprijs en de begrotingspost waarin ze zijn
ingeschreven, dejuiste benaming van de contractant, het onderwerp
van het onderzoek.
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Reponse: En reponse a sa question, j 'informe 1'honorable membre
qu'aucun sondage d'opinion n'a ete commande dans Ie cadre des
matieres gerees par mon Administration.

Antwoord: In antwoord op zijn vraan kan ik het geacht lid laten
weten dat door mijn Administratie geen enkele opiniepeiling werd
besteld.

Question n° 6 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 septembre
1995 (Fr.):

Trottoir de la portion centrale du square Flashy a Schaerbeek.

Le trottoir de la portion centrale du square Plasky (qui fait partie
des voiries de la Region de Bruxelles-Capitale) juste a droite de la
voirie descendant vers la place Meiser, pres de 1'aubette du bus est
tres, tres gondole. De nombreuses personnes risquent de s'y faire
une entorse d'autant plus qu'avec le beau temps des personnes
agees empruntent frequemment le trottoir pour atteindre les banes
du square.

L'honorable ministre pourrait-il me faire savoir:

1. si cette situation est connue de ses services?

2. si elle a fait 1'objet d'interventions de la part des autorites com-
munales de Schaerbeek autres que la question ecrite posee
au conseil communal de Schaerbeek par Monsieur Bernard
Guillaume.

3. si une reparation est prevue?

4. et, si oui, dans quel delai?

Reponse: J'ai 1'honneur de transmettre a 1'honorable membre du
Conseil regional les elements de reponse aux questions posees:

1. L'Administration n'etait pas au courant de cette situation. Par
ailleurs, aucune plainte concernant les degradations revelees ne
lui a ete transmise.

2. L'Administration n'a pas connaissance d'intervention de la com-
mune.

3. Un bon de commande a ete transmis a 1 'entrepreneur charge des
travaux d'entretien, puisque ceux-ci incombent a la Region.

4. I/execution des travaux est prevue dans le premier trimestre de
1996.

Vraag nr. 6 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19
September 1995 (Fr.):

Trottoir van het centrale deel van de Plaskysquare in Schaarbeek.

Het trottoir van het centrale deel van de Plaskysquare in Schaar-
beek (dat deel uitmaakt van de wegen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest), juist rechts naast de weg die naar het Meiserplein loopt, is
bij de bushalte zeer hobbelig. Heel wat mensen kunnen er hun voet
omslaan, vooral bejaarden die bij mooi weer langs dit trottoir naar de
banken van de square gaan.

Kan de minister me zeggen:

1. of zijn diensten op de hoogte zijn van deze toestand?

2. ofde gemeentelijke overheid reeds iets gedaan heeft (de heer
Bernard Guillaume heeft hierover een schriftelijke vraag gesteld
aan de gemeenteraad van Schaarbeek) ?

3. ofereen herstelling in uitzicht gesteld is?

4. zoja.binnenwelketermijn?

Antwoord: Ik heb de eer de volgende antwoordgegevens aan het
geachte raadslid mede te delen:

1. De Administratie was niet op de hoogte van voornoemde toe-
stand. Bovendien werd haar geen enkele klacht met betrekking
tot die beschadigingen toegezonden.

2. De Administratie heeft geen kennis van een tussenkomst van de
gemeente.

3. Een bestelbon werd overgemaakt aan de aannemer die belast is
met de onderhoudswerken, aangezien die door het Gewest moeten
uitgevoerd worden.

4. De uitvoering van de werken is gepland in de loop van het eerste
trimester van 1996.

Question n° 11 de M. Andre Drouart du 5 octobre 1995 (Fr.):

Tnivaux de voirie prioritalres dans I'1 avenue du Liiizenmolen.

Depuis plus de deux ans, un effondrement de la voirie lie a un
affouillement des eaux, s'est opere dans 1'avenue du Luizenmolen a
Anderlecht. Cet effondrement a eu pour double consequence que,
d'une part, la circulation a etc ramenee a une seule bande et que,

Vraag nr. 11 van de heer Andre Drouart d.d. 5 oktober 1995
(Fr.):

Werkzaamheden aan de voorrangsweg in de Luizenmolenltian.

Sinds meer dan tweejaar is er in de Luizenmolenlaan te Anderlecht
een wegverzakking ten gevolge van een uitspoeling. Als gevolg
daarvan kan het verkeer slechts van een baanvak gebruik maken en
is uitrit nr. 15 van de Ring gesloten. De buurtbewoners van deze
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d'autre part, la sortie n° 15 du ring a ete fermee. Les habitants des
alentours subissent les desagrements d'un accroissement de la cir-
culation de transit dans un quartier semi-residentiel et patissent de
retards des transports en commun, en particulier des bus de la ligne
47.

A plusieurs reprises lors de la legislature precedente, de meme
que d'autres mandatairesJ'avais interpelle Ie ministre des travaux
publics sur cette lamentable situation. Votre predecesseur avait engage
les depenses liees a ces travaux pour 1'annee 1995. OrJ'apprends
par la presse que ces travaux ne seraient pas entrepris avant 1996.
Independamment des nuisances que cette situation va encore appor-
ter en perdurant, ce retard me semble d'autant plus surprenant
qu'un conseiller regional de votre parti, par ailleurs actuellement
echcvin des travaux publics dans la commune d'Anderlecht, parta-
geait mon analyse sur la necessite et sur 1'urgence des travaux, a
1'epoque ou il siegeait dans 1'opposition.

Monsieur Ie secretaire d'Etat pourrait-il me confirmer que ces
travaux ne debuteront pas en 1995? Pourrait-il me fournir la date de
debut de ces travaux, leur duree et leur cout?

Reponse: L'adjudication des travaux pour la reparation et la
modernisation du collecteur 0150 de 1'avenue Luizenmolen a
Anderlecht a eu lieu Ie 7 septembre 1995.

Le marche sera notifie a 1'entrepreneur au courant du mois de
janvier 1996 pour un montant total de 40.000.000 BEF.

Toutefois, compte tenu de la saison hivernale, ces importants
travaux d'egout ne pourront etre commences qu'au debut du
printemps 1996. Le delai d'execution des travaux estde 120 jours.

En attendant, 1'avenue Luizenmolen (circulation alternative dans
les deux sens sur une seule voie de circulation) est accessible depuis
le Ring via la sortie 14, comme indique par la signalisation en place,
et la rue Marius Renard reste egalement accessible.

woonwijk ondervinden hinder van een toename van het doorgaand
verkeer en hebben te lijden van vertragingen bij het openbaar vervoer,
inzonderheid van bus 47.

Ikzelfen andere fnandatarissen hebben tijdens de vorige zittings-
periode de Minister van Openbare Werken herhaaldelijk geTntcr-
pelleerd over deze erbarmelijke toestand. U\v voorganger had de
uitgaven met betrekking.tot deze werkzaamheden vastgelegd voor
hetjaar 1995. Via depershebik echter vernomen dat deze werkcn
eerst in 1996 zouden worden aangevat. Afgezien van de hinder die
deze situatie nog zai veroorzaken doordat ze zo lang aansleept, is
deze vertraging des te meer verwonderlijk daar een partijgenoot van
u, thans lid van de Hoofdstedelijke Raad en tevens schepen van
openbare werken van de gemeente Anderlecht, het er toen hij in de
oppositie zat met mij over eens was dat de werkzaamheden dringend
moesten worden uitgevoerd.

Zou de heer Staatssecretaris kunnen bevesligen dat deze werk-
zaamheden niet in 1995 zullen worden aangevat? Zou hij mij voorts
kunnen mededelen wat de aanvangsdatum, de duur en de kostprijs
zijn?

Antwoord: De aanbesteding der werken voor het herstellen en
het moderniseren van de collector 0150 in de Luizenmolenlaan te
Anderlecht heeft plaatsgevonden op 7 September 1995.

De toewijzing van de opdracht zai aan de aannemer betekend
worden in de loop van de maand januari 1996, voor een totaal
bedrag van 40.000.000 fr.

Rekening houdend met het winterseizoen zullen die omvangrijke
rioleringswerken evenwel pas kunnen aangevat worden bij het begin
van de lente 1996. De uitvoeringslermijn is 120 dagen.

In afwachting is de Luizenmolenlaan (alternatief verkeer in beide
richtingen op een rijstrook) vanafde Ring bereikbaar via de afrit 14
zoals aangegeven is door de geplaatste bewegwijzering en blijfl de
Marius Renardstraat eveneens bereikbaar.

Question n° 13 de Mme Francoise Carton de Wiart du 12
octobrel995(Fr.):

Panneatixpublidtdiressw lespoteaux d'eclairage des voiries
regionales.

Differents modeles de panneaux publicitaires ont fait leur appa-
rition sur des poteaux d'eclairage de voiries regionales.

Un de ces modeles est un cadre rigide d'unjaune vifpermettant
un affichage recto et verso. On le rencontre par exemple avenue de
Tervueren.

Le deuxieme semble moins permanent et annonce un bal de
Bourgmestre. On le rencontre par exemple sur le boulevard Brand
Whitlock. Le troisieme est d'un plus petit format, accroche plus bas
et annonce par exemple une brocante dans le Brabant wallon. Onie
rencontre par exemple au rond-point Schuman.

Vos services ont-ils autorise cet affichage?

Vraag nr. 13 van nievr. Francoise Carton de Wiart d.d. 12
oktoberl995(Fr.):

Reklameborclen aan de verl'ichtiitgspalen latigs de gewestelijke
verkeerswegen.

Er werden reklameborden met uiteenlopende vormen bevesligd
aan de verlichtingspalen langs de gewestelijke verkeerswegen.

Een van deze modellen is een stijve kader in felgele kleur waarop
aan beide kanten een affiche kan gekieefd worden. Men vindt het
bijvoorbeeld in de Tervurenlaan.

Een tweede model lijktminder permanent en kondigteen bal van
de Burgemeester aan. Men vindt het onder andere in de Brand
Whitlocklaan. Een derde model is kleiner van formaat, hangt dichler
bij de grond en kondigt bijvoorbeeld een rommelniarktaan in Waals-
Brabant. Men vindt het onder andere op het verkeersplein Schuman.

Hebben uw diensten een vergunning verleend voor de plaatsing
van deze borden?
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Les estimez-vous conformes aux prescriptions du plan regional
de developpement relatives aux axes structurants?

Sur quels criteres esthetiques sont bases ces ^ventuelles autori-
sations?

Rcponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre,
qu'en ce qui conceme 1'avenue de Tervueren une firme a ete autorisee
a proceder a un affichage lemporaire reprenant des annonces rela-
tives a des manifestations culturelles. L'autorisation de placer ce
type de panneau a ete delivree sur la base de 1'arrete royal du 14
decembre 1959 § 3 art. 6, 8° dont les prescriptions ont ete reprises
dans 1'ordonnance sur 1'urbanisnie du 29 aout 1991.

Quant aux panneaux rencontres Ie long du boulevard Brand
Whitlock, la commune de Woluwe-St-Lambert avait ete contactee
en temps utile dans Ie but de faire proceder a 1'enlevement des
panneaux. A maintes reprises, ces panneaux ont retrouve leur em-
placement sans 1 'accord prealable du service gestionnaire de la voirie.

Enfin, les affichages de dimensions reduites au rond-point
Schuman sont apposes sans autorisation, de fayon sauvage. Ce
probleme ne peut etre resolu qu'en faisant intervenir Ie service
gestionnaire de la voirie. Si Ie poseur d'afFiches ne peut etre pris en
flagrant delit, une action en justice peut difficilement etre intentee.

Les autorisations actuelles sont conformes aux prescriptions du
Plan regional de developpement et a la legislation actuelle, mais les
criteres seront revus dans Ie cadre de 1'adoption du Reglement
regional d'urbanisme.

Meent u dat zij in overeenstemming zijn met de voorschriften
van het gewestelijk ontwikkelingsplan met betrekking tot de struc-
turele assen?

Op grond van weike esthetische criteria worden deze eventuele
vergunningen verleend?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat, wat de
Terrvurenlaan betreft, aan een firma vergunning werd verleend om
affiches aan te brengen voor de aankondiging van culturele mani-
festaties. Deze affichage is van tijdelijke aard. Met plaatsen van
borden van dit type werd toegestaan op grond van het koninklijk
besluit van 14 december 1959 § 3 art. 6,8°, waarvan de bepalingen
zijn overgenomen in de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende
organisatie van de planning en de stedebouw.

Wat de Brand Whitlocklaan betreft, werd de gemeente Sinl-
Lambrechts-Woluwe tijdig gecontacteerd met het verzoek om de
borden die aldaar werden geplaatst te laten verwijderen. Meermaals
zijn deze borden terug opgedoken zonder de voorafgaandelijke
instemming van de wegbeheerder.

De kleinere affiches op het Schumanplein zijn zonder enige toe-
stemming en wild aangeplakt. Dit euvel kan slechts worden wegge-
werkt als de wegbeherende dienst kan optreden. Een rechtsvordering
kan moeilijk worden ingesteld, tenzij de aanplakker op heterdaad
wordt betrapt.

De eventuele vergunningen stemmen overeen met de voorschriften
van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, alsook met de huidige wet-
geving, maar de criteria zullen worden herzien in het kader van de
goedkeuring van het gewestelijk reglement voor de stedebouw.

Question n° 14 de M. Alain Adriaens du 23 octobre 1995 (Fr.):

Mesm'es de densite de divers trafics.

Les objectifs repris au PRD prevoient un reequilibrage entre les
differents modes de deplacements.

La mise en oeuvre progressive du plan des deplacements devra
s'accompagner d'une evaluation de son impact et done de 1'evolution
des densites de trafic sur les differentes voiries (6 categories re-
prises a la carte 6 du PRD).

Puis-je des lors demander quels sont les endroits ou la Region
mesure regulierement la densite du trafic?

Les donnees ainsi recueillies sont-elles publiees ou disponibles
d'une quelconque manure pour les conseillers regionaux?

Le secretaire d'Etat connatt mon interet pour les deplacements
cyclistes. II comprendra des lors que je souhaite savoir comment
sont comptabilises les deplacements a velo. En particulier, peut-il
des lors me dire:

Vraag nr. 14 van de heer Alain Adriaens d.d. 23 oktober 1995
(Fr.):

Maatregelen met betrekking tot de verkeersdichtheid van de
verschillende vervoermlddelen.

De doelstellingen van het GewOP beogen een herstel van het
evenwicht tussen de verschillende vervoermiddelen.

De geleidelijke verwezenlijking van het verplaatsingsplan zai
moeten gepaard gaan met een evaluatie van zijn uitwerking en dus
van het verloop van de verkeersdensiteiten op de verschillende wegen
(6 categorieen in kaart 6 van het GewOP).

Mag ik derhalve weten op weike plaatsen het Gewest geregeld
de verkeersdichtheid meet?

Worden de aldus verkregen gegevens openbaar gemaakt of zijn
zij op enigerlei wijze beschikbaar voor de raadsleden?

De heer Staatssecretaris weet hoeveel belang ik hecht aan de
verplaatsingen per fiets en zai dan ook begrijpen waarom ik wens te
weten hoe dit soort verplaatsingen wordt geteld. Zou hij mij meer
bepaald kunnen mededelen:
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- ou sont comptes les passages de cyclistes?

- des dispositifs automatiques pour vehicules les comptabilisent-
ils?

- si oui, les distingue-t-on?

- si non, quels autres modes de comptage sont-ils organises?

Les cyclistes choisissentd'autres parcours que les automobilistes.
Des lieux de comptage specifiques sont-ils des lors prevus, notam-
ment sur les itineraires cyclistes privilegies, repris en grande partie
dans les 19 itineraires cyclables repris au point 2.5.7.5. du docu-
ment «Mise en oeuvre» du PRD?

Reponse: Dans Ie cadre du suivi du trafic dans les agglomerations,
les services gestionnaires des routes ont mis en place des avant la
regionalisation du ministere des travaux publics un systeme de
comptage sur les autoroutes et voiries metropolitaines.

Ce systeme de comptage est essentiellement base dans la Region
de Bruxelles-Capitale sur des compteurs automatiques fixes en liai-
son avec un ordinateur central.

Ces compteurs automatiques utilisent des detecteurs a boucle
d'induction.

Us permettent notamment de determiner les intensites moyennes
journalieres pour une annee determinee et de discerner ainsi
1'evolution du trafic.

Les resultats sont repris annuellement par Ie ministere federal
des communications et de 1'infrastructure dans sa publication
«Recenseinent de la circulations Us sont aussi disponibles h
1'administration regionale (AED) qui peut egalement repondre a des
demandes ponctuelles de resultats de comptages.

A la suite d'un manque de credits d'entretien dont ont souffert
les boucles et detecteurs au cours des dernieres annees, les donnees
ne sont pas disponibles pour certalns postes. Ce probleme devrait
etre resolu d'une part, par 1'augmentation des credits d'entretien
quej'ai obtenue dans Ie cadre du budget 1996 et d'autre part, par la
mise en place d'un systeme d'analyse de trafic dans les tunnels
routiers pour lequel un appel d'offres general est en cours.

En ce qui concerne les deplacements ^ velo, il n'existe pas dans
la Region de dispositifs permettant de les compter automatiquement,
notamment dans la mesure ou il est techniquement difficile de realiser
pareil comptage.

Certaines possibilites pourraient s'ouvrir par les systemes de
comptages par camera.

A 1'heure actuelle, lorsqu'un besoin de comptages de velos se
fait sentir dans Ie cadre d'un projet particulier, il y est repondu par
un comptage manuel.

Lors de la mise en place de la politique cycliste dans la Region,
il sera opportun d'evaluer ses effets par des comptages reguliers qui
se feront manuellement dans un premier temps.

- op weike plaatsen het voorbijrijden van fietsers wordt geteld?

- worden zij geteld door middel van apparatuur die automatisch
de voertuigen telt?

- zo ja, wordt er een onderscheid gemaakt?

- zo niet, weike andere manieren om te tellen worden er geregeld?

De fietsers volgen andere wegen dan de autobestuurders. Zijn er
dan ook specifieke plaatsen waar tellingen worden uitgevoerd, met
name langs de trajecten die bij voorkeur door de fietsers worden
genomen en die grotendeels overeenstemmen met de 19 trajecten
vermeld in punt 2.5.7.5 van het document «Verwezenlijking» van
het GewOP?

Antwoord: Om de evolutie van het verkeer in de bebouwde
kommen te kunnen volgen hebben de wegbeherende instanties reeds
v66r de regionalisering van het Ministerie van Openbare Werken en
systeem in werking gesteld, waarbij tellingen kunnen worden verricht
op de autosnelwegen en de stedelijke wegen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest berust dit systeem hoofd-
zakelijk op vaste automatische telapparaten die verbonden zijn met
een centrale computer.

Deze telapparaten zijn voorzien van inductielusdetectoren.

Hiermee kunnen onder meer de gemiddelde dagintensiteiten voor
een bepaaldjaar worden vastgesteld en wordt aldus de evolutie van
het verkeer waargenomen.

Elkjaar publiceert het federale Ministerie van Verkeer en Infra-
structuur de uitkomsten in de uitgave «Verkeerstelling». Ze zijn
eveneens beschikbaar bij de gewestelijke Administratie (BUV), waar
mene bovendien terecht kan met gerichte aanvragen om tellings-
uitkomsten.

Als gevolg van een tekort, de laatstejaren, aan kredieten voor het
onderhoud van de lussen en detectoren, zijn geen gegevens meer
voorhanden voor bepaalde telposten. Dit zou moeten worden
verholpen, enerzijds, door de verhoging van de onderhoudskredieten,
die ik verkregen heb in het kader van de begroting 1996 en, anderzijds,
door het plaatsen van een systeem voor verkeersanalyse in de tun-
nels voor wegverkeer, waarvoor een procedure van algemene offerle-
aanvraag momenteel aan de gang is.

Wat de verplaatsingen per fiets betreft bestaan er in het Gewest
geen specifieke automatische telapparaten ondermeer omdat der-
gelijke tellingen technisch moeilijk te verrichten zijrim.

Tellingen door middel van cameratoestellen zouden nieuwe
mogelijkheden kunnen bieden.

Wanneer tellingen van fietsen noodzakelijk zijn in het raam van
een bepaald project, gebeurt dit thans manueel.

Bij de concrete uitvoering van het gewestelijk beleid voor fietsers
dient een evaluatie van de effecten te worden gemaakt door geregelde,
in eerste instantie manuele, tellingen.
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Question 11° 18 de Mme Evelyne Huytebroeck du 30 octobre
1995(Fr.):

Les travaiix sur les arteres regw/uiles forestoises.

L'incident du dep6t des dechets encombrants de la commune de
St-Gilles sur Ie terrain priv6 des Brasseries Wielemans a Forest
souleve une nouvelle fois Ie probleme de 1'amenagement du quartier.
En effet, alors qu'un contrat de quartier va permettre la renovation
des espaces publics au quartier Saint-Antoine tout proche, les envi-
rons directs des Brasseries sont toujours dans un etat deplorable.
Ainsi en va-t-il pour 1'avenue Wielemans-Ceuppens, defoncee et
quasi inutilisable, qui est de competence regionale.

D'autre arteres regionales forestoises connaissent des problemes
semblables.

Le Secretaire d'Etat peut-il des lors me dire si un programme est
prevu pour la refection:

- de 1'avenue Wielemans-Ceuppens;

- de la chaussee d'Alsemberg;

- de la chaussee de Neerstalle, et en ce qui concerne ce dernier
projet, les travaux du collecteur seront-ils bientot entrepris?

Quel est le calendrier prevu pour ces travaux?

Repoitse: J'ai 1'honneur de faire part a 1'honorable meinbre des
informations relatives aux trois arteres forestoises en question.

L'avenue Wielemans-Ceuppens est une voirie communale.

Dans le cadre des activites du groupe VICOM (amelioration de
lavitesse commerciale des transports en commun), 1'Administration
etudie actuellement le reamenagement de cet axe en collaboration
avec la commune. Les travaux ne sont pas encore programmes.

Quant a la chaussee d'Alsemberg, cette voirie a ete reprise par la
Region a la Province de Brabant en date du 1 er janvier 1995.

Mes services ont organise une adjudication publique le 7
decembre 1995 pour le reamenagement de cette voirie sur le territoire
de la commune de Forest.

Deux lots sont prevus:

Lot I : Place Albert-Rue Cervantes
Lot II: Rue Cervantes-Rue Vanderkindere

Ces travaux sont repris au budget 1995 et estimes a 100 MF. Us
pourraient debuter au cours du premier semestre 1996 apres
1'obtention du permis d'urbanisme.

Pour chaque lot, un delai d'execution de 60 jours ouvrables a ete
fixe. Apres adjudication, il sera examine avec 1'Administration
communale, la possibility de realiser les deux lots simultanement;
ceci afin de reduire la periode de nuisance pour les riverains.

Vraag nr. 18 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 30 oktober
1995 (Fr.):

De werken aim de gewestwegen in Vorst.

Het storten van hinderlijk afval door de gemeente Sint-Gillis op
het prive-terrein van de Brouwerij Wielemans in Vorst illustreert
eens te meer het probleem van de aanleg van deze buurt. Een
wijkcontract zai weliswaar toelaten de openbare ruiinten van de
naburige Sint-Antoniuswijk te renoveren, i-naar desalniettemin
bevindt de onmiddellijke omgeving van de brouwerij zich nog altijd
in belabberde toestand. Dit is ook het geval met de Wielemans-
Ceuppenslaan, zwaar beschadigd en haast onbruikbaar, die nochtans
onder de bevoegdheid van het Gewest ressorteert.

Andere gewestwegen in Vorst kampen met gelijksoortige pro-
blemen.

Kan de Staatssecretaris me bijgevolg zeggen ofer een programma
is opgesteld voor de heraanleg van:

- de Wielemans-Ceuppenslaan;

- de Alsembergsesteenweg;

- de Neerstalse Steenweg en zullen, wat deze laatste betreft, de
werken voor het verzamelbekken weldra aanvangen?

Welk tijdschema werd er voor deze werken opgesteld?

Antwoord: Ik heb de eer de volgende inlichtingen betreffende de
drie betrokken gewestelijke wegen te Vorst aan het geachte lid mede
te delen.

De Wielemans-Ceuppenslaan is een gemeenteweg.

In het kader van de activiteiten van de «VICOM-groep» (verbe-
tering van de commerciele snelheid van het openbaar vervoer), bestu-
deert de Administratie momenteel de heraanleg van die weg, in
samenwerking met de gemeente. De werken zijn nog niet geprogram-
meerd.

De Alsembergsesteenweg werd op 1 januari 1995 door het Gewest
overgenomen van de Provincie Brabant.

Mijn diensten hebben op 7 december 1995 een openbare aanbe-
steding gehouden voor de heraanleg van die weg op het grondgebied
van de Gemeente Vorst.

Erzijn twee percelen gepland:

Perceel I: Albertplein-Cervantesstraat
Perceel II: Cervantesstraat-Vanderkinderestraat

Voomoemde werken zijn in de begroting 1995 opgenomen en
worden geraamd op 100 MF. Zij zouden in het begin van de eerste
semester 1996, na de aflevering van de stedebouwkundige vergunning,
aangevat kunnen worden.

Voor iederperceel werd een uitvoeringstermijn van 60 werkdagen
vastgelegd. Na de aanbesteding zai, samen met het gemeentebestuur,
de mogelijk onderzocht worden om beide percelen gelijktijdig te
laten uitvoeren, teneinde de hinder voor de aanwonenden te beper-
ken.



370 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20janvier 1996 (n° 5)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 januari 1996 (nr. 5)

Enfin, la chaussee de Neerstalle, voirie communale necessite les
amenagements suivants:

- la pose d'un collecteur sur Ie territoire de la commune de Forest;

- Ie remplacement des rails de tram, par la STIB;

- des travaux de voiries et de trottoirs par la commune.

Mes services collaborent aux etudes de ces travaux.

II convient de souligner que les travaux de pose d'egout relevent
de la competence de 1'ARNE et de son ministre de tutelle charge de
1'environnement et de la politique de 1'eau.

Aan de Neerstalse Steenweg, een gemeenteweg, dienen de volgen-
de werken te worden uitgevoerd;

- plaatsen van een hoofdriool op het grondgebied van Vorst;

- vervanging van de tramsporen door de MIVB;

- werken aan de wegen en voetpaden door de gemeente.

Mijn diensten verlenen hun medewerking aan de studies betref-
fende die werken.

Er dient opgemerkt dat de aanleg van rioleringen tot de bevoegd-
heid behoort van het BNHL en van zijn voogdijminister belast met
Leefmilieu en Waterbeleid.

Question n° 21 de M. Walter Vandenbossche du 23 novenibre
1995 (N.):

Egalite des chances pour lesfemmes.

Le ministre pourrait-il repondre a la question suivante:

En general, les femmes sont bien representees sur le marche du
travail. Toutefois, elles occupent moins souvent des fonctions diri-
geantes alors que, pour 1'exemple, cela est important.

1. Combien d'hommes/de femmes travaillent au cabinet du ministre
et quelles fonctions occupent-ils/elles?

2. Existe-t-il, pour les services administratifs qui relevent de la
competence du ministre, des donnees sur la repartition hommes/
femmes pour les differents niveaux? Ou peut-on consulter ces
donnees?

3. Y a-t-il, dans ces services, des groupes de travail ou des personnes .
qui assurent le suivi de la politique d'egalite des chances? Si tel
est le cas, des actions ont-elles deja ete menees et quel en a ete le
resultal. Si tel n'est pas le cas, pourquoi et existe-t-il des plans
concrets en la matiere?

Reponse:

1. Metre cabinet a precede a 1'engagement de neuf femmes sur un
total de vingt personnes. Elles occupent les fonctions les plus
diverses. A titre d'exemple on peut citer les fonctions suivantes:
attachee de presse, attachee budgetaire, secretaire de cabinet,
secretaire de direction, redacteurs, hotesses, telephonistes,
indicateurs,...

2. Des statistiques sur la repartition des emplois entre hommes et
femmes ont ete etablies au niveau du Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale par le Service IRIS-INFO. De telles statis-
tiques n'ont pas ete efablies au niveau de notre administration
(AED).

3. II existe au niveau du ministere de la Region de Bruxelles-Capitale
une commission d'accompagnement en matiere d'egalite des
chance;; entre les hommes et les femmes. Notre administration,
1'AED delegue a ce comite trois personnes afm de participer au
travail de cette commission.

Vraag nr. 21 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23
novemberl995(N.):

Vrouwen - Gelijke kansen.

Kan de heer minister antwoorden op volgende vragen:

In het algemeen zijn vrouwen goed vertegenwoordigd op de
arbeidsmarkt. Ze bekleden echter minder leidende functies. Omwille
van de voorbeeldfunctie is dit nochtans belangrijk.

1. Hoeveel mannen/vrouwen werken er op het kabinet van de minis-
ter en weike functies vervullen ze?

2. Bestaan er, voorde administratieve diensten die onder de bevoegd-
heid van de minister vallen, gegevens inzake de verdeling inannen/
vrouwen op de verschillende niveaus? Waar kunnen die gegevens
geraadpleegd worden?

3. Zijn er in die diensten werkgroepen ofpersonen aangewezen die
het gelijke-kansenbeleid opvolgen? Zoja, zijn er al acties gevoerd
en wat is het resultaat ervan? Zo neen, waarom niet en bestaan er
concrete plannen terzake?

Antwoord:

Op ons kabinet zijn 9 van de 20 personeelsleden vrouwen. Zij
bekleden de meest diverse functies. Bij wijze van voorbeeld
kunnen de volgende functies genoemd worden: persattache,
begrotingsattache, kabinetssecretaresse, directiesecretaressen,
opstellers, hostessen, telefonisten, aangestelde voor de agenda,...

2. Bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werdcn
door de Dienst IRIS-INFO statistieken opgesteld over de verdeling
van de betrekkingen tussen mannen en vrouwen. Dergelijke
statistieken werden niet opgesteld met betrekking tot ons Bestuur
(BUY).

3. Bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
een begeleidingscommissie opgericht inzake gelijke kansen voor
mannen en vrouwen. Van ons Bestuur, het BUY, zijn bij die
commissie 3 personen afgevaardigd om deel te nemen aan de
werkzaamheden ervan.
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Question n° 25 de Mme Brigitte Grouwels du 28 novembre
1995 (N.):

Personnel employe tin cabinet.

Veuillez me communiquer pour votre cabinet:

1. Ie nombre de personnes employees (membres de cabinet, per-
sonnel d'execution, personnel auxiliaire, chauffeurs, experts, et
autres);

2. Veuillez me communiquer pour chacun d'entre eux:

a) lesexe;
b) la nationalite;
c) eventuellement: les Beiges d'origine etrangere;
d) les grades et baremes;
e) !e role linguistique: F ou N.

Reponse: La composition de mon cabinet est en tout point
conforme aux articles 4 et 5 de 1 'arrete du gouvemement de la Region
de Bruxelles-Capitale date du 5 juillet 1995 determinant la compo-
sition et Ie fonctionnement des cabinets des membres du
gouvemement regional de Bruxeiles-Capitale et des secretaires d'Etat
regionaux.

Mon cabinet a precede a 1'engagement de vingt personnes dont
neuffemmes.

Tous les membres du cabinet sont de nationalite beige.

Les grades et les baremes sont conformes a 1'arrete du gouver-
nement de la Region de Bruxelles-Capitale date du 5 juillet 1995
determinant la composition et Ie fonctionnement des cabinets des
membres du gouvemement regional de Bruxelles-Capitale et des
secretaires d'Etat regionaux.

Parmi les vingt personnes qui composent mon cabinet, trois
personnes sont neerlandophones et cinq autres bilingues.

Vraag nr. 25 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 28 november
1995 (N.):

Personeel tewerkgesteldin het kabinet,

Gelieve per kabinet mee te delen:

1. Het aantal personeelsleden dat er tewerkgesteld is (kabinetsleden,
uitvoeringspersoneel, hulppersoneel, chauffeurs, deskundigen,
en andere);

2. Gelieve telkenmale te vermelden:

a) hetgeslacht;
b) de nationaliteit;
c) eventueel: Belgen van buitenlandse oorsprong;
d) graden en barema's;
e) NederlandseofFransetaalrol.

Antwoord: De samenstelling van ming kabinet stemt, op ieder
punt, overeen met de artikelen 4 en 5 van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 1995 tot vaststelling van de
samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de gewestelijke Staats-
secretarissen.

Mijn kabinet heeft 20 personen in dienst genomen, onder wie 9
vrouwen.

Al de kabinetsleden hebben de Belgische nationaliteit.

De graden en weddeschalen stemmen overeen met het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 1995 tot vast-
stelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de
leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de gewes-
telijke Staatssecretarissen.

Van de 20 personen die mijn kabinet vormen, zijn er 3 Neder-
landstaligen 5 anderen zijn tweetalig.

Question 11° 26 de M. Georges Desir du 5 decembre 1995 (Fr.):

Composition du cabinet ntlnisferiel.

L'honorable ministre voudrait-il me faire savoir combien de
membres de son cabinet sont domicilies:

- dans la Region de Bruxelles-Capitale?

- dans la Region wallonne?

- dans la Region flamande?

Reponse: Sur un total de vingt personnes, douze membres de
mon cabinet sont domicilies en Region de Bruxelles-Capitale, cinq
membres de mon cabinet sont domicilies en Region wallonne et
trois membres de mon cabinet sont domiciliees en Region flamande.

Par ailleurs, nous aliens proceder, en debut d'annee 1996, a
1'engagement d'une personne supplementaire qui est domiciliee en
Region de Bruxelles-Capitale.

Vraag nr. 26 van de heer Georges Desir d.d. 5 december 1995
(Fr.):

Sainenstelling van het ministerieel kabinet.

Zou de heer minister mij kunnen mededelen hoeveel leden van
zijn kabinet woonachtig zijn:

- in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- in het Waalse Gewest?

- in het Vlaamse Gewest?

Antwoord: Op een totaal van 20 personen hebben 12 perso-
neelsleden van mijn kabinet hun woonplaats in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, zijn 5 van mijn kabinetsleden woonachtig in het
Waalse Gewest en wonen 3 van mijn kabinetsleden in het Vlaamse
Gewest.

Daamaast zullen wij, begin 1996, een bijkomend persoon in
dienst nemen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
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Question n° 31 de M. Denis Grimberghs du 15 decembre 1995
(Fr.):

Rembowsemcntdes dctachements dans les cabinets niinisteriels
an port de Bruxelles.

L'article 45 du contrat de gestion liant la Societe du Port et la
Region de Bruxelles-Capitale conclu Ie 23 decembre 1994 pour une
periode de 5 ans prevoit que les agents du Port de Bruxelles peuvent
etre detaches dans un cabinet ministeriel dans les conditions
suivantes: que Ie cabinet ministeriel aupres duquel Ie ou les fonc-
tionnaires sont detaches s'engage a rembourser Ie Port de Bruxelles
tous les traitements, pecules, primes et avantages accessoires payes
par Ie Port de Bruxelles au(x) fonctionnaire(s) detache(s), ainsi que
les charges patronales et sociales y afferentes.

II semble, et les documents transmis en annexe du rapport sur Ie
budget 1996 en attestent, que Ie gouvernement ait decide de ne plus
rembourser les traitements a la Societe du Port.

Le ministre peut-il indiquer quelle forme juridique Ie gouver-
nement entend-il donner a ce revirement dans 1'attitude du gouver-
nement?

Va-t-on amender le contrat de gestion sur ce point?

Le ministre peut-il preciser quels sont les montants en cause, les
cabinets niinisteriels concernes et les decisions prises par la Societe
du Port pour pourvoir au remplacement des personnes detachees
dans les cabinets?

Reponse:

1. Conformement a 1'article 2 de 1'arrrete du gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale du 28 septembre 1995 modifiant
1'arrete du gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale du 5
juillet 1995 determinant la composition et le fonctionnement des
cabinets des membres du gouvernement regional de Bruxelles-
Capitale et des secretaires d'Etat, le Port de Bruxelles etant
range dans la categoric des pararegionaux de type B, «la
remuneration desdits membres reste a charge du budget de
1'autorite administrative qui donne 1'autorisation de leur detache-
ment».

Par consequent, le cabinet beneficiant du detachement ne doit en
aucun cas rembourser les traitements des agents du Port de
Bruxelles qui sont detaches dans un cabinet ministeriel.

2. L'article 45 du contrat de gestion entre la Region de Bruxelles-
Capitale et le Port de Bruxelles doit etre renegocie.

3. II n'y a qu'un seui agent du Port de Bruxelles qui a etc detache
dans un cabinet ministeriel.

Le cabinet ministeriel concerne est le cabinet de Monsieur Jos
Chabert, ministre charge des finances, du budget, des relations
exterieures etde 1'economie.

Le fonctionnement de la Societe du Port reste assure dans le
respect des statuts de cet organisme.

Vraag nr. 31 van de heer Denis Grimberghs d.d. 15 december
1995 (Fr.):

Terugbetaling aan de Haven vim Brussel van de detacheringen
naar inlnisterlele kabinetten.

Krachtens artikel 45 van de beheerovereenkomst die op 23 decem-
ber 1994 voor een termijn van 5 jaar tussen de Havenmaatschappij
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd gesloten, kunnen de
personeelsleden van de Haven van Brussel onder volgende voor-
waarden naar een ministerieel kabinet worden gedetacheerd: het
ministerieel kabinet waarheen personeel wordt gedetacheerd, ver-
bindt zich ertoe de Haven van Brussel alle wedden, vakantiegelden
en bijkomende voordelen die de Haven van Brussel aan het gede-
tacheerd pesoneel uitbetaalt, alsook de desbetreffende patronale en
sociale lasten, terug te betalen.

Naar verluidt heefl de Regering beslist de Haven van Brussel de
wedden niet meer terug te betalen. Dit wordt trouwens bevestigd
door de bijiagen bij het verslag over de begroting 1996.

Kan de minister mij mededelen welkejuridische vorm de Regering
aan deze ommekeer in haar houding wil geven?

Zai de beheeroverneenkomst dienaangaande worden aangepast?

Kan de minister preciseren over weike bedragen het gaat, weike
ministeriele kabinetten hierbij betrokken zijn en weike beslissingen
de Havenmaatschappij heefl: genomen om de personen die naar de
kabinetten werden gedetacheerd te vervangen?

Antwoord:

1. Artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 28 September 1995, tot wijziging van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5juli 1995 tot
vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten
van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van
de gewestelljke Staatssecretarissen bepaalt met betrekking tot
de personeelsleden van paragewestelijke instellingen van cate-
gorie B, waartoe ook de Haven van Brussel behoort: «De
bezoldigingen van bedoelde personeelsleden blijft ten laste van
de begroting van de administratieve overheid die de detachering
toestaato.

Bijgevolg dient het kabinet dat de detachering verkreeg geenszins
de bezoldigingen terug te betalen van de personeelsleden van de
Haven van Brussel die bij een ministerieel kabinet getetacheerd
zijn.

2. Over artikel 45 van het beheercontract gesloten tussen het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel dient
opnieuw te worden onderhandeld.

3. Slechts een enkel personeelslid van de Haven van Brussel werd
gedetacheerd bij een ministerieel kabinet.

Het betrokken ministerieel kabinet is het kabinet van de heer Jos
Chabert, Minister belast met Financien, Begroting, Externe
Betrekkingen en Economic.

De werking van de Vennootschap van de Haven blijfl verzekerd,
met inachtneming van de statuten van die instelling.
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Question n° 35 de M. Robert Garcia du 10 janvier 1996 (N.):

Ignorance du newlaiidals par les porte-parole et les attaches de
presse.

Les redactions regionales bruxelloises de langue neerlandaise se
plaignent (selon moi a juste litre) que bon nombre (sinon la plupart)
des porte-parole et/ou attaches de presse de nos ministres bruxellois
ne connaissent pas Ie neerlandais ou ne veulent pas Ie parler. Lorsque
les journalistes neerlandophones ne passent pas eux-memes au
francais, Ie dialogue est pratiquement impossible. II n'est pas rare
que les communiques et les invitations soient rediges exclusivement
en francais et il arrive que 1'on oublie d'inviter, volontairement ou
involontairement, la presse neerlandophone a des conferences de
presse. II est done plus difficile a la presse bruxelloise neerlandophone
d'obtenir des informations ce qui n'est pas sans consequences pour
1'information destinee aux habitants neerlandophones de Bruxelles.

II ne me revient evidemment pas d'intervenir dans Ie choix des
porte-parole ou des attaches de presse ni d'inflechir la politique
menee a 1'egard de la presse; il me semble toutefois evident que pour
etre porte-parole (au niveau local ou regional) d'un mandataire dans
la Region bilingue de Bruxelles-Capitale, il faut connaltre les deux
langues officielles du pays. D'ailleurs, il s'agit d'une forme ele-
mentaire de courtoisie et de respect a 1'egard du journaliste neer-
landophone.

Les ministres et les secretaires d'Etat peuvent-ils m'informerde
ce qu'ils comptent faire pour remedier, dans 1'avenir, a ces manque-
ments regrettables a 1'egard de la presse neerlandophone?

Reponse: Commeje 1'ai deja ecrit dans ma reponse a la question
parlementaire de Madame Grouwels (question parlementaire n°
25), trois membres de mon cabinet sont neerlandophones et cinq
autres bilingues. Par ailleurs, j'ai engage debut janvier un membre
neerlandophone supplementaire.

Je puis done assurer que Ie service d'accueil de mon cabinet est
parfaitement bilingue et que les collaborateurs et membres du cabi-
net qui sont en relation avec 1'exterieur sont generalement bilingues.

En ce qui conceme les relations avec lapresseJ'ai impose a mon
service «presse», des mon entree en fonction, que toutes communi-
cations a la presse soient rediges dans les deux langues nationales.

J'ai en outre personnellement veille a ce que la presse neerlando-
phone soit normalement representee lors de mes conferences de
presse.

Je puis en tous cas vous assurer que, dans Ie cadre de mon
cabinet de secretaire d'Etat, je continuerai a tout mettre en ceuvre
pour repondre aux attentes de la presse, qu'elle soit francophone ou
neerlandophone.

Vraag nr. 35 van de heer Robert Garcia d.d. 10 januari 1996
(N.):

Nederlanilsonkuitdigheiil van woordvoerders enpersattaches.

De Nederlandstalige regionale redacties Brussel klagen (in mijn
ogen zeer terecht) over het feit dat vele, zoniet de ineeste, woord-
voerders en/of persattaches van onze regionale Brusselse Ministers
Nederlandsonkundig ofNederlandsonwillig zijn. Wanneer de Neder-
landstalige joumalisten niet zeifoverschakelen naar het Frans is een
dialoog praktisch onmogelijk. Communiques en uitnodigingen worden
niet zeiden enkel in het Frans opgesteld en het gebeurt dat men de
Nederlandstalige pers vergeet, gewild ofongewild, uit te nodigen op
persconferenties. Dat bemoeilijkt de nieuwsgaring voor de Neder-
landstalige pers in Brussel, hetgene op het stuk van «Nieuwsver-
slaggeving» ook gevolgen heeft voor de Nederlandstalige inwoners
in Brussel.

Uiteraard heb ik geen enkel zeggenschap in de keuze van woord-
voerders ofpersattaches, noch in het gevoerde beleid ten aanzien
van de pers, toch lijkt het mij vanzelfsprekend dat zij die in het
tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest als woordvoerder van
een mandataris actiefzijn (regionaal oflokaal) minstens de twee
landstalen machtig zijn. Dat is trouwens een elementaire vorm van
beleefdheid en respect voor de Nederlandstalige journalist.

Kunnen de heren ministers en staatssecretarissen mij medelen
weike nun intenties zijn om in de toekomst aan deze spijtige
tekortkomingen ten aanzien van de Nederlandstalige pers te ver-
helpen?

Antwoord: Zoals ik reeds schreef in mijn antwoord op de
parlementaire vraag van Mevrouw Grouwels (parlementaire vraag
nr. 25) zijn drie ledenvan mijn kabinetNederlandstalig en vijfanderen
tweetalig. Bovendien heb ik begin januari een bijkomend Neder-
landstalig kabinetslid in dienst genomen.

Ik kan dan ook de verzekering geven dat de onthaaldienst van
mijn kabinet perfect tweetalig is en datde kabinetsmedewerkers en
-leden die met de buitenwereld in contact staan, doorgaans tweetalig
zijn.

Wat de betrekkingen met de pers betrefl, heb ik mijn «persdienst»
bij mijn aantreding verplicht al de persmededelingen in de twee
landstalen op te stellen.

Daarnaast heb ik er persoonlijk op toegezien dat de Nederlands-
talige pers normaal vertegenwoordigd is op mijn persconferenties.

In ieder geval kan ik u verzekeren dat ik, in het kader van mijn
kabinet van staatssecretaris, alles zai blijven in het werk stellen om
te beantwoorden aan de verwachtingen van de pers, ongeacht of zij
Franstalig dan wel Nederlandstalig is.
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Secretaire d'Etat adjoint an Ministre
de 1'Economie, des Finances, du Budget,

de 1'Energie et des Relations exterieures et
an Ministre de la Fonction publique,

du Commerce exterieur, de la Recherche
scientifique, de la Lutte centre 1'Incendie et

de 1'Aide medicale urgente

Question n° 7 de M. Andre Drouart du 5 octobre 1995 (Fr.);

Coupwes de gaz ct d'electricite.

J'ai pu lire dernierement dans la presse que les Bruxellois ontde
plus en plus de mal a payer leurs factures de gaz et d'electricite. II
en resulte que les rappels s'accumulent et que des coupures sont
effectuees. Or line ordonnance prevoit qu'un approvisionnement
minimum est garanti pour la fourniture d'electricite. Malheu-
reusement, en ce qui concerne Ie gaz, malgre differentes initiatives
parlementaires, aucun texte legislatifn'a ete vote au Conseil regional.
Ceci est d'autant plus regrettable qu'il se confirme que les distri-
buteurs d'electricite qui sont aussi dans 17 communes distributeurs
de gaz aupres des consommateurs, exercent des pressions sur ceux-
ci pour la fermeture du gaz afin de recevoir leur facture d'electricite.

Monsieur Ie ministre pourrait-il m'informer du nombre de
coupures de gaz et d'electricile par communes et ce par mois pour
les deux dernieres annees.

Reponse coinplementaire: En reponse a sa question ecrite,
j'informe 1'honorable depute, que des plaintes, quant aux pratiques
des fournisseurs d'electricite pour la Region de Bruxelles-Capitale,
m'ont ete transmises.

Dans sa mise en demeure, suite au non-paiement de la facture
d'electricite, Silbelgaz inentionnait en effet que «la coupure peut
etre evitee a condition de placer un limitateur de puissance aux frais
de 1.359F».

Ceci est en contradiction avec 1'ordonnance relative au droit a la
fourniture minimale d'electricite, qui interdit la coupure, saufapres
decision dujuge, et qui specific a 1'article 7 que «les frais reels de
placement et d'enlevement du limiteur de puissance sont a charge
de 1'entreprise d'electricite».

Des lorsJ'ai de suite exige la modification du texte de la mise en
demeure de la direction d'Electrabel.

Celle-ci a reconnu son erreur et m'a promis, d'une part, d'adapter
Ie lexte en question et, d'autre part, de mettre un dispositif de
controle pour eviter une telle erreur a 1'avenir.

Je tiens egalement a rappeler que, depuis Ie mois de septembre
1994, plus aucune coupure d'electricite n'a ete effectuee, suite a
1'entree en vigueur de la modification a 1 'ordonnance susmentionnee.

Pour ce qui est des coupures de 1'approvisionnement en gazJe
joins en annexe les chiffrcs par mois pour les deux dernieres annees.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Economic, Fmancien, Begroting,

Energie en Externe Betrekkingen en
aan de Minister belast met Openbaar Ambt,

Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk
Onderzoek, Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 7 van de heer Andre Drouart d.d. 5 oktober 1995
(Fr.):

Het afsluiten van gas en elekriciteit.

Onlangs las ik in de pers dat de Brusselaars het alsmaar moeilijker
hebben om hun gas- en elektriciteitsrekeningen te betalen. Daaruit
vioeit voort dat de aanmaningen zich opstapelen en dat de toevoer
wordt afgesloten. Er bestaat nochtans een ordonnantie die een
minimale levering van elektriciteit waarborg.t. Wat de gaslevering
betreft, heeft de Hoofdstedelijke Raad, ondanks verscheidene parle-
mentaire initiatieven, echtergeen enkele wettekst goedgekeurd. Dit
valt des te meer te betreuren daar de elektriciteitsdistributeurs, die
in 17 gemeenten ook het gas verdelen, druk op de gerneenten uit-
oefenen om de gastoevoerafte sluiten en aldus hun elektriciteits-
factuur betaald te zien.

Zou de heer minister me kunnen zeggen hoe vaak elektriciteit en
gas werden afgesloten, per gemeente en per maand gedurende de
jongstetweejaar?

Bijkomend antwoord: In antwoord op zijn schriflelijke vraag,
heb ik de eer het geachte raadslid mee te delen dat ik klachten ont-
vangen heb aangaande de praktijken van de elektriciteitsverdelers
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij niet-betaling van de elektriciteitsfaktuur vermeldde Sibelgas
in zijn ingebrekestelling inderdaad dat «de afsluiting kan vermeden
worden, mits plaatsing van een vermogenbeperker voor de prijs van
1.359fr.».

Deze vermelding is in tegenspraak met de ordonnantie met
betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit.
Die verbiedt niet alleen het afsluiten, tenzij bij rechterlijke bcslissing,
maar bepaalt in artikel 7 dat «de reele kosten voor het plaatsen en
wegnemen van de vermogenbeperker, ten laste vallen van het
elektriciteitsbedrijf».

Daarom heb ik onmiddellijk van de directie van Electrabel de
wijziging van de tekstvan de ingebrekestelling geeist.

Deze heeft haar fout toegegeven en mij beloofd, enerzijds, de
desbetreffende tekst aan te passen en, anderzijds, een controle-
mechanisme in te bouwen om in de toekomst dergelijke vergissing te
vermijden.

Ik wens er tevens aan te herinneren dat geen enkele schorsing van
elektriciteitslevering meer werd doorgevoerd sinds September 1994,
ten gevolge van het ingaan van de wijziging aan de hogervermelde
ordonnantie.

Wat de schorsingen voor de levering van gas betreft, voeg ik als
bijiage de cijfers per maand voorde voorbije tweejaar.
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1994
Statistiques limitation fourniture de gaz

Mois Coupures

Janvier 628
Fevrier 328
Mars 706
Avril 492
Mai 395
Juin 620
Juillet 340
Aout 434
Septembre 507
Octobre 495
Novembre 411
Decembre 212

1995
Statistiques limitation fourniture de gaz

Mois Coupures

Janvier 580
Fevrier 601
Mars 627
Avril 312
Mai 222
Juin 84
Juillet 86
Aout 156
Septembre 356
Octobre 0
Novembre 0
Decembre 0

Question n° 9 de M. Stepliane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.):

Apport de subsides ties Communautes europeennes.

Pour la plupart des matieres gerees par les ministres et les
secretaires d'Etat de la Region de Bruxelles-Capitale, il est possible
d'avoir recours - sous certaines conditions - a des subsides
specifiques de Fonds et de Programmes des Communautes euro-
peennes.

Je souhaiterais que Monsieur Ie ministre me donne les rensei-
gnements suivants:

1. A quels Fonds et Programmes europeens avez-vous eu recours
en vue d'une subvention eventuelle en 1995? Pourriez-vous
mentionner, par Fonds et/ouProgramme, quel est 1'initiative ou
Ie projet qui a ete introduit et quel est Ie montant du subside
demande?

2. Quels sont les Ponds et/ou Programmes europeens qui ont subsidie
des initiatives et projets bruxellois en 1994?

Reponse: En reponse a sa question ecriteJ'informe 1'honorable
depute, qu'aucun subside n'a ete obtenu de 1'Union europeenne en
1995 pour des projets dans Ie domaine de 1'energie.

1994
Statistieken beperking gaslevering

Maand Schorsingen

Januari 628
Februari 328
Maart 706
April 492
Mei 395
Juni 620
Juli 340
Augustus 434
September 507
Oktober 495
November 411
December 212

1995
Statistieken beperking gaslevering

Maand Schorsingen

Januari 580
Februari 601
Maart 627
April 312
Mei . 222
Juni 84
Juli 86
Augustus 156
September 356
Oktober 0
November 0
December 0

Vraag nr. 9 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Subsidies van deEiiropese Geineenschap.

Voor de meeste aangelegenheden waarvoor de ministers en de
staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd
zijn, kunnen zij - onder bepaalde voorwaarden - een beroep doen
op bijzondere subsidies van Fondsen en Programma's van de Euro-
pese Gemeenschap.

Graag had ik van de minister volgende inlichtingen verkregen:

1. Op weike Fondsen en Programma's heeft u in 1995 een beroep
gedaan met het oog op een eventuele subsidie? Kan u, per Pro-
gramma en/of per Fonds, vermelden welk initiatief of project
werd ingediend en wat het bedrag is van de gevraagde subsidie?

2. Welke-Europeses Fondsen en/of Programma's in 1994 subsidies
hebben gegeven voor Brusselse initiatieven ofprojecten?

Antwoord: In antwoord op zijn schriftelijke vraag, meld ik het
eerbiedwaardig lid, dat er in 1995 geen toelagen van de Europese
Unie bekomen werden voorprojecten in verband met energie.
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Une possibility de projet, dans Ie cadre du programme PHARE
et avec la participation des villes de Berlin et de Prague, n'a pas
abouti, suite au changement de majorite a Prague. Le nouveau college
a decide de ne plus participer au projet prevu d'utilisation rationnelle
de I'energie.

Pour 1'annee 1994 un subside de 777.602 BEP, soit 35% du
montant total du projet, a ete obtenu via le programme SAVE pour
des activites d'information et de formation dans le cadre de
1'utilisation rationnelle de I'energie par 1'association momentanee
"Guichetde 1'Energie de la Region de Bruxelles-Capitale/Energium
2000".

Een mogelijk project, in net kader van het PHARE-prgramma
samen met de steden Berlijn en Praag, werd stopgezet, nadat in de
stad Praag een nieuw bestuur aantrad en dit meldde niet meer
ge'mteresseerd te zijn in het project van rationed energiegebruik.

Voor hetjaar 1994 werd een toelage van 777.602 fr., zijnde 35%
van het totale bedrag van het project, togekend via het SAVE-
programma voor infbrmatie- en opieidingsactiviteiten in verband
met rationeel energiegebruik door de tijdelijke vereniging
"Energieloket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Energium
2000".

Question 11° 11 de M. Georges Desir du 5 decembre 1995 (Fr.):

Composition du cabinet ministerlel.

L'honorable ministre voudrait-il me faire savoir combien de
membres de son cabinet sont domicilies:

- dans la Region de Bruxelles-Capitale?

- dans la Region wallonne?

- dans la Region flaniande?

Reponse:

Nombre de membres du cabinet ayant leur domicile dans la Region
de Bruxelles-Capitale: 10.

Nombre de membres du cabinet ayant leur domicile dans la Region
flamande: 10.

Nombre de membres du cabinet ayant leur domicile dans la Region
wallonne: 0.

Vraag nr. 11 van de heer Georges Desir d.d. 5 december 1995
(Fr.):

Samenstelling van het ministerieel kabinet.

Zou de heer minister mij kunnen mededelen hoeveel leden van
zijn kabinet woonachtig zijn:

- in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- in het Waalse Gewest?

- in het Vlaamse Gewest?

Antwoord:

Aantal leden van het kabinet woonachtig in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest: 10.

Aantal leden van het kabinet woonachtig in het Vlaamse Ge-
west: 10.

Aantal leden van het kabinet woonachtig in het Waalse Ge-
west: 0.

Question n° 12 de M. Andre Drouart du 5 decembre 1995 (Fr.):

Respect de I'ordonnance du 11 juillet 1991 relative ait droll a
lafoiimitisre minimale d'electricite.

Notre Conseil est depuis sa creation tres attentifa la proble-
matique des coupures d'eau et d'energie primaire (electricite et gaz),
coupures effectuees aupres des habitants les plus demunis de notre
ville. Meme si un travail legislatifreste a faire, particulierement par
rapport a la problematique des coupures de gaz, il taut souligner
1'importance des mesures qui ont ete votees en cette matiere, dont
plusieurs suite a des initiatives parlementaires.

L'objet de ma question est d'attirer 1'attention du ministre sur
une pratique des societes de distribution d'electricite qui semblent
ne pas respecter 1'article 7 de I'ordonnance du 11 juillet 1991 rela-
tive au droit a la fourniture d'electricite, article modifie par
I'ordonnance de juillet 94.

Vraag nr. 12 van de heer Andre Drouart d.d. 5 december 1995
(Fr.):

Naleven van de ordonnantie van I I juli 1991 met betrekking
tot het recht op een iiunimumlevering van elektricitelt.

Reeds van bij zijn oprichting is de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad erg begaan met het probleem van het afsnijden van water en
basisenergie (elektriciteit en gas) bij de armste inwoners van onze
stad. Heel wat wetgevend werk moet nog worden verricht, in het
bijzonder inzake het prbleem van het afsluiten van gas. Toch dient
te worden gewezen op het belang van de maatregelen die in verband
met het afsluiten werden goedgekeurd, dikwijis op initiatiefvan de
parlementsleden.

Met deze vraag wens ik de aandacht van de minister te vestigen
op een handelwijze van de maatschappijen voor elektriciteils-
verdeling, die artikel 7 van de ordonnantie van 11 juli 1991 met
betrekking tot het recht op een mimmumlevering van elektriciteit,
dat werd gewijzigd door de ordonnantie van juli 1994, niet blijken
na te leven.
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11 me revient que les societes exigent un engagement ecrit a payer
une somme forfaitaire de 1.359 F pour Ie placement et 1'enlevement
du limiteur de puissance a 6 amperes. Cette mesure me semble etre
en complete contradiction avec Ie texte legislatif.

Monsieur ie ministre peut-il me confirmer mon analyse? A-t-il
eu connaissance de situations similaires?

Quelles mesures a-t-il prises afin de faire respecter 1'ordonnance
par des societes monopolistiques qui doivent assumer un service
indispensable pour assurer la dignite humaine de ces personnes?

Reponse: En reponse a sa question ecrite, j 'informe 1 'honorable
depute, que des plaintes, quant aux pratiques des foumisseurs
d'electricite pour la Region de Bruxelles-Capitale, m'ont ete
transmises.

Dans sa mise en demeure, suite au non-paiement de la facture
d'electricite, Sibelgaz mentionnait en effet que "la coupure peut
etre evitee a condition de placer un limitateur de puissance aux frais
del.359 F".

Ceci est en contradiction avec 1'ordonnance relative au droit a la
foumiture minimale d'electricite, qui interdit la coupure, saufapres
decision dujuge, et qui specific a 1'article 7 que "les frais reels de
placement et d'enlevement du limiteur de puissance sont a charge
de 1'entreprise d'electricite".

Des lors, j 'ai de suite exige la modification du texte de la mise en
demeure de la direction d'Electrabel.

Celle-ci a reconnu son erreur et m'a promis, d'une part, d'adapter
Ie texte en question et, d'autre part, de mettre un dispositif de
controle pour eviter une telle erreur a 1'avenir.

Je tiens egalement a rappeler que, depuis Ie mois de septembre
1994, plus aucune coupure d'electricite n'a ete effectuee, suite a
1'entree en vigueur de la modification a 1'ordonnance susmentionnee.

Ik heb vernomen dat de maatschappijen in een schriftelijke
verbintenis met de klant vaststellen dat er forfaitair 1.359 fr. moet
worden betaald voor het plaatsen en het verwijderen van de
vermogensbeperker tot 6 ampere. Dit is volgens mij strijdig met de
wettekst.

Kan de minister mijn zienswijze bevestigen? Werd hij in kennis
gesteld van gelijkaardige situaties?

Weike maatregelen heefthij genomen om deze monopolistische
maatschappijen, die een dienst moeten verlenen die onontbeerlijk is
om de menselijke waardigheid van deze personen te waarborgen, te
verplichten de ordonnantie in acht te nemen?

Antwoord: In antwoord op zijn schriftelijke vraag, heb ik de eer
het geachte raadslid mee te delen dat ik klachten ontvangen heb
aangaande de praktijken van de elektriciteitsverdelers voor het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij niet-betaling van de elektriciteitsfaktuur vermeldde Sibelgas
in zijn ingebrekestelling inderdaad dat "de afsluiting kan vermeden
worden, mits plaatsing van een vermogenbeperker voor de prijs van
1.359fr.".

Deze vermelding is in tegenspraak met de ordonnantie met
betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit.
Die verbiedt niet alleen het afsluiten, tenzij bij rechterlijke beslissing,
maar bepaalt in artikel 7 dat "de reele kosten voor het plaatsen en
wegnemen van de vermogenbeperker, ten laste vallen van het
elektriciteitsbedrijf".

Daarom heb ik onmiddellijk van de directie van Electrabel de
wijziging van de tekst van de ingebrekestelling geeist.

Deze heeft haar tout toegegeven en mij beloofd, enerzijds, de
desbetreffende tekst aan te passen en, anderzijds, een controle-
mechanisme in te bouwen om in de toekomst dergelijke vergissing te
vermijden.

Ik wens er tevens aan te herinneren dat geen enkele schorsing van
elektriciteitslevering meer werd doorgevoerd sinds September 1994,
ten gevolge van het ingaan van de wijziging aan de hogervermelde
ordonnantie.

Question n° 13 de M. Francois Roelants du Vivier du
8 dOcembre 1995 (Fr.);

Regime d 'aidesfiivorisant I'utilisation d 'energies renouvelables.

En reponse a ma question ecrite n° 113 posee lors de la premiere
legislature du Conseil, Monsieur Ie secretaire d'Etat avait indique
qu'il ferait «bientot» une proposition au ministre de 1'economie
«visant une initiative semblable a celle de la Region wallonne etce
dans les limites budgetaires».

Vraag nr. 13 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 8
decemberl995(Fr.):

Steunregeling ter bevordering van hetgebrulk van hernieuw-
bare energie.

Op mijn vraag nr. 113 die ik tijdens de eerste zittingsperiode heb
gesteld, had de staatssecretaris geantwoord dat hij eerlang aan de
Minister van Economic een voorstel zou doen om binnen de perken
van de begroting een soortgelijk initiatiefte nemen als dat van het
Waalse Gewest.
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Pour rappel, en janvier 1994, la Commission europeenne avait
autorise la Region wallonne a mettre en oeuvre un regime d'aides aux
investissernents favorisant 1'utilisation d'energies renouvelables.

Monsieur Ie secretaire d'Etat peut-il me faire savoir s'il a, et
quand, fait la proposition dont mention plus haut au ministre de
1'economie et, sinon, a quel moment compte-t-il entreprendre cette
demarche?

Reponse: En reponse a sa question ecriteJ'informe 1'honorable
depute, que je desire en efTet encourager 1'utilisation d'energies
renouvelables, commeje 1'ai deja signale par Ie passe.

A cause d'un manque total de personnel - la «Cellule Energie» de
1'Institut bruxellois pour la gestion de 1'environnement ne comporte
plus qu'une seule unite depuis Ie lerjuillel 1995-et suite a la forte
diminution des budgets destines a 1'energie, la creation d'un regime
d'aides favorisant 1'utilisation d'energies renouvelables n'est pas
envisageable dans un avenir immediat, d'autant plus que les moyens
pour Ie realiser ne pourraient etre prevus.

Neanmoins, dans la mesure du possible, je soutiendrai des projets
de petite envergure, qui sont bases sur 1'utilisation d'energies
renouvelables.

Ik herinner eraan dat de Europese Commissie in januari 1994 het
Waalse Gewest toelating heeft gegeven om een steunregeling op te
zetten voor investeringen die het gebruik van hemieuwbare energie
bevorderen.

Kan de staatssecretaris mij zeggen of hij aan de Minister van
Economic het voornoemde voorstel heeft gedaan? Zoja, wanneer?
Zo niet, wanneer hij dit zai doen?

Antwoord: In antwoord op zijn schriftelijke vraag, meld ik het
eerbiedwaardig lid, dat ik inderdaad het gebruik van hemieuwbare
energien wens aan te moedigen, zoals ik het in het verleden reeds
stelde.

Door een schrijnend gebrek aan personeel - de «Dienst Energie»
van het Brussels Instituut voor Milieubeheer is nog sled-its bemand
door een personeelslid sinds 1 juli 1995 - en door de drastische
inkrimping van de budgetten voor energie, behoort het opmaken
van een reglementering voor hulpmaatregelen, die het gebruik van
hemieuwbare energien bevoordeligen, in de nabije toekomst niet tot
de mogelijkheden en zouden er daarenboven geen middelen voor
kunnen uitgetrokken worden.

Ik zai wel, in de mate van het mogelijke, kleinschalige projecten
steunen, die gebaseerd zijn op het aanwenden van hemieuwbare
energien.

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n° 11 de M. Dominiek Lootens du 14 novembre 1995
(N.):

Prevention des intoxications an nwnoxyde lie carbone.

Au mois de decembre 1995, la Societe du logement de la Region
bruxelloise organisera, en collaboration avec 1'Association royale
des gaziers beiges, des seances de formation destinees aux techniciens
des societes immobilieres de service public pour prevenir les
intoxications au CO.

Ces seances d'information seront-elles organisees en neerlandais
et en francais?

Combien de francophones et de neerlandophones s'y sont-ils
inscrits?

Reponse: En reponse a votre question, je vous prie de trouver ci-
apres les renseignements demandes.

La fonnation intitulee «Prevention de 1'intoxication au monoxyde
de carbone - Equipes techniques)) se deroulera les 19, 20 et 21
decembre 1995.

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister- Vborzitter

Vraag nr. 11 van de heer Dominiek Lootens d.d. 14 novembcr
1995 (N.):

De opieldingsronde «Preventle van koolstofmonoxidevcrgifli-
ging».

In de maand december 1995 organiseert de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij in samenwerking met de Koninklijke
Vereniging van Belgische Gasvaklieden een opieidingsronde voor de
preventie van CO-vergiftiging ten behoeve van de technici van de
openbare vastgoedmaatschappijen.

Wordt deze opieidingsronde in het Nederlands en het Frans
georganiseerd?

Hoeveel Nederlandstaligen, respectievelijk Franstaligen hebben
zich hiervoor ingeschreven?

Antwoord : In antwoord op uw vraag verzoek ik u hierna de
gevraagde inlichtingen te vinden.

De opieidingsronde genaamd «Preventie van koolstofmonoxide-
vergiftiging - Technische ploegen» vindt plaats op 19, 20 en 21
december 1995.
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Cette formation, essentiellement technique, est organisee par la
SLRB en collaboration avec 1'Association royale des gaziers beiges
et Ie Centre anti-poison.

La totalite de cette formation est organisee en francais et en
neerlandais, les formateurs etant bilingues.

La formation theorique (1 jour) se fera au laboratoire de
1'Association royale des gaziers beiges et sera completee par deux
journees de formation pratique chez les fabricants, en Region
bruxelloise.

32 personnes (soil 19 SISP+ la SLRB) se sont inscrites a cette
formation.

27 personnes se declarent du regime linguistique francophone et
5 personnes du regime linguistique neerlandophone.

Deze opieidingsronde, die overwegend technisch gericht is, wordt
georganiseerd door de BGHM, in samenwerking met de Koninklijke
Vereniging van Belgische Gaswerklieden en het Anti-Gifcentrum.

De opieidingsronde wordt zowel in het Frans als in het Nederlands
georganiseerd, aangezien de instructeurs tweetalig zijn.

De theoretische opieiding (1 dag) heefl plaats in het laboratorium
van de K.oninklijke Vereniging van Belgische Gaswerklieden en wordt
aangevuld met een tweedaagse praktische opieiding bij de
producenten, in het Brusselse Gewest.

Voor deze opieidingsronde zijn 32 personen ingeschreven (nl. 19
OVM + de BGHM).

Hierbij verklaren 27 personen tot de Franse taalrol te behoren en
5 personen tot de Nederlandse taalrol.

Question n° 12 de M. Walter Vandenbossche du 23 novembre
1995 (N.):

Egalite des chances pour les fannies.

Le ministre pourrait-il repondre a la question suivante:

En general, les femmcs sont bien representees sur le marche du
travail. Toutefois, elles occupent moins souvent des fonctions diri-
geantes alors que, pour 1'exemple, cela est important.

1. Combien d'hommes/de femmes travaillent au cabinet du ministre
etquelles fonctions occupent-ils/elles?

2. Existe-t-il, pour les services administratifs qui relevent de la
competence du ministre, des donnees sur la repartition hommes/
femmes pour les differents niveaux? Ou peut-on consulter ces
donnees?

3. Y a-t-il, dans ces services, des groupes de travail ou des personnes
qui assurent le suivi de la politique d'egalite des chances? Si tel
est le cas, des actions ont-elles deja ete menees et quel en a ete le
resultat. Si tel n'est pas le cas, pourquoi et existe-t-il des plans
concrets en la matiere?

Repoiise:

1. En ce qui concerne mon cabinet, j'informe 1'honorable membre
qu'il est compose de quatorze femmes et de six hommes. Parmi
les fonctions de niveau 1, deux sont exercees par des hommes
dont un directeur de cabinet et un conseiller et trois par des
femmes: deux conseilleres et une attachee.

Parmi les agents d'execution (niveaux 2,3 et 4 confondus), quatre
homines exercent les fonctions de collaborateur, chauffeurs et
telephoniste alors que onze femmes exercent les fonctions de
collaboratrices, redactrices, secretaires et telephoniste.

En sus, parmi le personnel mis a disposition du cabinet par
1'Administration, sont occupees quatre personnes dans les
fonctions de documentaliste, dames d'entretien (deux) et traduc-
Irice.

Vraag nr. 12 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23
november 1995 (N.):

Vroimen - Gelijke ktinsen.

Kan de heer minister antwoorden op volgende vragen:

In het algemeen zijn vrouwen goed vertegenwoordigd op de
arbeidsmarkt. Ze bekleden echter minder leidende functies. Omwille
van de voorbeeldfunctie is dit nochtans belangrijk.

1. Hoeveel mannen/vrouwen werken ec op het kabinet van de minis-
ter en weike functies vervullen ze?

2. Bestaan er, voor de administratieve diensten die onder de bevoegd-
heid van de minister vallen, gegevens inzake de verdeling inannen/
vrouwen op de verschillende niveaus? Waar kunnen die gegevens
geraadpleegd worden?

3. Zijn er in die diensten werkgroepen ofpersonen aangewezen die
het gelijke-kansenbeleid opvolgen? Zoja, zijn er al acties gevoerd
en wat is het resultaat ervan? Zo neen, waarom niet en bestaan er
concrete plannen terzake?

Antwoord:

Ik heb de eer het geachte raadslid mede te delen dat mijn kabinet
samengesteld is uit 14 vrouwen en 6 inannen. Twee functies van
niveau 1 worden doormannen vervuld: een kabinetschefen een
adviseur en drie door vrouwen: twee adviseurs en een attache.

Wat het uitvoeringspersoneel betreft (niveaus 2,3 en 4 samen),
vervullen viermannen de functies van medewerkers, chauffeurs
en telefonist terwiji elf vrouwen de functies van medewerksters,
opstellers, secretaressen en telefoniste uitoefenen.

Onder het personeel dat door de Administratie ter beschikking
van het Kabinet werd gesteld, zijn een documentaliste, twee
schoonmaaktsters en een vertaalster tewerkgesteld.
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2. Pour la Societe de logement de la Region bruxelloise, organisme
d'interet public de la susdite Region, je m'en refere au ministre
Grijp quant a la reponse de principe sur 1'application de 1'arrete
royal du 27 fevrier 1990.

2. Wat betreft de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij,
instelling van openbaar nut van voornoemd gewest, verwijs ik
naar Minister Grijp voor het principieel antwoord in verband
met de toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari
1990.

Question n° 13 de M. Denis Griinberghs du 23 novembre 1995
(Fr.):

Rehabilitation de la caserne Dallly.

Le gouvernement precedent avail lance un appel d'offres pour
une renovation du batiment a front de la place Dailly de 1'ancienne
caserne Baudouin,

Les autres mesures visant a reurbaniser le site de cette ancienne
caserne acquise par la Region devraient aboutir dans les prochains
mois au demarrage de travaux de demolition.

II est des lors indispensable d'inforiTier rapidement le public sur
le devenir du batiment avant.

Le ministre peut-il m'indiquer quels sont les resultats de 1'appel
d'offre et indiquer quels sont les propositions d'utilisation, de
renovation et de financement qui ont ete presentes?

Dans quel delai le gouvernement sera-t-51 saisi de ce dossier en
vue de 1'attribution de ce batiment?

Reponse: L'honorable membre m'interroge sur les travaux de
reurbanisation de la caserne Dailly entrepris par mon predecesseur.

Je suis en effet en possession d'un dossier de reurbanisation
approuve par le gouverriement de la Region de Bruxelles-Capitale,
le 13 janvier 1994 et qui vise a:

1. negocier la redefinition des limites de la parcelle concedee en
emphyteose a la SA Delhaize-Le Lion, ainsi que la transforma-
tion de cette emphyteose en pleine propriete, pour un montant
qui ne pourra etre inferieur a 50 millions de francs;

2. elaborer, en liaison avec la commission regionale, un reglement
particulier d'urbanisme et un plan de lotissement et d'amena-
gement du terrain, qui permettent notamment de separer les
parcelles destinees a:

- la vente a la s.a. Delhaize-Le Lion;

- la vente au theatre de la Balsamine assortie d'une obligation
d'entretien a charge dudit theatre;

- la valorisation du ^batiment a front de place Dailly;

- la realisation d'un programme de logements sociaux;

- la vente de lots de terrains a batir. Cette partie du site n'est
pas destinee a des bureaux;

- la realisation des voiries et espaces publics necessaires au
programme;

Vraag nr. 13 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 november
1995(Fr.):

Rehabllitatie van de Daillykazerne.

De vorige Regering had een offerte-aanvraag uitgeschreven voor
de vemieuwingvan hetgebouwaan het Daillyplein van devoormalige
Koning Boudewijnkazerne.

Ingevolge de andere maatregelen OITI de site van deze vroegere
door het Gewest verworven kazeme opnieuw te urbaniseren, zouden
de afbraakwerken de komende maanden moeten starten.

Het publiek iTioet dan ook zo spoedig mogelijk over de toekomst
van het gebouw aan de kant van het plein ingelicht worden.

Kan de minister me de resultaten meedelen van de offerte-aanvraag
en me zeggen weike voorstellen gedaan werden inzake gebruik,
renovatie en financiering ?

Wanneer zai het dossier bij de Regering aanhangig worden ge-
maakt met het oog op de toewijzing van het gebouw?

Antwoord: Het achtbaar lid stelt mij vragen over de herurbanisatie-
werken aan de Daillykazerne, die door mijn voorganger werden
aangevant.

Ik beschik inderdaad over een herurbanisatiedossier dat op 13
januari 1994 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd
goedgekeurd en het volgende beoogt:

1. onderlandelen over de herbepaling van de grenzen van het perceel
dat in erfpacht werd gegeven aan de n.v. Delhaize-De Leeuw,
alsook over de omzetting van deze erfpacht in volledige eigendom,
voor een bedrag dat niet lager mag liggen dan 50 miljoen frank;

2. in overieg met de gewestcommissie een bijzonder stedebouw-
kundig reglement en een verkavelings- en aanlegplan van het
terrein uitwerken, waarvoor inzonderheid kan worden overgegaan
tot de afbakening van de percelen, bestemd voor:

- de verkoop aan de n.v. Delhaize-De Leeuw;

- de verkoop aan het Theatre de la Balsamine, vergezeld van
een onderhoudsverplichting ten laste van bedoeld theater;

- de valorisatie van het gebouw aan het Daillyplein;

- de verwezenlijking van een programma voor sociale woningen;

- de verkoop van bouwgrondpercelen. Dit deel van de site is
. niet bestemd voor kantoren;

- de verwezenlijking van de voor het programma noodzakelijke
wegennet en openbare ruimten;
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3. organiser une consultation (a 1'echelle europeenne- visant a la
rehabilitation et reaffectation du batiment a front de place Dailly,
dans la perspective d'une operation a cout public nul;

4. affecter un montant de 25 millions maximum a des mesures
conservatoires ayant pour objet de veiller a la securite et d'eviter
une degradation ulterieure du bati existant.

En ce qui conceme Ie Batiment a front de place, je tiens a preciser
a 1 'honorable membre qu'il n'a, a ma connaissanceJamais ete ques-
tion d'un appel d'offres, mais bien d'une consultation a 1'echelon
europeen, pour la reaffectation de ce batiment.

A cette consultation, deux candidats ont repondu.

Les deux propositions prevoient la transformation du batiment
en une Cite des Arts.

Ces oflres font encore, a 1'heure actuelle, 1'objet d'une etude
approfondie de la part de mes services.

Le delai dans lequel Ie gouvemement sera saisi de ce dossier ne
pourra etre precise qu'a 1'issue de ces examens.

Pour i'instant, c'est principalement les propositions d'ordre
financier qui retardentles choses.

3. een raadpleging uitvoeren (op Europees vlak) voor de rehabilitatie
en de herbestemming van het gebouw aan het Daillyplein, met
het oog op een financiele nuloperatie voor de overheid;

4. een bedrag van hoogstens 25 miljoen bestemmen voor instand-
houdingsvverken ter waarborging van de veiligheid en ter
voorkoming van een verder verval van de bestaande gebouwen.

Ik wens het achtbare lid erop te wijzen dat, wat het gebouw aan
het plein betreft, er, voor zover ik weet, nooit sprake is geweest van
een offerte-aanvraag, maar dat er wel op Europees vlak een raadple-
ging heegt plaatsgevonden voor de herbestemming van dit gebouw.

Twee kandidaten reageerden op deze raadpleging.

Beide voorstellen beogen het gebouw om te vormen tot een
Kunstwijk.

Thans worden deze offertes nog door mijn diensten aan een
grondig onderzoek onderworpen.

De termijn waarbinnen dit dossier aan de Regering zai worden
voorgelegd, kan pas na beeindiging van dit onderzoek worden
bepaald.

Op dit ogenbiik wordt een en ander vooral vertraagd door de
financiele voorstellen.

Question n° 14 de M. Denis Grimberghs du 23 novembre 1995
(Fr.):

Repartition entre Beiges et non Beiges des locatalres des SISP.

Monsieur le ministre peut-il m'indiquer les chiffres qui sont
disponibles quant a la repartition, societe par societe, des locataires
beiges et non beiges dans les logements sociaux geres par les Societes
immobilieres de service public de notre Region?

Reponse: Le legislates n'a ni dans 1'ordonnance du 9 septembre
1993, ni dans les arretes d'application tenu compte de la nationalite
des demandeurs de logements sociaux. Par consequent, les societes
immobilieres de service public n'etablissent aucune distinction de
ce type et il est impossible de fournir des statistiques sur la
repartition des locataires en fonction de leur provenance geogra-
phique.

Vraag nr. 14 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 november
1995 (Fr.):

Aantal Belgische en. niet-Belglsche hiiurders van de OHM'S.

Kan de minister me de beschikbare cijfers meedelen in verband
met het aantal Belgische en niet-Belgische huurders van de sociale
woningen die doorde openbare huisvestingsmaatschappijen worden
beheerd, en dit per maatschappij?

Antwoord: De wetgever heefl noch in de ordonnantie van 9
September 1993 noch in de uitvoeringsbesluiten rekening gehouden
met de nationaliteit van de aanvragers van sociale woningen. De
openbare vastgoedmaatschappijen maken bijgevolg geen enkel
onderscheid van dit type en het is onmogelijk statistieken te leveren
over de verdeling van de huurders naar gelang van hun geografische
oorsprong.

Question n° 15 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.);

Apport de subsides des Communautes europeennes.

Pour la plupart des matieres gerees par les ministres et les
secretaires d'Etat de la Region de Bruxelles-Capitale, il est possible
d'avoir recours - sous certaines conditions - a des subsides specifi-
ques de Ponds et de Programmes des Communautes europeennes.

Vraag nr. 45 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Subsidies van de Europese Gemeenschap.

Voor de meeste aangelegenheden waarvoor de ministers en de
staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd
zijn, kunnen zij — onder bepaalde voorwaarden — een beroep doen
op bijzondere subsidies van Fondsen en Programma's van de Euro-
pese Gemeenschap.
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Je souhaiterais que Monsieur Ie ministre me donne les rensei-
gnements suivants:

1. A quels Fonds et Programmes europeens avez-vous eu recours
en vue d'une subvention eventuelle en 1995? Pourriez-vous
mentionner, par Fonds et/ouProgramme, quel est 1'initiative ou
Ie projet qui a ete introduit et quel est Ie montant du subside
demande?

2. Quels sont les Fonds et/ou Programmes europeens qui ont subsidie
des initiatives el projets bruxeliois en 1994?

Repwise.-En reponse a la question de 1'honorable membre,je lui
signalequ'iln'aetefaitappel,nien 1994nien 1995, a des fonds et/
ou a des programmes europeens.

II convient toutefois de souligner Ie fait que des societes immo-
bilieres de service public en collaboration avec des associations
ceuvrant ti I'insertion par Ie logement ont fait appel a ces fonds et
programmes.

Graag had ik van dc minister volgende inlichtingen verkregen:

1. Op weike Fondsen en Programma's heeft u in 1995 een berocp
gedaan met het oog op een eventuele subsidie? Kan u, per Pro-
gramma en/of per Fonds, vermelden welk initiatief of project
werd ingediend en wat het bedrag is van de gevraagde subsidie?

2. Weike Europeses Fondsen en/of Programma's in 1994 subsidies
hebben gegeven voor Brusselse initiatieven ofprojecten?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geachte raadsslid
mede dat geen enkel beroep op Europese fondsen en/of programma's
in 1994 en in 1995 gedaan werd.

Er dient evenwel te worden onderstreept dat sommige openbare
vastgoedmaatschappijen een beroep op deze fondsen en prograin-
ma's hebben gedaan, in samenwerking met instellingen die zich
inzetten voor de integratie via de huisvesting.

Question n° 16 de Mme Brigitte Grouwels du 28 novembre
1995 (N.):

Personnel employe an cabinet.

Veuillez me communiquer pour votre cabinet:

1. Ie nombre de personnes employees (membres de cabinet, per-
sonnel d'execution, personnel auxiliaire, chauffeurs, experts, et
autres);

2. Veuillez me communiquer pour chacun d'entre eux:

a) lesexe;
b) la nationalite;
c) eventucllement: les Beiges d'origine etrangere;
d) les grades et bareines;
e) ler61elinguistiqiie:FouN.

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre
que mon cabinet est actuellement compose de vingt membres,
auxquels il taut ajouter'quatre personnes mises a la disposition du
cabinet par 1'Administration de la Region de Bruxelles-Capitale:

a

1 directeur de cabinet
3 conseillers
1 attache
15 agents d'execution dont 2 chauffeurs, 5 collaborateurs, 6

secretaires et 2 telephonistes.

Les baremes appliques aux membres du cabinet sont determines
soit statutairement par les administrations dont ils sont issus, soit
en application des echelles fixees par 1'arrete du gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 1995 determinant la com-
position et Ie fonctionnement des cabinets des membres du
Gouvernement regional de Bruxelles-Capitale et des Secretaires
d'Etat regionaux.

Les fonctions de niveau 1 sont exercees par deux homines et
trois femrnes alors que les agents d'execution comptent onze femmes
et quatre honimes.

Vraag nr. 16 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 28 november
1995 (N.):

Personeel tewerkgesteld in het kitbiiiet.

' Gelieveperkabinetmeetedelen:

1. Het aantal personeelsleden dat er tewerkgesteld is (kabinetsleden,
uitvoeringspersoneel, hulpppersoneel, chauffeurs, deskundigen,
en andere);'

2. Gelieve telkenmale te vermelden:

a) hetgeslacht;
b) de nationaliteit;
c) eventueel: Belgen van buitenlandse oorsprong;
d) graden en barema's;
e) Nederlandse ofFranse taalrol.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte raadslid mede te delen dat
mijn kabinetthans20 leden telt. Bij ditcijfermoeten nog 4 personen
te worden gevoegd die door het Bestuur van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest terbeschikking van het kabinet gesteld werden:

1 kabinetschef
3 adviseurs
1 attache
15 uitvoeringspersoneelsleden: 2 chauffeurs, 5 medewerkers, 6

secretaressen en 2 telefonisten.

De weddeschalen die op de kabinetsleden worden toegepast
worden statutair bepaald door de besturen waarvan ze afkomstig
zijn ofvastgesteld bij toepassing van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 1995 lot vaststelling van de
samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Gewestelijke
Staatssecretarissen.

De functies van niveau 1 worden uitgeoefend door 2 mannen en
drie vrouwen terwiji het uitvoeringspersoneel 11 vrouwen en 4
mannen telt.
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Les vingt menibres du cabinet sont de role linguistique franco-
phone, dont plusieurs sont bilingues.

L'arretd determinant la composition et Ie fonctionnement des
cabinets ministeriels cite plus haut ne prevoit pas d'obligation de
nationalite pouretre membre d'un cabinet.

De 20 kabinetsleden zijn van de Franse taalrol, sommigen onder
henzijntweetalig.

Voornoemd besluit tot vaststelling van de sanienstelling en de
werking van de ministeriele kabinetten voorziet in geen verplichting
qua nationaliteit voor een kabinetslid.

Question n° 17 de M. Georges Desir du 5 decembre 1995 (Fr.):

Composition du cabinet minisferiel.

L'honorable ministre voudrait-il me faire savoir combien de
membres de son cabinet sont domicilies:

- dans la Region de Bruxelles-Capitale?

- dans la Region wallonne?

- dans la Region flamande?

Repoiise: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable niembre
que parmi les vingt membres qui composent mon cabinet, dix-huit
sont domicilies a Bruxelles, deux en Region wallonne et aucun en
Region flamande.

Vraag nr. 17 van de heer Georges Desir d.d. 5 december 1995
(Fr.):

Samenstelling van het ministerieel kabinet.

Zou de heer minister mij kunnen mededelen hoeveel leden van
zijn kabinet woonachtig zijn:

- in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

- in het Waalse Gewest?

- in het Vlaamse Gewest?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte raadslid mede te delen dat
onder de twintig leden van mijn kabinet, achttien him woonplaats in
Brussel en twee in het Waals Gewest hebben en dat geen enkele
medewerker zijn woonplaats in het Vlaams Gewest heeft.

Question n° 18 de M. Stephane de Lobkowicz du 8 decembre
1995(Fr.):

A iigmcntatlon des layers par les societes de logement social.

Monsieur Ie ministre pourrait-il me preciser quelles sont les
directives fournies aux societes de logement social de la Region de
Bruxelles-Capitale en matiere de location de logements sociaux
compte tenu des revenus des menages et de la nouvelle legislation
regionalc en la matiere?

Quelles sont les societes qui n'ont pas respecte ces directives.
Le cas echeant, quelles sont les mesures prises par 1'Executifpour
les faire respecter?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-apres les
reponses aux questions susmentionnees.

C'est 1 'arrete du gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale
du 23 decembre 1993 organisant la location des habitations gerees
par la SLRB ou par les societes immobilieres de service public
modifie par les arretes du 23 juin 1994, du 22 decembre 1994, du 14
decembre et du 21 decembre 1995 qui determine le mode de calcul
des loyers dans les societes de logements sociaux.

Les articles 13 et 14 de cet arrete indiquent que le locataire doit
payer le loyer reel compte tenu des eventuelles deductions que la
SISP peut lui accorder eu egard aux investissements qu'il a lui-
meme consentis pour son logement.

Vraag nr. 18 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 8
december 1995 (Fr.):

Verhoging van lie limirprijs door de soclale huisvestlngs-
maatschappijen.

Zou de heer minister mij kunnen mededelen weike instructies
aan de sociale-huisvestingsmaatschappijen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werden gegeven inzake het verhuren van
sociale woningen rekening houdend met het gezinsinkomen en met
de nieuwe wetgeving ter zake ?

Weike maatschappijen hebben deze instructies niet in acht
genomen? Wat zijn, in voorkomend geval, de maatregelen die door
de Regering zijn genomen om ze te doen naleven?

Antwoord: Ik verzoek het geachte raadslid het antwoord op zijn
vragen hieronder te vinden.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23
december 1993 houdende organisatie van de woningen beheerd door
de BGHM of door de openbare vastgoedmaatschappijen, gewijzigd
bij de besluiten van 23 juni 1994, 22 december 1994, 14 december
en 21 december 1995 legt de berekeningsmethode voor de huurprijzen
in de sociale-huisvestingsmaatschappijen vast.

Artikelen 13 en 14 van dit besluit bepalen dat de huurder de
werkelijke huurprijs moet betalen rekening houdend met de eventuele
verminderingen die de openbare vastgoedmaatschappij hem kan
toekennen gelet op de investeringen die hijzelfvoor zijn woning
verricht heeft.
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L'article 14 dispose que Ie loyer reel est egal au loyer de base
multiplie par Ie coefficient des revenus.

Lcs revenus pris en compte pour Ie loyer reel sont les revenus de
1'avant-demiere annee precedantcelle de 1'entree en vigueurducalcul
du loyer. Le loyer reel mensuel est egal au douzieme du loyer reel.

Le coefficient des revenus est obtenu en divisant les revenus du
menage de 1'annee de reference par les revenus de reference. Les
revenus de reference sont revus chaque annee car ils sont lies a
1'indice sante vise a 1'article 1728te, § I", alinea 4 du Code civil tel
qu'insere par 1'article 16 de 1'arrete royal du 24 decembre 1993
portant execution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
competitivite du pays.

Dans 1'arrete du23 decembre 1993, les revenus de reference ont
ete fixe a 525.000 F pour 1994. Eu egard a 1'evolution de 1'indice
sante, ils sont passes a 529.567 F en 1995 et a 537.669 F (529.567
x 1,0153) en 1996.

La redaction de 1'arrete du 22 decembre 1994 avail permis des
interpretations divergentes concernant 1'indexation des revenus de
reference mais, le gouvemement a adopte un arrete en date du 14 de-
cembre 1995 et cet arrete fixe les revenus de reference a 537.669 F.

II n'est pour 1'instant pas possible de determiner quelles sont les
societes qui appliquent le nouvel arrete; elles viennent d'en prendre
connaissance.

Quant a la tutelle sur les SISP, il s'agit la d'une competence du
conseil d'administration de la SLRB qui peut recevoir les recours
introduits par les delegues sociaux qui ont pour mission de veiller au
respect de 1'application des textes legaux.

Artikel 14 bepaalt dat de werkelijke huurprijs gelijk is aan de
basishuurprijs, vermenigvuldigd met de inkomstencoefficient.

De voor de werkelijke huurprijs in aanmerking genomen inkom-
sten zijn de inkomsten van het voorlaatste jaar dat voorafgaal aan
hetjaar waarin de huurprijsberekening in werking getreden is. De
werkelijke maandelijkse huuprijs is gelijk aan een twaalfde van de
werkelijke huurprijs.

De inkomstencoefficient wordt verkregen door de inkomsten
van het gezin tijdens het referentiejaar te delen door de referentie-
inkomsten. De referentie-inkomsten worden elk jaar herzien omdat
ze verbonden zijn aan het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in
artikel 1728te, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek en gevoegd
bij artikel 16 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 lot
uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van's lands
concurrentievermogen.

In het besluit van 23 december 1993 werden de referentie-
inkomsten voor 1994 op 525.000 BEF vastgelegd. Rekening houdend
met de ontwikkeling van het gezondheidsindexcijfer bedroegen ze
529.567 BEF in 1995 en 537.669 BEF (529.567 x 1.0153) in 1996.

De tekst van het besluit van 22 december 1994 had aanleiding
gegeven tot uiteenlopende interpretaties betreffende de indexering
van de referentie-inkomsten rnaar de Regering heeft op 14 december
1995 een besluit goedgekeurd waarbij deze referentie-inkomsten op
537.669 BEF werden vastgelegd.

Het is op het ogenblik niet mogelijk vast te stellen weike
maatschappijen de voorschriften van het nieuwe besluit toepasscn
daar ze pas hiervan kennis genomen hebben.

Wat de voogdij op de openbare vastgoedmaatschappijen betreft,
gaat het om een bevoegdheid van de raad van bestuur van de BGH M
die de doorde sociale afgevaardigden ingediende beroepen kan ont-
vangen. Deze afgevaardigden hebben tot taak de controle op de
toepassing van de wettelijke teksten.

Question n° 19 de M. Rocland Van Walleghem du 8 decembre
1995 (N.):

Primes il 1'acquisitlon d'un logement prive.

Le secretaire d'Etat peut-il me dire comment les primes a 1'acqui-
sition destinees a favoriser la propriete privee se sont reparties ces
dernieres annees entre Bruxellois francophones, Bruxellois neer-
landophones et etrangers?

Reponse: En reponse a la question susmentionneeJe vous prie
de trouver ci-apres les renseignements demandes.

Le Service Logement ne tient pas de liste par nationalite des
demandeurs.

En 1995 le Service Logement a re9u un total de 183 demandes
dont 151 sur les formulaires franyais et 32 sur des formulaires neer-
landais.

Vraag nr. 19 van de heer Roeland Van Wallegheni d.d. 8
december 1995 (N.):

De aanschitffiitgstoelagen.

Kan de staatssecretaris mij meedelen hoe de aanschaffings-
toelagen ter bevordering van het prive-bezit voor de voorbijejaren
verdeeld werden over respectievelijk Nederlandstalige Brusselaars,
Franstalige Brusselaars en vreemdelingen?

Antwoord: In antwoord op voornoemde vraag gelieve de gewen-
ste inlichtingen hieronder te vinden.

De Dienst Huisvesting houdt geen lijst van de aanvragers per
nationaliteitbij.

In 1995 heeft de Dienst Huisvesting 183 aanvragen in hettotaal
ontvangen, waarvan 151 op Franstalige en 32 op Nederlandstalige
formulieren.
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Question n° 20 de M. Doininiek Lootens du 8 decembre 1995
(N.):

Fonds clu logement.

Le secretaire d'Etat peut-i! me dire combien de prets du Fonds
du logement ont ete accordes ces demieres annees, selon le cas, a des
Bmxelles francophones, a des Bruxellois flamands et a des etrangers?

Pouvez-vous me comiTiuniquer les memes inforniations pour les
reductions de loyers?

Reponse: Je vous prie de bien vouloir trouver ci-apres les
reponses aux questions susmentionnees.

Les demandes de pret sont traitees, au Fonds du Logement
bruxellois, dans la langue demandee par les candidats-emprunteurs
(francais ou neerlandais). Un nombre non negligeable de dossiers est
cependant introduit par des conjoints dont 1'un est francophone,
1'autre neerlandophone. La majorite d'entre eux demandent que le
dossier soit constitue en francais. Des lors, on compte en moyenne,
ces dernieres annees, 98 % de dossiers rediges en fran9ais et2 % en
neerlandais.

La question concernant les reductions de loyer ne precise pas
s'i! s'agitd'allocations de loyer, de reductions pour families nom-
breuses dans le logement social ou d'aides locatives du Fonds.

En ce qui conceme cette derniere, la repartition entre menages
francophones et neerlandophones est fort similaire a celle en matiere
de prets.

Vraag nr. 20 van de heer Dominiek Lootens d.d. 8 december
1995 (N.):

HetHiilsvestingsfonds.

Kan de staatssecretaris mij meedelen hoeveel leningen, gespijsd
uit het huisvestingsfonds, de voorbijejaren werden toegewezen aan
respectievelijkNederlandstalige Brusselaars, Franstalige Brusselaars
en vreemdelingen?

Kan mij dezelfde informatie worden bezorgd in verband met de
toegekende huurverminderingen?

Antwoord: In antwoord op voomoemde vraag gelieve de gewenste
inlichtingen hieronderte vinden.

De aanvragen om leningen worden door het Brussels Huisves-
tingsfonds in de door de kandidaat-kredietnemers gewenste taal
(Nederlands ofFrans) behandeld. Talrijke dossiers worden evenwel
ingediend door echtparen waarin de ene partner Nederlandstalig en
de andere Franstalig is. De meeste kandidaten vragen dat hun dos-
siers in het Frans samengesteld wordt. Men rekent bijgevolg voor
de laatste jaren een gemiddelde van 98 % dossiers in het Frans en
2 % in het Nederlands.

De vraag in verband met de huurverminderingen preciseert niet
of het de huurtoelagen, de verminderingen voor kroostrijke gezinnen
in sociale woningen ofde tussenkomsten van het Fonds betreft.

Wat deze tussenkomsten betreft, stemt de verdeling tussen Neder-
landstalige en Franstalige gezinnen in hoge mate met deze inzake
leningen overeen.

Question n° 21 de M. Walter Vandenbosschc du 15 decembre
1995 (N.):

FECOSOLAB.

Le budget soumis au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale
et adopte par celui-ci fait apparaitre que 30.000.000 F sont prevus
pour la FECOSOLAB.

A ce sujet, je souhaiterais obtenir une reponse aux questions
suivantes:

- Quelle est la structure juridique de la FESOCOLAB?

- Qui sont les actionnaires?

- Comment se compose le conseil d'administration?

- Qui siege au bureau executifet qui en est le president?

- Comment utilise-t-on la formule " cooperative " a 1'egard des
membres de la cooperative?

- Quelle est la contribution de ces membres a la construction de
nouveaux logements?

Vraag nr. 21 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 15 december
1995 (N.):

FESOCOLAB.

Uit de begroting, zoals voorgelegd aan de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad en door deze goedgekeurd, blijkt dat er 30.000.000 is
voorzien voor FESOCOLAB.

Graag had ik in deze aangelegenheid een antwoord op volgende
vragen:

- Wat is de juridische structuur van FESOCOLAB?

- Wie zijn de aandeelhouders?

- Op weike wijze is de raad van beheer samengesteld?

- Wie zetelt in het dagelijks bestuur en wie is er voorzitter?

- Op weike wijze wordt de formule " cooperatieve " gebruikt ten
aanzien van de leden van de cooperatieve?

- Wat is de inbreng van deze leden in de bouw van nieuwe
woningen?
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A quels criteres doivent repondre les inembres des cooperatives,
quelle esl leur contribution - quels avantages ont-ils par compa-
raison aux locataircs des societes de logements sociaux?

- S'agit-ilde logements sociaux?

- Quelle est leur definition juridique de la quasi-propriete?

- Quels sont les droits des enfants des membres des cooperatives?

- Quel est Ie reglement successoral en vigueur a ce sujet?

- Quels droits conservent les cooperatives?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-apres les
reponses aux questions susmentionnees.

FESOCOLAB est une association sans but lucratif, dont les
membres sont dix cooperatives de locataires, societes immobilieres
de service public, de la Region bruxelloise: Kapelleveld, Floreal, Le
Logis, le Home, la Cite Moderne, Les Foyers Collectifs, Cobralo,
Messidor, Les Locataires Reunis et Germinal, qui gerent ensemble
pres de 6.000 logements sociaux. Le conseil d'administration est
compose de deux membres par societe cooperative, en dehors de
deux copresidents. La gestionjournaliere est assumee par un Comite
executif.

Des discussions sont en cours avec la FESOCOLAB qui
deboucheront sur la conclusion d'une convention avec la Region sur
la creation de nouvelles cooperatives.

Ce projet de creation de nouvelles cooperatives d'emphyteose
partagee s'adresse aux locataires actuels d'un logement social en
Region bruxelloise, ainsi qu'a tout menage qui repond aux condi-
tions de revenus de 1'arrete du gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale du 28 janvier 1993 (public au Moniteur beige du
11 mars 1993) pris en execution de 1'ordonnance du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale du 29 aout 1991 visant a favoriser
1 'acces au logement moyen dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Je ne puis a ce stade, vous fournir d'autres precisions sur le
contenu du texte en preparation.

- Aan weike criteria moeten de leden van de cooperatieven beant-
woorden, wat is hun inbreng - vveike voordelen hebben ze in
vergelijking met de huurders van sociale huisvestingsmaat-
schappijen?

- Gaat het om sociale huisvesting?

- Wat is hunjuridische definitie van de quasi eigendom?

- Weike zijn de rechten van de kinderen van de leden van de
cooperatieven?

- Weike erfenisregeling is er dienaangaande voorzien?

- Weike rechten behouden de cooperatieven?

Antwoord: Ik verzoek het geachte raadslid het volgende antwoord
op zijn vraag hieronder te vinden.

De FESOCOLAB is een vereniging zonder winstoogmerk samen-
gesteld uit 10 huurderscooperatieven van de openbare vastgoedmaat-
schappijen gelegen in het Brussels Gewest. Het gaat om: Kapelleveld,
Floreal, Le Logis, Le Home, La Cite Modeme, Les Foyers Collect! fs,
Cobralo, Messidor, De Verenigde Huurders en Germinal die samen
6.000 sociale woningen beheren. De raad van bestuur van de
FESOCOLAB is samengesteld uit twee leden van eike cooperatieve
vennootschap. Het dagelijks bestuur van de FESOCOLAB wordt
waargenomen door een uitvoerend comite.

De aan de gang zijnde besprekingen met de FESOCOLAB zullen
leiden tot het sluiten van een overeenkomst met het Gewest voor de
oprichting van nieuwe cooperatieven.

Dit project voor nieuwe cooperatieven met verdeelde erfpachi is
bestemd voor de huidige huurders van een sociale woning in het
Brussels Gewest en voor elk gezin dat de inkomstenvoorwaarden,
bepaald bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 28 januari 1993 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
11 maart 1993), genomen in uitvoering van de ordonnantie van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 29 augustus 1991 houdende de
bevordering van de toegang tot de iniddelgrote woningen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vervult.

Ik kan u op dit stadium geen nadere gegevens over de in voorbe-
reiding zijnde tekst verscharfen.

Question n° 22 de M. Denis Grimberghs du 15 clecembre 1995
(Fr.):

Situation financiere (III Fonds du logement.

Monsieur le ministre fest bien informe de ce que la Ligue des
families, par son courrierdu 27 novembre 1995 adresse ̂  1'ensemble
des Conseillers regionaux bruxellois, s'est inquietee de 1'avenirdu
Fonds du logement des families a Bruxelles.

Lc systeme de financement du Fonds repose sur un mecanisme
double d'autorisation d'emprunt et de dotation budgetaire. Dans le
budget '96, aucune autorisation d'emprunt n'a ete inscrite.

Vraag nr. 22 van de lieer Denis Grimberghs d.d. 15 deccmber
1995 (Fr.):

Kastoestand van het Woningfonds.

De minister weet ongetwij feld dat de Bond voor Grote en Jonge
Gezinnen, via een schrijven van 27 november 1995 aan alle leden
van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, zijn bezorgdheid heeft geuit
over de toekomst van het Woningfonds voor de Gezinnen van het
Brussels Gewest.

De financiering van het Fonds berust op een tweevoudig mecha-
nisme, namelijk: een leningsmachtiging en een begrotingsdotatie. In
de begroting 1996 is geen enkele leningsmachtiging opgenomen,
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J'aimerais que Ie ministre nous inforiTie sur la situation financiere
actuelle du Fonds et sur les perspectives de financement pour les
cinq prochaines annees en vue de realiser les objectifs inscrits au
PRD (275 prets hypothecaires et 50 nouveaux logements en aide
locative pourchaque annee).

Reponsc: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-apres les
reponses aux questions susmentionnees.

Le montant inscrit au budget pour Ie Fonds du logement en
1996, s'eleve a 330 millions.

La difference avec le pouvoir d'investissement, qui doit etre
approuve par le gouvemement, peut-etre theoriquement financee
par trois voies: soit par la tresorerie propre du Fonds, soit par un
emprunt contracte par le Fonds, soit encore par un emprunt ayant
la garantie de la Region et contracte par le Fonds.

Le clioix entre ces moyens dependra du mode de financement
prevu pour le Fonds pour les annees futures. Une evaluation sur les
modalites de financement du Fonds telle que prevue par la declaration
gouvernementale est en cours de realisation et me permettra de me
prononcer sur ces questions.

Graag had ik van de minister vemomen hoe de huidige kastoestand
van het Fonds emit ziet en hoe het de komende 5 jaar zai worden
gefmancierd met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen
die in het GewOp zijn ingeschreven (275 hypotheekleningen en 50
nieuvve woningen metjaarlijkse huurtoelagen),

Antwoord: Ik verzoek het geachte raadslid de volgende ant-
woorden aan zijn vragen hieronder te vinden.

Het bedrag ingeschreven op de begroting van het Woningfonds
beloopt 330 miljoen in 1996.

Het verschil met het investeringsvermogen, dat door de Regering
moet worden goedgekeurd, kan theoretisch op drie manieren
gefinancierd worden : hetzij via de eigen middelen van het Fonds,
hetzij via een lening aangegaan door het Fonds, hetzij via een lening
aangegaan door het Fonds met de waarborg van het Gewest.

De keuze tussen deze methodes zai afhangen van de financie-
ringswijze voorzien voor het Fonds voor de volgende jaren. Een
schatting van de financieringsmodaliteiten van het Ponds, zoals
voorzien in de Regeringsverklaring, wordt thans uitgewerkt en ik
zai hierop steunen om mijn standpunt nader te bepalen.

Question 11° 23 de M. Denis Grimberghs du 15 decembre 1995
(Fr.):

Situation des dossiers an Fonds du logement.

Regulierement il est fait etat de ce que le Fonds du logement des
families a Bruxelles connalt des problemes de liquidite pour faire
face aux demandes qui sont introduites par des families bruxelloises.

En effet, il n'est pas rare que 1'on affirme que des le mois de
septembre, le Fonds ne peut plus prendre de nouvelles decisions
avant 1'exercice suivant.

Le ministre peut-il nous indiquer le nombre de dossiers traites
dans chaque categoric pour les annees 93-94 et 95 en indiquant, s'il
y a lieu, le report des dossiers d'un excercice faute de moyens
disponibles?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-apres les
reponses aux question susmentionnees.

Le Fonds du logement bruxellois ne connait aucun probleme de
liquidites. S'il est oblige de suspendre acertains moments 1'ouverture
ou la liquidation de dossiers, c'est a defaut de pouvoir d'investisse-
ment.

Le cas peut se presenter pour differentes raisons, dont les prin-
cipales sont:

- une demande depassant le pouvoir d'investissement autorise;

la suspension tempoi-aire du pouvoir d'investissement par le
gouvemement (ce cas s'est presente des le premier semestre de
1'annee precedente) pour des motifs budgetaires.

Vraag nr. 23 van de heer Denis Grimberghs d.d. 15 decembcr
1995 (Fr.):

Stand van de dossiers bij het Woningfonds.

Geregeld wordt er gewag gemaakt van de liquiditeitsproblenien
die het Woningfonds voor de Gezinnen van het Brussels Gewest
heeft om in te gaan op de aanvragen van Brusselse gezinnen.

Er wordt inderdaad dikwijis beweerd dat het Fonds sedert
September geen nieuwe beslissingen meer heeft genomen en dat tot
het volgende dienstjaardient te worden gewacht.

Kan de minister ons mededelen hoeveel dossiers van eike categorie
in 1993,1994 en 1995werdenbehandeldendaarbij in voorkomend
geval vermelden of beslissingen bij gebrek aan beschikbare middelen
werden uitgesteld?

Antwoord: In antwoord op voormelde vraag verzoek ik hel
geachte raadslid hiema de gevraagde inlichtingen te vinden.

Het Brussels Woningfonds kent geen enkel betalingsprobleem
en als het verplicht is om de opening ofde vereffening van dossiers
op bepaalde ogenblikken op te schorten, is het bij gebrek aan investe-
ringsvermogen.

Dit geval kan zich voordoen om verschillende redenen, waarvan
de voornaamste zijn:

- een aanvraag die het toegelaten investeringsvermogen over-
schrijdt;

- de tijdelijke schorsing van het investeringsvermogen door de
Regering (dit was het geval vanafhet eerste halfjaar 1995) om
budgettaire redenen.
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Vous trouverez ci-dessous un aper9U du nombre de dossiers de
prets accordes par Ie Fonds les dernieres annees:

1993 241;
1994 344;
1995 275.

Le nombre de dossiers reportes sur un exercice suivant n'est pas
du tout significatif du degre d'insuffisance reelle du pouvoir
d'investissement. En effet, il ne tient compte ni des demandes rece-
vables qui n'ont pu donner lieu a 1'ouverture d'un dossier (des que
le Fonds prevoit une insuffisance du pouvoir d'investissement par
rapport a la demande, il instaure systematiquement une politique
de dissuasion severe), ni des re traits de dossiers en cours de procedure
pour le meme motif (ceux-ci ne sont pas comptabilisables, les menages
nejustifiant pas necessairement la cause de leur attitude).

Le pouvoir d'investissement du Fonds pour 1995 avait etc fixe
par le precedent gouvernement a 900 millions (pour les prets et
1'aide locative). Le pouvoir de 1996 n'a pas encore ete determine.

U zult hieronder een overzicht vinden van het aantal leningen die
door het Fonds in de laatstejaren toegekend werden:

1993:241;
1994:344;
1995:275.

Dat een aantal dossiers op een volgend boekjaar overgedragen
werden, bewijst helemaal niet hoe ontoereikend het investerings-
vermogen werkelijk is. Dit aantal houdt immers geen rekening met
de ontvankelijke aanvragen waarvoor de opening van een dossier
niet mogelijk was (zodra het Fonds voorziet dat het investering.s-
vermogen onvoldoende voor de aanvraag zai zijn, wordt een strong
ontradingsbeleid toegepast) en van de aan de gang zijnde dossiers
die om dezelfde redenen ingetrokken worden (het is onmogelijk
deze dossiers in de boekhouding op te nemen daar de gezinnen niet
altijd hun beslissing rechtvaardigen).

Het investeringsvermogen van het Fonds werd door de vorige
Regering op 900 miljoen (voor de leningen en de huurtoelagen)
vastgesteld. Het investeringsvermogen voor 1996 werd nog niet
vastgesteld.

Question n° 24 de M. Guy Vanhengel du 15 decembre 1995
(N.):

Octroi d'allocatlons demenagement, installation, layer et
previsions dans ce domalne pour 1996.

Nul n'ignore que les loyers sont eleves en Region de Bruxelles-
Capitale.

Toutefois, les Bruxellois a la recherche d'un logement ignorent
souvent 1'existence de 1'allocation loyerde 5.000 F maximum qu'ils
peuvent obtenir pendant 10 ans. Dans son n° 118, Alert (journal
d'information du Brusselse Raad voor het Leefmilieu - BRAL) at-
tire 1'attention du lecteur attentifsur cette intervention relativement
peu connue.

Ces «allocations demenagement, installation, loyer»-en abrege
ADILS - existent deja depuis pres de 30 ans. Apres toutes ces
annees, ces ADILS sont apparemment restees un «coup de pouce»
financier destine aux inities et aux personnes bien informees. Je
souhaiterais notamment connattre les previsions relatives a cette
allocation pour 1'annee a venir.

Des lorsJe souhaiterais poser au secretaire d'Etat les questions
suivantes:

1. Combien de demandes d'ADILS a-t-on recu en 1995?

2. Combien de demandes d'ADILS ont re$u satisfaction en 1995?

3. Quel (itait le revenu moyen, en 1995, des personnes qui ont
introduit une demande d'ADILS et qui ont recu une reponse
favorable?

4. Comment se repartissent geographiquement entre les 19 com-
munes les demandes et les octrois en 1995?

Vraag nr. 24 van de heer Guy Vanhengel d.d. 15 december 1995
(N.):

De vraag naar en de toekenning van de Verhuis-, fnstiillatie-
en Huurtoelage en de voomitwhten dienaangaande voor 1996.

De huurprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen
bijzonder hoog. Dat is algemeen geweten.

Watde woningzoekende Brusselaars echter minder bekend is, is
de huurtoelage van maximaal 5.000 fr. die zij kunnen krijgen gedurende
lOjaar. In nr. 118 vsmAiert, het berichtenblad van de Brusselse Raad
voor het Leefmilieu (BRAL), wordt de aandacht van de wakkere
lezer gevestigd op deze vrij onbekende tegemoetkoming.

Deze zogenaamde «Verhuis-, Installatie en Huurtoelage» -
«kortweg VIHT» - bestaat reeds bij na 3 0 jaar. Na al die jaren is de
VIHT blijkbaar nog steeds een fmancieel «duwke-in-de-rug» voor
ingewijden en deskundig geadviseerden. Graag had ik onder meer
geweten wat de vooruitzichten zijn voor volgend jaar met betrekking
tot deze toelage.

Ik zou dan ook aan de staatssecretaris willen vragen:

1. hoeveel aanvragen voor een VIHT in 1995 werden ontvangen;

2. aan hoeveel aanvragen in 1995 een VIHT werd toegekend;

3. welkde de gemiddelde inkomens waren in 1995 van zij die beroep
deden op de VIHT en waaraan een gunstig gevolg werd gegeven;

4. hoe de aanvragen en de toekenningen geografisch verdeeld waren
overde 19gemeentenin 1995;
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5. Connait-on Ie montant des loyers de ceux qui ont beneficie de
1'allocation?

6. Quelles sont les previsions pour 1996 quant au nombre de dos-
siers a trailer et au nombre de demandes qui pourront etre
rencontrees?

Reponse: En reponse a la question precitee, je prie 1'honorable
membre de trouver ci-apres les informations demandees.

1° Nombre de demandes en 1995: 828.

2° Suite positive en 1995: 474
Rejetsenl995: 283
En examen encore: 71

3° Revenus moyens:
< 300.000 F: 53%
300.000 a 399.999 F: 29,9%
400.000a499.999F: 12,5%
500.000a599.999F: 4,5%
> 600.000 F: 0,1%

100%

4° Repartition geographique:
Anderlecht: 8%
Auderghem: 0%
Berchem-Ste-A.: 1,1%
Bruxelles: 14,8%
Etterbeek: 3%
Evere: 2,1%
Forest: 8%
Ganshoren: 1,1%
Ixelles: 3,4%
Jette: 5,7%
Koekelberg: 1,7%
Molenbeek: 7,6%
Schaerbeek: 10,6%
St-Gilles: 20,3%
St-Josse: 3,6%
Uccle: 5,7%
WatermaelB.: 0,2%
W. St. Lambert: 2,8%
W. St. Pierre: 0,4%

100%

5° Le loyer est une donnee qui figure dans les dossiers de demande
examinee.

5. of men ook weet hoeveel de huurgelden bedroegen voor hen die
van de toelage gebruik maakten;

6. wat de vooruitzichten zijn voor 1996 inzake het aantal te
behandelen dossiers en het aantal aanvragen waaraan een gunstig
gevolg zai kunnen worden gegeven.

Antwoord: In antwoord op voorelde vraag verzoek ik het geacht
raadslid hiema de gevraagde inlichtingen te vinden.

1° Aantal aanvragen in 1995: 828.

2° Positief gevolg in 1995: 474
verwerpinginl995: 283
nog in onderzoek: 71

3° Gemiddelde inkomens:
< 300.000 fr.: 53%
300.000-399.999 fr.: 29,9%
400.000-499.9996-.: 12,5%
500.000 - 599.999 fr.: 4,5%
> 600.0006-.: 0,1%

100%

4° Geografische spreiding:
Anderlecht: 8%
Oudergem: 0%
SL-Agatha-Berchem: 1,1%
Brussel: 14,8%
Etterbeek; 3%
Evere: 2,1%
Vorst: 8%
Ganshoren: 1,1%
Elsene: 3,4%
Jette: 5,7%
Koekelberg: 1,7%
Molenbeek: 7,6%
Schaarbeek: 10,6%
SL-Gillis: 20,3%
Sint-Joost: 3,6%
Ukkel: 5,7%
Watermaal B.: 0,2%
St.-Lambr.-Wol.: 2,8%
St.-Pieters-Wol.: 0,4%

100%

5° De huurprijs is een gegeven dat in de behandelde aanvragdossiers
vermeld is.
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Ministre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale,
charge des Pouvoirs locaux, de 1'Emploi, du Logeinent et des Monuments et Sites

Minister- Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen

19. 7.1995 3 Stephane de Lobkowicz * Missions d'etudes. 283
Onderzoeksopdrachten.

19.7.1995 5 Stephane de Lobkowicz * Organigramme du personnel charge du departement de 1'informatique
dans les differentes communes. 283

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende gemeenten.

28. 7.1995 7 Stephane de Lobkowicz * Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs. 283
Studies en onderzoeken opgedragen aan externe organen.

28. 7.1995 8 Stephane de Lobkowicz ** Aide financiere aux publications et periodiques. 309
Financiele steun aan publikaties en tijdschrirten.

28. 7.1995 9 Stephane de Lobkowicz ** Sondagesd'opinion.-Prix. 310
Opiniepeilingen. - Kostprijs.

27.7.1995 10 Stephane de Lobkowicz * Refection des trottoirs. 284
Herstelling van de trottoirs.

19.9.1995 12 Marc Cools * Les travaux subsidies. 284
De gesubsidieerde werken.

19. 9.1995 15 Marc Cools ** La definition des investissements extraordinaires des communes. 311
De defmitie van de buitengewone investeringen van de gemeenten.

26.9.1995 20 Marc Cools * Comite d'Acquisition. 284
Aanvragen van gemeenten bij het comite van aankoop.

27.9.1995 22 Marc Cools ** Les etudes commandees pendant les affaires prudentes. 312
Onderzoeken besteld tijdens de periode van de lopende zaken.

5.10.1995 23 Stephane de Lobkowicz * Accords deprincipe pour Ie versement de subsides faits sous la precedente
legislature. - Possibilites de realisation. 284

Principeakkoorden voor het storten van de subsidies van de vorige
zittingsperiode. - Nalevingskansen.

5.10.1995 24 Walter Vandenbossche * Evolution des transferts par rapport aux recettes totales dans les 19
communes. 284

De evolutie van de overboekingen ten aanzien van de totale ontvangsten
in de 19 gemeenten.

5.10.1995 26 Marie Nagy * Dispositions indicatives du Plan regional de developpement (Question
du 7 fevrier 1995 restee sans reponse). 284

Onbeantwoorde vraag van 7 februari 1995.

8.11.1995 34 Andre Drouart * Part de la Region dans 1'organisation de 1'Euro-foot 2000. 284
Bijdrage van het Gewest in de organisatie van Euro-foot 2000.

30.10.1995 35 ' Andre Drouart * Ecole regionale et intercommunale de police (ER1P). 285
Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP).
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* Question sans reponse
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30.10.1995 37 Denis Grimberghs

30.10.1995 39 Brigitte Grouwels

30.10.1995 40 Brigitte Grouwels

30.10.1995 41 Brigitte Grouwels

30.10.1995 42 Brigitte Grouwels

14.11.1995 45 GuyVanhengel

17.11.1995 46 Stephane de Lobkowicz

17.11.1995 47 Stephane de Lobkowicz

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

23.11.1995 48 Walter Vandenbossche

23.11.1995 49 RoelandVanWalleghem

23.11.1995 50 Brigitte Grouwels

23.11.1995 52 Denis Grimberghs

28.11.1995 53 Guy Vanhengel

* Situation des operations realisees par Ie Fonds regional bruxellois de refi-
nancement des tresoreries communales.

Staat van de verrichtingen van het Brussels Gewestelijk Fonds voor
Herfinanciering van de Gemeentelijke Thesaurieen.

* Rapports relatifs a 1'application des lois linguistiques.
Verslagen omtrent de toepassing van de taalwetten.

** Evaluation des contrats de securite dans la Region de Bruxelles-Capitale.
Evaluatie van de veiligheidscontracten in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest.

** Candidatures et nominations a 1'ecole regionale et intercommunale de
police.

Kandidaatstellingen en benoemingen bij de Gewestelijke en Intercommu-
nale politieschool.

0 Donnees relatives aux agents de police dans les 19 communes.
Gegevens met betrekking tot de politieagenten in de 19 gemeenten.

** Aide de la Region de Bruxelles-Capitale au magazine bimensuel «Brussels
Today».

Steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het tweemaandelijks
tijdschrift Brussels Today.

* Subventions speciales aux communes en vue de promouvoir 1'integration
et la cohabitation des differentes communautes.

Bijzondere toelagen aan de gemeenten ter bevordering van de integratie
en het samenleven van de verschillende gemeenschappen.

* Presence d'echevins flamands dans les communes bruxelloises (appli-
cation de 1'article 1" de la loi du 16 juin 1989 portant diverses refor-
mes institutionnelles).

Aanwezigheid van Vlaamse schepenen in de Brusselse gemeenten (toe-
passing van artikel 1 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse
institutionele hervormingen).

** Egalite des chances pour les femmes.
Vrouwen - Gelijke kansen.

** Respect des lois linguistiques par Ie concessionnaire Radar.
Naleving van de taalwetgeving door de concessiehouder Radar.

** «Jeugdwerk - Garantieplan».
Jeugdwerk - Garantieplan.

0 Contrats de securite.
Veiligheidscontracten.

* Exonerations de paiement pour les parcmetres et les horodateurs dans la
Region de Bruxelles-Capitale.

Vrijstellingen van betaling aan parkeermeters en parkeerautomaten in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

285

285

312

314

303

315

285

285

316

317

318

304

285
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28.11.1995 54 GuyVanhengel * Accueil unilingue du public a 1'occasion de 1'exposition Amedee Lynen
au musee Charlier. 286

Eentalig onthaal van het publiek ter gelegenheid van de tentoonstelling
Amedee Lynen in het Charliermuseum.

28.11.1995 55 MarieNagy * Lefmancement des guides touristiquesparusrecemmentsurBruxelles. 287
Financiering van de toeristische gidsen voor Brussel die onlangs

verschenen zijn.

28.11.1995 56 Stephane de Lobkowicz * Aide a la restauration d'immeubles classes. 287
Steun voor de restauratie van beschennde gebouwen.

28.11.1995 57 Brigitte Grouwels ** Personnel employe au cabinet. 318
Personeel tewerkgesteld in het kabinet.

28.11.1995 58 Stephane de Lobkowicz * Apport de subsides des Communautes europeennes. 288
Subsidies van de Europese Gemeenschap.

28.11.1995 59 Serge de Patoul * Cadre linguistique dans les administrations communales. 288
Taalkader in de administratieve diensten van de gemeenten.

28.11.1995 60 Stephane de Lobkowicz ** Publicite pour 1'Executif dans «Brussels Today». 319
Reclame voor de Regering in «Brussels Today».

5.12.1995 61 GeorgesDesir ** Composition du cabinet ministeriel. 320
Samenstelling van het ministerieel kabinet.

11.12.1995 62 Denis Grimberghs ** Convention FBIE: Communaute franyaise -Milieu d'accueil- ONE. 320
Overeenkomst tussen het IBFW en de Franse Gemeenschap -

Opvangtehuizen - ONE.

11.12.1995 63 Evelyne Huytebroeck ** Demandeurs d'emploi a aptitude reduite. 321
Werkzoekende minder-validen.

11.12.1995 64 DominiekLootens 0 TCT. 305
De DAC-betrekkingen.

11.12.1995 65 DominiekLootens ** Publications de la Region. 322
De uitgaven van het Gewest.

11.12.1995 66 Andre Drouart ** Fonds de cohabitation et d'integration. 322
Fonds voor integratie en samenleven.

11.12.1995 68 Stephane de Lobkowicz * Deficit des CPAS supporte par les communes. 288
Deficit van de OCMW's dat door de gemeenten wordt gedekt.

11.12.1995 70 Stephane de Lobkowicz ** IRISnet: Evolution du dossier. 325
GOGI-net: stand van zaken van het dossier.

11.12.1995 71 Stephane de Lobkowicz * Intervention des communes dans Ie deficit des hopitaux et des CPAS. 288
Hulp van de gemeenten aan ziekenhuizen en OCMW's.

11.12.1995 73 Stephane de Lobkowicz * Avocats defendant les interets de la Region. ' 289
Advocaten die de belangen van het Gewest verdedigen.
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15.12.1995 74 Dominiek Lootens 0 Societes de depannage. 306
De takelbedrijven.

11.12.1995 75 Dominiek Lootens ** Auxiliaires de police etrangers. 327
Vreemde hulpagenten.

15.12.1995 76 Dominiek Lootens * Subsides au periodique «Le Marollien renove». 289
Subsidies aan «Le Marollien renove».

15.12.1995 78 Stephane de Lobkowicz ** Taxe sur les bureaux. 328
Kantoorbelasting.

Ministre de 1'Economic, des Finances, du Budget, de I'Energie et des Relations exterieures
Minister belast met Economie, Financien, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen

27. 9.1995 8 Marc Cools ** Etudes commandees pendant les affaires prudentes. 329
Onderzoeken besteld tijdens de periode van de lopende zaken.

20.11.1995 17 Stephane de Lobkowicz ** Mainmorte. 330
Dode hand.

15.12,1995 18 MarieNagy ** Demande de permis d'urbanisme pour un lotissement industriel de la
SDRB. 331

Aanvraag voor het verkrijgen van een stedebouwkundige vergunning voor
een industrieterrein van de GOMB.

27.11.1995 20 GeorgesDesir ** Composition du cabinet ministeriel. 332
' Samenstelling van het ministerieel kabinet.

22.11.1995 21 Stephane de Lobkowicz ** Apport de subsides des Communautes europeennes. 332
Subsidies van de Europese Gemeenschap.

11.12.1995 23 Dominiek Lootens * Bureaux des Regions europeennes installes a Bruxelles. 289
In Brussel gevestigde kantoren van de Europese Regio's.

Ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport
Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

19. 7.1995 4 Stephane de Lobkowicz * Mauvaise qualite des panneaux de signalisation places recemment
par la Region de Bruxelles-Capitale. 290

De slechte kwaliteit van de borden die onlangs door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werden geplaatst.

19. 9.1995 21 Marc Cools ** Permis d'urbanisme relatifs a des panneaux publicitaires. 334
De stedebouwkundige vergunningen betreffende de reclameborden.

6. 9.1995 25 MarieNagy ** Amenagement de la place des Martyrs (suite de la question n° 5). 336
Niet-naleven van het protocol van samenwerkingsakkoord betreffende
de inrichtingvan het Martelaarsplein (vervolg van vraag nr. 5).
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23.10.1995 34 MarieNagy * Conclusions de 1'etude Iris au sujet des normes de construction de
parkings. ' 290

Besluiten van de IRIS-studie betreffende de bouwnormen voor par-
keerruimten.

30.10.1995 35 Brigitte Grouwels ** Obligations urbanistiques pour 1'installation d'une antenne parabolique. 337
Bouwkundige verplichting voor het plaatsen van een schotelantenne.

0.11.1995 39 Stephane de Lobkowicz ** «Libres parcours» delivres par la STIB. 339
«Vrije kaarten» van de MIVB.

20.11.1995 40 Stephane de Lobkowicz ** Metro. 339
Metro.

30.11.1995 41 Thierry de Looz- ** Les difficultes rencontres pour acheter une carte de dix voyages sur Ie
Corswarem reseau de la STIB. 341

Moeilijkheden bij het aankopen van de tienrittenkaart voor het MIVB-
net.

23.11.1995 42 Walter Vandenbossche ** Egalite des chances pour les femmes. 341
Vrouwen - Gelijke kansen.

28.11.1995 43 Stephane de Lobkowicz ** Controle de la circulation des camions. 343
Controle op het vrachtwagenverkeer.

22.11.1995 44 Andre Drouart ** Concertation entre la STIB, DELIJNet Ie TEC apropos duproblemede
denomination des arrets. 344

Overleg tussen de MIVB, De Lijn en de TEC over het probleem van de
benaming van de stopplaatseii.

28.11.1995 45 Stephane de Lobkowicz * Apport de subsides des Communautes europeennes. 290
Subsidies van de Europese Gemeenschap.

28.11.1995 46 Brigitte Grouwels ** Personnel employe au cabinet. 344
Personeel tewerkgesteld in het kabinet.

27.11.1995 48 Andre Drouart ** Integration tarifaire. 347
Gei'ntegreerde tarifering.

11.12.1995 49 JeanDemannez ** Meulage des rails sur Ie reseau de la STIB. 347
Werken aan de sporen van het MIVB-net.

4.12.1995 50 Francois * Lutte centre Ie vandalisme. 290
Roelants du Vivier Bestrijding van het vandalisme.

7.12.1995 51 Evelyne Huytebroeck ** Les horaires de tram. 348
Dienstregelingen van de trams.

15.12.1995 52 Denis Grimberghs ** Etude cout/benefice de 1'extension du reseau metrojusqu'aErasme. 349
Kosten/batenanalyse van het doortrekken van de metrolijn tot aan het

Erasmusziekenhuis.
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Ministre de la Fonction publique, du Commerce exterieur, de la Recherche scientifique,
de la Lutte contre 1'Incendie et de 1'Aide medicalc urgente

Minister belast met Openbaar Ambt, Buitenlaiulse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

8.11.1995 14 Merry Hermanus * Mise a la disposition de personnel des pararegionaux dans ['administration
regionale. 291

Personeel van de pararegionale instellingen dat ter beschikking wordt
gesteld van het gewestelijk bestuur.

8.12.1995 15 Brigitte Grouwels * Travailleurs d'origine etrangere dans 1'administration regionale. 291
Werknemers van buitenlandse oorsprong bij de gewestadministratie.

16.11.1995 18 Jean-Pierre Cornelissen * Rapports etablis par Ie SIAMU a la suite de ses interventions. 291
Verslag opgesteld na hulpverlening door de DBDMH.

20.11.1995 19 Merry Hermanus * Fonctionnaires de la Region de Bruxelles-Capitale. 291
Ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

20.11.1995 20 Walter Vandenbossche ** Nomination a une fonction superieure. 350
Benoeming tot een hogere gunctie.

23.11.1995 21 Walter Vandenbossche * Egalite des chances pour les femmes. 292
Vrouwen - Gelijke kansen.

23.11.1995 24 Dominiek Lootens * Fonctionnaires employes dans 1'administration generate et dans les
parastatauxbruxellois. 292
Ambtenaren tewerkgesteld in de algemene overheidsdiensten en in de

parastatale instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

23.11.1995 25 Denis Grimberghs * Situation des contractuels. 292
Toestand van de ambtenaren met arbeidscontract.

28.11.1995 27 Stephane de Lobkowicz * Institutions pararegionales - Composition des organes d'administration. 292
Pararegionale instellingen- samenstelling van de bestuursorganen.

28.11.1995 28 MarieNagy * La feminisation de la fonction publique. 292
De aanwezigheid van de vrouw in het openbaar ambt.

28.11.1995 29 Stephane de Lobkowicz ** Apport de subsides des Communautes europeennes. 351
Subsidies van de Europese Gemeenschap.

5.12.1995 31 Georges Desir ** Composition du cabinet ministeriel. 352
Samenstelling van het ministerieel kabinet.

7.12.1995 33 Stephane de Lobkowicz * Formation pour ambulanciers. 293
Opieiding voorde ambulanciers.
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Ministre de 1'Environnement et de la Politique de 1'Eau, de la Renovation,
de la Conservation de la Nature et de la Proprete piibliquc

Minister belast met Leefmilieii en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid

19. 7.1995 5 Stephane de Lobkowicz 0 Permis d'environnement pour une installation d'Electrabel a Uccle. 306
Milieuvergunning voor een installatie van Electrabel te Ukkel.

26. 7.1995 15 Andree Guillaume-
Vanderroost

23.10.1995 26 MarieNagy

27. 9.1995 30 Marc Cools

5.10.1995 32 AndreDrouart

5.10.1995 35 MarieNagy

12.10.1995 37 SvenGatz

23.10.1995 40 Denis Grimberghs

30.10.1995 42 MarieNagy

30.10.1995 43 ?vIarieNagy

14.11.1995 45 MarieNagy

* Entretien des voiries regionales.
Onderhoud van de gewestelijke wegen.

* La destination des dechets non recyclables issus de la collecte selective en
Region bruxelloise.

Bestemming van het afval dat niet kan worden gerecycleerd en dat afkomstig
is van de selectieve ophalingen in het Brussels Gewest.

* Etudes commandees pendant les affaires prudentes.
Onderzoeken besteld tijdens de periode van de lopende zaken.

* Causes de mortalite de la faune dans les etangs regionaux.
Oorzaken van de sterfte van de fauna in de vijvers van het Gewest.

* Conclusions du rapport sur les dioxines etabli par Ie ministere de la same
publique.

Besluiten van het verslag over de dioxines dat werd opgesteld door hel
ministerie van Volksgezondheid.

* Gestion des dechets.
Selectieve afvalophaling.

** Permis d'environnement.
Milieuvergunningen.

* Le proces centre 1'association Greenpeace.
Proces tegen Greenpeace.

* La pollution de la Senne a Drogenbos par la firme UCB.
Vervuiling van de Zenne in Drogenbos door het bedrijfUCB.

** La destruction du patrimoine par la SDRB.
De afbraak van het patrimonium door de GOMB.

17.11.1995 46 Stephane de Lobkowicz * ChenesdelaForetdeSoignes.
Eiken in het Zonienwoud.

17.11.1995 47 Merry Hermanns

17.11.1995 48 SvenGatz

* Delivrance par 1'IBGE des permis d'environnement.
Afgifte van de milieuvergunningen door het BIM.

* Collecte de dechets menagers.
Huisvuilophaling.

23.11.1995 49 Walter Vandenbossche 0 Egalite des chances pour les femmes.
Vrouwen - Gelijke kansen.

23.11.1995 50 MarieNagy

23.11.1995 51 SvenGatz

** La s.a. IDIM (suite).
De n.v. 110 (vervolg).

** Langue utillsee a 1'a.s.b.l. Tournesol/Zonnebloem (chaussee de la Hulpe
199 a Watermael-Boitsfort).

Het taalgebruik bij de v.z.w. Tornesol/Zonnebloem (Terhulpsesteenweg
199, Watermaal-Bosvoorde).
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28.11.1995 52 Stephane de Lobkowicz ** Personnel chasse. - Recettes chasse. 358
Personeel «jacht» en «opbrengst van dejacht».

28.11.1995 53 Stephane de Lobkowicz ** Approvisionnement en eau potable. 359
Drinkwaterbevoorrading.

28.11.1995 54 Stephane de Lobkowicz * Apport de subsides des Communautes europeennes. 295
Subsidies van de Europese Gemeenschap.

28.11.1995 55 Brigitte Grouwels ** Personnel employe au cabinet. 360
Personeel tewerkgesteld in het kabinet.

5.12.1995 56 Georges Desir ** Composition de cabinet ministeriel. 360
Samenstelling van het ministerieel kabinet.

1.12.1995 57 Andre Drouart * Placement de corbeilles urbaines. 296
Plaatsing van vuilnisbakken in de stad.

5.12.1995 58 Andre Drouart ** Fermeture des compteurs d'eau. 361
Afsluiten van watermeters.

5.12.1995 59 Alain Adriaens ** Chantier de decontamination du batiment «Berlaymont». 362
Verwijdering van asbest in het Berlaymont-gebouw.

7.12.1995 60 Fran9ois * Arrete du gouvemement relatif a la circulation dans les bois et forets en
Roelants du Vivier general. 296

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verkeer
in de bossen.

7.12.1995 61 Stephane de Lobkowicz * Destruction des lapins dans les proprietes privees et dans les proprietes
de la Region de Bruxelles-Capitale. 296

Uitroeiingvan konijnen op prive-eigendommen en op eigendommen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

8.12.1995 63 Stephane de Lobkowicz * Crematorium Uccle-Pollution de Pair. 297
Crematorium van Ukkel - Luchtvervuiling.

8.12.1995 64 MarieNagy * L'affectation de la bibliotheque Solvay. 297
Bestemming van de Solvaybibliotheek.

11.12.1995 65 Beatrice Fraiteur * Application de 1'arrete du 19 juillet 1990 relatif a 1'acquisition par les
communes d'immeubles abandonnes. 297

Toepassing van het besluit van 19 juli 1990 met betrekking tot de
verwerving door de gemeenten van verlaten gebouwen.

11.12.1995 66 Robert Garcia * Augmentation de la violence dans Ie centre de Bruxelles-Ville et plus
specifiquement aux alentours du Beursschouwburg. 298

Toenemend geweld in het centrum van de Stad Brussel, meer specifiek
rond de Beursschouwburg.

11.12.1995 67 Stephane de Lobkowicz * Prixdel'eau. 298
Prijs van het water.

15.12.1995 68 Denis Grimberghs * Pare Walckiers. 298
Walckierspark.
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15.12.1995 69 AlainAdriaens * La recuperation des ferrailles dans les machefers de 1'incinerateur. 299
Terugwinning van schroot uit de slakken van de verbrandingsinstallatie.

15.12.1995 70 MarieNagy * Le cadre juridiquedu College des deleguesdu Conseil. 299
Juridisch kader voor het College van de afgevaardigden van de Raad.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre de 1'Amenagementdu Territoire, des Travaux publics et du Transport
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

28. 7.1995 2 Stephane de Lobkowicz ** Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs. 364
Studies en onderzoeken opgedragen aan externe organen.

28. 7.1995 3 Stephane de Lobkowicz ** Aide fmanciere aux publications et periodiques. 364
Financiele steun aan publikaties en tijdschriften.

28. 7.1995 4 Stephane de Lobkowicz ** Sondagesd'opinion.-Prix. 364
Opiniepeilingen. - Kostprijs.

19. 9.1995 6 Stephane de Lobkowicz ** Trottoir de la portion centrale du square Plasky a Schaerbeek. 365
Trottoir van het centrale deel van de Plaskysquare in Schaarbeek.

26. 9.1995 9 Walter Vandenbossche * Sortie Neerpede. 300
UitgangNeerpede.

5.10.1995 11 Andre Drouart ** Travaux de voirie prioritaires dans 1'avenue du Luizenmolen. 365
Prioritaire werken in de Luizenmolenlaan.

12.10.1995 13 Francoise Carton de Wiart ** Panneaux publicitaires sur poteaux d'eclairage des voiries regionales. 366
Reklameborden aan de verlichtingspalen langs de gewestelijke verkeers-

wegen.

23.10.1995 14 AlainAdriaens ** Mesures de densite de divers trade. 367
Maatregelen met betrekking tot de verkeersdichtheid van de verschillende

vervoermiddelen.

30.10.1995 18 Evelyne Huytebroeck ** Les travaux sur les arteres regionales forestoises. 369
De werken aan de gewestwegen in Vorst.

8.11.1995 19 Merry Hermanus * Centres sportifs, proprietes de la Region bruxelloise. 300
Sportcentra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

23.11.1995 21 Walter Vandenbossche ** Egalite des chances pour les femmes. 370
Vrouwen - Gelijke kansen.

23.11.1995 22 Denis Grimberghs * Recettes publicitaires, location de panneaux d'affichage. 300
Reclameontvangsten en verhuur van aanplakborden.

23.11.1995 23 : Denis Grimberghs * Localisation des services de ['administration regionale. 300
Vestigingsplaats van de gewestelijke administratieve diensten.

28.11.1995 24 Stephane de Lobkowicz * Apport de subsides des Communautes europeennes. 301
Subsidies van de Europese Gemeenschap.
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* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse
28.11.1995 25 Brigitte Grouwels

5.12.1995 26 Georges Desir

** Personnel employe au cabinet.
Personeel tewerkgesteld in net kabinet.

** Composition du cabinet ministeriel.
Samenstelling van het ministerieel kabinet.

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

371

371

8.12.1995 28 Alain Adriaens

11.12.1995 29 MarieNagy

15.12.1995 30 Dominiek Lootens

15.12.1995 31 Denis Grimberghs

* Des voiries de la Couronne, rues du Trone et Ducale. 301
Kroonlaan, Troonstraat en Hertogsstraat.

0 Les batiments dont la Region est proprietaire. 307
Gebouwen die eigendom zijn van het Gewest.

* Langue utilisee sur les panneaux de signalisation. 302
Het taalgebruik op verkeersborden.

** Remboursement des detachements dans les cabines ministeriels au port
deBruxelles. 372

Terugbetaling aan de Haven van Brussel van de detacheringen naar
ministeriele kabinetten.

10. 1.1996 35 Robert Garcia ** Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches de presse. 373
Nederlandsonkundigheid van woordvoerders en persattaches.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre de I'Economie, des Finances, du Budget, de 1'Energie et
des Relations exterieures et au Ministre de la Fonction publique, du Commerce exterieur,
de la Recherche scientifique, de la Lutte contre 1'Incendie et de 1'Aide medicale urgente
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Economic, Financien, Begroting,

Energie en Externe Betrekkingen en aan de Minister belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel,
Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

5.10.1995 7 Andre Drouart ** Coupures de gaz et d'electricite.
Het afsluiten van gas en elektriciteit.

374

28.11.1995 9 Stephane de Lobkowicz ** Apport de subsides de la Communaute europeenne.
Subsidies van de Europese Gemeenschap.

375

8.12.1995 13

5.12.1995 11 Georges Desir

5.12.1995 12 Andre Drouart

Francois
Roelants du Vivier

** Composition du cabinet ministeriel.
Samenstelling van het ministerieel kabinet.

** Respect de 1'ordonnance du lljuillet 1991 relativeaudroitalafourniture
minimale d'electricite.

Naleven van de ordonnantie van 11 juli 1991 met betrekking tot het recht
op een minimumlevering van elektriciteit.

** Regime d'aides favorisant 1'utilisation d'energies renouvelables.
Steunregeling ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie.

376

376

377
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Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister- Voorzitter

14.11.1995 11

23.11.1995 12

23.11.1995 13

23.11.1995 14

28.11.1995 15

28.11.1995 16

5.12.1995 17

8.12.1995 18

8.12.1995 19

8.12.1995 20

15.12.1995 21

15.12.1995 22

15.12.1995 23

15.12,1995 24

Dominiek Lootens-Stael ** Prevention des intoxications au monoxyde de carbone.
De opieidingsronde «Preventie van koolstofmonoxidevergiftiging».

Walter Vandenbossche ** Egalite des chances pour les femmes.
Vrouwen - Gelijke kansen.

Denis Grimberghs ** Rehabilitation de la caserne Dailly.
Rehabilitatie van de Dail lykazerne.

Denis Grimberghs ** Repartition entre Beiges et non Beiges des locataires des SISP.
Aantal Belgische en niet-Belgische huurders van de OHM'S.

Stephane de Lobkowicz ** Apport de subsides de la Communaute europeenne.
Subsidies van de Europese Gemeenschap.

Brigitte Grouwels ** Personnel employe au cabinet.
Personeel tewerkgesteld in het kabinet.

Georges Desir ** Composition du cabinet ministeriel.
Samenstelling van het ministerieel kabinet.

Stephane de Lobkowicz ** Augmentation des loyers par les societes de logement social.
Verhoging van de huurprijs door de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Roeland Van Walleghem ** Primes a 1'acquisition d'un logement prive.
De aanschaffingstoelagen.

Dominiek Lootens ** Fonds du logement.
Het huisvestingsbeleid.

Walter Vandenbossche ** FECOSOLAB.
FECOSOLAB.

Denis Grimberghs ** Situation financiere du Fonds de Logement.
Kastoestand van het Woningfonds.

Denis Grimberghs ** Situation des dossiers au Fonds du logement.
Stand van de dossiers bij het Woningfonds.

Guy Vanhengel * * Octroi d'allocations demenagement, installation, loyer et previsions dans
ce domaine pour 1996,

De vraagnaar en de toekenning van de Verhuis-, Installatie- en Huurtoelage
en de vooruitzichten dienaangaande voor 1996.
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