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

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

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

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

(Fr.): Vraag gesteld in het Frans - (N.): Vraag gesteld in het Nederiands
(Fr.): Question posee en francais - (N.): Question posee en neerlandais
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Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

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

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

Missions d'etudes.

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

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

Organograin van de afdeling information in de verschlllende
gemeenten.

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

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

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

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

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

Annvrngen van gemeenten. bij het comlte van aankoop.

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

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

Demandes des communes aupres du comite ^acquisition.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 2, p. 73.
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Vraag nr. 24 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 5 oktober
1995 (N.):

Evolittie van de overboekingen ten (laiizien van de totals ont-
vangsten in de 19 gemeentcn.

De vraag wei-d gepubliceerd in Bulletin nr. 3, biz. 133.

Question n° 24 de M. Walter Vandenbossche du 5 octobre 19*)5
(N.):

Evolution des transferts par rapport anx recettes totalcs dmis
les 19 communes.

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

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

Tualkailer in de administratieve diensten van de gemeenten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 288.

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

Cadre linguistlquc dans les administrations commiinales.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 288.

Vraag nr. 79 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 29
december 1995 (N-.):

De controls over de schuldontwikkeling bij de lokale besturen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, biz. 406.

Question n° 79 de M. Walter Vandenbossche du 29 decembre
1995 (N.):

Controls de I'endettement des pouvoirs locuux.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 6, p. 406.

Vraag nr. 88 van de heer Stephane de Lo.bkowicz d.d. 12 januari
1996 (Fr.):

Samenwerkingsakkoorden gesloten door het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, biz. 407.

Question n° 88 de M, Stephane de Lobkowicz du 12 janvier
1996 (Fr.):

Accords de cooperation conclus par la Region de BruxelliV-
Capitiile.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 6, p. 407.

Vraag nr, 93 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 januari
1996 (Fr.):

Computerlseren van de gemeenten ~ toestand van hetperso-
neel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, biz. 408.

Question n° 93 de M. Stephane de Lobkowicz dn 19 janvier
1996 (Fr.):

Informatisatlon des communes - Situation du personnel.

La question a ete publiee dans ie Bulletin n° 6, p. 408.

Vraag nr. 115 van de heer Marc Cools d.d. 12 februari 1996
(Fr.):

Voortzefting subsidies IBFH'.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 7, biz. 529.

Question n° 115 de M. Marc Cools du 12 fevrier 1996 (Fr.):

Problematique de la recondiiction du FBIE.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 7, p. 529.
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Vraag nr. 122 van de heer Stephana de Lobkowicz d.d. 19
februari 1996 (Fr.):

Vertegenwoordigers van lie gemeenten in de algemene vergu-
ileriiigeii van de ziekenhuisverenigingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 7, biz. 530.

Question n° 122 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 fevrier
1996 (Fr.):

Representants des communes dans les assemblies generates
des associations Iwspitalieres.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 7, p. 530.

Vraag nr. t34 van de heer Denis Grimberghs d.d. 5 maart
1996 (Fr.):

Subsidies voor de trottolrs.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 8, biz. 642.

Question n° 134 de M. Denis Grimberghs dn 5 mars 1996 (Fr.):

Subsides pour les trottolrs.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 8, p. 642.

Vraag nr. 149 van de heer Denis Grimberghs d.d. 27 maart
1996 (Fr.):

Toepassing van hetsamenwerkingsakkoordtussen de federate
Regeiiitg en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 9, biz. 753.

Question n° 149 de M. Denis Grimberghs du 27 mars 1996
(Fr.):

' Application de I'accord de cooperation liant Ie goiivernemeiit
federal et Ie gouverneinent de la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 9, p. 753.

Vraag nr. 171 van de heer Denis Grimberghs d.d. 30 april
1996 (Fr.):

Belasting op de computers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 10, biz. 852.

Question n° 171 de M. Denis Grimberghs du 30 avril 1996
(Fr.):

Taxation des ordinatews.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 10, p. 852.

Vraag nr. 178 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 20 mei
1996 (N.):

Contracteii afgesloten met de firma Strat & Corn.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 972.

Question n° 178 de M. Dominiek Lootens-Stael du 20 mai 1996
(N.):

Controls conclus avec la finne Strat & Corn.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 972.

Vraag nr. 185 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

De gesubsidieerde gemeentelljke sportinfrastructuur.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 975.

Question n° 185 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Les infrastructures sportives communales subsidiees.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 975.
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Vraag nr. 186 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesiibsidieerde werken (Stadswandelingen): ingediende dos-
siers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 975.

Question n° 186 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaux subsidies (Chemins de la Vllle): dossiers Introduits.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11 , p. 975.

Vraag nr. 188 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesiibsidieerde werken (investeringen voor de veiligheid) :
ingediende dossiers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 976.

Question n° 188 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaux subsidies (investisseinents pour la seciuite): dos-
siers introduits.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 976.

Vraag nr. 189 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesnbsidieerde werken (gemeentewegen) : ingediende dos-
siers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 977.

Question n° 189 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaux subsidies (voirles communities) •. dossiers introditils.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 977.

Vraag nr. 190 van de lieer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesiibsldieerde werken (openbare verlichting) : ingediende
dossiers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 977.

Question n° 190 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaiix subsidies (ecluiruge public): dossiers introduits.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 977.

Vraag nr. 191 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesubsidicerde werken (verlegging van leidingen); ingedien-
de dossiers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 978.

Question n° 191 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaux subsidies (displacement de canalisations): dossiers
introduits.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 978.

Vraag nr. 192 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesiibsidieerde werken (verwerving van openbare groene
ruimten) : ingediende dossiers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 978.

Question n° 192 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaux subsidies (acquisition d'espaces verts publics): dos-
siers introduits.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 978.
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Vraag nr. 193 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesuhsidleerde werken (aanleg van openbare groene ruim-
ten): Ingediende dossiers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 979.

Question n° 193 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaiix subsidies (amenagements d'espaces verts publics):
dossiers introdiilts.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 979.

Vraag nr. 194 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesuhsidleerde werken (Stadswandelingen) : bedragen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 979.

Question n° 194 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaiix subsidies (cliemins de la ville): montants.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 979.

Vraag nr. 195 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesubsidieerde werken (velligheidscontractcn) : bedragen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 980.

Question n° 195 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaux subsidies (contrats de securite): nwiitants.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 980.

Vraag nr. 196 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesubsidieerde werken (investeringen voor de veiligheid) :
bedragen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 980.

Question n° 196 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaux subsidies (invcstissements pour la securite): mon-
tants.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 980.

Vraag nr. 197 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesubsidieerde werken (aanleg van openbare groene ruim-
ten): hedrugen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 981.

Question n° 197 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaux subsidies (amenagements d'espaces verts publics):
montants.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 981.

Vraag nr. 198 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesubsidieerde werken (verwerving van openbare groene
ritimten) : bedragen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 981.

Question n° 198 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.);

Travaiix subsidies (acquisition d'espaces verts publics): mon-
tants.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 981.
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Vraag nr. 199 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gestibsiilieerile werken (verlegging vim leidlngen): bedragen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr, 11, biz. 982.

Question n° 199 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaux subsidies (deplaceincnt de canalisations): inontants.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 982.

Vraag nr. 200 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesubsltlleerde werken (openbare verlichting) : bedragen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 982.

Question n° 200 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaux subsidies (eclairage public): moiitimts.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 982.

Vraag nr. 201 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesubsidieerde werken (gemeentewegcn) : bedragen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 983,

Question n° 201 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):

Travaux subsidies (voiries communities): nwntants.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 983.

Vraag nr. 207 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 24 juni
1996 (N.):

Gidsen aangiiande Brussel voor bezoekers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1129.

Question n° 207 de M. Dominiek Lootens-Stael du 24juin 1996
(N.):

Guides touristiques sur Bruxelles destines niix visifeiirs.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1129.

Vraag nr. 208 van de heer Denis Grimberghs d.d. 24 juni 1996
(Fr.) :

Toekenning van subsidies.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1130.

Question n° 208 deM. Denis Grimberghs du 24juin 1996 (Fr.):

Octroi de subventions.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1130.

Vraag nr. 211 van de heer Denis Grimberghs d.d. 2 juli 1996
(Fr.):

Overeenkoinst van de elektriciteitslntercoinmunales met
Electrabel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1131.

Question n° 211 de M. Denis Grimberghs du 2 juillet 1996
(Fr.):

Convention des tntercommunales d'electricite avec Elec-
trabel.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1131.
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Vraag nr 213 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 2 juli
1996 (Fr.):

Beroep ingesteld tegen hnittlelingen van de Regeririg van het
Brussels Hoofdstedclijk Gcwest.

' De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1132.

Question n° 213 de M. Stephane de Lobkowicz du 2 juillet
1996 (Fr.):

Recours introduits centre des actes du gouvernemeitt de la
Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1132.

Vraag nr. 214 van de heer Michiel Vandenbussche d.d. 18 jiili
1996 (N.):

Para-regionalen - Samenstelling van de bestuursorganen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1132.

Question n° 214 de M. Michiel Vandenbussche du 18 juillet
1996 (N.):

Pararegionaiix - Composition ties organcs de gestion.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1132.

Vraag nr. 220 van de heer Andre Drouart d.d. 5 juli 1996 (Fr.):

Subsidies unit de gemeenten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1133.

Question n° 220 de M. Andre Drouart du 5 juillet 1996 (Fr.):

Subsides aiix communes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1133.

Vraag nr. 226 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 16 juli
1996 (Fr.):

Ontwerp van promotievoorwerpen met daarop de iris van het
Brussels Hoofdstedelljk Gewesf.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1133.

Question n° 226 de M. Stephane de Lobkowicz du 16 juillet
1996 (Fr.):

Creation d'objets promotionnels portant I'iris de la Region
de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1133.

Vraag nr. 232 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 23 juli 1996
(Fr.):

Aantal en kostprijs van de Gesw's in de gemeenten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1134.

Question n° 232 de M. Bernard Clerfayt du 23 juillet 1996
(Fr.):

Noinbre et cout des ACS dans les communes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1134.

Vraag nr. 233 van de heer Stephane de Lobkowiez d.d. 23 juli
1996 (Fr.):

Aunwerving van politiemannen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1134.

Question n° 233 de M. Stephane de Lobkowicz du 23 juillet
1996 (Fr.):

Recruteinent des pollciers.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1134.
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Vraag nr. 239 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 31 juli
1996 (N.):

Tweede, derde en vierde driemaandelijkse taalrapport.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1137.

Question n° 239 de M.rDominiek Lootens-Stael du 31 juiHet
1996 (N.):

Denxieme, trolsieme et quatrieme rapports lingliistiques tii-
mestriels.

La question a ete publiee dans Ie Eiulletin n° 12, p. 1137.

Vraag nr. 246 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 3
September 1996 (Fr.):

Verplicliting voor de Brusselse gemeenten om de taalaan-
horigheid vim hun inwoners mee te delen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1347.

Question n° 246 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 3 scpteinbre
1996 (Fr.):

Obligation imposee iiiix communes bruxelloises lie C O I M I I I I -
niqiier Ie role lingiiistique de lews administres.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1347.

Vraag nr. 249 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 30
augustus 1996 (Fr.):

Openbure stadsvoorzlenlngen en harden van 20 in2 lungs de
gewestwegen en lungs de M.I. V.B.-lljnen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1348.

Question n° 249 de M. Stephane de Lobkowicz du 30 aout 1996
(Fr.):

Mobilier iirbain etpanneanx 20 in1 places Ie long dcs volries
region/lies et Ie long ties lignes exploitecs par la STJB.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1348.

Vraag nr. 250 van de heer Michiel Vandenbussche d.d. 30
augustus 1996 (N.):

Samcfi wcrklngsakkoorden Brussel- Vlaanderen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1349.

Question n° 250 de M. Michiel Vandenbussehe du 30 aoflt 1996
(N.):

Accords de cooperation entre Bnixelles et la Flandrc.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1349.

Vraag nr. 251 van de heer Michiel Vandenbussche d.d. 30
augustus 1996 (N.):

Samenwerkingsakkoorden Brussel-Waals Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1349.

Question n° 251 de M. Michiel Vandenbussche du 30 aout 1996
(N.):

A ccords de cooperation entre Bruxelles et la Region walloitiie.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1349.

Vraag nr. 252 van de heer Michiel Vandenbussche d.d. 30
augustns 1996 (N.):

Samenwerkingsakkoorden Bnissel-Franse Gemeenschap.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1350.

Question n° 252 de M. Michiel Vandenbussche du 30 aout 1996
(N.):

Accords de cooperation entre Bnixelles et la Cominunaute
francaise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1350.
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Vraag nr. 253 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 30
augiistus 1996 (N.):

Samenwerkiiigsaklwortlen.

De vraag werd' gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1350.

Question n° 253 de M. Roeland Van Walleghem du 30 aout
1996 (N.):

Accords de cooperation.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1350.

Vraag nr. 262 van de heer Andre Drouart d.d. 12 September
1996 (Fr.):

Afgeven van werkvergimitingeii van het type A en B.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1352.

Question n° 262 de M. Andre Drouart du 12 septembre 1996
(Fr.):

Delivrance de permis de travail A et B.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n" 13, p. 1352.

Vraag nr. 268 van de lieer Mostafa Ouezekhti d.d. 24 September
1996 (Fr.):

A f g i f t e van arbeidskaarten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1490.

Question n° 268 de M. Mostafa Ouezekhti du 24 septembre
1996 (Fr.):

Octroi de permis de travail.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1490.

Vraag nr. 271 van de heer Alain Adriaens d.d. 24 September
1996 (Fr.):

De Europese vrijwilllgersdienst.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1490.

Question n° 271 de M. Alain Adriaens du 24 septembre 1996
(Fr.):

Participation de la Region bruxelloise an service voloiitaire
europeen.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1490.

Vraag nr. 273 van de heer Denis Grimberghs d.d. 10 oktober
1996 (Fr.):

Overeenkoiitst JBF.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1491.

Question n° 273 de M. Denis Grimberghs du 10 octobre 1996
(Fr.):

Convention FBI.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 149!.

Vraag nr. 276 van de heer Leo Goovaerts d.d. 10 oktober 1996
(N.):

Britssel, cultiirele hoofdstad van Eiiropu voor hetjaar 2000.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1492.

Question n° 276 de M. Leo Goovaerts d.d. 10 octobre 1996
(N.):

Briixelles, capitate citlturelle de I'Europe en Van 2000.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1492.
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Vraag nr. 280 van de heer Philippe Debry d.d. 10 oktober 1996
(Fr.):

Besclierinile gebouwen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1494.

Question n° 280 de Mr Philippe Debry du 10 octobre 1996
(Fr.):

Immeubles classes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1494.

Vraag nr. 283 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 15
oktober 1996 (N.):

Vervoersproblemen van de soclale inspectle.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1495.

Question 11° 283 de M. Dominiek Lootens-Stael du 15 octobre
1996 (N.):

Problemes de transport de I'inspection so dale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1495.

Vraag nr. 288 van de heer Denis Grimberghs d.d. 21 oktober
1996 (Fr.):

IBFW-ovcreenkoiiist.

Mijnheer de minister, injuni 1996 heeft u, samen met de Waalse
minister voor werkgelegenheid en de minister-voorzitter van de
Franse Gemeenschap, de overeenkomst betreffende de banen die
met het interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van
de werkgelegenheid gesubsidieerd worden met zes maanden
verlengd. Derhalve ligt een en arider tot 31 december 1996 vast.

Die tewerkstelling geschiedt in verenigingen die onder de
Franse Gemeenschap ressorteren (peuters, jeugd, audiovisuele
sector,...). Het betreft in elk geval buurtwerk, dat veelal plaatsvindt
in kleine structuren, voor weike die banen van zeer groot belang
zijn.

De inrichtende machten van de opvangcentra voor kleine kin-
deren zijn onlangs op de hoogte gebracht van de blijvende "STOP"
inzake het hernieuwen van de IBFW-overeenkomst op 1 januari
1997. '.

De inrichtende machten zijn er eens te meer toe aangezet voor
het personeel onder IBFW-statuut de nodige conservatoire maat-
regelen te nemen.

Die onzekere toestand is ongezond voor de verenigingen en
ondermijnt het vertrouwen in de instellingen die zich met de kleine
kinderen bezighouden, te meer omdat zij te kampen hebben met
een gebrek aan alternatieve vooruitzichten daar het fonds voor de
collectieve uitrustingen tegen december 1996 uitgeput zai zijn.

Kan de heer minister mij mededelen hoever het staat met zijn
contacten met minister Van Cauwenberghe en minister-voorzitter
Onkelinx en me zeggen of er binnen de vermelde termijn een
akkoord zai kunnen worden gevonden? Zo niet, waaroni wordt er
in dat dossier geen vooruitgang geboekt?

Question n° 288 de M. Denis Grimberghs du 21 octobre 1996
(Fr.):

Convention FBI.

Enjuin 1996, vous avez, Monsieur Ie ministre, prolonge avec
Ie ministre wallon de 1'emploi et la ministre-presidente de la
Communaute francaise de 6 mois la convention concernant les
emplois du Fonds Budgetaire Interdepartemental de promotion de
1'emploi. Jusqu'au 31 decembre 1996 la situation est done figeu.

Ces emplois concernent des associations dependant de la
Communaute francaise (petite enfance, jeunesse, audiovisuel,...).
En tout etat de cause, des emplois de proximite et bien souvent
ceuvrant dans Ie cadre de petites structures pour lesquelles ces
emplois sont vitaux.

Recemment, les pouvoirs organisateurs des Milieux d'Accueil
de la Petite Enfance ont etc informes du «BLOCAGE» persistant
quant au renouvellement de la convention FBI au I" janvier 1997.

Ceux-ci ont ete engages une fois de plus a prendre les mesures
conservatoires qui s'imposent au regard du personnel sous stalut
FBI.

Cette situation instable est malsaine pour les associations et
entame fortement Ie climat de confiance dans les institutions
s'occupant de la Petite Enfance, d'autant qu'elles se trouvent
alimentees egalement par 1'absence de perspectives alternatives
au regard de 1'epuisement du Fonds des Equipements Collectifs
d'ici fin decembre prochain.

Pouvez-vous me dire, Monsieur Ie ministre, ou vous en etes
actuellement dans vos contacts avec Ie ministre Van Cauwenberghe
et la ministre-presidente Onkelinx et si un accord pourra etre trouve
dans les delais evoques? Si non, quels sont les elements qui font
blocage dans ce dossier?
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Vraag nr. 289 van de lieer Denis Grimberghs d.d. 18 oktober
1996 (Fr.):

Toepussing vtin de oiiKendbricfvan 30 September 1988 betref-
fende de toelugen voor de aanleg van wegen voor voetgangers-
verkeer.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1496.

Question n° 289 de M. Denis Grimberghs du 18 octobre 1996
(Fr.):

Application de la circulaire- ilii SO septembre 1988 conccrnant
les subsides pour I'amenagement des voles de circulation
pietonne.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1496.

Vraag nr. 293 van de lieer Andre Drouart d.d. 4 november
1996 (Fr.):

Bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen
van ee/i afschrift van ecu hestiiiirsdociinieiif.

Het bedrag van de vergoeding die verschuldigd is voor het
ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument is bij wege
van een koninklijk besluit van 30 augustus 1996 (Belgisch Staats-
bladwn 20 September 1996) vastgesteld.

Dit koninklijk besluit is uitgevaardigd tot uitvoering van de
wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Artikel 1 bepaalt dat die wet alleen van toep'assing is op de federate
administratieve overheden. Tijdens de parlementaire voorbereiding
is erop gewezen dat het beter was eerst voor de federale admi-
nistralieve overheden een wettelijke regeling uit te werken en
vervolgens met de gewesten overleg te plegen over de uitbreiding
van de toepassing ervan tot de provincies en de gemeenten (stuk
van de Kamer - Zitting 92/93 - N - 1112/13, bladzijde 30).

Zou de minister-voorzitter kunnen mededelen hoever het met
dat overleg staat?

Question n° 293 de M. Andre Drouart du 4 noveinbre 1996
(Fr.):

Montant de la retribution due pour la reception d'une copie
d'un document administratif.

Un arrete royal du 30 aout 1996 (Moniteiir beige du 20 sep-
tembre 1996) fixe Ie montant de la retribution due pour la reception
d'une copie d'un document administratif.

Cet arrete royal a ete pris en execution de la loi du 11 avril
1994 relative a la publicite de 1'administration. L'article 1" de cetle
loi stipule qu'elle ne s'applique qu'aux administrations federales.
Au cours des travaux preparatoires, il a ete souligne qu'il etail
preferable de concevoir d'abord un regime legal pour les autorites
administratives federales et de se concerter ensuite avec les regions
sur 1'extension de ce regime aux provinces et aux communes (Doc.
Chambre - Session 92/93 -N - 1112/13, p. 30).

Le ministre-president pourrait-il me preciser ou en est cette
concertation?

Vraag nr. 294 van de lieer Mostafa Ouezekhti d.d. 28 oktober
1996 (Fr.):

Basisallocatie 14.11.12.01 (Lokale besturen).

In het ontwerp van ordonnantie houdende de algemene
uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor
het begrotingsjaar 1996 (26 oktober 1996) luidt de commentaar
bij de basisallocatie 14.11.12.01 als volgt: "Studie-, publikatie-
en allerhande kosten in verband met de uitoefening van het toezicht
op de gemeenten en meer bepaald in verband met de financiering
en de organisatie van de gemeenten evenals met de integratie en
het samenleven van de verschillende plaatselijke gemeenschap-
pen".

In de aangepaste begroting (stuk A-81/1 - 95/96 van 30 april
1996) is het opschrift van die basisallocatie als volgt geformuleerd :
"Studiekosten, publicatiekosten en allerhande kosten in verband
met de voodgij-uitoefening over de gemeenten; in het bijzonder in
verband met de financiering en de organisatie van de gemeenten,
de gesubsidieerde werken en de wijkcontracten".

1. Kan de heer de minister verklaren waarom dat opschrift is
gewijzigd?

Question 11° 294 de M. Mostafa Ouezekhti du 28 octobre .1996
(Fr.):

Allocation de base 14.11.12.01 (Pouvoirs locaiix).

Dans le document du projet d'ordonnance du Budget des
depenses de la region de Bruxelles-Capitale de 1996 (26 octobre
1995), 1'allocation de base 14.11.12.01 etait commentee comme
suit: "Frais d'etudes, de publications et frais divers relatifs a
1'exercice de la tutelle sur les communes ainsi qu'a la problematique
de ('integration et de la cohabitation des differentes communautes
locales".

Dans le budget ajuste (document A-81/1 " 95/96 du 30 avril
1996), 1'intitule de cette allocation a ete modifiee ainsi: "Frais
d'etudes, de publications et frais divers relatifs a 1'exercice de la
tutelle sur les communes, et en particulier au financement et a
I'organisation des communes, aux travaux subsidies et aux contrats
de quartiers".

1. Monsieur le ministre-president pourrait-il m'expliquer la modi-
fication de eel intitule?
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2. Zou hij tevens kunnen mededelen waarom de bedragen voor
die basisallocatie in de aanpassing met 2,1 en 1,8 miljoen
stijgen?

2. Pourrait-il egalement m'expliquer les augmentations de 2,1 et
1,8 millions concernant cette allocation de base dans 1'ajusle-
ment?

Vraag nr. 295 van inevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober
1996 (N.):

Ordonnantie betreffcnde de openbaarheid van bestuur (arti-
kel4).

Artikel 4 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat iedere gewestelijke administratieve overheid
een document uitgeeft met de beschrijving van haar bevoegdheden
en haar werkwijze en net ter beschikking stelt van eenieder die
eroiT) vraagt. :

1. Gelieve mee te delen weike gewestelijke administratieve over-
heden die onder uw bevoegdheid vallen wel/niet een dergelijk
document ter beschikking van de burger hebben?

2. Heeft U er bezwaartegen dat deze dokumenten bezorgd worden
aan de grifne van de BHR?

3. Gelieve telkens te vermelden hoeveel de eventueel aangere-
kende vergoedingen voor het hogergenoenide dokument
bedragen (artikel 4, tweede lid van de ordonnantie).

Question n° 295 de Mine Brigitte Grouwels du 30 octobre 19')6
(N.):

Ordonnance relative a la publicite dans I'administration (ar-
ticle 4).

L'article 4 de 1'ordonnance relative a la publicite de ['admi-
nistration prevoit que chaque autorite administrative regionale
public et tient a disposition de toute personne qui Ie demande, un
document decrivant ses competences et 1'organisation de son
fonctionnement.

1. Veuillez me communique!- la liste des autorites administrati\ es
regionales qui relevent de votre competence el qui tienneni un
tel document a la disposition du citoyen, et de celles qui ne Ie
font pas.

2. Voyez-vous un inconvenient a ce que ces documents soient
transmis au greffe du CRB?

3. Veuillez mentionner chaque fois Ie montant des retributions
eventuellement reclamees pour Ie document mentionne plus
haul (article 4, deuxieme alinea de 1'ordonnance).

Vraag nr. 296 van mevr. Brigitte Grouvvels d.d. 4 november
1996 (N.):

Ordonnuntle betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 5).

Artikel 5 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat eike briefwisseling uitgaande van een gewes-
telijke administratieve overheid de naam, de voornaam, de hoe-
danigheid, het administratief adres en het telefoonnummer ver-
meldt van diegene die meer inlichtingen over het dossier kan
verstrekken.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden is dit wel
en bij weike administratieve overheden die onder Uw bevoegd-
heid vallen, is dit niet het geval?

2. Zijn er terzake instrukties gegeven en wanneer?

3. Past U dezelfde regels toe op Uw kabinet?

Question n° 296 de Mme Brigitte Grouwels du 4 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 5).

L'article 5 de 1'ordonnance relative a la publicite de 1'admi-
nistration prevoit que toute correspondance emanant d'une autorile
administrative regionale indique Ie nom. Ie prenom, la qualile,
1'adresse administrative et Ie numero de telephone de la personne
en mesure de fburnir de plus amples informations sur Ie dossier.

1. Pour quelles autorites regionales qui releveni de votre compe-
tence est-ce ou n'est-ce pas Ie cas?

2. A-t-on donne des instructions a cet egard et si oui, a quelle
date?

3. Appliquez-vous les memes regles dans votre cabinet?

Vraag nr. 299 van de heer Fran9ois Roelants Du Vivier d.d. 4
november 1996 (Fr.):

Toegang tot dc overheidsbetrekkingen voor burgers van de
Europese Uiiie.

De minister van binnenlandse zaken en openbaar ambt van het
Waalse Gewest heeft op 6 maart 1996 (Belgisch Staatsblad van

Question n° 299 de M. Francois Roelants du Vivier dii 4
novembre 1996 (Fr.):

Acces iiiix emplois dans 1'udininistration piiblique pour des
ressortissants de I'Union eiiropeenne.

Le 6 mars 1996 (Moniteur beige du 10 octobre 1996), Ie minisire
des Affaires Interieures et de la Fonction Publique de la Region
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10 oktober 1996) de ondergeschikte besturen een omzendbrief
gestuurd over de toegang tot de overheidsbetrekkingen voor bur-
gers van de Europese Unie.

Die omzendbrief is opgesteld naar aanleiding van het bij het
Europees Gerechtshofingediende verzoek van de Europese Com-
missie om het koninkrijk Belgie te veroordelen wegens het niet-
naleven van zijn verplichtingen in dit verband (artikel 48, § 4 van
het Verdrag van Rome).

Minister Anselrne wijst er in zijn omzendbrief terecht op dat
het koninklijk besluit van 26 September 1994 tot bepaling van de
algemene principes van het administratiefen geldelijk statuut van
de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van
de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van
de Colleges van de Gemeenschappelijke Genieenschapscommissie
bepaalt: "Tot ambtenaar kan enkel worden benoemd wie aan de
volgende algemene toelaatbaarheidsvereisten voldoet:

1° Beig zijn indien de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse
ofonrechtstreekse deelneming aan de uitoefening van openbaar
gezag inhoudt en werkzaamheden omvat strekkende tot bescher-
ming van de algemene belangen van de Staat, de Gemeenschap
of het Gewest ofwel, in de overige gevallen, Beig zijn of burger
van de Europese Unie;".

Kan de minister mij mededelen ofer zich op het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijzondere problemen
hebben gesteld voor het bepalen van de betrekkingen die al dan
niet voor de Belgen zijn voorbehouden?

Indien er problemen zijn geweest, zou het dan niet wenselijk
zijn een omzendbrief op te stellen, zoals zulks in het Waalse Gewest
is geschied?

wallonne adressait une circulaire aux pouvoirs subordonnes, rela-
tive a Faeces aux emplois dans 1'administration publique pour des
ressortissants de 1'Union europeenne.

Cette circulaire fait suite a une requete de la Commission
europeenne a la Cour de Justice des Communautes europeennes
en vue de faire condamner Ie Royaume de Belgique pour non-
respect des obligations qui lui incombent en la matiere (arti-
cle 48, § 4 du Trait de Rome).

Monsieur Ie ministre Anselrne rappelle a bon escient dans sa
circulaire que 1'arrete royal du 26 septembre 1994 fixant les
principes generaux du statut administratifet pecuniaire des agents
de 1'Etat applicables au personnel des services des gouvernements
de Communaute et de Region et des Colleges des Commissions
Communautaires dispose que "personne ne peut etre nomine agent
s'il ne remplit les conditions generales d'admissibilite suivantes:

] ° etre beige lorsque les fonctions a exercer comportent une par-
ticipation, directe ou indirecte, a 1'exercice de la puissance
publique et aux fonctions qui out pour objet la sauvegarde des
interets generaux de 1'Etat, de la Communaute ou de la Region,
dans les autres cas, etre beige ou citoyen de 1'Union euro-
peenne".

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir si la determination
des emplois susceptibles d'etre ou non reserves aux Beiges a donne
lieu a des problemes particuliers sur Ie territoire de la Region de
Bruxelles?

Si des problemes ont ete identifies, ne serait-il pas judicieux
d'agir par circulaire, comme dans Ie cas de la Region wallonne?.

Vraag nr. 300 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 4
november 1996 (N.):

Polltleke propaganda in het Belgisch Centrum voor het Strip-
verhauL

Op 12 oktober 1996 bracht ik een bezoek aan het Belgisch
Centrum voor het Stripverhaal. Temidden van een aantal andere
folders vond ik daar ook een folder van Agalev over de viering
van 15 jaar Agalev te Mechelen.

Acht de minister het verantwoord dat er in dit centrum politieke
propaganda wordt gemaakt, of dat er althans folders van politieke
partijen aan het publiek worden aangeboden?

Zoniet, wat overweegt u te ondernemen om dit in de toekomst
te vermijden?

Question n° 300 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 4 novembre
1996 (N.):

Propagande politlqiie au Centre beige de la bande desslnec.

Je me suis rendu Ie 12 octobre 1996 au Centre beige de la bande
dessinee. J'y ai trouve, au milieu d'autres depliants, un depliant
d'Agalev sur les festivites prevues a Malines pour celebrer les 15
annees d'existence de ce parti.

Le ministre considere-t-il qu'il sejustifie de faire de la propa-
gande politique dans ce Centre, ou du moins d'y proposer au pu-
blic des depliants emanant de partis politiques?

Si tel n'est pas le cas, quelles mesures envisagez-vous de pren-
dre pour que de tels faits ne se reproduisent plus dans 1'avenir?

Vraag nr. 301 van mevr. Brigitte Grouvvels d.d. 8 november
1996 (N.):

Onloimantie betreffemie de openbaurheid van bestiiw (arti-
kel 8).

Het eerste lid van artikel 8 van de ordonnantie betreffende de
openbaarheid van bestuur bepaalt dat eenieder, volgens de voor-

Question n° 301 de Mine Brigitte Grouwels du 8 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de 1'administrution (arti-
cle 8).

L'article 8, premier alinea, de 1'ordonnance relative a la publi-
cite de 1'administration prevoit que chacun, selon les conditions
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waarden bepaald in deze ordonnantie, elk bestuursdocument van
een gewestelijke administratieve overheid ter plaatse kan inzien,
dienomtrent uitleg krijgt en mededeling in afschrift ervan kan ont-
vangen.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden, die onder
LIw bevoegdheid vallen, zijn er voorzieningen terzake getroffen?

2. Bij weike niet?

3. Werden er terzake, en wanneer, instructies gegeven?

prevues par ladite ordonnance, peut prendre connaissance sur place
de tout document administratif emanant d'une autorite adminis-
trative regionale, obtenir des explications a son sujet et en recevoir
communication sous fbrme de copie.

1. Quelles autorites administratives regionales qui relevent de
votre competence ont-elles pris des mesures en la matiere?

2. Quelles sont celles qui ne 1'ont pas fait?

3. Des instructions ont-elles ete donnees en la matiere et si oui, A
quel moment?

Vraag nr. 302 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 8
november 1996 (N.):

Tussenkoiiist van hel Brussels gewest in de restnuratie van
de gelwuwen vim lie Vliiamse regering op het Martelaarsplein.

Kan de niinister-voorzitter mij meedelen of de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering een subsidie voor de beschermde delen
heeft toegekend aan de Vlaamse Regering naar aanleiding van de
restauratie door deze laatste van haar gebouwen op het Martelaars-
plein.

Zo ja, hoeveel bedroeg deze subsidie? Welk was het totaal
bedrag van de werken? Welk was het bedrag dat subsidieerbaar
was?

Question n° 302 de M. Roeland Van Wallegliem dn 8 noveinbre
1996 (N.):

Restiiiiriition des bailments du gouvernementflumund sitties
place lies Martyrs.

Le ministre-president peut-il me dire si Ie gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale a accorde au gouvernement flamand
une subvention pour la restauration par ce dernier des parties
protegees de ses bailments situes place des Martyrs?

Si tel est le cas, a combien s'est elevee cette subvention? Quel
etait le montant total des travaux? Quel etait le montant subsi-
diable?

Vraag nr. 304 van de heer Denis Grimberghs d.d. 8 november
1996 (Fr.):

Afgevm van werkvergunningen onder het statuut "iletuche-
ring".

Kan de niinister-voorzitter mij mededelen hoeveel werkver-
gunningen onder het bijzonder statuut van de detachering tijdens
dejaren 1991 tot 1996 zijn afgegeven?

Kan de minister-voorzitter mij zeggen ofhij, in het kader van
dit statuut dat onder de regelgeving inzake sociale zekerheid
ressorteert, bij de controlediensten van de RSZ een onderzoek
uitvoert alvorens de werkvergunning af te geven?

Question n0 304 de M. Denis Grimberglis du 8 noveinbre 1996
(Fr.):

Octroi de permis lie travail sous le statut "iletuc/ieiiieiit".

Monsieur le ministre-president, peut-il m'indiquer combien de
permis de travail out ete accordes pour chacune des annees de
1991 a 1996 sous le statut particulier du detachement?

Monsieur le ministre-president peut-il m'indiquer si dans le
cadre de ce statut qui est regi par la reglementation en matiere de
securite sociale, il precede avant d'octroyer le permis de travail a
une enquete aupres des services de controle de 1'ONSS?

Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

Vraag nr. 45 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 11 maart
1996 (Fr.):

Grotere rol voor Brussel als hoofdstiid van Europn.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 8, biz. 644.

Ministre de 1'Economie, des Finances,
du Budget, de 1'Energie et
des Relations exterieures

Question n° 45 de M. Stephane de Lobkowicz du 11 mars 1996
(Fr.):

Renforcement lilt role de Bruxelles en taut qiie capitule euru-
peenne.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 8, p. 644.
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Vraag nr. 87 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 30
angushis 1996 (N.):

Samen werkingsakkoorden.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1353.

Question n° 87 de M. Roeland Van Walleghem du 30 aont 1996
(N.):

Accords de cooperation.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1353.

Vraag nr. 90 van de heer Michiel Vandenbussche d.d. 30
augiistus 1996 (N.):

Saiiien werkingsakkoorden Brussel- Vlaanderen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1353.

Question n° 90 de M. Miehiel Vandenbussche dn 30 aont 1996
(N.):

Accords de cooperation entre Bnixelles et la Flundre.

LSI question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1353.

Vraag nr. 91 van de heer Micliiel Vandenbussche d.d. 30
augiistus 1996 (N.):

Samen werkingsakkoorden Brussel- Waals Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1354.

Question n° 91 de M. Michiel Vandenbussche du 30 aout 1996
(N.):

Accords de cooperation entre Bnixelles et la Region walloitiic.

La question a ete publiee dans )e Bulletin n° 13, p. 1354.

Vraag nr. 92 van de heer Michiel Vandenbussehe d.d. 30
augustus 1996 (N.):

Suiiien werkingsakkoorden Brussel-Franse Gemeenschap.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1354.

Question n° 92 de M. Michiel Vandenbussche du 30 aout 1996
(N.):

Accords de cooperation entre Bnixelles et la Comnumaitte
fraiicaise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1354.

Vraag nr. 103 van de heer Leo Goovaerts d.d. 10 oktober 1996
(N.):

Slice essierech ten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1498.

Question n° 103 de M. Leo Goovaerts dn 10 octobre 1996 (N.):

Droits de succession.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1498.

Vraag nr. 104 van de heer Michel Lemaire d.d. 10 oktober
1996 (Fn):

Steiin die unit verschlllende vereniglngen is toegekend voor
hun start- en begeleldingsprograinma voor KMO's.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1498.

Question n° 104 de M. Michel Lemaire du 10 octobre 1996
(Fr.):

Aide accordee a diverses associations pour lew programme
de demurrage et d'accompagnement pour les PME.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1498.
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Vraag nr. 110 van de heer Denis Grimberghs d.d. 4 november
1996 (Fr.):

Rctrocessle van de promoter en van DAC-projecten.

De minister weet ongetwijfeld dat de BGDA eind augustus
aan tientallen instellingen waar DAC-projecten lopen een omzend-
briefheeft gestuurd om hen mede te delen dat zij geen vrijstelling
meer konden genieten voor de tenlasteneming van 5 % van de
dagelijkse kostprijs voor de werknemers die him in het kader van
de DAC-regeling ter beschikking zijn gesteld.

Kan de minister van begroting mij mededelen of hij met die
omzendbrief heeft ingestemd en of hij de directeur-generaal van
de BGDA daartoe gemachtigd heeft?

Question n° 110 de M. Denis Grimberghs du 4 novembre 1996
(Fr.):

Retrocession lies promoteum de projets TCT,

Monsieur Ie ministre n'ignore pas sans doute que I'Orbem a
adresse a la fin du mois d'aout a plusieurs dizaines d'organismes
promoteurs de projets TCT une circulaire par laquelle il decide de
retirer la dispense accordee a ces organismes de prendre en charge
5% du roontant journalier du cout des travailleurs mis a leur dis-
position dans Ie cadre du 3ieme circuit de travail.

Le ministre du budget peut-il m'indiquer s'il a marque son ac-
cord sur cette circulaire en sa qualite de ministre du Budget et s'il
a delegue en la matiere ses pouvoirs au Directeur General de
I'Orbem?

Vraag nr. Ill van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 8 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de opeiibaarheiti van bestuur (arti-
kel 8).

Het eerste lid van artikel 8 van de ordonnantie betreffende de
openbaarheid van bestuur bepaalt 'dat eenieder, volgens de voor-
waarden bepaald in deze ordonnantie, elk bestuursdocument van
een gewestelijke administratieve overheid ter plaatse kan inzien,
dienomtrent uitleg krijgt en mededeling in afschrift ervan kan ont-
vangen.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden, die onder
Uw bevoegdheid vallen, zijn er voorzieningen terzake getroffen?

2. Bij weike niet?

3. Werden er terzake, en wanneer, instructies gegeven?

Question n° 111 de Mme Brigitte Grouwels du 8 noveinbrc
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 8).

L'article 8, premier alinea, de 1'ordonnance relative a la publi-
cite de 1'administration prevoit que chacun, selon les conditions
prevues par ladite ordonnance, peut prendre connaissance sur place
de tout document administratifemanant d'une autorile adminis-
trative regionale, obtenir des explications a son sujet et en recevoir
communication sous forme de copie.

1. Quelles autorites administratives regionales qui relevent de
votre competence ont-elles pris des mesures en la matiere?

2. Quelles sont celles qui ne 1'ont pas fait?

3. Des instructions ont-elles ete donnees en la matiere et si oui, a
quel moment?

Vraag nr. 113 van de heer Serge de Patoul d.d. 8 november
1996 (Fr.):

Open-bedrijvendag.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 13 oktober voor
de eerste rnaal een open-bedrijvendag georganiseerd. Slechts een
vijftiental bedrijven hebben daaraan deelgenomen (bijvoorbeeld:
chocoladefabrikant Godiva, de Brandweer, Royal Sporting Club
Anderlecht).

Dat lijkt ons weinig, rekening houdend met het succes van die
open-bedrijvendag in de twee andere gewesten:

- in het Vlaamse Gewest hebben 204 bedrijven deelgenomen
aan die dag, die voor de zesde opeenvolgende maal tijdens het
laatste weekend van September heefl plaatsgehad. De orga-
nisatoren hebben gewag gemaakt van 630.000 bezoekers;

- in het Waalse Gewest hebben 96 bedrijven deelgenomen aan
die dag, die voor de vierde maal op 5 oktober heeft plaats-

Question n° 113 de M. Serge de Patoul dn 8 novembre 1996
(Fr.):

Joiirnee decouverte entreprises.

Le 13 octobre dernier, la Region bruxelloise a organise pour la
premiere fois une "Journee decouverte entreprises". Une quinzaine
d'entreprises seulement y ont participe (Ex.: chocolatier Godiva,
service regional d'incendie, Royal Sporting Club d'Anderlecht).

Cela nous parait peu en comparaison du succes rencontre dans
les deux autres Regions.

- en region flamande, 204 entreprises ont participe a 1'operation
qui se deroulait pour la sixieme annee consecutive au cours du
dernier week-end de septembre. Les organisateurs ont fait etat
de 630.000 visiteurs;

- en region wallonne, 96 entreprises ont participe a 1'operation
qui a eu lieu, pour la quatrieme fois, le 5 octobre dernier. Les
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gevonden. In 1995 zijn er 153.000 bezoekers geweest en de
organisatoren verwachtten er dit jaar 200 a 250.000.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dat initiatief welis-
waar laat genomen, maar hoe kan men verklaren dat zo weinig
bedrijven eraan hebben deelgenomen?

- Hoe zijn de bedrijven van die dag op de hoogte gebracht?

Weike maatregelen zijn genomen om het publiek in te lichten?

Hoeveel personen hebben die dag bedrijven van het Brussels
Gewest bezocht?

Waarom zijn de v.z.w. OBEO uit Gent en de v.z.w. "Decouverte
entreprises" uit het Waalse Gewest met de organisatie van die
dag belast? Kennen die v.z.w.'s de bedrijven van het Brussels
Gewest voldoende om een dergelijke dag op een doeltreffende
wijze te organiseren? Hebben zij nauw samengewerkt?

organisateurs, qui avaient enregistre 153.000 visiteurs en 1995
attendaient entre 200 et 250.000 personnes cette annee.

Certes, la Region bruxelloise s'est lancee tardivement dans cette
demarche, mais comment expliquer Ie faible nombre d'entreprises
participantes,

- Comment les entreprises ont-elles ete informees de cette
journee?

- Quelles mesures ont ete prises pour informer Ie public?

- Combien de visiteurs ont participe a cette journee en Region
bruxelloise?

- Pourquoi 1'organ.isation a-t-elle ete confiee a 1'a.s.b.l. "OBEO",
situee a Gand et a 1'a.s.b.l. "Decouverte entreprises" situee en
Region Wallonne? Ces a.s.b.l. connaissent-elles suffisamment
les entreprises de la Region bruxelloise pour mener a bien une
telle operation? Ont-elles travaille en etroite collaboration?

Vraag nr. 114 van de heer Roeland Van Wallegheni d.d. 8
november 1996 (N.):

Achteruitgang van een aantal oude handelscentra.

De laatste weken en maanden kon men in meerdere pers-
berichten lezen dat een aantal oude handelscentra langzaam maar
zeker door de handelaars worden verlaten omwille van de
verloedering van de wijken waarin deze handelscentra gelegen
zijn. Er is onder meer sprake van bepaalde delen van Anderlecht,
Laken en Molenbeek.

Kan de minister mij voor eike gemeente (en voor Brussel-stad
voor elk district - Laken, NOH, Hai-en, vijfhoek...) voor dejaren
1990-1995 dejaarjijkse evolutie meedelen van:

1. het totaal aantal bedrijven, en de oppervlakte die zij bezetten;

2. het totaal aantal te huur ofte koop staande bedrijfsgebouwen,
zoals geinventariseerd door de GOMB;

3. de gemiddelde duur voordat een ge'mventariseerd gebouw
verkocht/verhuurd geraakt, en uit de inventaris van de GOMB
wordt geschrapt;

4. het totaal aantal nieuw bijgekomen te huur of te koop staande
bedrijfsruirnten in de inventaris van de GOMB;

5. het totaal aantal uit de inventaris van de GOMB geschrapte
bedrijfsruimten wegens verkoop/verhuur, en dit opgesplitst
volgens nieuwe bedrijven of reeds bestaande bedrijven;

6. de gemiddelde gevraagde huur- en verkoopprijs per m2 volgens
de inventaris van de GOMB;

7. totaal aantal nieuw opgerichte bedrijven.

Question n° 114 de M. Roeland Van Walleghem du 8 novembre
1996 (N.):

Regression d'un certain nombre d'lindens centres cominer-
claux.

Ces demiers mois et ces dernieres semaines, on a pu lire dans
plusieurs communiques de presse que les commercants quittent
lentement mais surement un certain nombre d'anciens centres
commerciaux, en raison de la degradation des quartiers ou sont
installes ceux-ci. C'est notamment Ie cas de certaines parties
d'Anderlecht, de Laeken et de Molenbeek.

Le ministre peut-il me communiquer pour chaque commune
(et, pour Bruxelles-ville, pour chaque district - Laeken, NOH,
Haren, pentagone,...) 1'evolution annuelle de 1990 a 1995:

1. du nombre total d'entreprises et de la superficie qu'elles occu-
pent;

2. du nombre de batiments industriels a louer ou a acheter, tels
qu'inventories par la SDRB;

3. de la duree moyenne qui s'ecoule avant qu'un batiment
inventorie ne soit vendu ou loue, et retire de 1'inventaire de la
SDRB;

4. du nombre total de nouvelles surfaces industrielles a louer ou
a acheter qui sont venues s'ajouter dans 1'inventaire de la
SDRB;

5. du nombre total de surfaces industrielles retirees de 1'inventaire
de la SDRB en raison d'une vente/location, avec repartition
entre les nouvelles entreprises et les entreprises deja existantes;

6. du prix moyen de vente et de location demande par m2 selon
1'inventaire de la SDRB;

7. du nombre total de nouvelles entreprises creees.
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Het spreekt vanzelfdat, gezien het maatschappelijk belang van
deze vragen, zij meer dan een louter statistisch karakter hebben.

Kan de minister mij bovendien ineedelen weike maatregelen
de regering reeds heeft genDmen om deze gang van zaken tegen te
gaan?

I! va de soi que ces questions, vu leur interet social, ont plus
qu'un caractere purement statistique.

Le ministre peut-il en outre me dire quelies mesures ie
gouvernenient a deja prises pour contrecarrer cette tendance?

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 60 van nievr. Evelyne I-luytebroeck d.d. 19 januari
1996 (Fr.):

Voortietting van its onderhandelingen tiisseit de MJVB en
DC Lijn.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, biz. 412.

Ministre de 1'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

Question n° 60 de Mme Evelyne Huytebroeck du 19 janvier
1996 (Fr.):

Poiirsulte des negoclatwim cntre la STIB ct De Lljii.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 6, p. 412.

Vraag nr. 149 van de heer Stephane dc Lobkowicz d.d. 30
augusttis 1996 (Fr.):

Openbare stadsvoorzienlngen en harden van 20 in2 langs de
gewestwegen en longs de M.I. V.B.-lijnen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1355.

Question n° 149 de M. Stephane de Lobkowicz du 30 aoiit 1996
(Fr.):

Mobllier wbain etpanneanx 20 m2 places le long des voiries
regionales et le long des lignes exploitees par la STIB,

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 13, p. 1355.

Vraag nr. 151 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12
September 1996 (N.):

Advies van de Vaste commissie vow taultoeycht aangaande
de MTB-kaurtcn.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1356.

Question n° 151 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 sep-
tembre 1996 (N.):

Avis de la Commission permanente de controle lingiiistique
concernant les cartes MTB.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 13, p. 1356.

Vraag nr. 153 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 19
September 1996 (Fr.):

Hot annbrengen van bewegwijzering op de ring.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1356.

Question n° 153 de M. Francois Roelants du Vivier du 19
septembre 1996 (Fr.):

Pose depanneanx directionnels sur le boulevard peiipheriquc
(Ring) RO.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 13, p. 1356.
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Vraag nr. 155 van de lieer Francois Roelants dii Vivier d.d. 19
September 1996 (Fr.):

Preventie van vandalisme in de trams en autobussen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1357.

Question n° 155 de M. Francois Roelants du Vivier du 19
septembre 1996 (Fr):

Prevention du vandalisme dans les trams et autobus.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1357.

Vraag nr. 157 van de lieer Roeland Van Walleghem d.d. 17
September 1996 (N.):

Meilewcrking van tic MIVB acin het feest van de Fraiise
gemeenschftp.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1357.

Question n° 157 de M. Roeland Van Walleglicm du 17 sep-
tembre 1996 (N.):

Collaboration de la STIB a la fete de la Commimaitte fran-
caise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1357.

Vraag nr. 159 de M. Roeland Van Walleghem d.d. 24 September
1996 (N.):

Eiinlsttitionvermeliling van bus 30.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1501.

Question n° 159 de M. Roeland Van Walleghem du 24
septembre 1996 (N.):

Mention du terminus du bus 30.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1501.

Vraag nr. 168 van de heer Philippe Debry d.d. 10 oktober 1996
(Fr.):

De digitate kaart van het Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1502.

Question n° 168 de M. Philippe Debry du 10 octobre 1996
(Fr.):

Carte digitate reglonale.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1502.

Vraag nr. 169 van de heer Alain Adriaens d.d. 10 oktober 1996
(Fr.):

Het kruispunt Belliardstraat/Etterbeeksesteenweg.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1502.

Question n° 169 de M. Alain Adriaens du 10 octobre 1996
(Fr.):

Site Belliard/cliee d'Etterbeek.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1502.

Vraag nr. 171 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 15
oktober 1996 (Fr.):

Het overschrijdeit van de verlwogde benn in de Stallestraat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1503.

Question n° 171 de M. Stephane de Lobkowicz du 15 octobre
1996 (Fr.):

Franchissement du site sureleve de la rue de Static.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1503.
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Vraag nr. 174 van mevrouw Evelyne Huytebroeck d.d. 23
oktober 1996 (Fr.):

Hot verviingeii van tie cleiiren aan de metro-ingangen.

De MIVB heeft onlangs alle glazen deuren aan de metro-
ingangen door lichtgele spaanderplaten vervangen.

De metro-ingangen lenen zich echter niet tot het plaatsen van
ondoorzichlige deuren.

Waarom zijn de glazen deuren Vervangen en hoeveel heeft dat
gekost? Is het advies van de schepenen van de betrokken gemeenten
gevraagd of zijn zij op de hoogte gebracht van die vervanging?

Question n° 174 de Mme Evelyne Huytebroeck du 23 octobre
1996 (Fr.):

Remplacemeitt des panneaiix (itix benches de metre.

La STIB a recemment precede au reniplacement de tous les
panneaux de verre par des panneaux d'agglomere de couleurjaune
pale et cela aux bouches de metro.

L'architecture des bouches de metro n'etait pourtant pas concue
pour installer des panneaux opaques.

Puis-je connaitre les raisons de ces transformations, Ie cout de
cette operation et enfin savoir si les echevins des communes
concemees ont etc soit consultes, soit informes de ces changeiTients?

Vraag nr. 188 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober
1996 (N.):

Oi'ilomiantie betreffende de openbiiarheid van bestiiiir (arti-
kel 4).

Artikel 4 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat iedere gewestelijke administratieve overheid
een document uitgeefl met de beschrijving van haar bevoegdheden
en haar werkwijze en het ter beschikking stelt van eenieder die
erom vraagt.

1. Gelieve mee te delen weike gewestelijke administratieve over-
heden die onder uw bevoegdheid vallen wel/niet een dergelijk
document ter beschikking van de burger hebben?

2. Heeft U er bezwaar tegen dat deze dokumenten bezorgd worden
aan de grifrie van de BHR?

3. Gelieve telkens te vermelden hoeveel de eventueei aangere-
kende vergoedingen voor het hogergenoemde dokument bedra-
gen (artikel 4, tweede lid van de ordonnantie).

Question n° 188 de Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1996
(N.):

Ordonnance relative d lapiibllcite dans I'administration (ar-
ticle 4).

L'article 4 de 1'ordonnance relative a la publicite de 1'admi-
nistration prevoit que chaque autorile administrative regionale
public et tient a disposition de toute personne qui Ie demande, un
document decrivant ses competences et 1'organisation de son
fonctionnement.

1. Veuillez me communiquer la liste des autorites administratives
regionales qui relevent de votre competence et qui tiennent un
tel document a la disposition du citoyen, et de cellos qui ne Ie
font pas.

2. Voyez-vous un inconvenient a ce que ces documents soient
transmis au greffe du CRB?

3. Veuillez mentionner chaque fois !e montant des retributions
eventuellement reclamees pour Ie document mentionne plus
haut (article 4, deuxieme alinea de 1'ordonnance).

Vraag nr. 189 van de heer Sven Gatz d.d. 30 oktober 1996
(N.):

Kwaliteifssystecm in de MIVB.

In het verslag, opgesteld namens de commissie voor infra-
structuur, belast met openbare werken en verkeerswezen, over het
beheer en de werking van de MIVB, kan men lezen dat:

- men in de MIVB begonnen is met de invoering van een kwali-
teitssysteem;

- men de kwaliteit van de dienst wil verbeteren via een interne
dynamiek die gebaseerd is op een kwalitatief beheersplan
waarbij men ook de personeelsleden wil betrekken.

Drie vragen dringen zich mijn inziens op:

Question n° 189 de M. Sven Gatz du 30 octobre 1996 (N.):

Systeme de qualite a In STIB.

Dans Ie rapport redige au nom de la commission de 1'lnfra-
structure, chargee des travaux publics et des communications on
peut lire, a propos de la gestion et Ie fonctionnement de la STIB:

- que la mise en place d'un systeme de qualite a la STIB a debule;

que 1'amelioration de la qualite du service passera par Ie
developpement d'une dynamique interne trouvant ses fonde-
ments au sein d'un plan de gestion de la qualite et que les
membres du personnel seront impliques dans ces projets.

A cet egard, il me parait que trois questions s'imposent.
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Is het in te voeren kwaliteitssysteem te vergelijken met de in
de prive-sector opgang makende ISO-norm? In weike mate?

Weike criteria maken concreet deel uit van de kwaliteit van de
dienstverlening? Graag een exhaustieve opsomming.

Hoe gaat men de opgestelde kwaliteitsnormen laten doordringen
tot op het laagste niveau? In een bedrijfmet meer dan 5.000
werknemers is dit immers geen sinecure. Hoe gaat men concreet
te werk?

Le systeme de qualite a introduire est-il comparable avec la
norme ISO en vigueur dans le secteur prive? Dans quelle
mesure?

Quels criteres font concretement partie de la qualite du ser-
vice? Je souhaiterais en obtenir une enumeration exhaustive.

Comment les normes de qualite, une fois fixees, parviendront-
ellesjusqu'aux niveaux inferieurs? Dans une societe comptant
5.000 travailleurs, 1'operation n'a rien d'une sinecure. Com-
ment se deroulera-t^elle concretement?

Vraag nr. 190 van mevrouw Marie Nagy d.d. 30 oktober 1996
(F.)

De reissnelheid van train 94.

Kan de geachte minister mij de reissnelheid mededelen van
tram 94 tijdens de spitsuren, van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.30
tot 19,00 uur, van maandag tot vrijdag, voor de jaren 1989,1990,
1991, 1992, 1993, 1994 en 1995?

Question n° 190 de Mme Marie Nagy du 30 octobre 1996 (Fr.):

Vitesse commerclale du tram 94.

L'honorable ministre peut-il me donnerpour 1989,1990,1991,
1992, 1993, 1994, 1995 la vitesse commerciale du tram de la
ligne 94 aux heures de pointe, de 7 h 00 a 9 h 00 et de 16 h 30 a
19 h 00, du lundi au vendredi?

Vraag nr. 191 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 4 november
1996 (N.):

Ordoitiiuntie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 5).

Artikel 5 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat eike briefwisseling uitgaande van een gewes-
telijke administratieve overheid de naam, de voornaam, de hoe-
danigheid, het administratief adres en het telefoonnummer ver-
meldt van diegene die meer inlichtingen over het dossier kan
verstrekken.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden is dit wel
en bij weike administratieve overheden die onder Uw bevoegd-
heid vallen, is dit niet het geval?

2. Zijn er terzake instrukties gegeven en wanneer?

3. Past U dezelfde regels toe op Uw kabinet?

Question n° 191 de Mme Brigitte Grouwels du 4 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a lapublicite de I'administration (arti-
cle 5).

L'article 5 de 1'ordonnance relative a la publicite de ['admi-
nistration prevoit que toute correspondance emanant d'une autorite
administrative regionale indique le nom, le prenom, la qualite,
1'adresse administrative et le numero de telephone de la personne
en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier.

1. Pour quelles autorites regionales qui relevent de votre compe-
tence est-ce ou n'est-ce pas le cas?

2. A-t-on donne des instructions a cet egard et si oui, a quelle
date?

3. Appliquez-vous les memes regles dans votre cabinet?

Vraag nr. 192 van de heer Francois Roelants Dn Vivier d.d. 4
november 1996 (Fn):

Sainenwerkiitgsakkoord tussen de federate Staat en het
Gewcst - renovatie van liet Maalbeekstation.

Het Maalbeekstation en de directe omgeving ervan bevinden
zich midden in de wijk waar de Europese instellingen zijn gehuis-
vest. Zij zijn echter zo bouwvallig en vervallen dat ze onze taak
van internationale hoofdstad geen eer aandoen.

Question n° 192 de M. Francois Roelants du Vivier du 4
novembre 1996 (Fn):

Accord de cooperation Etat federal-Region - renovation de
la station Maelbeek.

La station Maelbeek et ses abords, situes au cosur du quartier
des institutions europeennes, sont dans un etat de vetuste et de
delabrement qui ne font pas honneur a notre fonction de capitale
internationale.
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Ik heb dan ook met genoegen vernomen dat een archtitec-
tenbureau belast werd met het onderzoek van de renovatie van dat
station in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de
federale Staat en het Gewest. Daartoe is in de begroting voor
1995 een bedrag van 3.216.746 frank ingeschreven.

Is dat onderzoek voltooid?

Hoe ziet het tijdscheinavoor de uitvoering van de werken emit?

Zai ook de directe omgeving van het station (NMBS-brug die
er reeds 25 jaar onafgewerkt bijiigt) worden gerenoveerd?

Aussi ai-je appris avec satisfaction qu'un bureau d'architectes
s'etait vu confier la mission d'etudier la renovation de cette sta-
tion, dans Ie cadre de 1'accord de cooperation Etat federal-Region.
Line somme de 3.216.746 FB a ete engagee a cette fin, dans Ie
cadre du budget 1995.

Cette etude est-elle terminee?

Quel est Ie delai prevu pour 1'execution des travaux?

Les abords de la station (pont SNCB en attente de fmition depuis
25 ans) feront-ils egalement 1'objet d'une renovation?

Vraag nr. 194 van inevr. Brigitte Grouwels d.d. 8 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 8).

Het eerste lid van artikel 8 van de ordonnantie betreffende de
openbaarheid van bestuur bepaalt dat eenieder, volgens de voor-
waarden bepaaid in deze ordonnantie, elk bestuursdocument van
een gewestelijke administratieve overheid ter plaatse kan inzien,
dienomtrent uitleg krijgt en mededeling in afschrift ervan kan ont-
vangen.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden, die onder
Uw bevoegdheid vallen, zijn er voorzieningen terzake getroffen?

2. Bij weike niet?

3. Werden er terzake, en wanneer, instructies gegeven?

Question n° 194 de Mme Brigitte Grouwels du 8 noveinbre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publiclte de I'administratioit (arti-
cle 8).

L'article 8, premier alinea, de 1'ordonnance relative a la publi-
cite de 1'administration prevoit que chacun, selon les conditions
prevues par ladite ordonnance, peut prendre connaissance sur place
de tout document administratif emanant d'une autorite adminis-
trative regionale, obtenir des explications a son sujet et en recevoir
communication sous forme de copie.

1. Quelles autorites administratives regionales qui relevent de
votre competence ont-elles pris des mesures en la matiere?

2. Quelles sont celles qui ne 1'ont pas fait?

3. Des instructions ont-elles ete donnees en la matiere et si oui, a
quel moment?

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 72 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 2 juli
1996 (Fr.):

Beroep ingesteld tegen handelingen van de Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1143.

Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

de la Recherche scientifique,
de la Lutte centre I'lncendie et

de 1'Aide medicale urgente

Question n° 72 de M. Stephane de Lobkowicz du 2juillet 1996
(Fr.):

Recours introdiiits centre des actes dii gonveriiemeiit de la
Region dc Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1143.

Vraag nr. 81 van de heer Alain Adriaens d.d. 10 September
1996 (Fr.):

De door de werkgevers op te stellen inventaris van het asbest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1358.

Question n° 81 de M. Alain Adriaens du 10 septembre 1996
(Fr.):

L'inventaire d'am'iante exige des einployeurs.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1358.
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Vraag nr. 84 van de heer Denis Grimberghs d.d. 18 oktober
1996 (Fr.):

Overnume van de verplichtiitgen die voortvloeieit uit de door
de provincieraad aangenomen verordenlngen die betrekking
Itebben op aangelegenheden die nil tot de bevoegdheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1507.

Question n° 84 de M. Denis Grimberghs du 18 octobre 1996
(Fr.):

Reprise des obligations decoulant lies reglemenfs ailoptes par
Ie conseil provincial qiii ontfait I'objet d'un transfert de com-
petences a la Region Bruxelloise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1507.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

Vraag nr. 94 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 1 maart
1996 (Fr.):

Kredieten van 1995 voor de aankoop van geschenken.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 8, biz. 651.

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° 94 de M. Stephane de Lobkowicz du I" mars 1996
(Fr.):

Enveloppe consacree en 1995 a I'acliat de cadeaux.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 8, p. 651.

Vraag nr. 132 van de lieerJean-Pierre Cornelissen d.d. 14 juni
1996 (Fr.):

Eigeitdominen van het Gewest: Elizabethpark.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 996.

Question n° 132 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 14 juin
1996 (Fr.):

Proprietes regionales: Pare Elisabeth.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 996.

Vraag nr. 137 van mevrouw Evelyne Huytebroeck d.d. 26 juni
1996 (Fr.):

De analyses van het Carcoketerrein.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1147.

Question n° 137 de Mme Evelyne Huytebroeck du 26 juin 1996
(Fr.);

Analyses du site de Carcoke.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1147.

Vraag nr. 150 van de heer Leo Goovaerts d.d. 18 juli 1996
(N.):

Senslbiliserings- en informatiecampagnes gevoerd door leden
van de Regerlng.

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

Question n° 150 de M. Leo Goovaerts du 18 jiiillet 1996 (N.):

Campagnes de senslbilisation et d'infoi'matlon inenees par
des membres dii gouvernement.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1150.
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Vraag nr. 156 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 23 juli
1996 (Fr.):

Evolutie van de grondwuterlagen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1152.

Question n° 156 de M.^Stephane de Lobkowicz du 23 juilirt
1996 (Fr.):

Evolution de la nappe phreatique.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1152.

Vraag nr. 158 van mevrouw Marie Nagy d.d. 13 augustus 1996
(Fr.):

De voor het kablnet van de minister gehuiirde kantoren.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1152.

Question n° 158 de Mme Marie Nagy du 13 aout 1996 (Fr.):

Bureaux tones par son cabinet.

• La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1152.

Vraag nr. 166 van de heer Alain Adriaens d.d. 12 September
1996 (Fr.):

Slitikstortingen en stortplaats in het widen van Brussel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1363.

Question n° 166 de M. Alain Adriaens du 12 septenibre 1996
(Fr.):

Depots de dechets clandestins et de la dcchettcrie du slid de
Bnixelles.

La question a ete publiee dans Ie Eiulletin n° 13, p. 1363.

Vraag nr. 167 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 13
September 1996 (Fr.):

Stiijd tegeit de distels.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1364.

Question n° 167 de M. Stephane de Lobkowicz du 13 septenibre
1996 (Fr.):

Liitte centre les chardons.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1364.

Vraag nr. 169 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 19
September 1996 (Fr.):

Aaitwezlgheld van asbest in de plafonds van het scheikund'ig
laboratoriiim van de Ellsltoiitschool.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1364.

Question n° 169 de M. Francois Roelants du Vivier du 19
septembre 1996 (Fr.):

Presence d'amiante dans les plafonds du laboratoire de
chimie du CERIA,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1364.

Vraag nr. 172 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 30
September 1996 (Fr.):

Belasting op het afviilwater - Beroep en betwisting.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1509.

Question n° 172 de M. Stephane de Lobkowicz du 30 septembre
1996 (Fr.):

Taxe sur I'epuratlon des eaux ~ Recoiii's et contestation.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1509.
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Vraag nr. 173 van mevrouw IVIarie Nagy d.d. 3 oktober 1996
(Fr.):

Verviiiling vim de Zenne in Drogeitbos door het bedrljfUCB.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1510.

Question n° 173 de Mme Marie Nagy du 3 octobre 1996 (Fr.):

Pollution de la Senne a Drogeitbos par la finne UCB.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1510.

Vraag nr. 175 van de heer Jean Demannez d.d. 10 oktober
1996 (Fr.):

Toelagen voor de renovatie van wonlngen nan verenigingen
die de kaitsarmoede bestrljden door de woonkwaliteit.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1510.

Question n° 175 de M. Jean Demannez du 10 octobre 1996
(Fr.):

Primes pour la renovation d'habitatwns au benefice d'asso-
ciations (suvrunt a I'lnsertion par Ie logement.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1510.

Vraag nr. 177 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 10
oktober 1996 (N.):

Advertentle van Net B russet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1510.

Question n° 177 de M. Roeland Van Walleghem du 10 octobre
1996 (N.):

Annonce de Bruxelles proprete.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1510.

Vraag nr. 182 van de heer Guy Vanhengel d.d. 28 oktober 1996
(N.):

Illegale stortplaatsen In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de omgeving van het kruispunt van de Werkhuizenstraat en
de Sainctelettesquare te Sint-Jans-Molenbeek ontsiert een per-
manent sluikstort het straatbeeld.

Naar verluidt doen openbare diensten wel hun best om telkens
wanneer er zwerfvuil wordt gestort het zo spoedig mogelijk te
verwijderen. Toch blijft de kwalijke gewoonte aanhouden.

Het betreft hier uiteraard geen alleenstaand geval. Dergelijke
permanente, illegale sluikstorten treffen we ook aan op talrijke
andere plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en niet
zeiden in woonwijken.

Graag had ik dan ook vernomen weike concrete maatregelen
de minister belast met Openbare Reinheid reeds trof om hieraan
te verhelpen.

Mij komt het voor dat de lieden die aanhoudend op steeds weer
diezelfde plaatsen komen storten wellicht niet weten hoe en waar
ze zich op een legale manier van dergelijk afval kunnen ontdoen.

Zou de minister het bijgevolg niet nuttig achten om op plaatsen
waar systematise!! sluik wordt gestort een informatiebord aan te
brengen waarop vermeld zou staan waar en wanneer het vuil wel
kan en mag worden gestort?

Question n° 182 de M. Guy Vanhengel du 28 octobre 1996
(N.):

Depots clandest'ms dans la Region de Bruxelles-Capitale

Aux environs du carrefour de la rue des Ateliers et du square
Sainctelette a Molenbeek-Saint-Jean, un depot clandestin defigure
en permanence Ie paysage urbain.

II me revient que les services publics font de leur mieux pour
enlever au plus vite les dechets errants chaque fois qu'ils sont
deposes ; mais la mauvaise habitude persiste.

II ne s'agit evidemment pas d'un cas unique. On trouve aussi
de tels depots clandestins permanents en de nombreux autres
endroits de la Region de Bruxelles-Capitale, et souvent dans des
quartiers residentiels.

Je souhaiterais des Iocs que Ie ministre charge de la Proprete
publique m'infonne des mesures concretes qu'il a deja prises pour
remedier a cette situation.

J'ai Ie sentiment que les gens qui viennent toujours se debar-
rasser de leurs dechets aux memes endroits ignorent a quel endroit
ils peuvent se defaire legalement de ce type de dechets.

En consequence. Ie ministre ne pense-t-il pas qu'il serait utile
d'apposer, aux endroits ou les depots de dechets sont syste-
matiques, un panneau indiquant 1'endroit et les heures ou ces
dechets peuvent etre deverses?
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Vraag nr. 183 van inevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober
1996 (N.):

Ordonnnntle betreffende de openbaarheld vim bestuur (arti-
kcl 4).

Artikel 4 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat iedere gewestelijke administratieve overheid
een document uitgeeft met de beschrijving van haar bevoegdheden
en haar werkwijze en het ter beschikking stelt van eenieder die
erom vraagt.

I. Gelieve mee te delen weike gewestelijke administratieve over-
heden die onder uw bevoegdheid vallen wel/niet een dergelijk
document ter beschikking van de burger hebben?

2. Heeft U er bezwaar tegen dat deze dokumenten bezorgd worden
aan de griffie van de BHR?

3. Gelieve telkens te vermelden hoeveel de eventueel aangere-
kende vergoedingen voor het hogergenoemde dokument bedra-
gen (artikel 4, tweede lid van de ordonnantie).

Question n0 183 de Mine Brigitte Grouwels du 30 octobre 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite dans I'administration (ar-
ticle 4).

L'article 4 de 1'ordonnance relative a la publicite de 1'admi-
nistration prevoit que chaque autorite administrative regionale
public et tient a disposition de toute personne qui Ie demande, un
document decrivant ses competences et 1'organisation de son
fonctionnement.

1. Veuillez me communique!- la liste des autorites administratives
regionales qui relevent de votre competence et qui tiennent un
tel document a la disposition du citoyen, et de celles qui ne Ie
font pas.

2. Vbyez-vous un inconvenient a ce que ces documents soient
transmis au greffe du CRB?

3. Veuillez mentionner chaque fois Ie montant des retributions
eventuellement reclamees pour Ie document mentionne plus
haut (article 4, deuxieme alinea de 1'ordonnance).

Vraag nr. 184 van inevr. Brigitte Grouwels d.d. 4 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 5).

Artikel 5 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat eike briefwisseling uitgaande van een gewes-
telijke administratieve overheid de naam, de voornaam, de hoe-
danigheid, het administratief adres en het telefoonnummer ver-
meldt van diegene die meer inlichtingen over het dossier kan
verstrekken.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden is dit wel
en bij weike administratieve overheden die onder Uw bevoegd-
heid vallen, is dit niet het geval?

2. Zijn er terzake instrukties gegeven en wanneer?

3. Past U dezelfde regels toe op Uw kabinet?

Question n° 184 de Mme Brigitte Grouwels du 4 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 5).

L'article 5 de 1'ordonnance relative a la publicite de I'admi-
nistration prevoit que toute correspondance emanant d'unc autorite
administrative regionale indique Ie nom. Ie prenom, la qualile,
1'adresse administrative et Ie numero de telephone de la personne
en mesure de fournir de plus amples informations sur Ie dossier.

1. Pour quelles autorites regionales qui relevent de votre compe-
tence est-ce ou n'est-ce pas Ie cas?

2. A-t-on donne des instructions a cet egard et si oui, a quelle
date?

3. Appliquez-vous les memes regles dans votre cabinet?

Vraag nr. 186 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 8 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel S).

Het eerste lid van artikel 8 van de ordonnantie betreffende de
openbaarheid van bestuur bepaalt dat eenieder, volgens de voor-
waarden bepaald in deze ordonnantie, elk bestuursdocument van
een gewestelijke administratieve overheid ter plaatse kan inzien,
dienomtrent uitleg krijgt en mededeling in afschrift ervan kan ont-
vangen.

Question n° 186 de Mme Brigitte Grouwels du 8 novcinbre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 8).

L'article 8, premier alinea, de 1'ordonnance relative A la publi-
cite de 1'administration prevoit que chacun, selon les conditions
prevues par ladite ordonnance, peut prendre connaissance sur place
de tout document adn-iinistratif emanant d'une autorite adminis-
trative regionale, obtenir des explications a son sujet et en recevoir
communication sous forme de copie.
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1. Bij vveike gewestelijke administratieve overheden, die onder
Uw bevoegdheid vallen, zijn er voorzieningen terzake getrofFen?

2. Bij weike niet?

3. Werden er terzake, en wanneer, instructies gegeven?

1. Quelles autorites administratives regionales qui relevent de
votre competence ont-elles pi-is des mesures en la matiere?

2. Quelles sont celles qui ne 1'ont pas fait?

3. Des instructions ont-elles ete donnees en la matiere et si oui, a
quel moment?

Vraag nr. 187 van de heer Andre Drouart d.d. 8 november
1996 (Fr.):

Rcnovatleproject van de GOMB.

Sinds verschillende jaren krijg ik op mijn schriftelijke vragen
ter zake het antwoord dat de werken in het kader van het "Jorez
De Bruyne"-project voor de bouw van 79 appartementen en 650
m2 handelsruimte op het terrein van de voormalige gemeenteschool
P3/5 in Anderlecht "in een nabije toekomst" zullen worden aange-
vat. De werken worden geregeld uitgesteld bij gebrek aan inves-
teerder.

In het verslag voor 1995 van de GOMB staat te lezen dat men
met een institutionele belegger tot een akkoord is gekomen om
project "in fasen" uit te voeren.

Kan de minister mij mededelen wie die institutionele belegger
is?

Wat bepaalt het akkoord, in het bijzonder wat de "uitvoering
in fasen" van het project betreft?

Zou ik het er ten slotte op wagen de minister weer eens te
vragen wanneer de werken zullen beginnen?

Question n° 187 de M. Andre Drouart du 8 novembre 1996
(Fr.):

Projet de renovation de la SDRB.

Cela fait plusieurs annees qu'a mes questions ecrites sur Ie
meme sujet, on me repond que Ie projet "Jorez-De Bruyne", visant
a construire 79 appartements et 650 m2 de commerce sur 1'ancien
site de 1'ecole communale P3/5 d'Anderlecht, doit debuter ses
travaux dans "un proche avenir". La date des travaux est regulie-
rement reculee faute d'investisseur.

11 apparalt a la lecture du rapport 1995 de la SDRB que des
pourparlers ont abouti avec un investisseur institutionnel dans Ie
cadre d'un "phasage" du projet.

Monsieur Ie ministre pourrait-il me preciser qui est cet investis-
seur institutionnel?

Quels sont les termes de 1'accord, en particulier, Ie "phasage"
du projet?

Enfin, oserai-je a nouveau demander an ministre quand com-
menceront les travaux?

Vraag nr. 188 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 8
november 1996 (N.):

Inforiitiitie naar de bevolking toe aangaande de ozongehaltes.

Uit een tabel die gepubliceerd werd in BIM-Berichten nr. 17
op p. 6, blijkt dat in de maanden mei, juli en augustus 1995 de
waarschuwingsdrempel betreffende het maandelijkse gemiddelde
ozongehalte werd overschreden.

In dergelijke gevallen verplicht een Europese richtlijn de over-
heid om de bevolking hierover te waarschuwen.

Kan de minister mij meedelen via weike media zijn diensten
de bevolking hebben gewaarschuwd voor dit gevaar?

Weike maatregelen werden er getroffen om het ozongehalte in
deze piekperiodes te doen afnemen?

Hebben deze maatregelen voldoende effect gesorteerd? Zo neen,
overweegt de minister dan bijkomende en meer effectieve maat-
regelen te nernen en weike?

Question n° 188 de M. Roeland Van Walleghem du 8 novembre
1996 (N.):

Information a la population concernunt Ie taiix d'owiie.

II ressort d'un tableau public a la page 6 du n°17 d'lBGEchos
que la valeur d'avertissement en ce qui concerne la teneur men-
suelle moyenne en ozone a ete depassee en mai.juillet et aout 1995.

Dans de tels cas, une directive europeenne oblige les autorites
a informer la population.

Le ministre peut-il me dire quels medias ont ete utilises par
ses services pour avertir la population du danger?

Quelles mesures ont-elles ete prises pour faire baisser la teneur
en ozone dans ces periodes de pointe?

Ces mesures ont-elles eu suffisamment d'effet? Si tel n'est pas
le cas, le ministre envisage-t-il de prendre des mesures supple-
mentaires plus efficaces, lesquelles?
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Vraag nr. 189 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 8
november 1996 (N.):

Crisisctimltc ter bestrijiling van lie luchtverontrelniging.

In BIM-berichten nr. 17 vernemen wij dat er een crisiscomite
werd opgericht ter bestrijding van de luchtverontreiniging. In
noveinber 1996 zou dit comite zijn eerste concrete voorstellen
indienen.

Kan de minister mij meedelen wie in dit comite zitting heeft,
tot vveike taalrol de betrokken personen behoren, en weike de hoe-
danigheid is waaraan zij hun aanwezigheid in dit comite te danken
hebben?

Kan de minister mij bovendien meedelen weike concrete voor-
stellen dit comite naar voor schuift ter bestrijding van de lucht-
vervuiling?

Question n° 189 de M. Roeland Van Walleghem dii 8 novembre
1996 (N.):

Comite de wise pour hitter centre la pollution utinospherlqitc.

Le n°17 d'lBGEchos nous apprend qu'un comite de crise acte
cree pour lutter contre la pollution atmospherique. En novembre
1996, ce comite devrait deposer ses premieres propositions
concretes.

Le ministre peut-il me dire qui siege au sein de ce comite, quel
est le role linguistique des personnes concernees et en quelle qualite
elles siegent au sein de ce comite?

Le ministre peut-il en outre me dire quelles propositions concre-
tes ce comite propose pour lutter contre la pollution atmospherique?

Vraag nr. 190 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 8
november 1996 (N.):

Actie «0nze school vertroetelt het iinlieii».

Aan de actie «0nze school vertroetelt het milieu» hebben tijdens
het schooljaar zo'n 300 klassen deelgenomen. Daarbij is het
opvallend dat alle prijzen tijdens het eindfeest naar Franstalige
scholen zijn gegaan.

Kan de minister mij meedelen hoeveel Nederlandstalige en
Franstalige klassen hieraan hebben deelgenomen?

Kan de minister mij bovendien meedelen hoe dit initiatief bij
de scholen bekend werd gemaakt? Gebeurde dit zowel bij de
Nederlandstalige als bij de Franstalige scholen?

Question n° 190 de M. Roeland Van Walleghem du 8 novembre
1996 (N.):

Action «Notre ecole dorlote l'eiiviroimeineitt».

Au cours de 1'annee scolaire, quelque 300 classes out participe
a 1'action «Notre ecole dorlote l'environnement». II est frappant
de constater que tous les prix decernes au cours de la fete de cloture
sont alles a des ecoles francophones.

Le ministre peut-i! me cominuniquer le noinbre de classes
francophones et de classes neerlandophones qui ont participe a
cette action?

Le ministre peut-il aussi me dire comment les ecoles ont cle
informees de cette initiative? Cette information a-t-elle ete diffusee
dans les ecoles francophones et dans les ecoles neerlandophones?

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Open bare Werken en Vervoer

Vraag nr. 46 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19
februari 1996 (Fr.):

Onbetaalde openbare werfcen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 7, biz. 540.

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

des Travaux publics et du Transport

Question n° 46 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 fevrier
1996 (Fr.):

Travaiix publics impayes.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 7, p. 540.

Vraag nr. 57 van de heer Denis Grimberghs d.d. 20 maart
1996 (Fr.):

Werken in de Keizcr Karelluan.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 9, biz. 766.

Question 11° 57 de M. Denis Grimberghs du 20 mars 1996 (Fr.);

Travanx avenue Clinrles-Qitiitt.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 9, p. 766.
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Vraag nr. 63 van de Iieer Denis Grimberghs d.d. 23 mei 1996
(Fr.):

De Grondregie van het Brussels Hooftlstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 998.

Question n° 63 de M. Denis Grimberghs du 23 mai 1996 (Fr.):

Regle fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° I I , p. 998.

Vraag nr. 65 van de heer Denis Grimberghs d.d. 6 juni 1996
(Fr.):

Werken in de Troonstriiat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 999.

Question n° 65 de M. Denis Grimberghs dn 6 juin 1996 (Fr.):

Travaiix rue du Trone.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11 , p. 999.

Vraag nr. 66 van de heer Andrc Drouart d.d. 13 juni 1996
(Fr.):

Inrichting van een gewestelijke weg Maria Groeninckx-De
Maylaan.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 1000.

Question 11° 66 de M. Andre Drouart du 13 juin 1996 (Fr.):

Aiitenagement d'une volrie regionale Boulevard Maria Groe-
ninckx-De May.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 1000.

Vraag nr. 67 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 14 juni
1996 (Fr.):

Erbarmelijkc staat van het wegdek in de Liixembiirgstraat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 1000.

Question n° 67 de M. Jean-Pierre Cornelissen dn 14juin 1996
(Fr.):

Etat lamentable de la voirie rue du Luxembourg.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 1000.

Vraag nr. 68 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 14 juni
1996 (Fr.):

Eigciidoinmen van het Gewest: Elizabetlipark.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 1001.

Question n° 68 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 14 juin 1996
(Fr.):

Proprietes regionales: Pare Elisabeth.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 1001.

Vraag nr. 70 van inevrouw Evelyne Huytebroeck d.d. 26 juni
1996 (Fr.):

Staat van het terrein uan de Biestebroekkaai.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1155.

Question n° 70 de Mme Evelyne Huytebroeck du 26 juin 1996
(Fr.):

Etat du terrain an qual de Biestebroeck.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1155.
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Vraag nr 72 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 2 juli
1996 (Fr.):

Beroep iiigesteld tegen liaitilelingen van lie Regeiing van het
Brussels Hoofdstedelljk Gcwest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1157.

Question n° 72 de M. Stephane de Lobkowicz du 2 jnillet 1996
(Fr.):

Recours introdiiits centre des actes du gouvernement de la
Region de Bnixelles-Capltale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1157.

Vraag nr. 74 van mevrouw Marie Nagy d.d. 5 juli 1996 (Fr.):

Evenwichtige vertegenwoordiging vim maniien en vrouwen
in advicsorganen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1157.

Question n° 74 de Mme Marie Nagy du 5 jnillet 1996 (Fr.):

Promotion de la presence equilibree d'hommes et de fannies
dans les organes consultatifs.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1157.

Vraag nr. 76 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 8 juli
1996 (Fr.):

Korden tor verwelkoming in het Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1157.

Question n° 76 de M. Stephane de Lobkowicz du 8 jnillet 1996
(Fr.):

Panneaitx rentiers de blenvenue dans la Region.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1157.

Vraag nr. 78 van de heer Denis Grimberghs d.d. 18 juli 1996
(Fr.):

Heracinleg van het Stefanlapleln.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1158.

Question n° 78 de M. Denis Grimberghs du 18 juillet 1996
(Fr.):

Reamenagement de la place Stephanie.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1158.

Vraag nr. 79 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 23 juli 1996
(Fr.):

Onderhoud van het Vergoteplein.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1158.

Question n° 79 de M. Bernard Clerfayt du 23 juillet 1996 (Fr.):

Entretien du square Vergotc.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1158.

Vraag nr. 81 van de heer Alain Adriaens d.d. 29 juli 1996 (Fr.):

Resiiltaten van het fietsbeleid van de regering.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1159.

Question n° 81 de M. Alain Adriaens du 29 juillet 1996 (Fr.):

Realisation du gouvernement dans Ie domaine de la politlque
cycllste.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1159.
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Vraag nr. 82 van mevrouw Brigitte Grouwels d.d. 31 juli 1996
(N.):

Onvellige situaties vow voetgangers en fietsers op gewest-
wegen m lie Woluwes.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1160.

Question n° 82 de Mme Brigitte Grouwels du 31 juillet 1996
(N.):

Situations dangereiises pour les pietons et les cycllstes sui-
tes voiries regioimles ties deux Woluwes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1160.

Vraag nr. 84 van de heer Alain Adriaens d.d. 10 September
1996 (Fr.);

DC door lie werkgevers op te stellen inveittaris van het usbest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1367.

Question n° 84 de M. Alain Adriaens du 10 septembre 1996
(Fr.):

L'inventnire d'amlante exige des einployeurs.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1367.

Vraag nr. 85 van de heer Andre Drouart d.d. 24 September
1996 (Fr.):

Andeiiechtse Poort.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1514.

Question n° 85 de M. Andre Drouart du 24 septembre 1996
(Fr.):

Porte (1'Anderlecht.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1514.

Vraag nr. 86 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 10 oktober
1996 (N.):

Verkeerslichteit St. Niklaasiitstltiiiit Anderlecht.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1514.

Question n° 86 de M. Walter Vandenbossche du 10 octobre
1996 (N.):

Feux de signalisation a hauteur du SInt-Niklaasiitstltuut a
Anderlecht.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1514.

Vraag nr. 87 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 10
oktober 1996 (N.):

Orgaitisatle van een Gala-avond.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1515.

Question n° 87 de M. Roeland Van Walleghem du 10 octobre
1996 (N.):

Organisation d'une soiree de gala.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1515.

Vraag nr. 88 van de heer Denis Grimberghs d.d. 10 oktober
i996 (Fr.):

Reclamebordeit op de leuiiingeit van de tunnels.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1515.

Question n° 88 de M. Denis Grimberghs du 10 octobre 1996
(Fr.):

Placement de panneaiix sur les balustrades des tunnels.

La question a ete publiee dans !e Bulletin n° 14, p. 1515.
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Vraag nr. 89 van de hcer Denis Grimberghs d.d. 10 oktober
1996 (Fr.):

Gebruik van lie paardcitrenhaan van Bosvoorde.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1515.

Question n° 89 de M. Denis Grimberghs du 10 octobre 1996
(Fr.):

Utilisation du site de ['hippodrome de Bo'ltsfort.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1515.

Vraag nr. 90 van de heer Denis Grimberghs d.d. 10 oktober
1996 (Fr.):

Pnrkeerplaals onder het Poeliiertpleln.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1516.

Question n° 90 de M. Denis Grimberghs du 10 octobre 1996
(Fr.):

Realisation du parking place Poelaert.

La question a ete publiee dans Ie Eiulletin n° 14, p. 1516.

Vraag nr. 91 van de heer Alain Adriaens d.d. 10 oktober 1996
(Fr.):

Wegniarkerlngen ten behoeve van de fietsers op de Roose-
veltlaan.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1516.

Question n° 91 de M. Alain Adriaens du 10 octobre 1996 (Fr.):

Acccs cyclable aux gares de Bruxelles.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1516.

Vraag nr. 92 van mevrouw Brigitte Grouwels d.d. 15 oktober
1996 (N.):

Werken uitgevoerd onder de Kortenbergtunnel.

De vraag werd gepuhliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1517.

Question n° 92 de Mme Brigitte Grouwels du 15 octobre 1996
(N.):

Travaux effectues sous Ie tunnel Cortenbergli.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1517.

Vraag nr. 93 van de heer Denis Grimberghs d.d. 18 oktober
1996 (Fr.):

Overname van de verpllchtlngen die voortvloeien lilt de door
de provincieraad aangenomen yerordeningen die betrekking
licbhen op aangelegenliedcn die nil tot de bevocgdheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1517.

Question n° 93 de M. Denis Grimberghs du 18 octobre 1996
(Fr.):

Reprise des obligations decoulant des reglcments adoptcspar
Ie consell provincial qui ont fait I'objet d'lin transfert de com-
petences a la Region Bruxelloisc.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1517.

Vraag nr. 94 van de heer Benoit Veldekens d.d. 28 oktober
1996 (Fr.):

Aiinleg van nieuwc rotondes in de De Broquevilleinfin, op de
Josephine-Charlottesquare en op het kruispunt Gribaunwnt-
laan/Riddcr Koninglaan (Sint-Lambrechts-Woluwe).

Zou de staatssecretaris de volgende vragen willen beantwoor-
den?

Question n° 94 de M. Benolt Veldekens du 28 octobre 1996
(Fr.):

Amenagement de noiiveaux roads-points avenue de Bro-
queville, utt square Josephine-Charlotte et u Gibrawiwnt-Rol
Chevalier (Woluwe-SH'tiit-Lambert).

Le secretaire d'Etat peut-il avoir 1'obligeance de repondre aux
questions suivantes:
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I ° Wat de bovenvermelde rotondes betreft:

- Wanneer zullen de werken voltooid zijn?

- Wat zijn de eerste besluiten, onder meer inzake veiligheid
en verkeersvlotheid?

2° Wat de rolonde van de Josephine-Chariottesquare betreft:

Waaronn ligt de centraal gelegen waterpartij zo hoog, waar-
door aldus het water aan het gezicht wordt onttrokken en
het esthetisch effect verloren gaat?

Gelet op de nabijheid van de zebrapaden aan beide zijden
(in de De Broquevillelaan), brengt die hoogte gevaar mee
voor de voetgangers. Die zien de voertuigen die de rotonde
oprijden immers te laat.

Is het niet mogelyk dat probleem op te lessen door de over-
steekplaatsen enkele meters achteruit te leggen, zoals door
verschillende weggebruikers wordt gevraagd?

Zou ook het verkeersplateau OITI de snelheid te verminderen
niet enkele meters kunnen worden opgeschoven (eveneens
in de De Broquevillelaan) zodat de voertuigen (en in het
bijzonder die weike met een ABS zijn uitgerust) veilig zou-
den kunnen remnien alvorens zij zich op de rotonde begeven,
waar het verkeer voorrang heeft?

Waarom zijn de langs de rijweg gelegen parkeerplaatsen
(aan de kant van de Lommerlaan en de G.J. Martinlaan) 3
meter breed, wat volkomen buitenmaats is en wat met zich
brengt dat de afbakening ervan nooit in acht wordt genomen?
Zouden die parkeerplaatsen niet minder breed moeten
worden afgebakend?

1° En ce qui concerne les deux ronds-points susvises:

- Quand les travaux seront-ils acheves dans leur configura-
tion definitive?

- Quelles sont les premieres conclusions qui peuvent etre
tirees, notamment en matiere de securite et de fluidite du
trafic?

2° En ce qui concerne Ie rond-point du square Josephine-Char-
lotte:

- Pourquoi Ie bassin central a-t-il ete construit a une telle
hauteur, sans aucune vue sur 1'eau et I'effet esthetique qu'elle
pourrait produire?

- Cette hauteur, jointe a la proximite des passages pour pietons
de part et d'autre (sur 1'avenue de Broqueville) cree une
insecurite pour les pietons qui ne voient pas les vehicules
deboucher sur Ie rond-point a distance suffisante.

'N'est-il pas possible d'y remedier en reculant ces passages
de quelques metres, repondant ainsi aux voeux exprimes
par plusieurs usagers?

- Ie plateau casse-vitesse du rond-point ne pourrait-il etre
recule, lui aussi, de quelques metres (sur la meme avenue
de Broqueville), afin de securiser Ie freinage des vehicules
(notamment ceux munis de freins ABS) et ce, avant qu'ils
ne s'engagent sur Ie rond-point dont Ie contournement est
prioritaire?

- Pourquoi les emplacements de parking lateraux (cote ave-
nues des Ombrages et GJ Martin) ont-ils chacun une largeur
de trois metres, tout a fait disproportionnee, avec pour
consequence que leurs limites ne sont jamais respectees?
ne conviendrait-il pas de les delimiter de maniere plus cor-
recte?

Vraag nr. 95 van mevr. Brigitte Groiiwels d.d. 30 oktober 1996
(N.):

Onloiinaittie betreffencle de openhaarheid van bestuur (arti-
kel 4).

Artikel 4 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat iedere gewestelijke administratieve overheid
een document uitgeeft met de beschrijving van haar bevoegdheden
en haar werkwijze en het ter beschikking stelt van eenieder die
erom vraagt.

1. Gelieve mee te delen weike gewestelijke administratieve over-
heden die onder uw bevoegdheid vallen wel/niet een dergelijk
document ter beschikking van de burger hebben?

2. Heeft L) er bezwaar tegen dat deze dokumenten bezorgd worden
aan de grifrie van de BHR?

3. Gelieve telkens te vermelden hoeveel de eventueel aangere-
kende vergoedingen voor het hogergenoemde dokument bedra-
gen (artikel 4, tweede lid van de ordonnantie).

Question n° 95 de Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1996
(N.):

Ordonnance relative a lapublicite dans I'administration (ar-
ticle 4).

L'article 4 de 1'ordonnance relative a la publicite de 1'admi-
nistration prevoit que chaque autorite administrative regionale
publie et tient a disposition de toute personne qui Ie demande, un
document decrivant ses competences et 1'organisation de son
fonctionnement.

1. Veuillez me communique!- la liste des autorites administratives
regionales qui relevent de votre competence et qui tiennent un
tel document a la disposition du citoyen, et de eel les qui ne Ie
font pas.

2. Voyez-vous un inconvenient a ce que ces documents soient
transmis au greffe du CRB?

3. Veuillez mentionner chaque fois Ie montant des retributions
eventuellement reclamees pour Ie document mentionne plus
haut (article 4, deuxieme alinea de 1'ordonnance).
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Vraag nr. 96 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 4 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuiir (arti-
kcl 5).

Artikel 5 van de ordonnanlic •betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat eike brierwisseling uitgaande van een gewes-
telijke administratieve overheid de naam, de voomaam, de hoe-
danigheid, het administratief adres en het telefoonnummer ver-
meldt van diegene die meer inlichtingen over het dossier kan
verstrekken.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden is dit wel
en bij weike adniinistratieve overheden die onder Uw bevoegd-
heid vallen, is dit niet het geval?

2. Zijn er terzake instrukties gegeven en vvanneer?

3. Past U dezelfde regels toe op Uw kabinet?

Question n° 96 de Mme Brigitte Grouwels du 4 noveinbre 1996
(N.):

Oi-donnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 5).

L'article 5 de 1'ordonnance relative a la publicite de I'admi-
nistration prevoit que toute correspondance emanant d'une autorile
administrative regionale indique Ie nom, Ie pi-enom, la qualile,
1'adresse administrative et Ie numero de telephone de la personne
en mesure de fournir de plus amples informations sur Ie dossier.

1. Pour quelles autorites regionales qui relevent de votre compe-
tence est-ce ou n'est-ce pas Ie cas?

2. A-t-on donne des instructions a eel egard et si oui, a quelle
date?

3. Appliquez-vous les memes regles dans votre cabinet?

Vraag nr. 97 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 8 november
1996 (N.):

Ordoiinaiitie betreffende de openhaarlieid van bestuur (arti-
kel 8). '.

Het eerste lid van artikel 8 van de ordonnantie betreffende de
openbaarheid van bestuur bepaalt dat eenieder, volgens de voor-
waarden bepaald in deze ordonnantie, elk bestuursdocument van
een gewestelijke administratieve overheid ter plaatse kan inzien,
dienomtrent uitleg krijgt en rnededeling in afschrift ervan kan ont-
vangen.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden, die onder
Uw bevoegdheid vallen, zijn er voorzieningen terzake getroffen?

2. Bij weike niet?

3. Werden er terzake, en wanneer, instructies gegeven?

Question n° 97 de Mme Brigitte Grouwels du 8 noveinbre 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite lie 1'itdiii'mlstrut'ioit (arti-
cle 8).

L'article 8, premier alinea, de 1'ordonnance relative a la puhli-
cite de 1'administration prevoit que chacun, selon les conditions
prevues par ladite ordonnance, peut prendre connaissance sur place
de tout document administratif emanant d'une autorite adminis-
trative regionale, obtenir des explications a son sujet et en recevoir
communication sous forme de copie.

1. Quelles autorites administratives regionales qui relevent do
votre competence ont-elles pris des mesures en la matiere?

2. Quelles sont celles qui ne 1'ont pas fait?

3. Des instructions ont-elles ete donnees en la matiere et si oui, a
quel moment?

Vraag nr. 98 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 8
november 1996 (N.):

Werken aan de de Trooviquare.

Vele Brusselse invalswegen zijn een groot probleem voor het
dagelijks verkeer. De langdurige werken aan de de Troozsquare
zijn hiervan een schoolvoorbeeld. Het is tergend vast te moeten
stellen hoe lang deze werken al duren.

Wanneer werd met deze werken gestart?

Wat was de streefdatum voor het beeindigen van deze werken?

Wanneer kan, met de liuidige stand van zaken, worden verwacht
dat deze werken beeindigd zullen zijn?

Question n° 98 de M. Roeland Van Walleghem du 8 novenibre
1996 (N.):

Travaux ait square De Trooz.

A Bruxelles, bon nombre de voies de penetration suscitent de
gros problemes pour Ie trafic journalier. Les travaux qui perdurent
au square De Trooz en constituent un cas d'ecole. II esl exasperant
de devoir constater Ie temps que prennent ces travaux.

Quand ces travaux ont-ils debute?

Quelle etait la date prevue pour leur achevement?

Vu la situation actuelle, pour quelle date peut-on attendre la
fin de ces travaux?



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad- 10 december 1996 (nr. 15)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 10 decembre 1996 (n° 15) 1639

Wat was de voorziene kostprijs?

Hoe hoog zijn de kosten momenteel afopgelopen?

Welk is de meest recente raming van de kosten die zullen moeten
worden gemaakt om dit project te beeindigen?

Quel etait Ie prix de revient prevu?

A combien s'elevent deja les fi-ais a ce jour?

Quelle est la derniere estimation des frais qu'il faudra consentir
pour terminer ce projet?

Vraag nr. 99 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 8
november 1996(N.):

Afslinting van de Georges Lombaertsstraat.

Tot voor vierjaar was de Kolonel Bourgstraat via de Georges
Lombaertsstraat voor het verkeer toegankelijk. Plots kwam daar
sen einde aan. Van buurtbewoners verneem ik nu dat dit op aan-
dringen van een schepen en van dienstdoend burgemeester Moreau
gebeurde. Naar verluidt wenste deze persoon geen verkeer in zijn
straat. De plaats waarvan sprake bevindt zich vlak tegenover het
stadion van Sint-Joost.

Het afsluiten van deze straat brengt de veiligheid van de
bewoners in gevaar. Sommige panden zijn onbereikbaar voor het
brandweerkorps.

Wat denkt de staatssecretaris van deze situatie?

Wat heeft hij reeds ondernoinen om een einde aan deze wan-
toestand te stellen?

Question n° 99 de M. Roeland Van Walleghem du 8 novenibre
1996 (N.):

Fermeture de la rue Georges Lombaert.

Jusqu'il y a quatre ans, la rue Colonel Bourg etait ouverte a la
circulation via la rue Georges Lombaert. Cet acces a ete brusque-
ment supprime. Dcs habitants du quartier m'ont appris que la
decision avail ete prise a la demande expresse d'un echevin et de
M. Moreau, bourgmestre faisant fonction. II semblerait que cette
personne ne souhaitait pas de trafic dans sa rue. L'endroit en ques-
tion est situe juste en face du stade de Saint-Josse.

La fermeture de cette rue met la securite des habitants en dan-
ger. Le corps des pompiers ne peut plus acceder a certains bati-
ments.

Que pense le secretaire d'Etat de cette situation?

Quelles mesures a-t-il deja prises pour mettre un terme a cette
situation intolerable?

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Economie, Financien, Begroting,

Energie en Exterue Betrekkingen en
aan de Minister belast met Openbaar Ambt,

Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk
Qnderzoek, Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 26 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 16 april
1996 (N.):

Uitgave vun boeken en brochures.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 10, biz. 870.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
de 1'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 centre I'lncendie et

de 1'Aide medicale urgente

Question n0 26 de M. Dominiek Lootens-Stael dn 16 avril 1996
(N.):

Edition de llvres et de brochures.

Lsi question a ete publiee dans le Bulletin n° 10, p. 870.

Vraag nr. 28 van de heer Serge de Patoul d.d. 25 april 1996
(Fr.):

Het door de minister gefinaiicierd niet-econoinisch onder-
zoek.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 10, biz. 870.

Question n° 28 de M. Serge de Patoul du 25 avril 1996 (Fr.):

Recherche scientifique non economiquc financee pur le
min istre.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 10, p. 870.
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Vraag nr. 45 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober 1996
(N.):

Ordonnantie betreffenile lie openbaarheid van bestuur (arti-
kel 4).

Artikel 4 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat iedere gewestelijke administratieve overheid
een document uitgeeft met de beschrijving van haar bevoegdheden
en haar werkwijze en het ter beschikking stelt van eenieder die
erom vraagt.

1. Gelieve mee te delen weike gewestelijke administratieve over-
heden die onder uw bevoegdheid vallen wel/niet een dergelijk
document ter beschikking van de burger hebben?

2. Heeft U er bezwaar tegen dat deze dokumenten bezorgd worden
aan de griffie van de BUR?

3. Gelieve telkens te vermelden hoeveel de eventueel aangere-
kende vergoedingen voor het hogergenoemde dokument bedra-
gen (artikel 4, tweede lid van de ordonnantie).

Question 11° 45 de Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1996
(N.):

Ordonnance relative a Id publicite duns I'administration (ar-
ticle 4).

L'article 4 de 1'ordonnance relative a la publicite de 1'admi-
nistration prevoit que chaque autorile administrative regionule
public et tient a disposition de toute personne qui Ie demande, un
document decrivant ses competences et 1'organisation de son
fonctionnement.

1. Veuillez me communique]- la liste des autorites administratives
regionales qui relevent de votre competence et qui tiennent un
tel document a la disposition du citoyen, et de celles qui ne Ie
font pas.

2. Voyez-vous un inconvenient a ce que ces documents soient
transmis au greffe du CRB?

3. Veuillez mentionner chaque fois Ie montant des retributions
eventuellement reclamees pour Ie document mentionne plus
haut (article 4, deuxieme alinea de 1'ordonnance).

Vraag nr. 46 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 4 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende do openbaarheid van bestuur (arti-
kel 5).

Artikel 5 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat eike briefwisseling uitgaande van een gewes-
telijke administratieve overheid de naam, de voornaam, de hoe-
danigheid, het administratief adres en het telefoonnummer ver-
meldt van diegene die ineer inlichtingen over het dossier kan
verstrekken.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden is dit wel
en bij weike administratieve overheden die onder Uw bevoegd-
heid vallen, is dit niet het geval?

2. Zijn er terzake instrukties gegeven en wanneer?

3. Past U dezelfde regels toe op Uw kabinet?

Question 11° 46 de Mme Brigitte Grouwels du 4 novcinbre 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de 1'adinlnistratlon (arti-
cle 5).

L'article 5 de 1'ordonnance relative a la publicite de 1'admi-
nistration prevoit que toute correspondance emanant d'une autorite
administrative regionale indique Ie nom, Ie prenom, la qualile,
1'adresse administrative et Ie numero de telephone de la personne
en mesure de fournir de plus amples informations sur Ie dossier.

1. Pour quelles autorites regionales qui relevent de votre compe-
tence est-ce ou n'est-ce pas Ie cas?

2. A-t-on donne des instructions a cet egard et si oui, a quelle
date?

3. Appliquez-vous les memes regles dans votre cabinet?

Vraag nr. 47 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 8 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 8).

Het eerste lid van artikel 8 van de ordonnantie betreffende de
openbaarheid van bestuur bepaalt dat eenieder, volgens de voor-
waarden bepaald in deze ordonnantie, elk bestuursdocument van
een gewestelijke administratieve overheid ter plaatse kan inzien,
dienomtrent uitleg krijgt en mededeling in afschrift ervan kan ont-
vangen.

Question n° 47 de Mme Brigitte Grouwels du 8 novembre 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 8).

L'article 8, premier alinea, de 1'ordonnance relative a la publi-
cite de ['administration prevoit que chacun, selon les conditions
prevues par ladite Ordonnance, peut prendre connaissance sur place
de tout document administratif emanant d'une autorite adminis-
trative regionale, obtenir des explications a son sujet et en recevoir
communication sous forme de copie.
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1. Bij vveike gevvestelijke administratieve overheden, die onder
Uw bevoegdheid vallen, zijn er voorzieningen terzake getroffen?

2. Bij vveike niet?

3. Wei-den er terzake, en wanneer, instructies gegeven?

1. Quelles autorites administratives regionales qui relevent de
votre competence ont-elles pris des mesures en la matiere?

2. Quelles sont celles qui ne 1'ont pas fait?

3. Des instructions ont-elles ete donnees en la matiere et si oui, a
quel moment?

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 86 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 16 juli
1996 (N.):

Socialc wonmgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1163.

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n° 86 de M. Walter Vandenbossche du 16 juillct 1996
(N.):

Logemcnts sociaiix dans la Region de Briixelles-Capitalc.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1163.

Vraag nr. 96 van de heer Denis Grimberghs d.d. 24 September
1996 (Fr.):

Reglenieiit bctreffende de toekenning van bijkomende
leitingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1519.

Question n° 96 de M. Denis Grimberghs du 24 septembre 1996
(Fr.):

Reglement dii Conseil provincial relatif a I'octroi dc prets
complementaires.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1519.

Vraag nr. 98 van de heer Philippe Debry d.d. 9 oktober 1996
(Fr.):

De kostprijs van de socials woningen die de Molenbeekse
Wonliiginaatschapplj van zins is te kopen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1519.

Question n° 98 de M. Philippe Debry du 9 octobre 1996 (Fr.):

Prix des logements socianx qua Ie Logement Molenbeclwis
projette d'acheter.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1519.

Vraag nr. 100 van de heer Philippe Debry d.d. 10 oktober 1996
(Fr.):

Het vooriiemen om mm de Leopold II-laan sociale woningen
te kopen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1520.

Question n° 100 de M. Philippe Debry du 10 octobre 1996
(Fr.):

Pro/el d'achat de logements sociaiix au hid Leopold I I .

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1520.

Vraag nr. 103 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober
1996 (N.):

Ordominittle betreffeiide dc opcnbaarheid van bestuur (arti-
kel 4).

Artikel 4 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat iedere gewestelijke administratieve overheid

Question 11° 103 de Mine Brigitte Grouwels du 30 octobre 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publlcite dans I'administration (ar-
ticle 4).

L'article 4 de 1'ordonnance relative a la publicite de ['admi-
nistration prevoit que chaque autorite administrative regionale
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een document uitgeeft met de beschrijving van haar bevoegdheden
en haar werkwijze en het ter beschikking stelt van eenieder die

. erom vraagt.

1. Gelieve mee te delen weike gewestelijke administratieve over-
heden die onder u\v bevoegdheid vallen wel/niet een dergelijk
document ter beschikking van de burger hebben?

2. Heeft U er bezvvaar tegen dat deze dokumenten bezorgd worden
aan de griffie van de BHR?

3. Gelieve telkens te vermelden hoeveel de eventueel aangere-
kende vergoedingen voor het hogergenoemde dokument bedra-
gen (artikel 4, tweede lid van de ordonnantie).

publie et tient a disposition de toute personne qui Ie demande, un
document decrivant ses competences et 1'organisation de son
fonctionnement.

1. Veuillez me communiquer la liste des autorites administratives
regionales qui relevent de votre competence et qui tiennent un
tel document a la disposition du citoyen, et de celles qui ne Ie
font pas.

2. Voyez-vous un inconvenient a ce que ces documents soient
transmis au greffe du CRB?

3. Veuillez mentionner chaque fois Ie montant des retributions
eventuellement reclamees pour Ie document mentionne plus
haut (article 4, deuxieme alinea de 1'ordonnance).

Vraag nr. 104 van meyr. Brigitte Grouwels d.d. 4 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheld van bestuur (arti-
kel 5). '•

Artikel 5 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat eike briefwisseling uitgaande van een gewes-
telijke administratieve overheid de naam, de voornaam, de hoe-
danigheid, het administratief adres en het telefoonnummer ver-
meldt van diegene die meer inlichtingen over het dossier kan
verstrekken.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden is dit wel
en bij weike administratieve overheden die onder Uw bevoegd-
heid vallen, is dit niet het geval?

2. Zijn er terzake instrukties gegeven en wanneer?

3. Past U dezelfde regels toe op Uw kabinet?

Question n° 104 de Mme Brigitte Grouwels du 4 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publiclte de I'administration (arti-
cle 5).

L'article 5 de 1'ordonnance relative a la publicile de 1'adnii-
nistration prevoitque toute correspondance emanant d'une autorite
administrative regionale indique !e nom. Ie prenom, la qualile,
1'adresse administrative et Ie numero de telephone de la personne
en mesure de fournir de plus amples informations sur Ie dossier.

1. Pour quelles autorites regionales qui relevent de votre compe-
tence est-ce ou n'est-ce pas Ie cas?

2. A-t-on donne des instructions a cet egard et si oui, a quelle
date?

3. Appliquez-vous les memes regles dans votre cabinet?

Vraag nr. 105 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 4
november 1996 (N.):

Wachtlijsten van de sociale huisvestlngsmaatschappijen.

Het is bekend dat er in Brussel een grote nood bestaat aan
sociale huisvesting, en dat deze hood toeneemt.

Kan de staatssecretaris mij derhalve per erkende huisvestings-
maatschappij een overzicht geven van de evolutie betreffende het
aantal kandidaten die op de wachtlijsten van de respectieve huis-
vestingsmaatschappijen zijn ingeschreven?

Question n° 105 de M. Dominiek Lootens-Stael du 4 novembre
1996 (N.):

Listes d'attente dans les societes de logement social.

Nul n'ignore que Bruxelles a grand besoin de logements sociaux
et que ce besoin ne cesse de croTtre.

Le secretaire d'Etat peut-il des lors me donner un releve, pour
chaque societe de logement agreee, de 1'evolution du nombre de
candidats qui sont inscrits sur les listes d'attente?

Vraag nr. 106 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 8 november
1996 (N.); :

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 8).

Het eerste lid van artikel 8 van de ordonnantie betreffende de
openbaarheid van bestuur bepaalt dat eenieder, volgens de voor-

Question n° 106 de Mme Brigitte Grouwels du 8 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publidte de I'administration (arti-
cle 8).

L'article 8, premier alinea, de 1'ordonnance relative a la publi-
cite de I'administration prevoit que chacun, selon les conditions
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waarden bepaald in deze ordonnantie, elk bestuursdocument van
een gewestelijke administratieve overheid ter plaatse kan inzien,
dienomtrent uitleg krijgt en mededeling in afschrift ervan kan ont-
vangen.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden, die onder
Uw bevoegdheid vallen, zijn er voorzieningen terzake getroffen?

2. Bij weike niet?

3. Werden er terzake, en wanneer, instructies gegeven?

prevues par ladite ordonnance, peut prendre connaissance sur place
de tout document administratif emanant d'une autorite adminis-
trative regionale, obtenir des explications a son sujet et en recevoir
communication sous fbrme de copie.

1. Quelles autorites administratives regionales qui relevent de
votre competence ont-elles pris des mesures en la matiere?

2. Quelles sont celles qui ne 1'ont pas fait?

3. Des instructions ont-elles ete donnees en la matiere et si oui, a
quel moment?
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II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

II. Questions auxquelles
line reponse provisoire a ete fournie

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

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

De DAC-betrekklngen,

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 5, biz. 305.

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

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

Question n° 64 deM. Dominiek Lootens-Stael du 11 decembre
1995 (N.):

TCT.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 5, p. 305.

Vraag nr. 132 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 5 maart
1996 (Fr.):

Gebrutk van de titel "kabinetschef" en bijzondere bezoldiging
ervoor in de gemeenten.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 8, biz. 665.

Question n° 132 de M. Stephane de Lobkowicz du 5 insirs 1996
(Fr.):

Usage des litres de «chefde cabinet» et remuneration spccude
y (iffereitte, dans les communes.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 8, p. 665.

Vraag nr. 148 van de heer Denis Grimberghs d.d. 20 maart
1996 (Fr.):

Evoliitle van het personeel dat tewerkgesteld is in het kader
van de programma 's voor de geleidelijke verdwijning van de
wcrkloosheid.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 10, biz. 875.

Question n° 148 de M. Denis Grimberghs du 20 mars 1996
(Fr.):

Evolution du personnel occiipe dans Ie cadre des programmes
de resorpt'wn du chomage.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 10, p. 875.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 10 december 1996 (nr. 15)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 10 decembre 1996 (n° 15) 1645

Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

Vraag nr. 59 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 24 april
1996 (Fr.):

Wereldtentoonstelling in Sevilla - Vervoeren en opslium van
de documentatie.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 10, biz. 875.

Ministre de 1'Economie, des Finances,
du Budget, de 1'Energie et
des Relations exterieures

Question n° 59 de M. Stephane de Lobkowicz du 24 avril 1996
(Fr.):

Exposition iiniverselle de Seville - Transport et entreposage
de documentation pour 1'expositioit.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie
Bulletin n° 10, p. 875.

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 142 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 29 juli
1996 (N.):

Belangen van het gewest in een gerechtswak tegen enkele
kablnetsmedewerkers vim een voormalig minister van Openbare
Werken.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 13, biz. 1342.

Ministre de 1'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

Question n° 142 de M. Dominiek Lootens-Stael du 29 juillet
1996 (N.):

Interets de la Region dans un proces centre plusiews colla-
borateurs de cabinet d'un ancien ministre des Travaux publics.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 13, p. 1342.
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III. Vragen van de Raadsleden
en antwoorden van de Ministers

III. Questions posees par les Conseillers
et reponses donnees par les Ministres

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

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

De gesubsidlcerde wcrken.

Kan de minister per gemeente en per grote categorie van sub-
sidies (vernieuwing van de wegen, herstelling van de trottoirs,
riolering, openbare verlichting,...)de bedragen meedelen waarvoor
stellig is beloofd subsidies toe te kennen in het kader van de
gesubsidieerde werken van 1993, 1994 en de eerste zes maanden
van 1995?

Aanvullend antwoord: Het geachte lid wordt verwezen naar
de tabellen in bijiage 2 die een volledig overzicht geven per
gemeente en per soort subsidie van de vaste toezeggingen die in
1993 en 1994 werden toegekend.

De bijiage zai niet gepubliceerd worden maar blijft voor raad-
pleging ter beschikking op de Griffie.

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

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

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

Les travaiix subsidies.

Pouvez-vous, Monsieur Ie ministre, commune par commune et
par grande categorie de subsides (renovation de voiries, refection
de trottoirs, egouttage, eclairage public,...) m'in former des montants
qui ont fait 1'octroi d'une promesse ferme de subsides dans Ie cadre
des travaux subsidies en 1993, en 1994 et au cours des six pre-
miers mois de 1995?

Reponse complementaire: L'honorable membre voudra bien
trouver en annexe 2 tableaux reprenant, par commune et par cate-
gorie de subsides. Ie releve des promesses fermes de subsides qui
ont ete octroyees en 1993 et 1994.

L'annexe ne sera pas publiee mais restera disponible au GrelTe
pour consultation.

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

Principeakkoorden voor het storten van de subsidies van de
vorige zittingsperiode. — Nalevlngskansen.

De vorige regering heeft met de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een aantal principeakkoorden gesloten
betreffende het storten van subsidies voor openbare werken,
stadsvernieuwing en automatisering van de openbare diensten.

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

Accords de prmcipes de versement de subsides fails sons la
precedence legislature. - Possibllites de realisation.

Un certain nombre d'accords de principe de versement de sub-
sides ont etc fails aux differentes communes de la Region de
Bruxelles-Capitale, par Ie precedent gouvernement, en matiere
de travaux publics et de renovation urbaine et d'informatisation
des services publics.
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Zou u mij de volledige lijst kunnen bezorgen van deze overeen-
komsten, per gemeente en voor elk van deze drie sectoren?

Weike overeenkomsten zai de huidige regering kunnen naleven
en weike niet?

Antwoord: Hiema volgt het antwoord op de vraag van het
geachte lid.

De procedure voor de loekenning van een principiele subsidie-
toezegging betreft in het bijzonder de zogenaamde «gesubsidieerde
werken», Een dergelijke procedure bestaat niet voor de wijk-
contracten, noch voorde informatisering van de plaatselijke bestu-

Wat betreft de subsidies inzake openbare werken die aan de
gemeenten worden toegekend, wens ik crop te wijzen dat de
principiele subsidietoezegging geen financiele verbintenis inhoudt
voor het Gewest maar getuigt van de instemming van het Gewest
met het dossier waarbij voor de werken een aanbesteding wordt
uitgeschreven en dat voorgelegd wordt met het oog op subsidising.

Deze instemming bestaat er onder meer in het project te toetsen
aan de regelgevende bepalingen betreffende de toekenning van
subsidies. Hierbij wordt bovendien het bedrag bepaald van de
subsidie waarop de gemeente aanspraak kan maken krachtens de
wetgeving die thans - ik herinner eraan - geen discriminatoir cri-
terium bevat met betrekking tot de te subsidieren projecten.

Krachtens dit principieel akkoord vat de gemeente de mededin-
gingsprocedure aan. En het is op basis van het voorstel tot aan-
wijzing van de aanbesteder dat het Gewest een financiele verbin-
tenis aangaat omtrent de subsidie.

Er valt op te merken dat de gemeenten niet automatisch een
gevolg geven aan de verkregen principiele toezeggingen omdat zij
de gepastheid van het project anders gaan beoordelen of omdat ze
hun eigen prioriteiten wijzigen.

Vanuit een wettelijk standpunt slaan de verbintenissen van het
Gewest dus enkel op de vaste subsidietoezeggingen waarvoor een
bedrag op de begroting is vastgelegd en waarmee rekening is
gehouden in de ordonnanceringsvooruitzichten.

Ik vind echter dat de toekenning van een principiele subsidie-
toezegging aan een gemeente in zekere zin een morele verbintenis
inhoudt waardoor hel Gewest de subsidie zai toekennen.

Twee voorwaarden kunnen evenwel deze vastlegging bei'n-
vioeden: de wijziging van de algemene toekenningsvoorwaarden
van de subsidies en het feit dat de gemeente de procedure niet zou
voortzetten binnen een redelijke termijn.

Vanuit een concreet standpunt en om op de vraag van het geachte
lid te antwoorden die ongerust lijkt te zijn over het lot van de
principiele toezeggingen die onder de vorige regeertermijn werden
toegekend, lijkt het mij gerechtvaardigd om de principiele subsi-
dietoezeggingen die in 1994 en 1995 aan de gemeenten werden
toegekend, in aanmerking te nemen.

In de bijgevoegde tabel worden per gemeente en per soort
subsidie de principiele subsidietoezeggingen opgenomen die in
1994 en 1995 toegekend werden.

Pourrais-je avoir communication d'un releve exhaustifde ces
accords, classes par commune pour chacun de ces trois secteurs.

Quels sont les accords qui pourront etre respectes par 1'actue)
gouvernement, quels sont ceux qui ne pourront pas etre lenus.

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

La procedure d'octroi d'une promesse de principe de subside
concerne specifiquement ce qu'il est convenu d'appeler les "tra-
vaux subsidies». Cette procedure n'est pas prevue en matiere de
contrats de quartier, pas plus qu'elle n'est applicable a I'infor-
matisation des pouvoirs locaux.

En ce qui concerne les subsides octroyes aux communes en
matiere de travaux publics, je souhaite signaler que la promesse
de principe de subside n'e constitue pas un engagement financier

. de la Region mats manifesto 1'accord de cette derniere sur Ie dos-
sier de mise en concurrence des travaux qui lui est soumis, aux
fins d'obtention du subside.

Cet accord vise notamment a verifier la conformite du projet
aux dispositions reglementaires d'octroi des subsides. II stipule
en outre Ie montant du subside auquel la commune peut pretendre
en vertu de la legislation qui, je tiens a Ie rappeler, ne comporte
actuellement aucun critere discriminatoire relatif aux projets a
subsidier.

En vertu de cet accord de principe, la commune entreprend la
procedure de mise en concurrence. Et, c'est sur la base de la pro-
position de designation de 1'adjudicataire que la Region s'engage
financierement sur la subvention.

II faut savoir que les communes ne donnent pas systemati-
quement suite aux promesses de principe obtenues, soit qu'elles
modifient leur appreciation sur 1'opportunite du projet soil qu'elles
modifient leurs propres priorites d'intervention.

D'un point de vue legal, les engagements de la Region ne
concernent done que les promesses fermes de subsides, qui ont
fait 1'objet d'un engagement budgetaire et desquelles il est tenu
compte dans les previsions d'ordonnancement.

Je considere cependant que 1'octroi d'une promesse de principe
de subside a une commune constitue en quelque sorte un engage-
ment moral de la Region a octroyer Ie subside.

Deux conditions peuvent cependant influer sur cet engagement:
la modification des conditions generates d'octroi des subventions
et Ie fait que la commune ne poursuivrait pas la procedure dans un
delai raisonnable.

D'un point de vue concret, pour repondre a 1'honorable membre
qui s'inquiete du sort des promesses de principe octroyees pen-
dant la precedente legislature, il me semble legitime de prendre
en consideration les promesses de principe de subside octroyees
aux communes en 1994 et 1995.

Un tableau est joint en annexe, qui reprend, pour les annees
1994 et 1995, par commune et par categoric de subside, les
promesses de principe de subside qui ont ete octroyees.
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In de laatste 3 kolominen staan respectievelijk:

- hetjaar waarin de overeenkomende vaste toezegging is toege-
kend

- het definitief bedrag van de toegekende subsidie

- het fcncours op 21 november 1996.

De nog toe te kennen vaste toezeggingen zullen worden vast-
gelegd hetzij op de begroting 1996, hetzij in de loop van het eerste
semester van 1997 op de huidige basisallocaties, en dit voor de
dossiers die thans door de administralie worden behandeld, hetzij
ten slotte, vanafhet tweede semester van 1997 op basisallocatie
14.41.63.30 in het kader van de nieuwe wetgeving in voorbereiding.

Bij het lezen van de bijgevoegde tabellen zai het geachte lid
gerustgesteld worden over het gevdig dat tot nog toe werd gegeven
aan de principiele toezeggingen die onder de vorige regeertermijn
werden toegekend. De kredieten die op de administratieve begro-
ting ingeschreven staan voor hetjaar 1997 zullen hem geruststellen
wat de verderzetting van dit beleid betreft.

De tabellen zullen niet gepubliceerd worden maar blijven voor
raadpleging ter beschikking op de Griffie.

Les 3 demieres colonnes du tableau reprennent respectivemeni:

- 1'annee au cours de laquelle la promesse ferme correspondante
a ete octroyee

- Ie montant deflnitifdu subside octroye

- 1'encours qui subsiste au 21 novembre 1996.

Les promesses fermes de subsides encore a oclroyer seront
engagees soit sur Ie budget 96, soit au cours du premier semesire
de 1997 sur les allocations de base actuelles, et ce, pour les dos-
siers actuellement en cours de traitement a 1'administration, soit
enfin dans Ie cadre de la nouvelle legislation en preparation, sur
1'allocation de base 14.41.63.30, a partir du second semestre de
1997.

A la lecture des tableaux joints, 1'honorable membre peut etre
rassure quant au suivi accorde jusqu'ici aux accords de principe
donnes sous la precedente legislature. Les credits prevus au budget
administratifpour 1'annee 1997 Ie rassureront quant a la poursuile
de cette politique.

Les tableaux ne seront pas publics mais resteront disponibles
au Greffe pour consultation.

Vraag nr. 102 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 29
januari 1996 (Fr.):

Intercommunales - bezoliligingen en vcrgoed'mgen.

Graag had ik de huidige bedragen vernomen van de bezol-
digingen, vergoedingen, uitkeringen, presentiegelden en diverse
voordelen voor de voorzitters, ondervoorzitters, gedelegeerde
bestuurders, bestuurders en commissarissen van volgende inter-
communales die onder uw toezicht staan:

- de "Academic de Musique de Sint-Josse-ten-Noode/Schaer-
beek";

- Asvergas;
- Asveriek;
- Cooperatieve Intercommunale Maatschappij voor de Verbrei-

ding van de Televisie - BRUTELE;
- Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (BIWM);
- Brusselse Elektriciteitsintercommunale;
- Brusselse Gasintercommunale;
- "Intercommunale d'Enseignement Superieur d'Architecture -

IESA";
- Interelec;
- Interga; :
- Interenergie;
- Interim;
- Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacte-

riologie;
- Intercommunale Vereniging van Regies voor Distributie van

Energie - R.D.E.;
- Gemeentedienst van Belgie;
- Brusselse Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteit en

Gas - Sibelgas;
- Intercommunale Cooperatieve Vennootschap voor Crematie;

Question n° 102 de M. Stephane de Lobkowicz dn 29 janvier
1996 (Fr.):

Intercommunities - Traitements et indeinn'ites.

J'aimerais connaitre les montants mis a jour des traitements,
indemnites, allocations, jetons de presence et avantagcs divers
accordes aux presidents, vice-presidents, adrninistrateurs delegucs,
administrateurs et commissaires des intercommunales suivanles
soumises a votre tutelle:

- Academic de Musique de Saint-Josse-Ten-Noode - Schaerbeek;

Asvergaz;
Asverlec;
Societe Intercommunale pour la Diffusion de la Television -
BRUTELE;
Compagnie IntercoiTimunale Bruxelloise des Eaux (CIBE);
Intercommunale Bruxelloise de 1'Electricite;
Intercommunale Bruxelloise du Gaz;
Intercommunale d'Enseignement Superieur d'Architecture -
IESA;
Interelec;
Interga;
Interenergie;
Interim;
Laboratoire Intercommunal de Chimie et de Bacteriologie;
Association Intercommunale des Regies de Distribution d'Encr-
gie - R.D.E.;
Service Communal de Belgique;
Societe IntercoiTimunale Bruxelloise d'Electricite et de gay -
Sibelgaz;
Societe Cooperative IntercoiTimunale de Cremation;
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- Intercommunale voor de Sanering van het Dal der Maalbeek;

- Intercommunale voor de Sanering van het Dal der Molenbeek
en der Pontbeek;

- Intercommunale Maatschappij voor de ornlegging en de over-
welving van de Zenne;

- Intercommunale Maatschappij voor Sanering en Inrichting der
Woluwevallei.

Ik heb deze vraag reeds gesteld (nr. 145 d.d. 16juli 1990) en
de minister heeft ze beantwoord.

Ik wijs er echter op dat ik ten gevolge van dit antwoord tal van
brieven heb ontvangen en dat men mij, meer dan vijfjaar na ont-
vangst van uw overigens zeer volledig antwoord, nog steeds foto-
copieen vraagt.

Bijgevolg, en ondanks het lange antwoord dat ik verwacht, denk
ik dat het nuttig is dit antwoord in het Bulletin van Vragen en
Antwoorden bekend te maken.

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mee te delen dat de
intercommunales ASVERLEC en ASVERGAZ vereffend zijn sinds
respectievelijk 31 oktober 1991 en 30 maart i993.

De gevraagde inlichtingen betreffende de overige intercom-
munales worden, gelet op de omvang ervan (meer dan 20 blad-
zijden), rechtstreeks aan het geacht lid overgemaakt.

Deze bijiage wordt niet gepubliceerd maar blijft voor raad-
pleging ter beschikking op de Griffie.

- Societe Intercommunale pour 1'Assainissement de la Vallee du
Maelbeek;

- Societe Intercommunale pour 1'Assainissement de la Vallee du
Molenbeek et du Pontbeek;-

- Societe Intercommunale pour Ie Detournement et Ie voutement
de la Senne;

- Societe Intercommunale pour 1'Assainissement et 1'Amena-
gement de la Vallee de la Woluwe.

Je vous avais deja pose cette question ecrite n° 145 du 16juillet
1990 a laquelle vous m'aviez fort obligeamment repondu.

Je dois toutefois vous preciser que cette reponse m'a valu un
abondant courrier. Encore aujourd'hui, plus de 5 ans apres reception
de votre reponse fort complete au demeurant, i l m'est encore
demande des copies de votre reponse.

Dans ces conditions, malgre la longueur de la reponse attendue,
je crois qu'il serait utile qu'elle fasse 1'objet d'une publication via
Ie bulletin des questions et reponses.

Reponse: J'ai 1'honneurde communiquer a 1'honorable membre
que les intercoinmunales ASVERGAZ et ASVERLEC sont
liquidees depuis respectivement Ie 31 octobre 1991 et Ie 30 mars
1993.

Les renseignements demandes concernant les autres intercom-
munales sont, vu leur longueur (plus de 20 pages), transmis
directement a 1'honorable iTiembre.

Cette annexe n'est pas publiee mais reste disponible au Grefte
pour consultation.

Vraag nr. 187 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gusubsidieerde werken (veiligheiclscoiitracten): ingediende
dossiers.

Graag vernam ik van de minister-voorzitter, als toezichthou-
dende overheid van de Brusselse gemeenten, hoeveel aanvragen
voor subsidies de gemeenten hebben ingediend en voor hoeveel
ervan een subisidie is toegekend in het kader van de in de veilig-
heidscontracten opgenomen renovatie van de politiecommissariaten
en de verbetering van de openbare verlichting.

Verwijzend naar het uitstekend document van uw administratie,
te weten "Investeringstoelagen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest", vernam ik graag voor de jaren 1991 tot 1995 voor elk
van de 19 Brusselse gemeenten:

hoeveel dossiers zijn ingediend met betrekking tot de rubriek
"Toelagen aan de gemeenten nr. 1.7.5.: Veiligheidscontracten";

het percentage van de dossiers waarvoor een subsidie is toe-
gekend;

de gemiddelde termijn voor de behandeling van die aanvragen.

Question n° 187 de M. Bernard Clerfayt dn 12 juin 1996 (Fr.):

Travaiix subsidies (contrats de securite): dossiers introdiiits.

Monsieur Ie ministre, en votre qualite de pouvoir de tutelle
des communes bruxelloises, pourriez-vous m'informer du nombre
de dossiers de demande de subsides introduits par et accordes aux
communes bruxelloises dans Ie cadre de la renovation des com-
missariats de police et de 1'amelioration de 1'eclairage public,
inscrits dans des contrats de securite?

Me referant pour ce faire a 1'excellent document emanant de
votre administration et intitule "Subsides a 1'investissement de la
Region de Bruxelles", pourriez-vous pour chacune des 19 com-
munes bruxelloises et pour les annees 1991 a 1995 me communi-
quer:

- Ie nombre de dossiers introduits concernant la rubrique "Sub-
sides aux communes n° 1.7.5: Contrats de securite" du docu-
ment susmentionne;

- Ie pourcentage des dossiers introduits dont la procedure a abouti;

Ie delai moyen de traitement de ces demandes?
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Kan u ten slotte mededelen waarom in een aantal dossiers geen
subsidie is toegekend?

Antwoord: De vraag gesteld door het geachte lid, die zeer
systematisch is, vermits ze herhaald wordt voor het geheel van de
subsidies die aan de gemeenten worden toegekend, vereist enkele
voorafgaande opmerkingen, wat de veiligheidscontracten betreft.

De eerste veiligheidscontracten werden afgesloten eind 1992.
Pas vanaf 1993 dienden de gemeenten de eerste dossiers in.

Deze subsidies worden enkel toegekend op basis van de
veiligheidscontracten afgesloten tussen de federale Staat, het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest en 10 Brusselse gemeenten.

De volgende lijst son-it, voor de 10 betrokken gemeenten, het
aantal dossiers op dat tussen 1 januari 1993 en 1 September 1996
werden ingediend en afgehandeld.

Enfin, en ce qui concerne les dossiers non aboutis, pourricz-
vous nous en donner la raison?

Reponse: La question posee par 1'honorable membre, pour
systematique qu'elle soit, puisqu'elle est repetee pour I'ensemble
des subsides octroyes aux communes, appelle quelques remarques
preliminaires, pour ce qui concerne les contrats de securite.

Les premiers contrats de securite ont ete conclus en Fin de
1'annee 1992 et n'ont donne lieu a introduction de dossiers par les
communes qu'a partir de 1993.

Ces subsides ne sont octroyes que sur la base des contrats de
securite conclus entre 1'Etat federal, la Region de Bruxelles-
Capitale et 10 communes bruxelloises.

La liste qui suit reprend done, pour les 10 communes concer-
nees. Ie nombre des dossiers introduits et finalises entre Ie I"
janvier 1993 et Ie 1" septembre 1996.

Gemeente Ingediende dossiers Afgehandeld Commune Dossiers introduits Finalises

Anderlecht
Brussel
Etterbeek
Voi-st
Elsene
Koekelberg
Molenbeek
Sint-Gillis
Sint-Joost
Schaarbeek

6
14
'3

10
.5
2
5
5
2

10

6
9
3

10
5

Anderlecht
Bruxelles
Etterbeek
Forest
Ixeiles
Koekelberg
Molenbeek

' Saint-Gilles
Saint-Josse
Schaerbeek

6
14
3

10
5
2
5
5
2

10

6
9
-i
J

10
5

Er moet op gewezen worden dat het aantal dossiers niet als een
representatieve aanwijzing mag worden beschouwd. De globale
bedragen voor de subsidies worden immers aan de gemeenten
toegekend via de veiligheidscontracten waarin tevens de doel-
stellingen worden vooropgesteld. De gemeenten dienen hetzij een
dossier in per doelstelling, hetzij evenveel dossiers als ze aanbe-
stedingen hebben uitgeschreven om deze opdracht uit te voeren.

Op het uitsluitend statistische karakter van de vraag van het
geachle lid dat wenst dat men hem, voor eike gemeente, het per-
centage meedeelt van de twee waarden die hierboven werden
vermeld, lijkt het me niet nodig e0n antwoord te geven. Ik weiger
des te meer dit te doen, omdat men, precies vanuit een statistisch
standpunt, geen rekening kan houden met deze waarden, alsook
met de gemiddelde afhandelingstermijn van deze dossiers.

Alle volledige dossiers worden en in overeenstemming met de
wetgeving binnen de maand behan'deld door de diensten. Aangezien
de bepalingen van de veiligheidscontracten vereenvoudigd werden
in vergelijking met de gangbare procedures (toekenning van eike
subsidie in 2 fases), wordt de subsidie globaal vastgelegd bij de
onderlekening van de contracten en de ministeriele goedkeuring
van het dossier slaat slechts op de aanduiding van de opdracht-
nemer.

Waarheidsgetrouw moet ik echter ook zeggen dat voor de
veiligheidscontracten van 92, ingeschreven op de niet-gesplitste
kredieten, bepaalde vastleggingeri geannuleerd werden, omdat de
uitbetaling niet had plaatsgevoriden binnen de voorgeschreven
termijn (dossiers die laattijdig door de gemeenten werden inge-
diend). Voor deze dossiers kon geen vaste subsidietoezegging

II convient de preciser que Ie nombre des dossiers ne pent etre
considere comme un indice representatif. En effet, des monlants
globaux de subsides sont attribues aux communes par les contrats
de securite, de memo que les objets y sont fixes. Les communes
introduisent soit un dossier par objet, soit autant de dossiers
qu'elles concluent de marches pour realiser cet objet.

Le caractere strictement statistique de la demande de 1'hono-
rable membre qui souhaite que lui soit fourni, pour chaque com-
mune, le pourcentage entre les deux valeurs exprimees ci-dessus
me semble ne pas devoir recevoir de reponse. Je m'y refuse d'autani
plus que, d'un point de vue statistique, justement, ces valeurs, de
meme que le delai moyen de traitement des dossiers ne peuvcnl
etre prises en consideration.

En effet, I'ensemble des dossiers complets et contbrmes a la
legislation sont traites dans le mois par les services. Les disposi-
tions des contrats de securite etant simplifiees par rapport aux
procedures usuelles (octroi de chaque subside en 2 elapes),
1'engagement du subside est realise globalement a la signature
des contrats et la seule approbation ministerielle porte sur le dos-
sier de designation de 1'adjudicataire.

Je dois a la verite dire que pour les contrats de securite 92,
imputes sur des credits non-dissocies, certains engagements ont
ete annules, faute d'avoir fait 1'objet d'une liquidation dans les
delais presents (dossiers introduits tardivement par les communes).
Ces dossiers n'ont pu faire 1'objet d'une promesse de subvention
dans le delai normal et ont du faire 1'objet de nouvelles imputa-
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worden gedaan binnen de normale termijn. Ze moesten dus op-
nieuw op de begroting worden ingeschreven, wat een bijkomende
behandelingstermijn meebracht.

De andere niet afgehandelde dossiers bevatten administratieve
lacunes.

tions budgetaires, ce qui a occasionne un delai de traitement
supplementaire.

Les autres dossiers non-aboutis comportent des lacunes admi-
nistratives.

Vraag nr. 205 van de heer Denis Grunberglis d.d. 19 juni 1996
(Fr.):

Verdeling van subsidies tussen de gemeenfen.

K.an de minister-voorzitter mij mededelen hoe de subsidies voor
gesubsidieerde werken in 1993,1994 en 1995 onder de gemeenten
zijn verdeeld?

Het is duidelijk dat deze vraag, in het kader van de huidige
besprekingen over de solidariteit tussen de Brusselse gemeenten,
meer dan louter statistisch belang heeft.

Antwoord: In de tabel in bijiage vindt het geachte lid de verde-
ling per gemeente van de vaste subsidietoezeggingen toegekend
voor de gevraagde jaren.

De subsidies die daarin vverden opgenomen, zijn toegekend
krachtens de verschillende wettelijke bepalingen die gewoonlijk
ondergebracht worden in de «gesubsidieerde werken» en die
momenteel ingeschreven worden op basisallocaties 14.41.63.00,
14.41.63.02, 14.41.63.21, 14.41.63.23, 14.41.63.26, 14.41.63.27,
14.42.63.05 van de administratieve Gewestbegroting.

Ik deel de mening van het geachte lid wanneer hij bevestigt dat
deze verdeling niet al]een statistisch belangrijk is.

Het is immers ontegensprekelijk de aanwijzing van een betrek-
kelijke dynamiek van de gemeenten inzake investeringen in
openbare werken, aangezien er, ik herhaal, aan alle ontvankelijke
subsidieaanvragen ingediend door de Gemeenten gevolg werd gege-
ven.

Question n0 205 de M. Denis Grimberglis du 19juin 1996 (Fr.):

Repartition des montants de subsides entre las communes.

Le ministre peut-il m'indiquer globalement quelle est la repar-
tition des subsides octroyes aux communes dans ce qu ' i l est
convenu d'appeler les travaux subsidies commune par commune
pour les annees 1993, 1994 et 1995?

On comprendra que cette question a plus qu'un interet statis-
tique dans le cadre des debats en cours concernant 1'organisation
de la solidarite entre les communes bruxelloises.

Reponse: L'honorable membre trouvera dans un tableau joint
en annexe la repartition par commune des promesses fermes de
subsides octroyees pour les annees demandees.

Ont ete comptabilises, les subsides octroyes en vertu des divers
dispositifs legaux et reglementaires generalement regroupes dans
les «travaux subsidies» et qui sont actuellement imputes aux allo-
cations de base 14.41.63.00, 14.41.63.02, 14.41.63.21,
14.41.63.23, 14.41.63,26, 14.41.63.27, 14.42.63.05 du budget
administratif de la Region.

Je rejoins 1'honorable membre lorsqu'il affirme que cette
repartition presente plus qu'un interet statistique.

En effet, elle est indeniablement 1'indice du dynamisme relatif
des communes en matiere d'investissements en travaux publics,
puisque, je le rappelle, il a ete donne suite a 1'ensemble des
demandes de subsides recevables introduites par les communes.

Vraag nr. 217 van de^heer Mostafa Ouezekthi d.d. 5jnli 1996
(Fr.):

Subsidies voor het aanleggen van groene ruimten.

Basisallocatie 14.41.63.02 heeft betrekking op de subsidies aan
de gemeenten voor het aanleggen van groene ruimten.

Kan de minister mij de volgende inlichtingen verschaffen:

1. de lijst van de projecten waarvoor in 1995 en in 1996 subsidies
zijn loegekend en hun verdeling per gemeente;

2. een beschrijving van de projecten, in het bijzonder wat de sport-
uitrusting betreft;

Question n° 217 de M. Mostafa Ouezekhti du 5 juillet 1996
(Fr.):

Subsides concernant des amenagements des espuces verts.

L'allocation de base 14.41.63.02 concerne des subsides accordes
aux communes pour des amenagements d'espaces verts.

Monsieur le ministre pourrait-il me transmettre les informa-
tions suivantes:

1. la liste des projets qui ont ete subsidies en 1995 et en 1996 et
leur repartition par commune;

2. une description des projets, plus particulierement en ce qui
conceme les equipements sportifs;
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3. hel bedrag van de subsidie voor ,elk project;

4. de wijze waarop de projecten zijn ontworpen (overleg met de
buurtbewoners, met verenigingen zoals de wijkcomites of met
plaatselijke of gewestelijke verenigingen,...)?

Antwoord: De vraag gesteld door het geachte lid betreft de
subsidies toegekend krachtens de koninklijke besluiten van 9
oktober 1985 en 22juli 19.87, aangezien deze toegewezen zijn op
basisallocatie 14.41.63.02 van de administratieve Gewestbegro-
ting.

Deze besluiten betreffen de verwerving van het terrein en de
aanleg van parken en tuinen open voor het publiek, voor zover ze
niet bestemd zijn voor georganiseerde sportbeoefening of acti-
viteiten die de rust en het onderhoud van de omgeving in het
gedrang brengen.

Hoewel dit begrip na verloop van tijd op enigszins beperkende
manier werd geinterpreteerd, d.w.z. zonder de bepaalde groenge-
bieden waarin spelen met een sportief karakter kunnen worden
georganiseerd die de rust van de gebruikers niet in het gedrang
brengen het voordeel te ontzeggen van een subsidie, werden de
kosten van de sporlinfrastructuur in verband met deze aanleg in
geen geval verbonden aan de subsidieerbare vverken.

Dossiers waarvoor een vaste subsidietoezegging werd gedaan
in 1995 en 1996:

- Brussel: Brigittinenwijk, 528.621,- BEF.
Het gaat hier over de aanleg van de directe omgeving van een
geheel van sociale woningen. Buiten de groene ontspannings-
gebieden, telt het project een balsportenplein en een skate
boardpiste.

- Brussel - Laken: J.B.^Willemsplein, 1.710.793,-BEF.
Dit project vomit de eerste fase van de aanleg van een openbaar
park in een dichtbevolkte wijk. Deze eerste fase betreft de
voorbereidende werken: reiniging van een binnenterrein van
een huizenblok en afbraak van de bijgebouwen.

Voor zover het nodig is, wil ik het geachte lid eraan herinneren
dat de toegekende subsidies afhankelijk zijn van de initiatieven
die de gemeente op dat vlak neemt. Deze laatstejaren, hebben de
gemeenten weinig subsidieaanvragen ingediend die aan de wet-
telijke vereisten voldoen.

Ik moet er niettemin op wijzen dat, hoewel de aanleg van de
parken zichtbaar niet tot de prioriteiten van de Gemeenten behoor-
de, deze anderzijds toch ruimschoots voorrang gegeven hebben
aan de ingroening van openbare ruimten en het wegennet, waardoor
het aantal plantsoendossiers sterk toegenomen is, evenals de mid-
delen die ervoor werden aangewend. Deze worden niet inge-
schreven op bovenvermelde basisallocatie.

Wat de manier betreft waarop de projecten werden bedacht, en
meer in het bijzonder hel overleg dat erover werd gepleegd, wens
ik te preciseren dat het gaat om ,uitsluitend gemeentelijke prero-
gatieven. De projecten worden ondernomen op initiatief van de
gemeenten die de uitvoering van de werken grondig controleren.

Het is ondenkbaar dat ik door mijn rol als subsidierende over-
heid de gemeenten een overlegprocedure heb moeten opieggen
verschillend van deze voorzien in de bepalingen van de ordonnantie
houdende organisatie van de planning en de stedenbouw.

3. les montants des subsides par projet;

4. la maniere dont les projets ont ete concus (concertation avec la
population riveraine, avec des associations telles les comites
de quartier ou des associations locales ou regionales...).

Reponse: La question posee par 1'honorable inembre est rela-
tive aux subventions accordees en vei-tu des arretes royaux du 9
octobre 1985 et du 22 juillet 1987, celles-ci etant imputees sur
I'allocation de base 14.41.63.02 du budget administratif'de la
Region.

Ces arretes visent 1'acquisition du terrain et I'ainenagemcnl
de pares et de jardins accessibles au public pour aulant qu'ils ne
soient pas affectes aux sports organises ou aux aclivites mettant
en peril Ie caime et Ie maintien de 1'environnement.

Si au cours du temps cette notion a ete interpretee dans un sens
peu restrictif, c'est-a-dire sans exclure du benefice de la subven-
tion certains espaces verts qui comportaient des zones pernieltant
desjeux a caractere sportifne mettant pas en peril la tranquillite
des usagers, en aucun cas Ie cout des equipements sportifs lies a
ces amenagements n'ont ete comptabilises dans les travaux
subsidiables.

Dossiers ayant fait 1'objet d'une promesse ferine de subside en
1995 et 1996:

- Bruxelles: Quartier des Brigittines, 528.621,-BEF.
11 s'agit de 1'amenagement des abords d'un ensemble de
logements sociaux. En plus des zones de repos arborees, Ie
projet compte un terrain de jeux de ballon et line piste de skate
board.

- Bruxelles-Laeken: Place J.B. Willems, 1.710.793,- BEF.
Ce projet constitue la premiere phase de la creation d'un pare
public dans un quartier dense. Cette premiere phase concerne
les travaux prealables: nettoyage d'un terrain en interieur d'llot
et demolition d'annexes.

Pour autant que de besoin, je rappelle a 1'honorable memhre
que les subsides octroyes dependent de 1'initiative communale en
la matiere. Ces dernieres annees, les coiTimunes ont introduit pen
de demandes de subventions repondant au prescrit legal.

En effet, je dirais que si 1'amenagement des pares n'a visible-
ment pas rencontre les priorites des cornmunes, celles-ci ont par
ailleurs privilegie largement Ie verdoiement des espaces publics
en voirie, pour lesquels les dossiers de plantation ont largement
augmente, tant en nombre qu'en termes de moyens accordes a
cette preoccupation. Ceux-ci ne sont pas imputes a !'allocation Je
base citee ci-dessus,

En ce qui concerne la maniere dont les projets ont etc concus,
et plus specifiquement la concertation dont ils ont fait 1'objet, je
souhaite preciser qu' i l s'agit de prerogatives exclusivenicnt
communales. Les projets sont entrepris a 1'initiative des communes
qui assument pleinement la maitrise d'ouvrage des travaux.

II n'entre pas dans la conception que j'ai du role d'un pouvoir
subsidiant d'imposer aux communes une procedure de concertation
autre que celle prevue par les dispositions de 1'ordonnanee
organique de la planification et de 1'urbanisine.
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AFDELING 14- DIVISION 14 GESUBSIDIEERDE WERKEN - TRAVAUX SUBSIDIES

BA-AB : 14.41.63.00 - BA-AB: 14.41.63.02 - BA-AB: 14.41.63.21 -BA-AB: 14.41.63.23 / BA-AB: 14.41.63.27 - BA-AB: 14.41.63.26/
BA-AB: 14.42.63.05
Besluit van de Regent, groene ruimten, renovatie geineentegebouwen en voetpaden / Veiligheidscontracten: openbarc verlichting,
politiekantoren / Stadswandelingen
Arrete du Regent, espaces verts, renovation des maisons communales et voies pietonnes / Contrats de securite: eclairage public, commissariats
/ Chemins de la Ville

VASTE SUBSIDIERINGSTOEZEGGINGEN TOEGEKEND VAN 1991 tot 1995
PROMESSES FERMES DE SUBSIDES OCTROYEES DE 1991 a 1995

Anderlecht
Ouderghem - Auderghem
sa Berchem - Berchem sa
Brussel - Bruxelles
Etterbeek
Evere
Vorst - Forest
Ganshoren
Elsene - Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek
Sinl-Gillis - Saint-Gilles
Sint -Joost - Saint Josse
Schaarbeek - Schaerbeek
Ukkel - Uccle
Wat.-Bosvoorde -
Wat.-Boitsfort
SL Woluwe - Woluwe SL
SP Woluwe - Woluwe SP

TOTAAL-TOTAL

1991

16.637.000
8.648.000
4.583.902

58.534.839
48.793.655

8.977.751
7.785.000

20.444.127
4.433.235

58.398.822
22.551.000
2.024.669

79.062.833
40.402.000
11.416.095

309.878

2.181.000
15.908.385
19.363.308

430.455.499

1992

4.394.000
1.648.000

21.706.000
112.373.00
47.487.113
13.164.000
19.704.000

208.000
8.502.000

28.511.001
1 2.096.000
82.134.690

1.111.000
35.000

12.927.703
25.272.000

5.996.000
21.719.000

116.099.000

486.087.507

1993

42.087.000
20.319.000

227.000
29.266.029
46.424.000
15.822.906
3.325.000

15.310.000
1.139.000

43.546.407
17.874.000
57.932.000
63.203.000

238.000
2.226.000

63.047.000

1.555.000
27.041.000
55.958.000

506.540.342

1994

54.559.000
0

23.092.00
72.249.792
17.727.000

89.000
9.117.898

16.342.000
11.649.765
32.630.116
4.000.000

35.637.000
40.786.000

308.000
17.014.000
37.630.000

0
1 .667.000
3.099.000

377.597.571

1995

17.830.000
0

4.808.000
21.520.414
28.288,000

0
6.918.000
9.957.000

44.712.235
0

907.000
34.149,000
23.510.000

217.000
4.941.834

38.702.326

8.020.000
242.000

21.735.000

266.457.809

TOTAAL/TOTAL

135.507.000
30.615.000
54.416.902

293.944.074
188.719.768
38.053.657
46.849.898
62.261.127
70.436.235

163.086.346
57.428.000

161.877.359
207.672.833
41.200.000
48.526.632

164.961.204

17.752.000
66.577.385

216.254.308

2.066.138.728

%

6,56
1,48
2,63

14,23
9,13
1,84
2,27
3,01
3,41
7,89
2,78
7,83

10,05
1,99
2,35
7,98

0,86
3,22

10,47

100,00

Vraag nr. 261 van mevrouw Brigitte Grouwels d.d. 10
September 1996 (N.):

Veiligheid in de hiwrt van en rond hot Lemmensplcin. -
Geviuir voor delocatie van internatlonaul schoonmaakbedrijf.

Een van de grote problemen die bedrijven in de buurt van het
Lemmensplein in Anderlecht ervaren, is de onveiligheid.

Heel concreet gaat het orn inbraken, bedreigingen, overvallen,...

Maar ook de totale verloedering van de omgeving, met leeg-
staande krotten, het verwaarloosde Lemmensplein en idem dito
straten, de twijfelachtige aard van de autohandel in de buurt, dragen
bij tol een uitgesproken gevoel van onveiligheid.

Een schoonmaakbedrijf van wereldformaat is in deze buurt
gevestigd en biedt tewerkstelling aan laaggeschoolden.

Heel wat jongeren uit de omgeving kunnen er werk vinden.

Question n° 261 de Mine Brigitte Grouwels du 10 septembre
1996 (N.):

Securite dans Ie qum'tier de la place Lemmens. - Risque tie
delocallsation d'une entreprise Internationale de nettoyuge.

L'insecurite est un des grands problemes auxquels soul
confrontees les entreprises installees dans Ie quartier de la place
Lemmens a Anderlecht.

Tres concretement, elles sont victimes de cambriolages, de
menaces, digressions,...

Mais la degradation totale de 1'environnement, avec ses taudis
inoccupes, la place Lemmens et les rues laissees a I'abandon, la
nature douteuse du commerce de voitures dans Ie quartier sont
autant d'elements qui contribuent egalement a faire regner iin sen-
timent prononce d'insecurite.

»•

Une entreprise de nettoyage d'envergure internationale est
installee dans ce quartier et offre des emplois a des personnes peu
qualifiees.

De niombreuxjeunes des environs peuvent y trouver du travail.
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De onveilige situatie zet de bedrijfsverantwoordelijken echter
aan om, bij het verstrijken van het huurcontract van de gebouwen,
het bedrijf elders te vestigen, welliclit buiten Brussel.

Wat doet LI, als voogdijminister over de gemeenten, als verant-
woordelijk minister voor de veiligheidscontracten en als minister
voor tewerkstelling, om iiisan-ienwerking met de gemeente Ander-
lecht en met andere bevoegde instanties, de veiligheidssituatie in
deze buurt binnen atzienbare tijd daadwerkelijk te verbeteren?

Antwoord: Met deze vraag roept U een werkelijk en bijzonder
zorgwekkend probleem op: de heersende spanning in de wijk rond
het Lemmensplein te Anderiecht. •

De daar heersende toestanden zijn me bekend en dit geldt ook
voor de Anderlechtse gemeentelijke overheid: er gebeuren mis-
drijven, er is wangedrag en de uitrusting wordt er vernield.

Meerdere malen heb ik bij de Burgemeester aangedrongen op
de dwingende noodzaak oin samenhangende voorzieningen te
ontwikkelen voor de bestrijding van de sociale tweedeling, de
voornaamste bron van onveiligheid. Dit kan door wijkrenovatie,
door opwaardering van de sociale, culturele en sportuitrustingen,
en daarmee sanienhangend, door het integreren van deze acties in
de socio-professionele -inschakeling, opdat de werkloze jongeren
door vorming en beroepsopleiding aan werk zouden geraken.

Naar het voorbeeld van wat er in andere gemeenten tot stand
komt, dienen de sociaal-, economische-, prive- en overheidsactoren
gemobiliseerd te worden voor de werkelijke herwaardering van
deze wijk.

Hel concept «overheidsmacht» dient er terug op de voorgrond
te treden; de overheid is in deze wijk uit het straatbeeld verdwenen,
op de scholen na die nog steeds symbool staan voor het collectieve
belang. Daarom zijn ze des te meer blootgesteld aan contestatie
door ontevreden wijkbewoners of door jongeren die hun onte-
vredenheid uitwerken op deze gebouwen met een symboolwaarde.

Ik wil echter benadrukken dat deze wijk van de Gemeente
Anderiecht bijzondere aandacht kreeg in de gewestelijke program-
ma's.

Er werd omzeggens 81 miljoen vastgelegd voor het gemeentelijk
veiligheids- en preventiebeleid, door het sluiten van een veilig-
heidscontract tussen Gemeente, Gewest en Ministerie van Binnen-
landse Zaken. Bijna al de middelen van het veiligheidscontract
werden aan dit deel van de Gemeente toegewezen.

Ten gevolge daarvan kon de politieaanwezigheid opgedreven
worden en aangevuld door rijkswachtpatrouilles, ondenneer te
paard.

Deze " politie " benadering is des te meer verantwoord, daar
de Generale Staf van de Rijkswacht stelt dat de braakliggende
gronden en verlaten gebouwen rond het Lemmensplein bevolkt
worden door dieven, helers en verslaafden.

Deze maatregelen verantwooi-den zich eveneens door de globale
toename van de criminal iteit in Anderiecht tussen 1991 en 1995,
dit in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten van het Gewest.

Toutefois, 1'insecurite ambiante incite les responsables de
1'entreprise & envisage!- de s'installer ailleurs - sans doute en de-
hors de Bruxelles - au terme du bail d'occupation des batimenls.

Vous avez dans vos attributions la tutelle sur les communes et
vous etes responsable des contrats de securite et ministre de
1'emploi; que faites-vous pour ameliorer effectivement, et dans
un delai proche, la securite dans ce quartier en collaboration avec
la commune d'Anderlecht et d'autres instances compelentes?

Reponse: Votre question evoque bien un probleme reel et
particulierement preoccupant: Ie climat qui regne dans Ie quartier
de la place Lemmens a Anderiecht.

Cette situation qui s'est traduite par des actes de delinquance,
d'incivilite, de degradation des equipements m'est connue, et
egalement des autorites communales d'Anderlecht.

J'ai, a plusieurs reprises, insiste aupres du Bourgmestre, sur
1'imperieuse necessite de voir se developper un dispositif coherent
de lutte centre la fracture sociale, source d'insecurite, en agissant
sur la renovation du quartier, sur la rehabilitation d'equipements
sociaux, culturels et sportifs, et en corollaire, en integrant les de-
marches dans Ie cadre d'une action d'insertion socio-profcs-
sionnelle qui permette, a desjeunes sans-emploi, de se former, de
se qualifier et par la, de decrocher ulterieurement un emploi.

A 1'instar de ce qui se realise dans d'autres communes, il fsiiit
mobiliser les acteurs sociaux, economiques, prives et publics dans
une reelle operation de rehabilitation de ce quartier.

C'est la notion meme de puissance publique qui doit etre re-
mise au devant de la scene; Ie pouvoir public ne parait plus visi-
ble dans ce quartier, si I'on excepte les ecoles qui representaicnt
encore 1'incarnation de 1'interet collectil'etqui sont done d'aulant
plus exposees a la contestation d'habitants amers ou de jeunes
qui polarisent leur insatisfaction contre ces lieux devenus sym-
boliques.

Aussi, je tiens a souligner que ce quartier de la commune
d'Anderlecht a fait 1'objet d'une attention particuliere des pro-
grammes regionaux.

Pres de 81 millions ont ete engages pour la politique de securite
et de prevention, de la commune en particulier par la contractua-
lisation de la commune, de la Region et du ministere de 1'Iiiterieur
dans Ie cadre du contrat de securite, 1'essentiel des moyens des
contrats de securite concerne cette partie de la commune.

Consequemment, la presence policiere s'est renforcce et s'cst
vu completee de patrouilles de gendarmerie dont celle de la
cavalerie.

Cette approche policiere est d'autant plus justifiee que selon
1'Etat Major de la gendarmerie, la place Lemmens est flanquee de
terrains vagues, d'immeubles abandonnes accessibles aux voleurs,
aux receleurs et aux toxicomanes.

Les mesures quej'evoque sont d'autant plus jiistifiees que,
contrairement a la plupart des communes bruxelloises, Anderiecht
coi-ina?t un accroissement global de sa criminalite entre 1991 et
1995.
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Dankzij het veiligheidscontract konden er 22 politieagenten en
9 hulpagenten aangeworven worden.

Inzake politie dienen de inspanningen verder gezet, in overleg
met de rijkswacht. Ik wil hier aandacht vragen voor het bijzonder
initiatief dat de politiedienstenen het Parket samenbrengt ter
bestrijding van de georganiseerde benden die in deze wijk te keer
gaan, met als specialisatie carjacking en stelen en verhandelen
van voertuigen.

In het raam van het veiligheids- en samenlevingscontract voor
1997 wil ik de aanvraag van Anderlecht om in deze wijk een
Antenne van Justitie te vestigen, gunstig benaderen.

Op het vlak van de preventie lopen er belangrijke projecten: de
organisatie van een Bureau voor Slachtofferhulp, de oprichting
van een gemeentelijke dienst voor hulp aan verslaafden, de oprich-
ting van een network van straathoekwerkers, met een ploeg die
vooral in de Lemmenswijk zai werken. Door hun aanwezigheid in
de wijken, op tijdstippen datjongeren op straat rondhangen kunnen
ze begeleiding bieden op het vlak van onderwijs en vorming. Door
hun regelmatige conlacten met de families pogen ze de ouders
verantwoordelijkheidszin bij te brengen en bieden ze hulp bij
gedragsproblemen met adolescenten.

Bovendien krijgen meerdere verenigingen in het raam van het
""Samenlevingsprogramma" van de Franse Gemeenschapscom-
missie steun voor het nastreven van sociale doelstellingen, zoals
huiswerkklassen en bijscholing, buurtsport, gezondheidspreventie,
alfabetisering en logopedie, sociaal-culturele animatie. Al deze
projecten maken deel uit van een netwerk, ondermeer via het Part-
nerschap Kuregem. Er werden reeds 7,683 miljoenen voor deze
projecten vastgelegd.

De uiterst zorgwekkende toestanden rond schoolmoeheid,
absenteTsme en geweld in de scholen heeft me aangezet om de
toekenning van specifieke middelen uit het door het Impulsfonds
voor het Migrantenbeleid gefinancierde, en door de Franse
Gemeenschap mede gefinancierde, project «Accrochage Scolaire»
te bepleiten voor twee scholen die met dergelijke problemen
kampen.

Daardoor konden er schoolbemiddelaars toegewezen worden
aan het Institut de la Providence en aan het Institut Chome Wijns.
In het eerste instituut werd er reeds een pedagogisch project met
zogenoemde «moeilijke»jongeren uitgevoerd: ze werden gedurende
acht weken begeleid door een leerkracht en een ondernemings-
voogd.

De meerderheid der bij dit project betrokken bedrijven vond
deze benadering heel interessant. Dejongeren die met het beroeps-
leven in contact kwamen, gedroegen zich socialer en konden hun
mogelijkheden uittesten.

Zoals U kan vaststellen, is dit een zeer ruim problcemgebied,
verspreid over talrijke bevoegdheden. Bovendien wil ik eraan
herinneren dat de Lemmenswijk in 1997 verder zai opgewaardeerd
worden in het raam van het wijkcontract dat op de buurtrenovatie
zai aansluiten. Er zai moeten gewaakt worden over de samenhang
en vooral over de continui'teit van de wijkrenovatie-inspanningen.
Ik dring aan op dit punt omdat eike aarzeling, elk onderbreken
van de overheidsinspanning inzake renovatie zou leiden tot het
verlies van het gunstig effect van de investeringen die reeds werden
verwezenlijkt en tot ontmoediging bij de inwoners die uitkijken
naar concrete verwezenlijkingen.

Le contrat de securite a pennis I'engagement de 22 policiers el
de 9 auxiliaires de police.

En matiere de police, un effort est a poursuivre en conceitation
avec la gendarmerie. Je souligne qu'une initiative particuliere est
en cours qui associe les services de police et le Parquet dans la
lutte centre les bandes organisees qui sevissent dans ce quartier et
qui se sont specialisees dans le carjacking, le vol et le trafic de
voitures.

Dans le cadre du con'trat de securite et de societe 1997,j'entends
analyser favorablement la demande d'Anderlecht de voir s'etablir,
dans ce quartier, une Antenne de justice.

Sur le plan preventif, d'importantes initiatives sont en cours
dont 1'organisation du Bureau d'assistance aux victiines, la creation
d'un service communal d'Aide aux toxicomanes, la constitution
d'un reseau d'educateurs de rue dont une equipe est specialement
orientee vers le quartier Lemmens. Par leur presence dans les
quartiers aux heures ou les jeunes sont dans la rue, ils accom-
pagnent ceux-ci dans leurs demarches vers t'ecole ou les centres
de formation. Leurs contacts avec les families sont reguliers et
visent a responsabiliser les parents et a leur apporter une aide par
rapport au comportement de leurs adolescents.

Par ailleurs, plusieurs associations sont aidees dans le cadre
du programme «cohabitation» mene par la Commission commu-
nautaire francaise pour differents objectifs sociaux dont des acti-
vites de rattrapage et de tutorat scolaire, de sport de quartier, de
prevention en matiere de sante, d'alphabetisation et de logopedie
ainsi que d'animation socio-culturelle. Tous ces projets agissent
en reseau, notamment via le Partenariat de Cureghem. 7,683 mil-
lions ont etc ainsi engages pour ces projets.

La situation, extremement preoccupante du decrochage scolaire,
de 1'absenteisme et de la violence scolaire m'a amene a defendre
1'octroi de moyens specifiques pour deux ecoles confrontees a ce
phenomene dans le cadre du dispositif«Accrochage scolaire»
finance par le Fonds d'lmpulsion pour la Politique des Immigres
et co-finance par la Communaute francaise.

C'est ainsi que des mediateurs scolaires ont ete affectes a
1'institut de la Providence et a 1'institut Chome Wijns. L'lnstitut
de la Providence a ainsi mene un projet pedagogique centre sur
les jeunes qualifies de difficiles: les jeunes ont ete immerges durant
huit semaines sous la guidance d'un enseignant et d'un tuteur
d'entreprise.

Pour la majorite des entreprises associees a ce projet, la
demarche s'est averee interessante. Confrontes a la vie profes-
sionnelle, les jeunes ont ete amenes a se socialise!' et a tester leur
capacite.

Comme vous pouvez le constater, le probleme evoque estvaste,
il concerne bien des competences. Je voudrais rappeler que 1997
verra en outre le developpement du quartier Lemmens dans le
cadre du contrat de quartier qui suivra 1'operation de renovation
d'ilot. II faudra veiller a ce qu'il y ait coherence et surtout continuite
des efforts amorces pour renover le quartier. J'insiste sur ce point
car toute hesitation, tout arret dans 1'effort public de renovation
conduirait a la perte de 1'effet benefique des investissements deja
realises et ferait naTtre un sentiment de decouragement chez les
habitants en attente de realisations concretes.
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Vraag iir. 274 van de heer Andre Drouart d.d. 10 oktober 1996
(Fr.):

Naar het onderwijs gedetacheerde GECO's (gesubsidieerde
contractuclen).

Het onderwijs in de Franse Gemeenschap heeft een nooit
geziene sociale crisis doorgemaakt als gevolg van de budgettaire
en sociale (verrnindering van het aantal betrekkingen) maatregelen
van de Franse Gemeenschapsregering.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft van meet afaan het
Franstalige en het Nederlandstalige onderwijs gesteund door het
scheppen van Geco-banen (gesubsidieerde contractuelen) in de
scholen op zijn grondgebied. Een aantal GECO's werken in de
ZEP's ("zones d'educatipn prioritaire"); de anderen worden naar
gelang van de noden, onder de netten verdeeld.

Zou de minister-voorzitlei" mij voor dejongste drie schooljaren
kunnen mededelen hoeveel GECO's aan de ZEP's en aan de netten
zijn toegekend? Graag had ik dat cijfer per ZEP en per net.

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid hierna het antwoord op
zijn vraag te verstrekken.

A. Schooljaar 93-94

407 arbeidsplaatsen voltijdse :equivalenten:

- Zep:
- Basisonderwijs:
- Bijzonder onderwijs:
- Secundair onderwijs:
- Onderwijs voor sociale promotie:
- Administratieve hulp:

B. Schooljaar 94-95

363 arbeidsplaatsen voltijdse equivalenten:

- Zep:
- Basisonderwijs:
- Bijzonder onderwijs:
- Secundair onderwijs:
- Hoger onderwijs:
- Onderwijs voor sociale promotie:
- Administratieve hulp:

C. Schooljaar 95-96

364 arbeidsplaatsen voltijdse equivalenten:

- Zep:
- Basisonderwijs:
- Bijzonder onderwijs:
- Secundair onderwijs:
- Hoger onderwijs:
- Onderwijs voor sociale promotie:
- Administratieve hulp:

90
139
23
67
34
54

90
140
17
40
13
5
58

90
140
17
41
13
5
58

Question n° 274 de M. Andre Drouart du 10 octobre 1996 (Fr.):

ACS (Agents Contractiiels Siibventionncs) detaches duns
1'eitseigiieineitt.

L'enseignement en Communaute francaise a connu une crise
sociale sans precedent liee aux mesures de restrictions budgetaires
et sociales (diminution de 1'encadrement) prises par Ie gouverne-
ment de la Communaute francaise.

Depuis sa naissance, la Region de Bruxelles-Capitale aide
1'enseignement francophone et neerlandophone en octroyant ties
postes d'ACS (Agents Contractuels Subventionnes) aux ecoles
situees dans sa region. Une partie de ceux-ci sont destines aux
ZEP (Zones d'Education Prioritaire), une autre aux reseaux qui
distribuent ces postes en fonction des besoins.

Le ministre-president pourrait-il pour ces trois dernieres annees
scolaires me fournir le nombre d'ACS octroyes aux ZEP et aux
reseaux? II me plairait de conna?tre 1'information par ZEP et par
reseau.

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver les elements
de reponse a sa question.

A. Annee scolaire 93-94

407 postes equivalents temps plein:

- Zep:
- Enseignement fondamental :
- Enseignement special:
- Enseignement secondaire:
- Enseignement de promotion sociale:
- Aide administrative:

B. Annee scolaire 94-95

363 postes equivalents temps plein:

- Zep:
- Enseignement fondamental:
- Enseignement special:
- Ensetgnement secondaire:
- Enseignement superieur:
- Enseignement de promotion sociale:
- Aide administrative:

C. Annee scolaire 95-96

364 postes equivalents temps plein:

- Zep:
- Enseignement fondamental:
- Enseignement special:
- Enseignement secondaire:
- Enseignement superieur:
- Enseignement de promotion sociale:
- Aide administrative:

90
139
23
67
34
54

90
140
17
40
13
5
58

90
140
17
41
13
5
58
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Vraag in; 275 van de hcer Dominiek Lootens-Stael d.d, 10
oktober 1996 (N.):

Advcrteiiiig voor opeiistacinde betrekkingen door de gemeen-
tebestiiren.

Ter zittingen van 4 juli en 29 augustus 1996 van de Vaste Com-
missie voor Taaltoezicht werden de Colleges van burgemeester en
schepenen van de gemeenten Oudergem en Sint-Gillis in gebreke
gesteld voor wat betreft nun advertering in weekbladen aangaande
openstaande betrekkingen (resp. adviezen 28.032/D en 28.048/1).

Beide Colleges hadden namelijk hun aankondigingen voor de
invullingen van deze vacante betrekkingen enkel gepubliceerd in
net vveekblad Vlan, en niet in zijn Nederlandstalige tegenhanger
Deze Week in Bnissel. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht
oordeelde dat dit in strijd is met de taalwetgeving, en dat betref-
fende advertenties ook in Deze Week in Bnissel gepubliceerd
hadden moeten worden.

Niet alleen de gemeenten Oudergem en Sint-Gillis bezondigen
zich aan een dergelijke discriminatie van de Vlamingen, ook andere
gemeenten en OCMW's houden zich wat dit betreft niet aan de
bepalingen van de taalwetgeving.

Weike maatregelen overweegt de minister belast met het toe-
zicht over de gemeenten te nemen om dergelijke wetsovertredingen
in de toekomst te vermijden?

Antwoord: BetrefTende het toezicht op de advertenties van de
gemeentene in de plaatselijke kranten, herinner ik u eraan dat,
indien de toezichthoudende overheid wel gemachtigd is om van te
voren te vernietigen ofte schorsen alle gemeentelijke handelingen
die de wet schenden en het algemeen belang schaden het hier gaat
om een bevoegdheid maar niet om een verplichting.

Om duidelijke redenen van praktische noodzaak kan de toe-
zichthoudende overheid niet gedwongen worden de wettelijkheid
en de opportuniteit van alle akten uitgaande van de autonome
administraties te onderzoeken. De gemeenten stellen trouwens de
toezichthoudende overheid niet in kennis van de advertenties
gepubliceerd in de plaatselijke kranten.

Bovendien moet de toezichthoudende overheid, noch in het
algemeen, noch preventiefde gemeenten herinneren aan hun plicht
om de wet te eerbiedigen.

Question n° 275 de M. Dominiek Lootens-Stael du 10 octobre
1996 (N.):

Insertion d'aimonces de vacances d'emploi par les adminis-
trations comiiumales.

La Commission permanente de controle linguistique a, au cours
de ses seances du 4 juillet et du 29 aout 1996, denonce les carences
des Colleges des bourgmestre et echevins des communes
d'Auderghem et de Saint-Gilles en ce qui concerne les annonces
de vacances d'emploi qu'elles inserent dans des hebdomadaires
(avis 28.032/D et 28.048/1).

En effet, les deux Colleges avaient public uniquement leurs
annonces de vacances d'emploi dans 1'hebdomadaire Vlan et pas
dans son pendant neerlandophone, a savoir Deze Week in Bnissel.
La Commission permanente de controle linguistique a considere
qu'il s'agit d'une infraction aux lois linguistiques et que ces
annonces auraient aussi du etre publiees dansDeze week in Briissel.

Les communes d'Auderghem et de Sainl-Gilles ne sont pas les
seules a se livrer a de telles discriminations a 1 'egard des Flamands;
d'autres communes et CPAS ne respectent pas davantage, sur ce
point, la legislation linguistique.

Quelles mesures Ie ministre charge de la tutelle sur les com-
m.unes envisage-t-il de prendre pour eviter dans 1'avenir de telles
infractions a la loi?

Reponse: En ce qui concerne ie controle sur les annonces
placees par les communes dans les journaux locaux, je vous
rappelle que si 1'autorite de tutelle peut annuler et suspendre au
prealable tout acte par lequel une autorite communal viole la loi
et blesse 1'interet general, il s'agit d'une faculte et non d'une obli-
gation.

Pour des motifs evidents de necessite pratique, 1'autorite de
tutelle ne peut etre tenue d'examiner la legalite et 1'opportunite
de tous les actes emanant des corps administratifs autonomes. Les
communes n'informent d'ailleurs pas 1'autorite de tutelle des
annonces qu'elles inserent dans les journaux locaux.

En outre, 1'autorite de tutelle n'a pas a rappeler aux com-
munes, de maniere generate et preventive, leur devoir de respecter
la loi.

Vraag nr. 277 van de heer Denis Griinberghs d.d. 10 oktober
1996 (Fr.):

Ondcrzock van de BGDA bij de promotoren van DAC-
projecten.

In maart heeft de BGDA de promotoren van DAC-projecten
een vi-agenlijst toegestuurd om hun te vragen onder welk paritair
comite hun vereniging ressorteert.

Graag had ik vernomen hoeveel verenigingen die vragenlijst
hebben moeten beantwoorden, hoeveel verenigingen zulks hebben
gedaan en onder welk paritair comite deze laatste volgens de
ontvangen antwoorden ressorteren (met, indien mogelijk, vermel-
ding van het aantal betrekkingen als bediende en als arbeider).

Question n° 277 de M. Denis Grimberghs du 10 octobre 1996
(Fr.):

Enquete de I'ORBEM aiipres des promoteiirs deprojets TCT.

Au mois de mars, 1'Orbem a adresse un questionnaire aux
promoteurs de projets TCT pour leur demander d'indiquer de
quelle commission paritaire leur association relevait.

J'aimerais connattre avec precision Ie nombre d'associations
qui ont etc amenees a remplir ce questionnaire. Ie nombre d'asso-
ciations qui 1'ont rempli et la ventilation des associations par com-
mission paritaire telle qu'elle resulte des reponses enregistrees
(en indiquant si possible Ie nombre d'emplois concernes dans les
categories employes et ouvriers).
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Antwoord: 1k heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

De BGDA heeft. naar 738 proinotoren van DAC-projecten een
formulier verzonden waarin moest vermeld worden onder welk
Paritair Comite hun vereniging ressorteert.

De BGDA heeft 737 Formulieren teruggekregen. De BGDA
heeft deze infbrmatie enkel gebruikt OITI een schatting te doen. Bij
het overleg is gebleken dat de juistheid van deze gegevens
belangrijk was.

Bijgevolg werd een beroep gedaan op het Ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid om het Paritair Comite te bepalen voor
eike DAC-werkgever.

Tot op heden is de BGDA niet in het bezit van deze informatie.

De beschikbare gegevens zijn de volgende:

1.520,5 bediendenbetrekkingen (voltijdse equivalenten) en 391
arbeidersbetrekkingen (voltijdse equivalenten) zijn betrokken bij
deze operatic.

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

L'ORBEM a envoye aupres de 738 promoteurs de projets TCT
un formulaire sur lequel devait etre indique de quelle Commis-
sion Paritaire leur association relevait.

L'ORBEM a recu 737 formulaires en retour. Cette information
a uniquement servi a 1"ORBEM a faire une estimation. Lors de la
concertation, il s'est avere que 1'exactitude de ces donnees etait
importante.

II a des lors ete fait appel au Ministere de 1'Einploi et du Tra-
vail pour determiner la Commission Paritaire de chaque employeur
TCT.

L'ORBEM n'estJusqu'a present, pas en possession de ces in-
formations.

Les donnees disponibles sont les suivantes:

1.520,5 postes de travail d'employes (equivalents temps plein)
et 391 postes de travail d'ouvriers (equivalents temps plein) sont
concernes par cette operation.

Vraag nr. 278 van de heer Denis Grimberghs d.d. 10 oktober
1996 (Fr.):

Werknemers (lie tewerkgesteld zijn in het kader van de pro-
gramma's vow de bestrijding van de werkloosheid.

De toestand van de werknemers die in het kader van de pro-
gramma's voor de bestijding van de werkloosheid in Brussel zijn
tewerkgesteld maar die er niet wonen, is bijzonder complex. Graag
vernam ik van de minister weike regels terzake gelden.

Ik verneem immers dat de werknemers die in het kader van het
DAC-programma in Brussel zijn tewerkgesteld doch die in het
Waalse of Vlaamse Gewest wonen, minder verdienen dan hun
collega's die in het Hoofdstedelijk Gewest zijn gedomicilieerd.
Bovendien blijken er een aantal problemen te rijzen op het ogenblik
dat de betrokken werknemers worden vervangen, De situatie zou
bovendien nog complexer zijn voor de werknemers die tijdens de
duur van de overeenkomst naar een ander Gewest verhuizen.

Kan de minister me de terzake geldende voorschriften en de
wets- en verordeningsbepalingen in herinnering brengen?

Zou hij me in zijn antwoord kunnen preciseren weike regels
van toepassing zijn op de werkzoekenden die bij de BGDA zijn
ingeschreven en die in een ander Gewest gedomicilieerd zijn?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

De situaties waarnaar de vraag verwijst betreffen enkel het
DAC.

De kosten met betrekking tot de tewerkstellingsprogramma's
van werklozen en de financiele tussenkomst, bedoeld in artikel 6,

Question n° 278 de M. Denis Grimberghs du 10 octobre 1996
(Fr.):

Travitilleurs occupes dims Ie cadre des programmes de resorp-
tlon du chomiige.

La situation des travailleurs occupes dans les programmes de
resorption du chomage a Bruxelles et inhabitant pas la Region
bruxelloise est particulierement complexe. J'aimerais que Ie
ministre indique avec precision les regles qui prevalent en la
matiere.

En effet, il me revient que des travailleurs engages dans Ie
cadre du programme TCT et domicilies en Region wallonne ou en
Region flamande et occupes a Bruxelles peryoivent des remune-
rations inferieures a leurs collegues qui sont domicilies en Region
bruxelloise. De plus, il semble qu'un certain nombre de problemes
se posent au moment du remplacement des travailleurs concernes.
Enfin, il semble que la situation soit encore plus complexe pour
les travailleurs qui changent leur lieu de domicile en cours de
contrat.

Le ministre peut-il des lors rappeler les dispositions qui pre-
valent en la matiere et les bases reglementaires et/ou legislatives
qui regissent ces situations?

J'aimerais que dans sa reponse le ministre precise particulie-
rement les regles qui sont applicables aux demandeurs d'emploi
inscrits a 1'Orbem et qui sont domicilies sur le territoire d'une
autre region.

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

Les situations auxquelles la question fait reference ne conccr-
nent que le TCT.

Les charges relatives aux programmes de mise au travail des
chomeurs ainsi que 1'intervention financiere visee a I'article 6,
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§ 1, IX, 2, alinea 2 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen (net trekkingsrecht), worden verdeeld
volgens de artikelen 35 en 76 van de bijzondere wet met betrekking
tot de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten van
16januari 1989, die in werking is getreden op 1 januari 1989.

De DAC-betrekkingen die nog steeds door dezelfde personen
worden ingenomen als v66r 1 januari 1989, moeten ten laste
worden genomen door het Gewest waarin de werknemers wonen,
met toepassing van artikel 76 van de bijzondere we] (criterium =
woonplaats). Vanafdie datum vallen de financiele kosten ten laste
van het Gewest waar de DAC-er werkt (criterium = plaats van
tewerkstelling).

De financiele middelen die overgegaan zijn naar de Gewesten
om de arbeidsplaatsen ten laste te nemen, zijn overgegaan op ba-
sis van het criterium «woonplaats». Overgaan naar het criterium
«plaats van tewerkstelling» vanaf I januari 1989, in het geval van
vervanging voor de posten, toegekend voor de inwerkingtreding
van de financieringswet en waarvoor de middelen waren toegekend
op basis van de woonplaats, zou het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest voor een ondraaglijk budgettairprobleem geplaatst hebben.

Deze situatie lag aan de basis van het sluiten van een politick
akkoord op 7juli 1992, volgens hetwelk de andere Gewesten een
bepaald aantal arbeidsplaatsen die Brussel als plaats van uitvoering
hebben, ten laste nemen, aangezien zij bij de regionalisering van
de tewerkstellingsprogramma's de structurele middelen gekregen
hebben die nodig zijn om dit te doen. Hieruit volgt dat werknemers
die dezelfde functie uitoefenen en dezelfde ancienniteit hebben,
inderdaad een verschillend loon kunnen krijgen afhankelijk van
het Gewest dat hen betaalt.

In werkelijkheid heefl de infonnaticadienst van de RVA, bij
gebrek aan een akkoord tussen de drie Gewesten, zijn program-
ma's niet op tijd kunnen aanpassen aan de bepalingen van de
financieringswet en zijn de DAC-ers betaald geweest op basis van
hun woonplaats tot 31 maart 1992. Het is dus vanaf 1 april 1992
dat het criterium «plaats van tewerkstelling» werd toegepast, maar
zonder terugwerkende kracht voor de periode van 1 januari 1989
tot 31 maart 1992.

De huidige toestand ziet er als volgt u i t :

1. De arbeidsplaatsen die altijd aan Brusselaars werden toegekend
en die in Brussel worden ingenomen: Brussel betaalt hen en
zai hen blijven betalen, zeifs indien, in de toekomst, deze posten
worden ingenomen door Walen of Vlamingen. Uitzondering:
de posten hierna vermeld in punt 2;

2. De posten toegekend v66r 1 januari 1989 en nog steeds door
de eerste titularis bezet: toepassing van artikel 76 van de
financieringswet - de woonplaats bepaalt het Gewest dat de
post moet ten laste nemen. Dit criterium houdt in dat, ingeval
de werknemer van het ene Gewest naar een ander verhuist, het
Gewest dat hem moet ten laste nemen, verandert. Voor deze
posten geldt artikel 35 dus niet (de plaats van uitvoering speelt
geen enkele rol). In geval van vervanging: het Gewest dat op
31 december 1988 betaalde, zai de post op zich nemen (toepas-
sing van het politick akkoord).

3. De posten die werden toegekend v66r 1 januari 1989 hebben
het voorwerp uitgemaakt van een onderzoek naar de toestand
van de bezetting op 31 maart 1992 (met het oog op de uitvoering
van het politick akkoord).

§ I", IX, 2, alinea 2 de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformes
institutionnelles (Ie droit de tirage), sont reparties selon les arti-
cles 35 et 76 de la loi speciale relative au financement des Commu-
nautes et des Regions du 16janvier 1989, entree en vigueur Ie
1" janvier 1989.

Les postes TCT toujours occupes par les memes personnes que
celles qui les occupaient avant Ie 1 "Janvier 1989 doivent etre pris
en charge par la Region ou habitent les travailleurs en application
de 1'article 76 de la loi speciale (critere = lieu du domicile). A
partir de cette date, les charges financieres incombent a la Region
ou travaillent Ie TCT (critere = lieu de travail).

Les moyens financiers transferes aux Regions pour prendre en
charge les postes de travail 1'ont etc sur la base du critere du «lieu
du domiciles Adopter Ie critere du «lieu de travaib a partir du 1"
janvier 1989, en cas de remplacement pour les postes accordes
avant 1'entree en vigueur de la loi de financement et pour lesquels
les moyens avaient ete octroyes sur la base du lieu du domicile,
aurait mis la Region de Bruxelles-Capitale devant un probleme
budgetaire insupportable.

Cette situation etait a la base de la conclusion d'un accord
politique Ie 07juillet 1992, selon lequel les autres Regions prennent
en charge un certain nombre de postes de travail ayant Bruxelles
comme lieu d'execution, parce qu'elles out recu les moyens
structurels necessaires lors de la regionalisation des programmes
d'emploi. II s'en suit que des travailleurs, occupant les memes
fonctions et ayant la meme anciennete, peuvent effeclivement
percevoir un salaire different en fonction de la Region qui les paie.

En realite, faute d'accord entre les trois Regions, Ie service
informatique de 1'ONEM n'a pu adapter a temps ses programmes
aux dispositions de la loi de financement et les TCT ont ete payes
sur la base du lieu du domicile jusqu'au 31 mars 1992. C'est done
a partir du I" avril 1992 que Ie critere du «lieu de travail» a ete
mis en application, mais sans effet retroactifpour la periode du \"
janvier 1989 au 31 mars 1992.

La situation actuelle se presente comme suit:

1. Bruxelles paie et continuera a payer les postes de travail qui
ont toujours ete attribues a des Bruxellois et qui sont occupes a
Bruxelles meme si, a 1'avenir, ces postes seront occupes par
des Wallons ou des Flamands a 1'exception des postes repris
au point 2 ci-apres;

2. L'article 76 de la loi de financement s'applique pour les postes
accordes avant Ie 1"'janvier 1989 et toujours occupes par Ie
premier titulaire: Ie lieu du domicile determine la Region qui
doit prendre Ie poste en charge. Ce critere implique qu'en cas
de demenagement, c'est la Region ou Ie travailleur s'installe
qui doit Ie prendre en charge. Pour ces postes, 1'article 35
n'intervient done pas (Ie lieu d'execution ne joue aucun role).
En cas de remplacement, la Region qui payait au 3 I decem-
bre 1988 prendra Ie poste en charge d'application de I'accord
politique;

3. Les postes accordes avant Ie 1" janvier 1989 onl fait 1'objet
d'un examen de la situation d'occupation au 31 mars 1992 (afin
d'executer 1'accord politique).
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- als de post op dat ogenblik bezel werd door een Brusselaar
en dus door Brussel werd be'taald, is Brussel blijven betalen.

- als de post bezet was door een Vlaming of een Waal: twee
inogelijkheden:

op 31 december 1988 werd de post ingenomen door een
Brusselaar en dus door Brussel betaald (dat dus de financiele
middelen gekregen heeft voor deze post): Brussel is blijven
betalen;

op 31 december 1988 werd de post ingenomen door een
Vlaming of een Waal en dus betaald door Vlaanderen of
Wallonie: in geval van vervanging zai het Gewest dat op 31
december 1988 de structurele middelen gekregen heeft, de
post ten laste nemen.

4. Voor posten die werden toegekend tussen 1 januari 1989 en 31
maart 1992 is men blijven werken op basis van het criterium
van de «woonplaats». Dit betekent dat een bepaald aantal posten
momenteel door Wallonie of Vlaanderen betaald worden, hoe-
wel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de financiele middelen
heeft ontvangen. Bij vervanging moet Brussel de post ten laste
nemen.

5. Verhuizing van een werknemer die een post inneemt die deel
uitmaakt van het politick akkoord. De tenlasteneming wordt
bepaald als volgt:

- indiensttreding v66r 1 april 1992: toepassing van het crite-
rium van de «woonplaats»;

- indiensttreding vanaf 1 april 1992: toepassing van het cri-
lerium van de «plaats van uitvoering».

6. De verhuizing van een post van het ene Gewest naar een ander
wordt beschouwd als een nieuwe beslissing, dus het Gewest
dat de post krijgt moet zich akkoord verklaren en de post ten
laste nemen.

7. Het criterium «plaats van tewerkstelling» werd toegepast bij
alle aanwervingen sinds 1 april 1992. Deze DAC-werknemers
worden dus betaald overeenkomstig de barema's die van toe-
passing zijn in het Gewest waar zij werken en deze barema's
blijven gelden onafhankelijk van de woonplaats van de werk-
nemers. In geen enkel geval mag het loon van een DAC-er
verminderd worden als het gewest dat hem ten laste neemt,
verandert, zeifs indien de bareina's van het Gewest dat de DAC
«ontvangt» minder voordelig zijn.

si a ce moment 1& poste etait occupe par un Bruxellois et
done paye par Bruxelles, Bruxelles a continue a payer.

si Ie poste etait occupe par un Flamand ou un Wallon: deux
possibilites:

au 31 decembre 1988, Ie poste etait occupe par un Bruxellois
et done paye par Bruxelles (qui a done recu les moyens finan-
ciers pout" ce poste): Bruxelles a continue a payer;

au 31 decembre ! 988, Ie poste etait occupe par un Flamand
ou un Wallon et done paye par la Flandre ou la Wallonie: en
cas de remplacement, c'est la Region qui, au 31 decembre
1988, a re?u les moyens structurels qui prendra Ie poste en
charge.

4. En cas d'oclroi de postes entre Ie I'-^janvier 1989 et Ie 31 mars
1992, !e critere du lieu du domicile a continue a etre applique.
Ceci implique qu'un certain nombre de postes sont actuellemcnl
payes par la Wallonie ou la Flandre malgre Ie fait que la Region
de Bruxelles-Capitale a recu les moyens financiers pour les
prendre en charge. En cas de remplacement, Bruxelles doit
prendre Ie poste en charge.

5. En cas de demenagement d'un travailleur occupant un posle
qui fait partie de 1'accord politique, la prise en charge ust
determinee comme suit:

- entree en service avant Ie ["janvier 1992: application du critere
«lieu du domicile»,

- entree en service a partir du ["'janvier 1992: application du
critere «lieu d'execution».

6. Un demenagement d'un poste de Iravail d'une Region vers une
autre est considere comme une nouvelle decision; la Region
qui recoit Ie poste doit done marquer son accord et prendre Ie
poste en charge.

7. Le critere du lieu de travail a ete applique a tons les engage-
ments depuis le 1" avril 1992. Ces travailleurs TCT sont done
tous payes conformement aux baremes applicables dans la
Region ou ils sont occupes et ces baremes restent d'applicalion
independamment du domicile des travailleurs. En aucun cas,
le salaire d'un TCT ne peut etre diminue si une autre Region
le pi-end en charge, meme si les baremes de la Region qui
«accueille» le TCT sont moins avantageux.

Vraag nr. 279 van de heer Michel Demaret d.tl. 10 oktober
11996 (Fr.):

Het outbroken van een begraafplaats waar de regels van de
Islam in adit warden genomcn.

Mijn vraag heeft een louter hinnanitair doel en wenst bij te
dragen tot het scheppen van de best mogelijke omstandigheden
voor de integratie van de bevolkingsgroepen die in ons Gewest
wonen.

Question n° 279 de M. Michel Demaret du 10 octobre 1996
(Fr.):

Absence de cimetiere respectiieux tics presents dti cultc
miisulinim a Bruxelles.

Ma question a un objectif purement humanitaire. Elle veut
contribuer a creer les meilleures conditions d'integration des popu-
lations que notre Region accueille.
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Moslims hebben mij en andere collega's een probleem voor-
gelegd: er is in ons Gewest geen begraafplaats voor moslims en
degenen die volgens de moslimregels wensen te worden begraven,
moeten naar Luik worden overgebracht ofdienen een verzekering
te hebben afgesloten die de kosten voor het vervoer van hun
stoffelijk overschot naar hun land van herkomst, dat soms heel ver
afgelegen is, dekt: velen onder hen zijn immers in Belgie geboren.
Dit lijkl mij in strijd te zijn met een integratiebeleid en met het
feit dat die inensen in Belgie thuis zijn. Bovendien begrijpt men
dat het in die omstandigheden voor de familie en de vrienden
onmogelijk is hun genegenheid te uiten.

Ik wil niel de voorvechter zijn van de islam, niaar ik wens dat
ieders overtuiging wordt geeerbiedigd en dat men de doden kan
eren. Ik hoor overal en ook hier zeggen dat men integratie wenst.
Gelukkig leven wij in een maatschappij waar de verschillende
godsdiensten worden erkend. Wij moeten die eerbiedigen en wer-
kelijk de mogelijkheid bieden ze te belijden. Het is niet normaal
dat iemand die in Belgie heeft gewoond en geleefd en er kinderen
heeft gehad bijna verplicht is voor zijn laatste reis het land te
verlaten. Ik vraag dus of men van zins is in het Gewest een terrein
voor te behouden waar de nioslims die in Belgie wonen volgens
hun regels kunnen worden begraven.

Aiitwoord: De vraag die u stelt werd al in de twee andere
Gewesten van het land gesteld.

Hierop antwoord ik u dat het Gewest geen rechtstreekse
bevoegdheid heeft op dit gebied.

De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbe-
zorging bevat de belangrijkste bepalingen betreffende de organi-
satie en het beheer van de kerkhoven. Ze verleent de Gemeenten
een bijna volledig monopolie.

Het gemeentebestuur voert deze opdracht uit volgens de
algemene regels van de openbare diensten; in dit kader zou ze
geen onderscheid kunnen maken op basis van geloofsovertuiging
ofetnische afkomst.

De minister van Binnenlandse Zaken antwoordde op 24 april
1996 als volgt op een parlementaire vraag: «een regeling die zou
leiden tot het inrichten van een kerkhof voor personen die de
Islamitische godsdienst belijden is strijdig met het gelijkheids-
principe" .

Enkel het gemeentebestuur is bevoegd voor de begrafenisdienst.
Wie deze regeling schendt, stelt zich bloot aan gerechtelijke
vervolgingen als overtreder van artikel 315 van het Strafwetboek.

Het past hier echter op te merken dat bepaalde gemeenten,
inzonderheid Etterbeek, terreinen die aan het kerkhof grenzen ter
beschikking hebben gesteld van Israelische culturele organisaties,
zodat de personen van Joodse overtuiging zich kunnen laten
begraven met naleving van de godsdienstige tradities, door de
begrafenisgebruiken aan te passen om ze in overeenstemming te
brengen met de wettelijke voorschriften.

Het merendeel van de migranten van Turkse of Maghrebijnse
origine laat zich tot op vandaag begraven in hun land van oorspong.
Verzekeringssystemen, vaak verbonden aan banken, organiseren
de repatriering.

J'ai, comme d'autres collegues, ete interpelle par des personnes
de culte musulman: comnie il n'y a aucun cimetiere pour les
musulmans dans notre Region, les personnes qui souhaitent etre
enterrees dans Ie respect de leur culte doivent 1'etre a Liege, ou
avoir pris la precaution de prendre une assurance qui couvre les
frais de transfert de leur depouille dans leur pays d'origine,
rappelons-le, parfois lointain: beaucoup sont nes chez nous. Ceci
me semble contraire a une politique d'insertion, et au fait que ces
personnes se trouvent ici en Belgique chez eux. De plus, on
comprend bien que la familie, les amis, souhaitent exprimer leur
affection, et que ces conditions ne Ie permettent pas.

Je ne veux pas me faire Ie champion des demandes islamiques,
mais je souhaite que les convictions profondes de chacun soient
respectees et que 1'on puisse honorer ses morts. J'enlends partout,
et ici, que 1'on veut 1'integration. Nous vivons, et c'est une chance,
dans une societe qui reconnatt les differents culles, nous devons
les respecter et offrir reellement la possibilite de Pexei-cer. 11 n'est
pas normal que quelqu'un qui a vecu et travaille en Belgique, qui
y a eu ses enfants, soit pratiquement oblige de quitter Ie pays pour
son dernier voyage. Ma question est done de savoir si 1'on compte
organiser dans la Region un espace qui permette d'accueillir dans
Ie respect de leurs convictions les musulmans habitants en
Belgique.

Reponse: La question que vous abordez a deja ete posee dans
les deux autres Regions du pays.

Je vous preciserai que la Region n'a pas de competence directe
en cette matiere.

La loi du 20 juillet 1971 sur les funerailles et sepultures com-
porte les dispositions fondamentales concernant 1'organisation et
la gestion des cimetieres. Elle confere aux communes un quasi
monopole.

. L'autori.te communale assume cette mission selon les regles
generales des services publics; dans ce cadre, elle ne saurait operer
de distinction sur une base confessionnelle ou ethnique.

Le ministre de 1'lnterieur repondait Ie 24 avril 1996 a une ques-
tion parlementaire en precisant: «un regime qui conduirait a
1'instauration d'un cimetiere pour personnes de religion islamique
ne saurait se concilier avec le principe d'egalite».

Seule 1'autorite communale detient la competence sur le ser-
vice inhumation. Quiconque s'y substituerait s'exposerait a des
poursuites judiciaires comme auteur d'une infraction a 1'article
315 du Code penal.

II convient cependant de relever que certaines communes,
notamment Etterbeek, ont concede des terrains jouxtant les cime-
tieres communaux a des organisations culturelles israelites afin
que les personnes de confession juive puissent se faire inhumer
dans le respect des traditions religieuses, en adaptant les pratiques
de funerailles pour les rendre conformes au present legal.

La plupart des etrangers d'origine turque ou maghrebine se
font, aujourd'hui, enterrer dans leur pays d'origine. Des systemes
d'assurance, souvent lies a des banques, organisent le rapatriement.
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Met de evolutie van de immigratie en de bevolkingspyramide,
breekt een stijgend aantal migrantenkinderen met dit gebruik en
uiten ze de wens begraven te worden in het land waarin hun ouders
zich defintief gevestigd hebben.

In het kader van de huidige wetgeving, is het echter toegestaan:

- de graven te groeperen van personen met een Islamitische
levensovertuiging of godsdienst voor zover de overledene of
zijn erfgenamen dit gevraagd hebben;

- bepaalde aanpassingen te voorzien zoals de orientatie van de
graven en het onderhoud van de familiegraven;

Buiten deze overwegingen, mag de gewestelijke overheid het
gemeentebestuur niet vervangen.

Avec 1'evolution de 1'.immigration et des structures d'age de la
population, un nombre croissant de personnes issus de I'imrni-
gration rompent avec cet usage et exprimeni la volonte d'etre
inhume dans Ie pays ou leurs parents sont defmitivement installcs.

Dans Ie cadre de la legislation actuelle, il est cependant permis:

- de regrouper des sepultures de personnes de tradition ou de
culte musulman pour autant que Ie defunt on ses heritiers en
aient formule la demande;

- de prevoir certaines adaptations telles 1'orientation des sepul-
tures, 1'entretien des concessions.

Au dela de ces considerations il n'appartient pas a 1'aulorilf
regionale de se substituer aux communes.

Vraag nr. 281 van de heer Denis Grimberghs d.d. 10 oktober
1996 (Fr.):

Omzendbrief van 28 aiigiistits 1996 van lie BGDA aan de
promoter en van DAC-projecten.

De BGDA heeft de promotoren van DAC-projecten die een
vrijstelling van de in het koninklijk besluit nr. 25 vastgestelde
teruggave van 5% genieten, door middel van de omzendbrief van
28 augustus 1996 medegedeeld dat zij die vrijstelling nooit hadden
mogen krijgen op grond van de criteria die met toepassing van dit
koninklijk besluit zijn bepaald. '

Kan de minister mededelen aan hoeveel verenigingen die brief
is verstuurd?

De inhoud van die omzendbrief verbaast mij omdat de minis-
ter mij op een vorige vraag (nr. 149) over de problematiek van de
vrijstellingen heefl geantwoord dat deze voor onbepaalde tyd zijn
toegekend en dat alleen de ministers (van begroting en van werk-
gelegenheid) die vrijstelling van bijdrage vanwege de promotoren
van DAC-projecten kunnen intrekken, na advies van de BGDA,
uitgebracht op grond van een onderzoek van zijn diensten. Kan de
minister mij mededelen of de BGDA die omzendbrief op zijn
verzoek en met het akkoord van de minister van begroting heeft
opgesteld?

Kan de minister ten slotte mededelen wat er is van de DAC-
banen in Brussel die door het Waalse Gewest of het Vlaamse
Gewest worden gefinancierd?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

Ik houd eraan te spectfieren dat de omzendbrief werd verstuurd
naar alle promotoren die geen recht hebben op vrijstelling van de
dagbedragen omdat de inspectie heeft aangetoond dat de criteria
om hiervan te kunnen genieten niet zijn vervuld.

Het aantal verzonden brieven bedraagt 184.

De brief werd op mijn vraag opgesteld door de Diensten van
de BGDA ingevolge het advies van het Beheerscomite van de
BGDA om over te gaan tot de facturatie van de dagbedragen aan

Question n° 281 de M. Denis Grimberghs du 10 octobrc 1996
(Fr.):

Lettre circulaire lie I'ORBEM aiix proimiteiirs TCT dit 28
aout 1996.

Par lettre circulaire du 28 aout 1996, I'Orbein a adressc un
courrier a differents promoteurs de projets TCT qui beneficiaient
d'une exoneration de la retrocession de 5% prevue dans 1'arrC'tc
royal n° 25 en vue de leur signaler que cette exoneration n'aurail
jamais du leur etre accordee sur la base des criteres etablis en
application de 1'arrete royal n° 25.

Le ministre peut-il indiquer Ie nombre d'associalions qui ont
recu ce courrier de 1'Orbem?

Je m'etonne du contenu de cette circulaire dans la mesure ou
le ministre, dans une question precedente sur la problematique
des exonerations (question n° 149) m'avait repondu que celles-ci
etaient accordees pour une duree indeterminee et que seuls les
ministres (du Budget et de 1'Emploi), apres avis de 1'Orbem sur
la base d'une inspection des services de 1'Orbem, pouvaient
revoquer cette dispense de contribution des promoteurs de projet
TCT. Le ministre peut-il m'informer si cette circulaire a ete ctablie
par les services de 1'Orbem a sa demande et avec I'accord du
ministre du Budget?

Enfin, le ministre peut-il indiquer ce qu'il en est pour les posies,
TCT a Bruxelles qui sont finances par la Region wallonne ou la
Region flamande?

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

Je tiens a specifier que la circulaire a ete envoyee a tons les
promoteurs qui n'ont pas droit a la dispense du payement des
montantsjournaliers parce que 1'inspection a revele que les crileres
pour pouvoir en beneficier ne sont pas respectes.

Le nombre de lettres envoyees s'eleve a 184.

La lettre a ete etablie par les services de I'ORBEM a ma deman-
de, suite a 1'avis du Comite de gestion de I'ORBEM de proceder
a la facturation des montants journaliers aux promoteurs qui ne
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de proiTiotoren die niet voldoen aan de voorwaarden om van een
vrijstelling te kunnen genieten.

De DAC-arbeidsplaatsen gesitueerd te Brussel en gefinancierd
door het Waalse of het Vlaams Gewest worden door de BGDA
niet gefactureerd. De BGDA heefl evenwel de bedoeling om aan
de FOREM en de VDAB de inlichtingen over te maken betrefFende
de arbeidsplaatsen die ze ten laste nemen maar die geen recht
geven op vrijstelling van betaling van de dagbedragen.

repondent pas aux conditions pour pouvoir beneficier d'une dis-
pense.

Les postes TCT a Bruxelles qui sont finances par la Region
wallonne ou la Region flamande ne sont pas factures par 1'ORBEM.
Cependant, 1'ORBEM a 1'intention de communique!- au FOREM
et au VDAB les informations relatives aux postes de travail qu'ils
prennent en charge mais qui ne donnent pas droit a la dispense de
pavement des montants journaliers.

Vraag nr. 282 van mevrouw Brigitte Grouwels (l.d. 15 oktober
1996 (N.):

Personcclsleden tewerkgesteld in de Brusselse geineenten.

Gelieve, omwille van het ontbreken van enig beschikbaar cijfer-
materiaal terzake, mee te delen hoeveel personeelsleden en dit
per categorie (statutairen, contractuelen, tijdelijken, e.a.), per
1 januari 1996, tewerkgesteld waren in het geheel van de Brusselse
gemeenten (administratie, politie, onderwijs, voorschoolse sec-
tor,...).

Antwoord: Ik deel het geacht lid mede dat de gevraagde gege-
vens te vinden zijn in dejaarlijkse begroting van eike gemeente.

Onderstaande tabel neemtde gegevens over van de begrotingen
van het dienstjaar 1996.

Question n° 282 de Mine Brigitte Grouwels du 15 octobre 1996
(N.):

Personnel employe dans les communes britxelloises.

Vu 1'absence de chiffres disponibles en la matiere, pourriez-
vous me communiquer par categoric (statutaires, contractuels, tem-
poraires, etc.) Ie nombre de membres du personnel employes au
l"janvier 1996 dans 1'ensemble des communes bruxelloises (ad-
ministration, police, enseignement, secteur prescolaire,...)?

Reponsc: J'informe 1'honorable membre que les renseigne-
ments demandes se trouvent dans Ie budget annuel de chaque com-
mune.

Le tableau ci-dessous reprend les donnees des budgets de
1'exercice 1996.

Gemeentepersoneel - Personnel communal

Gemeenten Vast kader

Communes Cadre definitif

Anderlecht
Oudergem/Auderghem
St.-Agatha-Berchem/Berchem-Ste-Agathe
Brussel/Bruxelles
Etterbeek
Evere
Vorst/Forest
Ganshoren
Elsene/lxelles
Jette
Koekelberg
St.-Jans-Molenbeel</Molenbeek-St-Jean
Sint-Gillis/Saint-Gilles
St.-Joost-ten-Node/St-Josse-ten-Noode
Schaarbeek/Schaerbeek
Ukkel/Uccle
Watermaal-Bosvoorde/Watermael-Boitsfort
St.-Lainbrechts-Woluwe/Woluwe-St-Lambert
St.-Pieters-Woluwe/Woluwe-St-Pierre

1.356
325

95
4.580

418
373
304
226

1.050
457
187
765
569
382

1.696
811
239
422
425

Personeels-
bezetting

Effectif

1.263
290

95
4.429

337
303
268
191
712
325
175
626
395
320

1.602
619
165
365
420

Tijdelijk kader

Cadre temporaire

26
90

119
96
24

77
88

161
233

39
164
74

Personeels-
bezetting

Effectif

26
90

64

321
22
19

339
173
83

160
277
79

143
70

Contractuelen

Contractuels

42
40

153
48
58

127
51

119

76

132

Totaal
personeels-
bezetting

Total effectif

1.263
358
225

4.582
385
425
395
242

1.043
466
194

1.041
568
403

1.894
896
244
508
490

Totalen gemeenten/Totaux communes 14.680 12.900 1.876 846 15.622
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Vraag nr. 291 van de lieer Dominiek Lootens-Stael d.d. 18
oktober 1996 (N.):

Taalverplichtingeii bij het oimettcn van DAC-betrekkingen
naur Gescii-betrekkingen.

De regering heeft reeds enige tijd het voomemen te kennen gege-
ven OITI de DAC-betrekkingen om te zetten in Gesco-betrekkingen.

Deze omschakeling van statuut brengt met zich mee dat (min-
slens een deel van) de betrokken werknemers voortaan onder de
tocpassing van de gecoordineerde wetten van IS ju l i 1996 op het
gebruik van de talen in bestuurszaken zullen komen te vallen.

De rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, van
de Raad van State, en de uitspraken van de achtereenvolgende
ministers van Binnenlandse Zaken zijn immers duidelijk: zij alien
bevestigen dat gesubsidieerde conn'actuelen onder deze wetgeving
vallen.

Dil betekent concreet dat (minstens een deel van) deze personen
hun kennis van de tweede landstaal zullen moeten bewijzen.

Heeft de regering bij de omzettihg van DAC-betrekkingen naar
Gesco-betrekkingen rekening gehouden met dit gegeven?

Antwoord: 1k heb de eer het lid het antwoord op zijn vraag te
verstrekken.

Er werd inderdaad beslist arbeidsplaatsen DAC om te zetten
in GECO in het Brussels HooFdstedelijk Gewest.

Dit houdt echter geen enkel geyolg in op het vlak van de door
de kandidaten te bewijzen taalkerinis. De betrokken werkgevers
zijn inderdaad verenigingen, meestal v.z.w.'s, die niet afhangen
van de openbare sector.

Question n° 291 de M. Dominiek Lootens-Stael du 18 octobre
1996 (N.):

Transformation des emplois TCT en emplois ACS.

II y a quelque temps. Ie gouvernement a manifesto son inten-
tion de transformer les emplois TCT en emplois ACS.

Cette modification de statut entrainera 1'application des Idis
du ISjuil let 1966 sur 1'emploi des Jangues en matiere adminis-
trative a une partie (au moins) des travailleurs concernes.

En effet, la jurisprudence de la Commission permanente de
controle linguistique, du Conseil d'Etat ainsi que les declarations
des ministres successifs de 1'lnlerieur sont claires: tout confirme
que cette legislation s'applique aux contractuels subventionnes.

Concretement, il en resulte que ces personnes (ou, au moins,
une partie d'entre elles) devront prouver qu'elles connaissent la
deuxieme langue nationale.

Le gouvernement a-t-il (enu compte de cette donnee lorsqu'il a
transforme les einplois TCT en emplois ACS?

Reponse: Le membre voudra bien trouver ci-apres la reponsc a
sa question.

II a effectivement ete decide de transformer des postes de tra-
vail TCT en ACS dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Cela n'implique toutefois aucune consequence sur le plan des
connaissances linguistiques a fournir par les candidats. Les
employeurs concernes sont en effet des associations, le plus souvcnt
des a.s.b.L, qui ne relevent pas du secteur public.

Vraag nr. 292 van de lieer Denis Criinberghs d.d. 18 oktober
1996 (Fr.):

Ovcrnume van de verplichtingen die voortvloeien nit de door
lie provincicraad aaiigeiioineit verordeningen die betrekking
hebbcn op aangelegenheden die nil tot de bevoegdheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

Graag ontving ik, voor elk van de aangelegenheden die tot uw
bevoegdheid behoren, de lijst van de verordeningen die de provin-
cieraad voor de spliting van de provincie Brabant heeft aange-
nomen.

Zou u me voor elk van die verordeningen kunnen mededelen
weike kredieten in de begroting van het Biiissels Hoofdstedelijk
Gewest zijn ingeschreven voor de uitvoering ervan? Kan u mij
tevens de lijst bezorgen van de instellingen die subsidies genieten
of mij zeggen hoeveel personen met toepassing van die verordening
een financiele bijdrage ontvangen?

Antwoord: Van de bevoegdheden die mij inzake toezicht op de
plaatselijke besturen werden overgedragen ingevolge de splitsing
van de provincie Brabant, wordt er geen enkel uitgeoefend op ba-
sis van een reglement dat genomen werd door de provincieraad
voor de splitsing van deze provincie.

Question n° 292 de M. Denis Grimberghs du 18 octobre 1996
(Fr.):

Reprise des obligations decoulant des regleinents adoptcs pur
le conseil provincial qui ont fuit I'objet d'un traiisfert lie com-
petences n la Region Bnixelloise.

Dans chacune des competences que vous gerez, j'aimer;iis
connaitre la liste des reglements adoptes par le conseil provincial
du Brabant qui existaient avant la dissolution de la province.

Pourchaque reglement, j'aimerais connartre les credits qui figu-
rent au budget de la Region bruxelloise en vue de son application
et la liste des organismes beneficiant de subventions ou le nombrc
de personnes recevant une intervention financiere en application
de ce reglement.

Reponse: Dans le cadre de la tutelle sur les pouvoirs locaux,
aucune des competences qui m'ont ete transmises suite a la scis-
sion de la Province de Brabant, n'est exercee sur la base d'un
reglement adopte par le conseil provincial avant la dissolution dc
cette province.
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De bevoegdheden die mij ingevolge de splitsing van deze
provincie werden overgedragen worden enkel doorwettelijke bepa-
lingen gereglementeerd.

Les competences qui m'ont ete transmises suite a la scission
de cette province sont reglementees uniquement par des disposi-
tions legales.

Vraag nr. 297 van de heer Denis Griinberghs d.d. 4 november
1996 (Fr.):

Oimetting van DAC-banen in GECO-banen.

De Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
heefl de promotoren van DAC-projecten door middel van een
omzendbrief van 22 oktober 1996 inlichtingen verstrekt over de
omzelting van de DAC-banen in Geco-banen.

Ik had van de minister-voorzitter graag een nauwkeurig ant-
woord verkregen op de volgende twee vragen die ik mij bij die
omzendbriefstel:

1° Kan de minister-voorzitter mij mededelen, indien een werk-
gever de mogelijkheid heeft DAC-banen om te zetten in Geco-
banen omdat de Geco-premie voor alle DAC-banen van zijn
project lager ligt dan de door het paritair comite vastgestelde
bezoldigingen en voordelen, of een vacante DAC-baan in dit
project automatisch in een Geco-baan wordt omgezet? Zo ja,
kan de minister preciseren wat er dient te worden verstaan
onder "vacante betrekking"?

Ik vvijs de minister erop dat men de werkgever de vrije keuze
heefl gelaten de DAC-banen al dan niet in Geco-banen om te
zetten omdat zulks voor hem kosten met zich brengt. Zai dat
niet het geval zijn wanneer een vacante DAC-baan in een Geco-
baan wordt omgezel?

2° Kan de minister-voorzitter mededelen ofde voorschotten waarin
voorzien is in geval van vei-vanging door een Geco tevens gelden
voor de betaling van de Geco-premies in het kader van de
omzetting van DAC-banen in Geco-banen? Kan de minister-
voorzitter in het bijzonder bevestigen dat het voorschieten van
een maximale Geco-premie voor de eerste maand tewerkstelling
als Geco ook in dit geval zai gelden?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

1° Sinds 1 augustus 1996 is het zo dat, wanneer een DAC-er zijn
betrekking definitiefverlaat, hij enkel door een Geco mag ver-
vangen worden. Het stelsel dat van toepassing is op deze Geco's,
werd in overleg met het verenigingsleven als volgt bepaald:
over de bezoldiging wordt onderhandeld tussen de werknemer
en de werkgever, rekening houdend met zowel de bindende
normen (wettelijke ofreglementaire) als met de overeenkomsten
die eigen zijn aan de werkgever in kwestie; de premie, betaald
door de BGDA, is gebaseerd op deze bezoldiging. Deze proce-
dure maakt een eenvoudig beheer van de betaling van de pre-
mies inogelijk evenals een responsabilisering van het vereni-
gingsleven en het in overeenstemming brengen van de bezol-
digingen met die van de andere werknemers van de vereniging.
Daar zij echter niet ontworpen kan worden zonder een plafond

Question n° 297 de M. Denis Grimberghs du 4 novembre 1996
(Fr.):

Transformation de pastes TCT en ACS.

Parcirculaire du 22 octobre 1996,1'Office Regional Bruxellois
de FEmploi a adresse aux promoteurs de projets TCT, les infor-
mations relatives a la transformation des postes de travail TCT en
regime contractuels subventionnes.

Cette circulaire appelle pour ma part deux questions sur les-
quelles je souhaiterais que Monsieur Ie ministre-president donne
une information precise:

1° Ence qui concerne Ie cas ou 1'employeurpeut choisirde realiser
la transformation des TCT en ACS parce que la prime ACS
est, pour 1'ensemble des postes TCT repris dans son projet
inferieure aux remunerations et avantages fixes par la Com-
mission paritaire. Monsieur Ie ministre-president peut-il
indiquer s'il y a lieu de considerer que lorsqu'un poste TCT
est devenu vacant dans ce projet, sa transformation en ACS est
automatique? Si la reponse est positive. Monsieur Ie ministre-
president peut-il indiquer ce qu' i l faut entendre par poste va-
cant?

J'attire 1'attention de Monsieur Ie ministre-president, sur Ie
fait que, si on a laisse 1'opportunite du choix relatifa la trans-
formation par 1'employeur, c'est parce que dans celte hypothese
la transformation des emplois TCT implique un cout net pour
celui-ci. La situation sera-t-elle differente a 1'occasion du rein-
placement par un ACS d'un poste de TCT devenu vacant?

2° Monsieur Ie ministre-president peut-il indiquer si les avances
prevues dans Ie cas du remplacement par un ACS valeni
egalement pour ce qui concerne la liquidation des primes ACS
dans Ie cadre de la transformation des TCT en ACS? Precise-
ment. Monsieur Ie ministre-president peut-il confirmer que
1'avance d'une prime ACS maximale pour Ie premier mois
d'occupation en qualite d'ACS vaudra egalement dans ce cas?

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

1° Depuis Ie 1" aout 1996, lorsqu'un TCT quitte derinitivement
son emploi, il ne peut etre remplace que par un ACS. En
concertation avec Ie secteur associatif. Ie regime applicable a
ces ACS a ete fixe comme suit: la remuneration est negociee
entre Ie travailleur et son employeur, en tenant compte a la Fois
des normes obligatoires (legates ou reglementaires) et des con-
ventions propres a 1'employeur concerne; la prime versee par
1'ORBEM est basee sur cette remuneration. Cetle procedure
permet une gestion simple du paiement des primes, une
responsabilisation du secteur associatif et 1'alignement des
remunerations sur celles des autres travailleurs de 1 'association.
Elle ne pouvait toutefois se concevoir sans plafonds d'inter-
vention, la reference adoptee etant en 1'occurrence les baremes
de la fonction publique regionale (actuellement applicables aux
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voor de tussenkomst, werden in dit geval de barema's gebruikt
van het gewestelijk openbaar ambt (die momenteel van toe-
passing zijn op de DAC-ers). Bij facultatieve omzetting wordt
het verschil tussen het toegekende barei-na en dat van het open-
baar ambt ten laste genomen door de werkgever. Dezelfde regel
werd weerhouden in het geval van vervangingen.

2° Ik deel u mede dat de storting van een voorschot gelijk aan een
maandpremie voorzien is in de loop van de eersle maand waarin
gepresteerd wordt, zowel voor de omzettingen van DAC-ers
naar GECO's als voor de vervangingen van DAC-ers door
GECO'S. Deze fbrmule was nodig om de werkgever toe te laten
het einde van de maand af te wachten alvorens de lijst van de
werkelijke rnaandprestaties aan de BGDA over te maken.

TCT). En cas de transformation facultative, la difference enire
Ie bareme octroye et celui de la fonction publique est prise en
charge par 1'employeur. La meme regle a ete retenue en cas de
[•emplacement.

2° Je vous confirme que Ie versement d'une avance equivalentc a
une prime mensuelle est prevu au cours du premier mois dc
prestations, tant pour les transformations de TCT en ACS que
pour les reinplacements de TCT par des ACS. Cetle tbrmule
etait necessaire afin de permettre a 1'employeur d'atlendre la
fin du mois avant de faire parvenir a 1'ORBEM la lisle dcs
prestations mensuelles reelles.

Vraag nr. 298 van dc heer Denis Grimberghs d.d. 4 november
1996 (Fr.):

Voorwudrden om voor een Geco-baan in aanmerking te
kOHlCll.

Kan de minister-voorzitter mededeien aan weike voorwaarden
moet voldaan zijn om volgens de verschillende regelingen voor
een Geco-baan in aanmerking te komen en voor elk van die gevallen
de rechtsgrond preciseren?

In de omzendbrief van 22 oktober 1996 van de BGDA aan de
promotoren van DAC-projecten met betrekking tot de omzetting
van DAC-banen in Geco-banen deelt de directeur-generaal van de
BGDA mede dat de DAC-banen die in Geco-banen worden
omgezet, mogen gaan naar volledig uitkeringsgerechtigde werk-
lozen die in de loop van de twee jaar voorafgaand aan him
indienstneming gedurende minstens een jaar als werkzoekende
waren ingeschreven.

Kan de minister-voorzitter bevestigen dat zulks wel het geval
is voor alle DAC'ers, maar met meer voor de Geco's die niet als
werkzoekende zijn ingeschreven?

Zou er ler zake niet voor meer soepelheid moeten worden
gezorgd, door de periode van tewerkstelling als Geco te beschou-
wen als referentieperiode zodat men voor een andere Geco-baan
in aanmerking komt? Is er immers niet voor een dergelijke opios-
sing gekozen voor de Geco's die in het onderwijs zijn tewerk-
gesteld?

Antwoorcl: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

Voor de programmawet-GECO's heefl de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering een nieuw besluit genomen dat binnenkort
zai worden bekendgemaakt.

De algemene regel die momenteel toegepast wordt voor de
bezetting van een betrekking als Programmawet-GECO, namelijk
volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn en gedurende ten
minste 6 maanden ingeschreven ,geweest zijn als niet-werkende
werkzoekende in de loop van het jaar dat de aanwerving voorafgaat,
werd bevestigd.

Question n° 28 de M. Denis Grinibcrghs du 4 novenibre 1996
(Fr.):

Conditions d'licces iiiix emplois ACS.

Monsieur Ie ministre-president peut-il indiquer quelles sont
les differentes conditions existantes pour acceder a un emploi ACS
selon les differents regimes et indiquer pour chaque cas la base
legate de reference?

Dans la circulaire adressee par 1'Orbem aux promoteurs de
projets TCT Ie 22 octobre 1996 concernant la transformation dcs
postes de travail TCT en regime contractuels subventionnes, Ie
Directeur general de 1'Orbem precise que pour les postes de tra-
vail TCT transformes en ACS, les postes de travail pourront cire
occupes par des chomeurs complets indemnises qui ont ele inscrits
au moins pendant un an comrne demandeurs d'emploi inoccupes
au cours des deux annees qui precedent leur engagement.

Monsieur Ie ministre-president peut-il preciser que tel est bien
Ie cas de tous les travailleurs TCT mais que par centre, ce ne sera
plus Ie cas pour les personnes occupant un poste de travail ACS
qui ne sont pas inscrites comme demandeurs d'emploi?

Ne conviendrait-il pas de permettre plus de souplesse en la
matiere en assimilant la periode d'activite ACS comme periode
de reference permettant Ie cas echeant d'avoir acces a un auire
emploi ACS? Une telle solution n'a t-elle pas etc trouvee dans Ie
domaine des ACS "Enseignants"?

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

Le regime des ACS-loi programme a fait I'objet d'un nouvel
arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale qui
sera public prochainement.

La regle generate prevue actuellement pour 1'occupation d'un
poste ACS-loi programme, a savoir etre chomeur complet indem-
nise et avoir ete inscrit pendant 6 mois au moins comme demandeur
d'emploi inoccupe durant 1'annee qui precede 1'engagement a cle
confirmee.
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Voor de betrekkingen die voortkomen uit de omzetting van
DAC- naar GECO-arbeidsplaatsen, wordt de minimale inschrijving
als niet-werkende werkzoekende op 1 jaar gebracht (wat
overeenkomt met de defmitie van langdurige werkloze zoals zij
gehanteerd wordt door de Europese overheid) in de loop van de
twee jaar die de aanwerving voorafgaan. Het gaat om een.
vermindering met de helft in vergelijking met de huidige vereisten
betrefTende DAC-arbeidsplaatsen (namelijk2jaar inschrijving als
werkzoekende in de loop van de 4 jaar die de aanwerving
voorafgaan).

De tewerkstelling als DAC-er of GECO wordt gelijkgesteld
met een periode van inschrijving als werkzoekende.

Ten slotte kan een werknemer, tewerkgesteld in een DAC-,
IBF- ofGECO-tewerkstellingsprogramiTia een GECO-betrekking
bekomen zonder een nieuwe inschrijving als uitkeringsgerechtigde
volledige werkloze, indien er geen onderbreking is tussen de twee
arbeidscontracten.

Pour les emplois qui resultent de la transformation des postes
de travail TCT en ACS, 1'inscription minimale comme demandeur
d'emploi inoccupe est porte.e a 1 an (ce qui correspond a la
definition de chomeur de longue duree adoptee par les autorites
europeennes) durant les deux annees qui precedent 1'engagement.
II s'agit d'une reduction de moitie par rapport aux exigences
actuelles relatives aux postes TCT (soit 2 ans description comme
demandeur d'emploi durant les 4 annees qui precedent 1'enga-
gement.

L'occupation comme TCT ou ACS est assimilee a une periode
description comme demandeur d'emploi.

Enfin, un travailleur occupe dans un programme d'emploi TCT,
FBI ou ACS peut obtenir un poste d'ACS sans passer par une
reinscription comme chomeur complet indemnise, s'il n'y a pas
d'interruption entre les deux contrats d'emploi.

Vraag nr. 303 van inevrouvv Evelyne Huytebroeck d.d. 8
november 1996 (Fn):

Voorcontracten voor het personeel van liet Lonlvtcusmo.

Ik heb via de pers vernomen dat een zestigtaljonge Brusselaars
nnet de groep ECV (Europese Casinovereniging) een soort van
voorcontract hebben ondertekend. De meeste van die jongeren
komen van de BGDA, die met de ECV een partnershipovereen-
komst heeft gesloten.

Kan de minister mij zeggen:

- wie de opieidingen heeft betaald, de BGDA ofde groep ECV?

- hoeveel die opieiding kost?

- hoe met Bruxelles-Formation is samengewerkt?

- weike follow-up de BGDA die jongeren kan waarborgen als de
groep ECV geen casino mag exploiteren?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

In de zomer van 1996, werd de BGDA door twee ondernemingen
gecontacteerd die zich wensten voor te bereiden op de vestiging
van een casino in Brussel, indien hiervoor de goedkeuring wordt
verleend.

Aangezien de BGDA zich ten dienste stelt van werknemers of
toekomstige werknemers die zich in Brussel willen vestigen, heeft
de Dienst aan deze aanvraag een gunstig gevolg gegeven.

T-service interim, het interimagentschap van de BGDA, heeft
aan deze twee ondernemingen werknemers voorgesteld die een
opieiding hebben genoten en heeft deze hiervoor gefactureerd.

Question n° 303 de Mine Evelyne Huytebroeck du 8 novembre
1996 (Fr.):

La «pre-embauche» tin personnel par Ie Casino Louise.

Je lis dans la presse qu'une soixantaine de jeunes Bruxellois
ont decroche une sorte de «pre-contrat d'embauche» aupres du
groupe CEC (Compagnie Europeenne de Casinos). La plupart des
jeunes viennent via 1'ORBEM, avec qui Ie groupe a instaure un
partenariat.

Le ministre peut-il me dire:

- qui a paye les formations, 1'ORBEM ou le groupe CEC?

- quel a ete le cout de cette formation?

- quelle collaboration a ete instauree avec Braxelles-Formation?

- Si le groupe CEC ne peut exploiter son casino, quel suivi
1'ORBEM peut-il assurer aux jeunes?

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

Au cours de 1'ete 1996,1'ORBEM a ete contacte par deux socie-
tes qui souhaitaient se preparer en vue de 1'implantation d'un ca-
sino a Bruxelles, au cas ou 1'autorisation interviendrait.

Etant donne qu'il appartient a 1'ORBEM de mettre ses compe-
tences au service des employeurs ou futurs employeurs qui veulent
s'etablir a Bruxelles, 1'ORBEM a donn6 une suite favorable a la
demande.

Le T-service interim, agence interimaire de 1'ORBEM, a mis a
la disposition de ces deux societes des travailleurs qui ont ete
formes par leurs formateurs et les a facture pour la mise a disposi-
tion de personnel.
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Vraag nr. 306 van de heer Michiel Vandenbussche d.d. 8
november 1996 (N.):

Schorsing van Brusselse ititkeringsgerechtlgde volledig
werklozen en hot effect Op lie Brusselse OCMW's.

De werkloosheidsreglementering voorziet diverse mogelijk-
heden (art. 80, niet nakomen van begeleidingsovereenkomst, zwart
werk,...) tot schorsing van volledig uitkeringsgerechtigde werk-
lozen van het recht op uitkering.

Kan de minister-voorzitter inij meedelen hoeveel volledige
uitkeringsgerechtigde werklozen, ingeschreven bij de BGDA, door
een dergelijke schorsingsmaatregel getroffen zijn tijdens dejaren
1994, 1995 en 1996? Over hoeveel vrouwen, respectievelijk man-
nen gaat het? Tot weike leeftijdscategorie behoren zij? Wat is hun
scholingsgraad? Wat is de reden van de schorsing? Hoeveel van
deze mensen komen na hun schorsing bij het OCMW terecht voor
verdere hulp?

Voorziet de iTiinister-voorzitter maatregelen opdat het aantal
schorsingen van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen tot een
minimum zou kunnen beperkt worden?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

Zoals het geacht lid weet, valt de werkloosheid onder de
bevoegdheid van de federale overheid.

Het is voor ons dus onmogelijk om hierop een antwoord te
geven.

Question n° 306 de M. Michiel Vandenbussche du 8 novembre
1996 (N.):

Suspension de chomeurs complets indemiiises hriixellois et
consequences qiii en rcsultent pour les CPAS bruxcllols.

La reglementation sur Ie chomage prevoit plusieurs possibililes
(art. 80, non-respect d'une convention d'accompagnement, travail
au noir,...) debouchant sur la suspension du droit aux allocations
dcs chomeurs complets indemnises.

Le ministre-president peut-il me communique!- Ie nombre de
chomeurs complets indemnises inscrits a 1'ORBEM qui out ute
touches par une telle mesure au cours des annees 1994, 1995 et
1996? Quel est le nombre de femmes et d'hommes concerncs?
Dans quelle tranche d'age se trouvent-ils? Quel est leur niveau de
formation? Quelle est la raison de la suspension? Combien d'enire
eux viennent-ils chercher de 1'aide au CPAS apres leur suspen-
sion?

Le ministre-president envisage-t-il de prendre des mesures pnur
limiter a un minimum le iiombre de suspensions de chomeurs
complets indemnises?

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

Comme 1'honorable membre le sait, le chOmage est une matiere
qui releve du pouvoir federal.

II nous est done impossible de pouvoir repondre a cette ques-
tion du point de vue du chomage.

Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

Vraag nr. 106 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 15
oktober 1996 (N.):

Hulp van het Brussels Gewesf aan de Palestijnen, inwnder-
heid ter bevordering van de franco fame.

In het tijdschrifl Brussels Today van September 1996 kan men
op p. 30 van de Palestijnse vertegenwoordiger in Brussel, Chawki
Armali, het volgende vernemen:

«Ik moet zeggen dat wij de francofonie rneer willen aanmoe-
digen. De Franse cultuur is bijzonder rijk en de Franse taal is dat
ook. Het Brussels Gewest beloofde me overigens ,op dat gebied te
helpen».

Kan de minister mij meedelen waaruit deze hulp van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest concreet ter bevordering van de franco-
fonie in Palestina bestaat?

Hoeveel werd of wordt daartoe uitgetrokken, en op weike
begrotingspost(en) staat dit geboekt?

Ministre de 1'Economie, des Finances,
du Budget, de 1'Energie et
des Relations exterieures

Question n° 106 de M. Dominiek Lootens-Stael du 15 octobre
1996 (N.):

Aide de la Region briixellolse aiix Palestinians, en purtlculier
en vue de promoiivoir la ftancoplwnie.

Dans le magazine Brussels Today de septembre 1996 (page
30), M. Chawki Armali, representant palestinien a Bruxelles, nous
apprend ce qui suit:

«II faut dire que nous cherchons a promouvoir davantage la
francophonie. La culture franyaise est particulierement riche el le
francais est une langue d'ouverture. J'ai d'ailleurs recu des pro-
messes de la Region bruxelloise pour nous aider dans ce domaiiu'.»

Le ministre peut-il me dire en quoi consiste concretement cette
aide de la Region de Bruxelles-Capitale visant a promouvoir la
francophonie?

Quelles sommes y ont-elles ete ou y sont-elles affectees el a
quel(s) poste(s) budge taire(s) sont-elles imputees?
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Werd tijdens de contacten iTiet de heer Armali ook duidelijk
gemaakt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een tweetalig
gewest is?

Weike maatregelen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
genomen om de Nederlandse cultuur in Palestina de nodige uit-
straling te geven?

Hoeveel \verd of wordt daartoe uitgetrokken, en op vveike
begrotingspost(en) staat dit geboekt?

Antwoord: Het geachle lid verwijst in zijn vraag naar uitspraken
van algemeen afgevaardigde van Palestina in Brussel, de heer
Chawki Armali, in het septembernumiTier van het blad "Brussels
Today".

In dit interview zegt de heer Armali dat hij "de franeofonie in
Palestina wil aanmoedigen" en dat "het Brusselse Gewest hem
beloofde op dat gebied te helpen".

Als minister van EKterne Betrekkingen wens ik klaar en dui-
delijk te stellen dat noch ikzelf, noch de Brusselse Regering van
plan is de franeofonie in Palestina te ondersteunen. Daarvoor zijn
dus geen middelen uitgetrokken. Evenmin zijn er plannen om de
Nederlandse Cultuur in Palestina te propageren.

Ik wens het geachte lid erop te wijzen dat de geihterviewde
verantwoordelijk is voor zijn uitspraken en in laatste instantie ook
de verantwoordelijke uitgever van "Brussels Today".

Lors des contacts avec M. Armali, lui a-t-on indique clairement
que la Region de BruxelIes-Capitale est une Region bilingue?

Quelles mesures la Region de BruxelIes-Capitale a-t-elle prises
pour assurer a la culture neerlandaise en Palestine Ie rayonnement
necessaire?

Quelles sommes y ont-elles ete ou y sont-elles afl'ectees et a
quel(s) poste(s) budgetaire(s) sont-elles imputees?

Reponse: L'honorable membre refere dans sa question a des
declarations du representant general de la Palestine a Bruxelles,
monsieur Chawki Armali, parues dans 1'edition de septembre du
magazine «Brussels Today».

Dans 1'entrevue en question, monsieur Armali dit qu'ii veut
«promouvoir davantage la francophonie en Palestine» et «qu'il a
d'ailleurs re^u des promesses de la Region bruxelloise pour 1'aider
dans ce domaine».

En tant que ministre des Relation exterieures, je tiens a declarer
de maniere explicite que ni moi-meme, ni Ie Gouvernement bruxel-
lois n'envisagent de soutenir la francophonie en Palestine. On n'a
d'ailleurs pas prevu de moyens a cet effet, pas plus qu'il n'existe
de programme pour promouvoir la culture flamande en Palestine.

Je tiens a attirer 1'attention de 1'honorable membre sur Ie fait
que c'est la personne interviewee qui est responsable de ses
declarations et, en dernier lieu, 1'editeur responsable de «Brus-
sels Today».

Vraag nr. 107 van de heer Denis Grimberghs d.d. 18 oktober
1996 (Fr.):

Ovemume van de verplichtingen die voortvloelen nit de door
de provincieraad tiiingenoinen verordemngen die betrekking
hebben op aangelegenheden die mi tot de bevoegdheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

Graag ontving ik, voor elk van de aangelegenheden die tot uw
bevoegdheid behoren, de lijst van de verordeningen die de provin-
cieraad voor de spliting van de provincie Brabant heeft aange-
nomen.

Zou u me voor elk van die verordeningen kunnen mededelen
weike kredieten in de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zijn ingeschreven voor de uitvoering ervan? Kan u mij
tevens de lijst bezorgen van de instellingen die subsidies genieten
of mij zeggen hoeveel personen met toepassing van die verordening
een fmanciele bijdrage ontvangen?

Antwoord:

I. Financien en Begroting

Wat de financiele en begrotingsmaterie betreft, herinner ik het
achtbare raadslid eraan dat de overdracht van de fiscale bevoegd-
heden van de Provincie naar het Gewest geregeld werd door twee
teksten:

Question 11° 107 de M. Denis Grimberghs du 18 octobre 1996
(Fr.):

Reprise des obligations deconlant des reglements udoptes pur
Ie conseil provincial qui ant fait I'objet d'un transfer! de com-
petences a la Region Bruxelloise.

Dans chacune des competences que vous gerez, j'aimerais
connate la liste des reglements adoptes par Ie conseil provincial
du Brabant qui existaient avant la dissolution de la province.

Pour chaque reglement, j'aimerais connaltre les credits qui figu-
rent au budget de la Region bruxelloise en vue de son application
et la liste des organismes beneficiant de subventions ou Ie nombre
de personnes recevant une intervention financiere en application
de ce reglement.

Reponse:

1. Finances et Budget

En cc qui concerne la matiere financiere et budgetaire, je rap-
pelle a 1'honorable membre que deux textes ont regle Ie transfert
des competences fiscales de la Province vers la Region:
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a) de ordonnantie van 22 december 1994 (Belgisch Staatsblad
van 11 februari 1995) betreffende de overname van de provin-
ciale fiscaliteit heeft de overdracht geregeld van zeven provin-
ciale belastingen. Werden niet overgenomen de belasting met
betrekking tot de afgifte van eenjachtverlofen de belasting op
de plezierbootjes en op de bromfietsen;

b) de verordening van 22 december 1994 (Belgisch Staatsblad
van 7 februari 1995) heeft. de 484 opcentiemen op de onroerende
voorheffing overgedragen van de Provincie naar de Agglo-
meratie.

Op gebied van begroting en boekhouding heeft het samen-
werkingsakkoord van 30 mei 1994 {Belgisch Staatsblad van 17
juni 1994) verrichtingen geregeld voor de overdracht van de nog
beschikbare middelen en van de te vereftenen uitgaven.

Prograinma 8 van afdeling 10, dat in de oorspronkelijke
begroting van 1996 vermeld staat, zai u toelaten dejaarlijkse kost-
prijs te ramen van de overname van de lopende boekhouding.

II. Economic

Het Bestuur Economic en Werkgelegenheid en meer bepaald
de dienst KMO's van dit Bestuur heeft de uitvoering van een door
de Brabantse Provincieraad op 24 oktober 1980 aangenomen
reglei-nent op zich genomen.

Dit reglement heeft betrekking op de toekenning van subsidies
aan Brabantse kleine en middelgrote ondernemingen..

In 1995 werd een vastleggingskrediet van 150.000 BEF inge-
schreven in het budget (vastlegging nr. 95/10.028). Op deze vast-
legging zijn er in 1995 diverse betalingen gedaan voor een totaal
bedragvan 103.862BEF. In 1996 zijn nog andere betalingen lopen-
de op de vastlegging 1995 en dit voor een bedrag van 44.648 BEF.

Naar aanleiding van het ontvangen van nieuwe dossiers die
genieten van de door bovengenoemd Provinciaal Reglement voor-
ziene hulp, werd een nieuwe vastlegging opgemaakt in 1996 voor
een bedragvan 94.833 BEF (vastlegging nr. 96/10.283). De ordon-
nancering voor dit bedrag van 94.833 BEF is aan de gang.

De begunstigden van deze hulp, d.w.z. Brusselse KMO's, zijn
21 in aantal.

a) 1'ordonnance du 22 decembre 1994 (Moniteiir beige du 1 1
fevrier 1995) relative a la reprise de la fiscalite provinciale a
regle Ie transfert de sept taxes provinciales. Ont ete abandonnees
les taxes relatives a la delivrance du permis de chasse et celle
sur les canots de plaisance et les cyclomoteurs;

b) Ie reglement du 22 decembre 1994 (Moniteiir beige du 7 fevrier
1995) a transfere de la Province a 1'Agglomeration les 484
centimes additionnels au precompte immobilier.

Sur Ie plan budgetaire et comptable, 1'accord de cooperation
du 30 mai 1994 (Moniteiir beige du 17juin 1994) a regle les ope-
rations de transfert des moyens encore disponibles et des depeni>es
a liquider.

Le programme 8 de la division 10 figurant au budget initial
1996 vous permet d'estimerle cottt annuel de la reprise de 1'encours
comptable.

II. Economic

L'Administration de I'Economie et de 1'Emploi et plus precise-
ment le Service PME de cette Administration a repris a sa charge
1'execution d'un reglement adopte par le Conseil Provincial du
Brabant le 24 octobre 1980.

Ce reglement concerne 1'octroi de subsides aux petites et
moyennes entreprises brabanconnes.

En 1995, un credit d'engagement de 150.000 F a ete inscrit au
budget (engagement n° 95/10.028). Plusieurs paiements ont ete
fails en 1995 sur cet engagement a concurrence de 103.862 F. En
1996 d'autres paiements sont en cours d'execution sur 1'engagc-
ment 1995 a concurrence de 44.468 F.

Suite a la reception de nouveaux dossiers beneficiant des aides
prevues par le Reglement provincial dont question plus haul, un
nouvel engagement a ete etabli en 1996 pour un montant de
94.833 F (engagement n° 96/10.283). L'ordonnancement pour ce
montant de 94.833 F est en cours d'execution.

Les beneficiaires de ces aides, c'est-a-dire des PME bruxcl-
loises, sont au hombre de 21.

Vraag nr. 108 van mevr. Brigitte Grouwels d.tl. 30 oktober
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheld van bestuur (arti-
Icel 4).

Artikel 4 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat iedere gewestelijke administratieve overheid
een document uitgeeft met de beschrijving van haar bevoegdheden
en haar werkwijze en het ter beschikking stelt van eenieder die
erom vraagt.

1. Gelieve mee te delen weike gewestelijke administratieve over-
heden die onder uw bevoegdheid vallen wel/niet een dergelijk
document ter beschikking van de burger hebben?

Question 11° 108 de Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1996
(N.):

Ordonnance relative f i la publlcite dans I 1 administration (ar-
ticle 4).

L'article 4 de 1'ordonnance relative a la publicite de 1'admi-
nistration prevoit que chaque autorite administrative regionale
publie et tient a. disposition de toute personne qui le demande, un
document decrivant ses competences et 1'organisation de son
fonctionnement.

1. Veuillez me communiquer la liste des autorites administratives
regionales qui relevent de votre competence et qui tiennent un
tel document a la disposition du citoyen, et de celles qui lie le
font pas.
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2. Heeft U er bezwaar tegen dat deze dokumenten bezorgd worden
aan de griffie van de BHR?

3. Gelieve telkens te vermelden hoeveel de eventueel aangere-
kende vergoedingen voor het hogergenoemde dokument bedra-
gen (artikel 4, tweede lid van de ordonnantie).

Antwoord: In antwoord op haar vraag deel ik het geachte lid
mede dat een VADEMECUM bestaande uit een gedetailleerde
omschrijving van de structuren en de bevoegdheden van het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in april 1994
werd gepubliceerd. In dit document worden de samenstelling en
de opdrachten van alle diensten gedetailleerd beschreven.

Elkeen kan dit VADEMECUM verkrijgen op de wijze voorzien
in de ordonnantie van 30 maart 1996 betrefTende de openbaarheid
van bestuur. De kostprijs van dit VADEMECUM bedraagt 1215
BEF.

Wat in het bijzonder de departementen ben-eft die onder mijn
bevoegdheid ressorteren, hebben sommige diensten van het Bestuur
Economic en Werkgelegenheid, meer bepaald de Diensten
Economische Expansie, Buitenlandse Investeringen, de Dienst
KMO's, evenals de Dienst Onderzoek en Innovatie een reeks bro-
chures in omioop gebracht die voornamelijk bestemd zijn voor de
ondemeniingen. Deze brochures zijn gratis en verkrijgbaar in het
Nederlands, Frans en Engels. Een exemplaar van het VADE-
MECUM alsmede de brochures verspreid door de bovenvermelde
diensten zijn voor raadpleging ter beschikking op de Griffie van
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

2. Voyez-vous un inconvenient a ce que ces documents soient
transmis au greffe du CRB?

3. Veuillez mentionner chaque fois Ie montant des retributions
eventuellement reclamees pour Ie document mentionne plus
haul (article 4, deuxieme alinea de 1'ordonnance).

Reponse: En reponse a sa question, j ' informe I'honorable
membre qu'un VADE-MECUM decrivant en detail les structures
et les competences du ministere de la Region de Bruxelles-Capitale
a ete publie en avril 1994. Ce document decrit de lacon detaillee
la composition et les missions de chaque service du Ministere.

Chacun peut se procurer ce VADE-MECUM selon les modalites
prevues dans 1'ordonnance du 30 mars 1995 relative a la publicite
de 1'administration. Le prix coutant du VADE-MECUM est de
1.215 francs,

En ce qui concerne plus particulierement les departements rele-
vant de mes competences, certains services de 1'administration de
1'Econoniie et de I'Emploi, notamment 1'Expansion economique,
les Investissements etrangers, le Service des petites et moyennes
entreprises, ainsi que la Recherche et 1'Innovation, out difl'use
une serie de brochures d'information destinees principalement aux
entreprises. Ces brochures sont gratuites et disponibles en fran9ais,
en neerlandais et en anglais. Un exemplaire du VADE-MECUM,
ainsi que des brochures diffusees par les services sont disponibles
au Greffe du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale pour
consultation.

Vraag nr. 109 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 4 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 5).

Artikel 5 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat eike briefwisseling uitgaande van een gewes-
telijke administratieve overheid de naam, de voornaam, de hoe-
danigheid, het administratief adres en het telefoonnummer ver-
meldt van diegene die meer inlichtingen over het dossier kan
verstrekken.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden is dit wel
en bij weike administratieve overheden die onder Uw bevoegd-
heid vallen, is dit niet het geval?

2. Zijn er terzake instrukties gegeven en wanneer?

3. Past U dezelfde regels toe op Uw kabinet?

Antwoord: Bij de inwerkingtreding van de ordonnantie werden
aan alle diensthoofden instructies gegeven om toe te zien dat elk
personeelslid telkens zijn naam en telefoonnummer zou vermelden
in geval van briefwisseling.

Het administratief adres van het personeelslid wordt boven- of
onderaan het briefpapier van het Ministerie vermeld. Een model
van eenvormig briefpapier voor alle departementen is thans in de
maak.

Question n° 109 de Mme Brigitte Grouwels du 4 novembre
1996 (N.):

Ordonnancc relative I'l la publicite de I'administration (arti-
cle 5).

L'article 5 de 1'ordonnance relative a la publicite de 1'admi-
nistration prevoit que toute correspondance emanant d'une autorite
administrative regionale indique le nom, le prenom, la qualite,
1'adresse administrative et le numero de telephone de la personne
en mesure de fburnir de plus amples informations sur le dossier.

1. Pour quelles autorites regionales qui relevant de votre compe-
tence est-ce ou n'est-ce pas le cas?

2. A-t-on donne des instructions a cet egard et si oui, a quelle
date?

3. Appliquez-vous les memes regles dans votre cabinet?

Reponse: Des 1'entree en vigueur de 1'ordonnance, des instruc-
tions ont ete donnees aux chefs de service afin qu'ils s'assurent
que chaque agent mentionne dans toute correspondance son nom
et numero de telephone.

En ce qui concerne 1'adresse administrative de 1'agent, elle esl
indiquee soit dans 1'en-tete, soil dans la cartouche du papier a
lettres imprime par le ministere. Un modele type de papier a lettres
utilise par tous les departements du ministere est en cours de
realisation.
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Daarnaast heeft het iTiinisterie binnen sommige depanementen
een receptiedienst opgericht ten behoeve van het publiek, dit met
het oog op een betere toegankelijkheid en beschikbaarheid van de
gewestelijke administratie. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de
dienst Belastingen en Ontvangsteri (Bestuur Begroting en Finan-
cien) waar een receptiedienst en een telefonische antwoorddienst
werden opgericht die de belastingplichtigen de mogelijkheid bieden
rechtstreeks in contact te komen met de ambtenaren die hun dos-
siers beheren.

Wat mijn kabinet betl-eft, geldt dat mijn medewerkers altijd
kunnen worden geTdentificeerd.

Par ailleurs. Ie ministere, dans un souci de plus grande acces-
sibilite et de disponibilite de 1'Administration regionale, a mis en
place dans certains de ses departements un service d'accueil du
public. Tel est Ie cas par exemple au service des Taxes el Recettes
(Administration des Finances et du Budget) ou un service d 'accucil
et un service «telephonie» ont ete crees permettant aux contri-
buables d'entrer directement en contact avec Ie fonctionnaire charge
de leur dossier.

En ce qui concerne mon cabinet, mes collaborateurs sont
toujours identifiables.

Vraag nr. 112 van de heer Sven Gatz d.d. 8 november 1996
(N.):

Beeltlvorming van het Hoofdstedelijk Gewest bij de Inter-
nationale puhlieke opiit'te.

Onlangs las ik enkele artikelen in het tijdschrifi «Wallonie/
Bruxelles» (September 1996, nr. 57), een uitgave van de Franse
gemeenschap van Belgie en het Waals Gewest die internationaal
verspreid wordt. De artikels waarover ik het hier heb zijn het
editoriaal «Plus qu'un symbole», «Capita!e et francophone, voila
Bruxelles», «Wallonie-Bruxelles-Peripherie: des solidarites en
devenir» en «19 chiffres qui n'ont rien a voir...».

De meeste van deze artikelen staan vol goedkope uitlatingen,
provocerende argumenteringen'en tendentieuse interpretaties.
Bovendien wordt de taalgrens van 1963 miskend doordat Brussel
bij Wallonie gevoegd wordt. Waar ik me echter het meest aan
erger is het feil dat de auteur(s) (?) de geschiedenis gebruiken om
hedendaagse stellingen en acties te onderbouwen.

Het dieptepunt van dergelijke dubieuse geschiedschrijving
wordt bereikt in het artikel «Capitale et francophone, voila Bruxel-
les». De auteur schrikt er niet voor terug toestanden uit het verleden
schaamteloos te interpreteren vanuit de hedendaagse Vlaams /
Waals / Brusselse indeling van Belgie. Dit is de geschiedenis zoda-
nig interpreteren dat ze als argument geldt voor een hedendaags
politick discours.

Laat me mijn standpunt verduidelijken. Ik ben tegen het feit
dat politci, journalisten en andere burgers trachten de geschiedenis
te recupereren voor eigen winkel. Ik sta dan ook kritisch t.o.v.
Vlaniingen die de geschiedenis in die zin willen interpreteren.
Meer concreet tot deze publikatie had ik graag van de minister,
bevoegd voor Externe Betrekkingen, vernomen hoe het komt dat
het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ettelijke malen
wordt opgevoerd in deze uitgave? Is de regering misschien akkoord
met de inhoud van deze publikatie? Is er voorafgaandelijk contact
geweest tussen de COCOF en/of de Franstalige gemeenschap met
de regering van het Hoofstedelijk Gewest over deze uitgave? Kan
de regering iets doen tegen de bedenkelijke wijze waarop hier
over ons Hoofdstedelijk Gewest wordt bericht? Zai de Hoofdste-
delijke Regering deze zaak bespreken op het overlegcomite?

Antwoord: Regelmatig verschijnen ei- in allerlei publikaties,
waaronder deze van de diverse gewesten en gemeenschappen van
ons land, artikels over Brussel.

Question n0 112 de M. Sven Gatz du 8 novembre 1996 (N.):

Image de la Region de Bruxelles-CiipitnIe dims 1'opinion
piiblique internatlonale.

J'ai lu recemment quelques articles de la revue «Wallonie/
Bruxelles» (septembre 1996, n°57), editee par la Communaulii
francaise de Belgique et la Region wallonne et diffusee interna-
tionalement. Les articles en question sont 1'editorial «Plus qu'un
symbole», «Capitale et francophone, voila Bruxelles», «Wa!lonie-
Bruxelles-Peripherie : des solidarites en devenir» et «19 chiffres
qui n'ont rien a voir...».

La plupart de ces articles regorgent d'assertions faciles, d'arg.u-
mentations provocatrices et d'interpretations tendancieuses. En
outre, la frontiere linguistique de 1963 y est ignoree: Bruxelles
est annexee a la Wallonie. Mais ce qui m'irrite Ie plus, c'est que
1'auteur (les auteurs) utilise(nt) 1'histoire pour soutenir des posi-
tions et des actions actuelles.

L'article «Capitale et francophone, voila Bruxelles» constiluc
Ie summun de cette reecriture douteuse de 1'histoire. L'auteur ne
craint pas d'interpreter, sans gene aucune, des situations passees
au depart de la division actuelle de la Belgique entre Wallons,
Flamands et Bruxellois. II interprete 1'histoire pour qu'elle serve
a etayer un discours politique d'aujourd'hui.

Permettez-moi de clarifier mon point de vue. Je m'oppose a ce
que des hommes politiques, des journalistes et d'autres citoycns
essayent de recuperer 1'histoire a leur profit. Des lors.je suis cri-
tique a 1'egard des Flamands qui veulent interpreter 1'histoire en
ce sens. Pour en revenir plus concretement a cette publication, je
souhaiterais que Ie ministre des Relations exterieures in'expliquc
comment il se fait que Ie logo de la Region de Bruxelles-Capitale
y apparaisse a plusieurs reprises? Le gouvernement serail-il
d'accord avec le contenu de cette publication? Y a-t-il eu des con-
tacts prealables a ce propos entre la COCOF et/ou la Communaute
francaise et le gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale?
Le gouvernement peut-il empecher que notre Region bruxelloise
soit presentee de facon douteuse a 1'etranger? Le gouverneincnl
bruxellois discutera-t-il de ce probleme au comite de concertation?

Reponse: Dans des publications diverses, dont celles des
differentes Regions et Communautes de notre pays, des articles
sont regulierement consacres a Bruxelles.
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Vaak gaat net hier om een ingekleurde voorstelling van ons
gewest en worden wel eens argumenten gebruikt die niet altijd
even exact zijn. Uiteraard wordt de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering hierover vooraf niet geraadpleegd, laat staan ingelicht.
In zoverre echter de algemene teneur van deze artikels aanvaardbaar
is en geen negatief beeld van Brussel wordt opgehangen, is de
houding van de Regering steeds geweest om hieromtrent achteraf
geen polemiek te ontketenen.

Voor wat onderhavige publikatie betreft, uitgegeven door de
Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, kan ik het geacht lid
melden dat ik laat onderzoeken of en wie toelating zou hebben
gegeven voor het gebruik van de logo van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Tegen de met de grondwet strijdige kaart, waarbij Brussel aan
Wallonie wordt gehecht, werd reeds gereageerd. De heer Grate,
minister van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeen-
schapsregering en van de Waalse Regering, heeft laten weten dat
hieraan in de toekomst zai worden verholpen.

II s'agit souvent d'une presentation partiale de notre Region et
on utilise parfois des arguments qui ne sont pas tout a fait exacts.
Le gouvernement de la Region de Bruxelles n'est evidemment
pas consulte, voire informe au prealable. La position du gouver-
nement a toujours ete de ne pas y consacrer de polemiques par
la suite, dans la mesure ou la teneur generate de ces articles
soil acceptable et que 1'on ne donne pas une image negative de
Bruxelles.

En ce qui concerne la publication en question qui est editee par
la Communaute francaise et la Region wallonne, j'ai 1'honneur de
faire savoir & 1'honorable membre que je fais examiner si et qui a
autorise 1'utilisation du logo de la Region de Bruxelles-Capitale.

La carte contraire a la Constitution, ou Bruxelles est annexee a
la Wallonie, a deja fait 1'objet de reactions. Monsieur Grate,
ministre des Relations internationales du gouvernement de la
Communaute francaise et du gouvernement wallon a fait savoir
qu'il y sera remedie dans le futur.

Vraag nr. 118 van de heer Guy Vanhengel (l.d. 21 november
1996 (N.):

Officiate reizen van de minister.

Aansluitend op de schriftelijke vragen die ik omtrent de officiele
reizen van de minister tijdens het voorbije parlementaire zittings-
jaar heb gesteld, wens ik van de minister te vememen aan weike
officiele buitenlandse zendingen hij sinds 6juni 1996 heeft deel-
genomen.

Graag had ik voor elk bezoek vernomen (1) wat de doelstelling
ei-van was, (2) hoeveel kabinetsleden de minister hebben begeleid
en in weike hoedanigheid, (3) of de reis en/of het verblijf van
bepaalde journalisten bekostigd werd door het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, (4) hoeveel eike reis uiteindelijk in zijn geheel
heeft gekost (5) en vooral wat de concrete resultaten zijn van elk
van de reizen.

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat ik
naast mijn officieel bezoek aan Moskou (zie antwoord op uw vraag
nr. 75) geen enkel ander officieel bezoek heb afgelegd sedert 6
juni 1996.

Question n° 118 de M. Guy Vanhengel (In 21 novembre 1996
(N.):

Voyages qfficiels du ministre.

Suite aux questions ecrites que j'ai posees au ministre au cours
de la session parlementaire precedente sur ses voyages officiels,
je souhaiterais savoir a quelles missions officielles il a participe a
1'etranger depuis le 6juin 1996.

J'aurais aime savoir pour chacune de ces visites (1) quel etait
le but de la visite, (2) combien de membres de cabinet ont accom-
pagne le ministre, et a quel litre, (3) si le voyage et/ou le sejour de
certainsjournalistes a ete pris en charge par la Region de Bruxelles-
Capitale, (4) combien chacun des voyages a coute au total en defi-
nitive et surtout (5) quels ont ete les resultats concrets de chacun
des voyages?

Reponse: J'ai 1 'honneur de communique!- a 1 'honorable membre
que mis a part ma visite officielle a Moscou (voir ma reponse a
votre question n° 75) je n'ai plus effectue d'autres visites officielles
depuis le 6juin 1996.

Vraag nr. 122 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 26
november 1996 (F.):

Elkfuir overltippende belastingeii.

De belastingplichtingen van het Gewest dienen soms op twee
niveaus dezelfde belasting te betalen, met name op gewestelijk en
op gemeentelijk niveau. Het Gewest heeft ongetwijfeld voor een
vereenvoudiging gezorgd door het afschaffen van de gewestelijke
belasting op de drijfkracht, die eveneens in een groot aantal
gemeenten wordt gei'nd. Er zijn echter nog steeds andere belas-
tingen die elkaar overlappen, zoals bijvoorbeeld de kantoor-
belasting en de belasting op de leegstand.

Question n° 122 de M. Francois Roelants du Vivier du 26
novembre 1996 (Fr.):

Taxes conciirrentes.

Les contribuables de la Region sont parfois amenes a devoir
acquitter la meme taxe a deux niveaux: regional et communal. En
supprimant la taxe regionale sur la force motrice, egalement percue
dans un grand nombre de communes, la Region a sans doute fait
ceuvre de simplification. Toutefois, il subsiste d'autres taxes
concurrentes comme, par exemple, la taxe sur les bureaux et la
taxe sur les immeubles abandonnes.
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Kan de heer minister mij mededelen wat de benaming is van
elk van die overlappende belastingen en wat het tariefervan is in
het Gewest en in de gemeenten waar zij worden geheven?

Kan de minister mij tevens mededelen ofer naast de afschaffing
van de belasting op de drijfkracht nog andere rational isaties
gepland zijn?

Antwoord: Ik wijs het geachte raadslid er op dat de vraag
betreffende de gegevens van de gemeenten kennelijk behoort tot
de bevoegdheden van de minister die belast is met het toezicht op
de gemeenten, in casu de minister-voorzitter.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heft geen specifieke belas-
ting op kantoren.

Een ordonnantie tot invoering van een gewestbelasting op de
leegstand is in de maak. De onderscheiden gemeentelijke regle-
menten inzake leegstandsbelasting vertonen onderling wezenlijke
verschillen. Zonder afbreuk te doen aan de gemeentelijke autono-
mie inzake fiscaliteit, laat een gewestelijke leegstandsbelasting
toe een meer coherent en efficienter systeem in te voeren, via de
mogelijkheid van gemeentelijke opcentiemen op de gewestbe-
lasting. Hierbij kunnen de gemeenten verschillen blijven inbouwen
inzake tarieven en vrijstellingen.

Volgende gewestelijke belastingen, voorzien bij ordonnantie
van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale
fiscaliteit (Belgisch Staatsblad 11 februari 1995), komen onder
verschillende vormen ook voor in bepaalde gemeenten:

- belasting op de bank- en fmancieringsinstellingen en de bank-
automaten (deze belasting wordt vastgesteld op 30.000 Befper
instelling, resp. op 10.000 Befper automaat en is verschuldigd
voor het gehele belastingjaar, ongeacht de duur van opening of
sluiting van de instelling, resp. de installatie van het apparaat);

belasting op de aanplakborden (het bedrag van deze belasting
is voor elk bord afzonderlijk vastgesteld op 2 Befper dm2; voor
mobiele panelen wordt ze forfaitair vastgesteld op 12.000 Bef;
zij is verschuldigd voor het gehele belastingjaar);

- belasting op de verdeelapparaten van vioeibare ofgasvormige
motorbrandstoffen (deze belasting beloopt 1.500 Befper vaste
pomp, 300 Bef per beweegbare pomp en 5.000 Bef per vol-
automatische pomp; zij is slechts verschuldigd voor de helft
indien het gebruik van het apparaat een aanvang neemt in het
tweede semester).

Al deze belastingen werden vanaf1995 door het Gewest over-
genomen van de gewezen Provincie Brabant. Difgeldt eveneens
voor de belasting op de motorkracht. Deze laatste belasting zou
worden afgeschafl vanaf het aanslagjaar 1997 omdat ze zeer tech-
nisch is en zowel de bedrijven als de fiscale administratie belast
met de invordering voor problemen stelt. De afschaffing ervan
kadert in de ondersteuning van de concurrentiekracht van de
Brusselse bedrijven.

De overige ex-provinciale belastingen zijn technisch minder
complex. In de huidige context ontbreekt de budgettaire ruimte
om ze afte schaffen.

Monsieur Ie ministre peut-il me faire connaltre 1'intitule de
chacune de ces taxes concurrentes, ainsi que Ie taux d'imposition
pratique au niveau de la Region et des Communes ou ces taxes
sont d'application?

Par ailleurs, Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir si,
dans la foulee de la suppression de la taxe sur la force motrice,
d'autres rationalisations ont ete prevues?

R&ponse: J'attire 1'attention de 1'honorable menibre sur Ie fait
que la question afferente aux donnees des communes releve de la
competence du ministre qui a la tutelle sur les communes dans ses
attributions, c'est-a-dire Ie ministre-president.

La Region de Bruxelles-Capitale ne percoit pas de taxe speci-
fique sur ]es bureaux.

Line ordonnance instaurant une taxe regionale sur I'inoccupation
est en elaboration. Les differents reglements communaux contien-
nent des differences essentielles. Sans porter prejudice a 1'auto-
nomie fiscale des communes, une taxe regionale sur I'inoccupation
perniet d'instaurer un systeme plus coherent et plus efficace. En
effet, les communes auront la possibility de percevoir des cen-
times additionnels sur la taxe regionale, tout en continuant d'y
apporter des differences au niveau des tarifs et des exemptions.

Les taxes regionales suivantes, prevues par 1'ordonnance du
22 decembre 1994 relative a la reprise de la fiscalite provinciale
(Moniteiir beige du 11 fevrier 1995), existent egalement sous difle-
rentes formes dans certaines communes:

- taxe sur les etablissements bancaires et financiers et les distri-
buteurs automatiques de billets (la taxe est fixee a 30.000 francs
par etablissement, resp. a 10.000 francs par distributeur aulo-
matique; elle est due pour toute la duree de 1'exercice, quel
que soil Ie moment de I'ouverture ou de la fermeture de 1'ela-
blissement, resp. de 1'installation de 1'appareil);

- taxe sur les panneaux d'affichage (Ie taux de cette taxe est
fixe, pour chaque panneau pris separement, a 2 francs Ie dnr;
pour les panneaux mobiles la taxe est fixee forfaitairemeni a
12.000 francs par an; elle est due pour toute la durec dc
1'exercice);

- taxe sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou
gazeux (la taxe s'eleve a 1.500 francs pour une pompe fixe, a
300 francs pour une pompe mobile et a 5.000 francs pour une
pompe entierement automatique; elle n'est due que pour la
moitie si 1'utilisation de 1'appareil ne commence qu'Ei partir
du deuxieme semestre).

Toutes ces taxes ont ete reprises par la Region de la definite
province du Brabant et ce a partir de 1995. Ceci est egalemeni Ie
cas pour la taxe sur la force motrice. Cette derniere taxe devrait
etre supprimee a partir de 1'exercice 1997 puisqu'il s'agit d'une
taxe tres technique posant des problemes aussi bien aux entreprises
qu'a 1'administration fiscale chargee de sa perception. Sa sup-
pression s'inscrit dans Ie soutien de lacompetitivite des entreprises
bruxelloises.

Les autres taxes ex-provinciales sont techniquenient rnoins
complexes. Dans Ie contexte actuel, la marge de manoeuvre budge-
taire pour les supprimer fait defaut.
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Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 158 van de heer Philippe Debry d.d. 24 September
1996 (Fr.):

Omiertekening door een andere ambteniiiir dan de gemach-
tigde Hinbtenaur.

De organieke ordonnantie bepaalt dat sommige handelingen in
de stedebouwkundige procedures ter afgifte van attesten en
vergunningen door de gemachtigde ambtenaar moeten worden
voltrokken (zie met name de artikelen 110, 116, 118, 120, 125,
128, 139 en 142).

Graag vemam ik van de minister in weike mate de gemachtigde
amblenaar een andere ambtenaar opdracht tot ondertekenen kan
verlenen.

Moet die eventuele machtiging vastgesteld worden bij rege-
rings- ofministerieel besluit?

Zo ja, kan de minister me dan de lijst verschaffen van de
machtigingsbesluiten en de namen van de betrokken ambtenaren?

Antwoord: Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring van 6 juli 1992 heeft de heren F. Caspar en P. Sennechales
aangewezen als gemachtigde ambtenaren overeenkomstig arti-
kel 7 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organi-
satie van de planning en de stedebouw.

Uit de praktijk blijkt dat het aantal gemachtigde ambtenaren
bij het bestuur ontoereikend was, met name tijdens de vakantie-
periode of in geval van ziekte.

Op 14 november 1996 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring de heren J. Van Grimbergen en Goffart bij besluit aangewezen
als gemachtigde ambtenaren.

Dat heeft tot gevolg dat er voortaan vier gemachtigde ambte-
naren zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overigens, wanneer artikel 7 van de ordonnantie van 29 augus-
tus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw
de Regering de bevoegdheid geeft om de gemachtigde ambtenaren
aan te wijzen, wordt er geen enkele melding gemaakt van een
mogelijkheid voor laatstgenoemden om de bevoegdheid die hun
is toegekend door de Regering, te delegeren.

In een dergelijkjuridisch kader zou iedere subdelegatie risico's
inhouden.

Ministre de 1'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

Question n° 158 de M. Philippe Debry du 24 septembre 1996
(Fr.):

Delegation de signature par Ie fonctlonnaire delegue.

L'ordonnance organique prevoit que certains actes dans les
procedures urbanistiques d'octroi de certificats et de permis sont
realises par Ie fonctionnaire-delegue (voir notamment les articles
110,116, 118, 120, 125, 128,139 et 142).

Le ministre peut-il me dire dans quelle mesure Ie fonctionnaire-
delegue peut lui-meme deleguer sa signature a un autre fonction-
naire?

Cette eventuelle delegation doit-elle etre conferee au moyen
d'un arrete du gouvernement ou ministeriel?

Dans 1'affirmative, le ministre peut-il me donner la lisle des
arretes de delegation et le nom des fonctionnaires concernes?

Reponse: L'arrete du gouvernement de la Region de Bruxelles-
Capitale du 6 juillet 1992 a designe Monsieur F. Caspar et Mon-
sieur P. Sennechales comme fonctionnaires delegues en applica-
tion de 1'article 7 de 1'ordonnance du 29 aout 1991 organique de
la planification et de 1'urbanisme.

II s'est avere, a 1'experience, que le noiTibre de fonctionnaires
delegues au sein de 1'administration etait insuffisant, notamment
pendant la periode de conge ou en cas de maladie.

Le 14 novembre 1996, le gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale a designe, par arrete. Monsieur J. Van
Grimbergen et Monsieur Goffart comme fonctionnaires delegues.

De sorte qu'il y a dorenavant, quatre fonctionnaires delegues
pour la Region de Bruxelles-Capitale.

Au surplus, si 1'article 7 de 1'ordonnance du 29 aout 1991 orga-
nique de la planification et de 1'urbanisme donne competence au
gouvernement pour designer les fonctionnaires delegues, il n'est
faitaucune mention d'une possibility pources derniers de deleguer
la competence que le gouvernement leur a attribuee.

Dans un tel cadre juridique, toute sous-delegation serait aven-
tureuse.

Vraag nr. 162 van de heer Guy Vanhengel d.d. 27 September
1996 (N.):

Kosten die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest warden
gedragen voor het privaat en openbaar vervoer.

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag d.d. 17juni 1996
betreffende de organisatie van het vervoer van de pendelaars te
Brussel verwijst de minister naar een reeks kosten aangaande het
wegennel en het openbaar vervoernet.

Question n° 162 de M. Guy Vanhengel du 27 septembre 1996
(N.): .

Frais supporfes par la Region de Bruxelles-Capitale pour le
transport prive et le transport public.

En reponse a ma question ecrite du 24 juin 1996 relative a
1'organisation du transport des navetteurs a Bruxelles, le ministre
fait reference a une serie de couts lies au reseau routier et au
reseau des transports en commun.
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Alle gegevens samengebracht komt de minister grosso modo
tot een bedrag van "zo'n 5 a 6 miljard".

Er wordt voorts niet een ander cijfer geciteerd. Dit heeft tot
gevolg dat het totaalbedrag van "5 a 6 miljard" me erg vrijblijvend
lijkt.

Graag had ik dan ook vernomen:

1. met weike cijfers de in het antwoord beschreven, erg uiteen-
lopende kosten overeenstemmen;

2. hoe de heer minister het globaalbedrag van "5 a 6 miljard" in
concrete invult.

Antwoord: Het feit dat het Gewest de kosten van de verplaat-
singen van de pendelaars die buiten de grenzen van het Brussels
Gewest gedomicilieerd zijn op zich neemt, werd inderdaad
geraamd op een bedrag tussen de 5 en de 6 miljard op basis van de
in 1994 in voege zijnde voorwaarden. Ditkan in twee delen worden
opgesplitst:

- de kosten verbonden aan de verplaatsingen via de weg van de
pendelaars die niet in Brussel wonen;

- de kosten verbonden aan het gebruik van het MIVB-net door
mensen die niet in Brussel wonen.

1. Kosten verbonden aan de verplaatsingen van de pendelaars
via de weg

1.1. Gewestelijk net

Om het voortbestaan van de uitrustingen te verzekeren en met
name de kunstwerken, maar eveneens om te beantwoorden aan de
in aansluiting op het gewestelijk ontwikkelingsplan te program-
meren ontwikkelingen, werd hetjaarlijks investerings- en onder-
houdsniveau nodig voor het gewestelijk wegennet geraamd op
4,729 miljard.

Als men de geprogrammeerde ofvoorziene investeringen aftrekt
die door de federate overheden in het kader van het samenwerkings-
akkoord van 15 September 1993, met name 1,775 miljard perjaar,
worden gedragen, zou een overblijvend bedrag van 2,954 miljard
investeringen en onderhoud door het Gewest moeten worden
gefinancierd.

Op jaarbasis en met inbegrip van de personeelskosten, komen
de behoeften voor de wegeninfrastructuur van het Gewest neer op
minstens 3,335 miljard.

1.2. Net van de 19 gemeenten

Gelet op het hoog congestiegehalte van het primair net op de
spitsuren, heeft het Gewest de jongste jaren geleidelijk aan een
stijgende verzadiging van haar volledig stadsnet gekend, ook voor
lokaie wegen. De toename van het verkeer verslechtert het wegdek.
Het Gewest geeft de gemeenten de mogelijkheid deze uitgaven te
betalen via subsidies vanwege het gemeentefonds en het herfi-
nancieringsfonds,

Het bedrag voor de nodige investeringen en onderhoud loopt
op tot ongeveer 3 miljard perjaar.

Toutes donnees confondues, Ie ministre arrive a un montant dc
«quelque 5 a 6 milliards».

II ne cite aucun autre chiffre, ce qui a pour consequence quo Ie
montant total de «5 a 6 milliards» me semble fort imprecis.

Je souhaiterais des lors savoir:

1. a quels chiffres correspondent les couts d'ordres Ires divers
mentionnes dans la reponse;

2. comment ie ministre justifie concretement Ie montant global
de «5 a 6 milliards)).

Reponse: La prise en charge par la Region du cout des deplace-
ments des navetteurs domicilies en dehors des limites de Bruxelles-
Capitale a efiectivement ete evaluee a un montant compris entrc 5
et 6 milliards BEF sur la base des conditions en vigueur en 1994.
Elle se decompose en deux volets:

coflts lies aux deplacements routiers des navetteurs non-Bruxel-
lois;

couts lies a 1'utilisation du reseau STIB par des non-Bruxellois.

1. Couts lies aux deplacements routiers des navetteurs

1.1. Reseau regional

Afin d'assurer la perennite des equipements et notamment des
ouvrages d'art, mais aussi afm de repondre aux developpements a
programmer dans la foulee du plan regional de developpement, Ie
niveau annuel des investissements et entretiens que necessite Ie
reseau routier regional a ete evalue a 4.729 millions BEF.

En decomptant les investissements programmes ou previsibles
qui seraient supportes par les autorites federales dans Ie cadre de
1'accord de cooperation du 15 septembre 1993, soit +1.775 mil-
lions annuels, un total residuel de 2.954 millions BEF d'invcs-
tissements et entretiens devrait etre finance par la Region.

Sur base annuelle et en incluant les frais de personnel, les
besoins routiers de la Region s'etablissent a an moins 3.335 mil-
lions BEF.

1.2. Reseau des 19 communes

Etant donne Ie haut degre de congestion du reseau primaire en
heure de pointe, la Region a progressivement enregistre, ces dcr-
nieres annees, une saturation croissante de 1'ensemble de son
reseau urbain, y compris les voiries locales. Le trafic accru degrade
ces voiries. La Region apporte des moyens aux communes pour
faire face a ces depenses par le biais des subsides, du tbnds des
communes et des fonds de refmancement.

Le montant des investissements et entretiens necessaires se
monte a environ 3.000 millions BEF annuels.
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1.3. Totale last voor investeringen en onderhoud

Door de voorgaande gegevens samen Ie brengen met het aantal
gebruikers van het vvegennel tijdens de spitsuren en dat buiten
het Gewest gedomicilieerd is (hetgeen op 38 % wordt geraaitid),
resulteert dat het Gewest 38 % van (3,335 + 3,000) = 2,407 miljard
BEF van dejaarlijkse investeringen en het onderhoud draagt voor
de mobiliteit van de niet-Brusselaars op dit net.

2. Kosten verbonden aan het gebruik van het MIVB-net door
niet-Brusselaars

Het bedrag van de gewestbegroting dat aan jaarlijks het open-
baar vervoer wordt besteed, werd geraamd op 12,034 miljard, reke-
ning houdend met de geprogrammeerde ofvoorziene investeringen
die door de federale overheden in het kader van het samenwer-
kingsakkkoord van 15 September 1993 zouden worden gedragen.
Deze begroting houdt voornamelijk de exploitatietoelagen (6,734
miljard), de investeringen (1,874 miljard) en de financieringskosten
(2,830 miljard) in.

Wanneer men deze gegevens vergelijkt met het aantal klanten
op het MIVB-net dat buiten het Gewest gedomicilieerd is, dat op
21,1 % wordt geraamd, draagt het Gewest een last van 21.1 %
van 12,034 = 2,539 miljard BEF voor de mobiliteit van de niet-
Brusselaars op het MIVB-net.

3. Totale kostprijs

De basisfinancieringswetten voor de regionalisering hebben niet
volledig rekening gehouden met de omvang van de kosten die voor
Brussel vertegenwoordigd worden door:

- haar statuut van nationale en internationale hoofdstad;

- het feit afgescheiden te zijn van haar sociologisch en economisch
hinterland.

Vooral de vervoersinfrastructuur, die van nature deficitair is,
wordt benut door een aanzienlijk aantal gebruikers dat niet bij-
draagt tot de financiering ervan (buiten de aankoop van een ticket,
dat slechts een derde van de exploitatiekosten dekt).

De directe verplaatsingskosten van de niet-Brusselaars en de
kosten verbonden aan hun gebruik van het MIVB-net worden
geraamd op een globaal bedrag van 2,407 + 2,539 miljard =
4,940 miljard BEF.

1k herinner het geacht lid er echter aan dat in deze kosten niet
de externe indirecte kosten zijn begrepen waarvan de internalise-
ringsprincipes werden ontwikkeld in het Groenboek van de Euro-
pese Gemeenschap "Naar een rechtvaardige, eerlijke en doelmatige
prijsstelling in het vervoer".

1.3. Charge totale en investissements et entretiens

Par croisement des donnees precedentes et de la part d'usagers
du reseau routier domicilies en dehors de la Region enregistree a
1'heure de pointe, qui est estimee a 38 %, il resulte que la Region
supporte une charge annuelle d'investissement et d'entrelien de
38 % de (3.335 + 3.000) = 2.407 millions BEF pour assurer la
mobilite des non-Bruxellois sur ce reseau.

2. Couts lies a 1'utilisation du reseau STIB par des non-Bruxel-
lois

Le montant du budget regional a consacrer aux transports en
commun a ete evalue a 12.034 millions BEF annuels en 1994,
compte tenu des investissements programmes ou previsibles qui
seraient supportes par les autorites federates dans le cadre de
1'accordde cooperation du 15septembre 1993. Ce budget comprend
principalement les subventions a 1'exploitation (6.734 mil l ions
BEF), les investissements (1.874 millions BEF) et la charge des
fmancements (2.830 millions BEF).

Par croisement de ces donnees avec la part enregistree de
clients domicilies en dehors de la Region sur le reseau STIB, qui
est estimee a 21,1%, il resulte que la Region supporte une charge
de 21,1% de 12.034 millions BEF soit 2.539 millions BEF pour
assurer la mobilite des non-Bruxellois sur le reseau STIB.

3. Cout global

Les lois de financement a la base de la regionalisation n'ont
pas totalement pris en compte 1'ampleur de la charge que represente
pour Bruxelles

- son statut de capitale nationale et internationale;

- le fait d'etre coupee de son hinterland sociologique et econo-
mique.

- En particulier, 1'infrastructure de transport, par nature defici-
taire, est utilisee par un nombre appreciable d'usagers qui ne
participent pas a son financement (en dehors de 1'achat du titre de
transport public, lequel ne couvre qu'un tiers des couts d'exploi-
tation).

Les couts directs des deplacements routiers des non-Bruxellois
et de ceux lies a leur utilisation du reseau STIB sont evalues a un
montant global de 2.407 + 2.539 millions BEF soit 4.940 millions
BEF.

Toutefois, je signale a 1'honorable membre que ces couts ne
comprennent pas les couts externes indirects dont les principes
d'internalisation sont developpes dans le Livre vert de la Com-
mission des Communautes europeennes "Vers une tarification
equitable et efficace dans les transports".

Vraag nr. 170 van mevrouw Brigitte Grouvvels d.d. 15 oktober
1996 (N.):

Metro- tram- busplannen verspreid door de MIVB.

De Metro-tram-busplannen, met plattegrond, verspreid door
de MIVB, laten niet toe de juiste trajecten te herkennen van de
Metrolijnen 1A, 1B en 2.

Question n° 170 de Mme Brigitte Grouwels du 15 octobre 1996
(N.):

Plans till metro, des trains et des bus diffuses par hi STIB.

Les plans Metro-tram-bus avec carte que diffuse la STIB ne
permettent pas de distinguer le trajet exact des lignes de metro
1A, lBet2.
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Alle drie zijn ze namelijk op een identieke wijze ingekleurd.

In tegenstelling met hogergenoemd plan, geeft het Metroplan
van de MIVB de verschillende metrolijnenn wel in verschillende
kleuren weer.

Wanneer wordt het Metro-train-busplan in deze laatste zin aan-
gepast?

Antwoord: Mevrouw Brigitte Grouwels, Volksvertegenwoor-
diger, vraagt of het mogelijk zou zijn de 3 Brusselse metrolijnen
in verschillende kleuren weer te geven op de netplans gedrukt op
stralenachtergrond, zoals zij sedert enkele jaren door de MIVB
uitgegeven worden.

Traditiegetrouw werd gekozen voor een unieke kleur per ver-
voerwijze metro, trams, autobussen. Talrijke onlangs door de
clienteel gemaakte suggesties om yoornamelijk de metrolijnen 1A
en 1B van de straten op de achtergrond te onderscheiden, hebben
de MIVB genoopt haar standpunt te herzien.

Zij verzekert mij dat deze aanpassing tijdens de komende maan-
den zai worden gerealiseerd.

En eftet, ces trois ligaes sont representees par une meme cou-
leur.

Contrairement au plan susmentionne, Ie plan du metro de la
STIB represente bien les differentes lignes de metro dans des
couleurs differentes.

Quand adaptera-t-on en ce sens Ie plan Metro-tram-bus?

Reponse: Madame la Deputee Brigitte Grouwels demande s'il
serait possible que des couleurs differentes representent les 3 lignes
du metro bruxellois figurant sur les plans du reseau imprimes sur
fond de cartes des rues, tels qu'ils sont edites depuis quelques
annees par la STIB.

Une teinte unique par mode de transport metro, tramway,
autobus avait ete adoptee par tradition. Cependant de nombreuses
suggestions recemment emises par la clientele pour differencier
principalement les lignes de metro 1A et 1B des rues en arriere-
fond ont conduit la STIB a revoir cette position.

Elle m'assure que cette adaptation sera realisee dans les pro-
chains mois.

Vraag nr. 173 van mevrouw Evelyne Huytebroeck d.d. 23
oktober 1996 (Fr.):

Tram 2000.

Komt er schot in de zaak van de trams 2000? Van de 51 gekochte
trams worden er immers slechts 15 a 20 gebruikt op de lijnen 91-
92-93.

Zijn er technische opiossingen onderzocht om die trams op
andere lijnen te gebruiken ofom ze aan te passen voor gebruik op
de premetrolijnen?

In een tram 2000 zouden 8 bijkomende zitplaatsen komen en
dan zou dit prototype worden onderzocht. Is dat geschied en wat
zijn de besluiten?

Antwoord: Mevrouw Evelyne Huytebroeck, volksvertegenwoor-
diger, is ditmaal bezorgd over de toekomst van de trams 2000 en
zij denkt dat er maar 15 tot 20 rijtuigen gebruikt worden voor de
bediening van de lijnen 91, 92 en 93.

Ik moet zulks tegenspreken en mijn correspondent eraan herin-
neren dat het huidige gebruik van deze trams ter sprake is gebracht
in mijn recent antwoord op de parlementaire vraag nr. 148 van
volksvertegenwoordiger Denis Grimberghs.

Zonder in details te treden, kan aldaar gelezen worden dat 38
trams en geen 15 ingezet worden op 4 lijnen en niet op 3, aangezien
op lijn 94 eveneens trams 2000 gebruikt worden.

Er werden geen grondige onderzoeken gedaan naar de moge-
lijkheden om dit soort rijtuigen in te zetten op andere lijnen van
de MIVB; zoals gezegd werd in het hiervoren reeds vemielde
antwoord, slorpen de 4 betrokken lijnen al de trams 2000 op als
vervanging van de rijtuigen 7700 die er nog op rijden, en zulks

Question n° 173 de Mme Evelyne Huytebroeck du 23 octobre
1996 (Fr.):

Tram 3000.

La saga des trams 2000 evolue-t-elle? C'est la question qu'on
peut se poser lorsqu'on constate que sur les 51 trams achetes, seuls
15 a 20 trams circulent sur les lignes 91-92-93.

Des solutions techniques ont-elles ete etudiees pour faire
circuler ces trams sur d'autres lignes du reseau ou meme pour les
amenager dans Ie reseau de pre-metro?

II avait de plus ete prevu qu'un tram 2000 serait transfonne
avec 8 sieges supplementaires et que cet engin prototype devait
etre examine. L'a-t-il etc et quelles en ont etc les conclusions?

Reponse: Madame la deputee Evelyne Huytenroeck s'inquiete
a son tour du devenir des tramways 2000 et croit que seuls 15 a 20
d'entre eux sont employes pour la desserte des lignes 91, 92 el 93.

Je dois m'inscrire en faux centre cette assertion en rappelant a
mon interlocutrice que 1'utilisation actuelle de ces tramways a
fait 1'objet de ma reponse recente a la question parlementaire
n° 148 de Monsieur Ie depute Denis Grimberghs.

Sans rentrer dans les details, on y lit que 38 tramways et non
15 sont utilises sur 4 lignes et non 3, puisque la ligne 94 utilise
egalement des tramways 2000.

II n'a pas ete fait d'etudes approfondies sur les possibilities
d'usage de ce type de vehicules sur d'autres lignes de la ST1B
puisque, comme il a etc dit dans la reponse prerappelee, les 4
lignes en cause absorberont la totalite des tramways 2000 en
remplacement des voitures de type 7700 qui y circulent encore, el
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zodra de laatste gebreken inzake hinderlijke trillingen weggewerkt
zljn.

Wat de proefverbouwihg betreft van een tram 2000 door de
toevoeging van 8 zetels, deze werd uitgevoerd binnen de geplande
termijnen. Rijtuig 2018 werd uitgerust met 2x4 bijkomende zetels,
die voor eike groep op een andere manier werden geplaatst. Over
deze beide schikkingen wordt sedert medio oktober door de MIVB
een enquete gehouden over de readies van de clienteel; de resul-
taten ervan zullen vervolgens worden geanalyseerd, teneinde de
te veralgemenen optie te bepalen.

cela des que les derniers defauts relatifs aux vibrations genantes
auront pu etre elimines.

Quant a la transformation test d'un specimen de tramway 2000
par adjonction de 8 sieges, elle a etc executee dans les delais
prevus. Le vehicule 2018 a ete equipe de 2 x 4 sieges supple-
mentaires places differemment pour chaque groupe. Ces deux dis-
positions font, depuis la mi-octobre, 1'objet d'une enquete de la
STIB sur les reactions de la clientele et ses resultats seront ensuite
analyses afm de determiner 1'option a .general iser.

Vraag nr. 175 van mevrouw Evelyne Huytebroeck d.d. 21
oktober 1996 (Fr.):

Hot aankopcn van biisseit in 1997 en 1998.

De gehandicapten eisen terecht zeifstandigheid, te weten de
mogelijkheid tot zeifbeschikking en deelname aan het sociale leven,
als volwaardige burgers. De maatschappij dient dus aan hun noden
tegemoet te komen.

Aangepaste vervoermiddelen is een aspect van die zeifstan-
digheid. Men raamt dat 1 a 2 % van de mensen hun woning nooit
verlaten, bij gebrek aan aangepast vei-voer.

Dat brengt mij bij het plan voor de aankoop van 60 nieuwe
bussen (40 in 1997 en 20 in 1998) en de mogelijkheid die aan te
passen ten behoeve van de personen met een beperkte mobiliteit.

Kan de minister mij zeggen of er voor die bussen reeds een
orferte-aanvraag is uitgeschreven en of het gebruiksgemak van
die bussen voor de personen met een beperkte mobiliteit een
aankoopcriterium is?

De bussen met verlaagde vioer zijn een eerste stap, maar ver-
schillende Europese steden (Athene, Barcelona) hebben daaren-
boven een vijzel laten plaatsen ten behoeve van de rolstoelgebrui-
kers. Overweegt u in uw toekomstige bussen een dergelijk systeem
te laten plaatsen?

Uit onderzoeken blijkt dat de kostprijs voor het aanpassen van
een bus ten behoeve van de gehandicapten slechts 2 % van de
prijs van de bus bedraagt, maar dat dit blijvend een nieuwe clientele
zou aantrekken. Heeft u reeds kostenramingen opgesteld voor de
eventuele aanpassingen van die bussen?

Antwoord: Mevrouw Evelyne Huytebroeck, volksvertegenwoor-
diger, wenst terecht dat de autobussen van de MIVB toegankelijker
zouden worden voor de personen die verplicht zijn zich in een
rolstoel te verplaatsen.

In het bestek dat werd opgesteld in het kader van de Europese
offerte-aanvraag voor 60 nieuwe autobussen verdeeld over 1997
en 1998 was de verplichting opgenomen te antwoorden op een
variante met betrekking tot een "knielsysteem" van de autobus
door de tijdelijke decompressie van zijn ophangingsluchtkussens.

De offertes van de inschrijvers werden ingediend en worden
thans onderzocht door de technische diensten.

Question n° 175 de Mme Evelyne Huytebroeck (hi 21 octobre
1996 (Fr.):

Achat de bus en 1997 et 1998.

Les personnes handicapees revendiquent a juste litre, leur
autonomie. Elles entendent par la la possibility de s'autodeterminer,
de participer a la vie sociale en tant que citoyen a part entiere. La
societe doit done repondre a leurs besoins.

Cette notion d'autonomie comprend 1'accessibilite aux moyens
de transport. Ainsi, on peut estimer a 1 ou 2% le nombre de
personnes qui ne sortent jamais de chez elles pour une question
de transport.

J'en viens a aborder le projet d'achat de 60 nouveaux bus (40
en 1997et20en 1998) et leur adaptability aux personnes a mobilite
reduite.

Pourriez-vous me dire, M. le ministre, si un appel d'offres a
deja ete lance pour ces nouveaux bus et si parmi les criteres d'achat
vous integrez celui de 1'accessibilite pour les personnes a mobilite
reduite.

Les bus a plancher bas sont une premiere etape, mais plusieurs
villes europeennes (Athenes - Barcelone) ont complete ce systeme
par la pose d'un verin qui pen-net a une voiturette d'acceder au
bus. Prevoyez-vous ce systeme pour vos futurs bus?

Des etudes stipulent qu'adapter un bus aux personnes handi-
capees ne couterait que 2% de son cout total, mais toucherait et
fideliserait une nouvelle clientele. Avez-vous deja realise des es-
timations de cout pour les eventuelles transformations de ces bus?

Reponse: Madame la deputee Evelyne Huytebroeck desire, a
juste titre, voir s'ameliorer 1'accessibilite aux autobus de la STIB
pour les personnes obligees de se mouvoir en voiturettes.

Le cahier des charges redige dans le cadre de 1'appel d'offres
europeen pour 60 nouveaux autobus repartis sur 1997 el 1998
prevoyait 1'obligation de repondre a une variante portant sur
"1'agenouillement" de 1'autobus par decompression momentanee
de ses coussins de suspension pneumatique.

Les offres des soumissionnaires sont rentrees et sont, actuelle-
ment, en cours d'examen par les services techniques.
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Op basis van deze analyse en op grond van de eventuele sug-
gesties van de constructeurs voor een hellend ingangsvlak, zullen
de beheersorganen van de Maatschappij beslissen over het soort
te bestellen materieel.

Met deze gegevens is een actueel antwoord gegeven op de eerste
twee vragen van mijn correspondente.

Voor de derde vraag, die betrekking heeft op de financiele
raming van de verbouwingen die het eventueel mogelijk moeten
maken reeds gebruikte autobussen in dezelfde zin aan te passen,
bevestigt een eerste raming van de MIVB de 2 % van de totale
kostprijs van het voertuig, het cijfer dat genoemd wcrd in onder-
havige vraag.

Sur la base de cette analyse, et en fonction des eventuelles
suggestions faites par les constructeurs pour le placement d'une
rampe d'acces, les organes de gestion de la Societe decideront du
type de materiel a commander.

Ces donnees fournissent reponse actuelle aux deux premieres
question de mon interlocutrice.

Quant a la troisieme, qui porte sur I'estimation financiere des
transformations devant eventuellement permettre d'adapter dans
le meme sens des autobus deja en service, une premiere approxi-
mation de la STIB confirme les 2 % du cout total du vehicule,
chiffre avance dans la presente question.

Vraag nr. 176 van de heer Domiiiiek Lootens-Stael d.d. 21
oktober 1996 (N.):

Reis voor de pers naar Parijs georgunlseerd door de MIVB.

In het activiteitenverslag 1995 van de MIVB vernemen wij dat
de MIVB een reis voor de pers heeft georganiseerd naar Parijs in
het kader van het Intemationaal Congres van de UITP.

Hoeveel journalisten (Nederlandstalige, resp. Franstalige)
hebben aan deze reis deelgenomen, en weike media vertegen-
woordigen zij? Weike kosten werden voor deze journalisten betaald,
en hoeveel heeft dit gekost?

Weike andere personen namen aan deze reis deel?

Hoeveel heeft deze reis in haar geheel gekost, en op weike
begrotingspost (van de MIVB) werd zij ondergebracht?

Wat was het doel van deze reis, specifiek met de opdracht van
de MIVB?

Weike is de respons van dit uitstapje geweest in de pers?

Antwoord: De heer Dominiek Lootens-Stael, volksvertegen-
woordiger, heeft in hetjaarverslag 1995 van de MIVB gelezen dat
deze maatschappij vertegenwoordigers van de Belgische pers
verzocht had de tentoonstelling te bezichligen die de Union Interna-
tionale des transports publics (UITP) van 28 mei tot en met 2juni
1995 in Parijs organiseerdetergelegenheid van haar 5 leperiodiek
congres. Hij stelt een hele reeks vi'agen over deze reis, hoofdza-
kelijk op het communautaire en financiele vlak.

Daar deze reis werd georganiseerd onder de vorige legislatuur
heb ik de MIVB ondervraagd die hierop punt per punt hetvolgende
antwoordt:

- 9 journalisten, van wie 5 Franstaligen en 4 Nederlandstaligen
hebben eraan deelgenomen; zij vertegenwoordigden Le Soil-,
La Lanterne, La Derniere Heure, La Libre Belgique, Tele-
Bruxelles-Presse, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Gazet
van Antwerpen en TV-Brussel.

- De MIVB heeft slechts de hotelkosten ten laste genomen voor
2 nachten en 12 personen, of+ 46 000 BEF aangerekend op het
budget van haar persdienst.

Question n° 176 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 octobre
1996 (N.):

Voyage a Paris organise par la STIB pour la presse.

Le rapport d'activites 1995 de la STIB nous apprend que la
STIB a organise un voyage a Paris pour la presse dans le cadre du
congres international de 1'UITP.

Combien de journal istes (francophones et neerlandophones) onl-
ils participe a ce voyage et quels medias representaient-ils? Quels
frais a-t-on pi-is en charge pour ces journalisles et pour quel
montant?

Quelles autres personnes ont-elles pi-is part a ce voyage?

Combien ce voyage a-t-il coute au total et a quel poste budgetaire
(de la STIB) a-t-on impute ces frais?

Quel etait 1'objectifde ce voyage, plus specifiquement par rap-
port a la mission de la STIB?

Quels ont etc les echos de ce voyage dans la presse?

Reponse: Monsieur le depute Dominiek Lootens-Stael a lu dans
le rapport annuel 1995 de la STIB que celle-ci avait demande a
des representants de la presse beige de visiter 1'exposition que
1'Union Internationale des Transports Publics (UITP) tenait a Paris
du 28 mai au 2juin 1995 a 1'occasion de son 51e congres perio-
dique. II pose une serie de questions sur ce voyage, principalement
dans les domaines communautaires et financiers.

Ce voyage ayant ete organise sous la precedenie legislature,
j'ai interroge la STIB qui y repond comme suit point par point:

9 journalistes dont 5 francophones et 4 neerlandophones ont
participe; ils representaient Le Soil-, La Lanterne, La Derniere
Heure, La Libre Belgique, Tele-Bruxelles-Presse, Met Laatsic
Nieuws, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et TV-Brussel.

La STIB n'a pi-is en charge que les frais d'hotel pour 2 nuits et
12 personnes, soil ± 16 000 BEF imputes sur le budget de son
service de presse.
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- Twee begeleiders van de MIVB en een begeleider van de
NMBS, alle drie ingedeeld bij de persdienst van betrokken
maatschappijen, hebben aan deze opdracht deelgenomen.

- Deze in samenwerking met het Gewest georganiseerde reis had
tot doel de gespecialiseerdejournalisten te sensibiliseren voor
alle aspecten van de evolutie van de problematiek van het
openbaar vervoer, hoofddoelstelling van de UlTP-congressen;
voorts heeft deze reis het mogelijk gemaakt de stand van het
Brusselse Gewest waarop niet alleen de nieuwe trani 2000,
maar ook een tiental Brusselse KMO's bedrijvig in de vervoer-
sector, voorgesteld werden, in het daglicht te stellen.

Naar aanleiding van dit congres hebben de dagbladen een reeks
artikelen gepubliceerd die globaal genomen 6 volledige bladzijden
besloeg en hebben de gewestelijke stations verschillende reportages
gewijd aan het gemeenschappelijk vervoer.

- 2 accompagnateurs STIB et un accompagnateur SNCB, tous
trois des services de presse desdites societes, out participe a
cette mission.

Le but de ce voyage organise en collaboration avec la Region
etait destine, d'une part, a sensibiliser lesjournalistes specialises
sur 1'ensemble de 1'evolution de la problematique du transport
public, objectif premier des congres de 1'UI.TP; d'autre part, il a
permis de mettre en valeur le stand de la Region de Bruxelles-
Capitale qui y presentait non seulementle nouveau tramway 2000,
mais egalement une dizaine de PME bruxelloises du secteur trans-
port.

Le resultat en a ete quantitativement un total de 6 pages com-
pletes d'articles dans les journaux ainsi que plusieurs reportages
consacres aux transports en commun sur les antennes regionales.

Vraag nr. 177 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21
oktober 1996 (N.):

Onderhoiidspersoneel vim tie MIVB.
«

In het activiteitenverslag 1995 van de MIVB vernemen wij op
p. 23 dat het onderhoudspersoneel van de MIVB alsmaar beperkter
in aantal wordt.

Zulk een mededeling is zeer verontrustend, te meer daar er
zich de voorbije maanden in de metro een aantal incidenten hebben
voorgedaan die hun oorzaak vonden in slijtage en een onvoldoende
onderhoud van het niateriaal. Het gevolg hiervan was trouwens
een langzaam-aan-actie van de bestuurders van de metrostellen.

Kan de minister rnij een overzicht geven van de evolutie van
het onderhoudspersoneel gedurende de laatste jaren?

Kan de minister mij bovendien verzekeren dat het huidige
onderhoudspersoneel voldoende in aantal is om het onderhoud van
het materieel, en dus de veiligheid van het personeel en de reizigers,
op een behoorlijke wijze te garanderen?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens-Stael,
die in het jaarverslag 1995 van de MIVB heeft gelezen dat het
aantal personeelsleden van het onderhoud in aantal daalt, legt een
verband tussen dit feit en de klachten van het metrobesturings-
personeel inzake het aantal technische incidenten aan hun rijtuigen.

De MIVB werd in dat verband, ondervraagd en antwoordt dat
het bestand van het onderhoudspersoneel sedert 1992 van 205 tot
218 eenheden gestegen is.

Deze toename, gekoppeld aan een doeltreffender inzet van de
personeelsleden en van de middelen, heeft het mogelijk gemaakt
de storingeri aan het metromaterieel met meer dan de helft te
verminderen, namelijk van 16 naar 7 rijtuigen die per 100.000 km
uit dienst worden genomen, en zulks ondanks een ontegenzeglijke
veroudering van het materieel en een steeds intensiever gebruik
van het park.

Question n° 177 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 octobre
1996 (N.):

Personnel d'entretien de la STIB.

Le rapport d'activites 1995 de la STIB nous apprend, en page
23, que le personnel d'entretien est en nombre de plus en plus
restreint.

C'est la une information inquietante, d'autant plus que ces
derniers mois se sont produits dans le metro une serie d'incidents
dus a 1'usure et a un manque d'entretien du materiel, ce qui a
d'ailleurs conduit les conducteurs de rames de metro a mener une
action-escargot.

Le ministre peut-il me faire savoir comment a evolue le per-
sonnel d'entretien au cours des dernieres annees?

En outre, le ministre peut-il m'assurer que le personnel d'en-
tretien est en nombre suffisant pour assurer correctement 1'entre-
tien du materiel, et done la securite du personnel et des voyageurs?

Reponse: Monsieur le depute Dominiek Lootens-Stael, ayant
lu dans le rapport annuel 1995 de la STIB que le nombre de per-
sonnel d'entretien se restreint, fait un rapprochement entre ce fait
et les plaintes du personnel de conduite du metro quant au nombre
d'incidents techniques survenus a leurs voitures.

La STIB, interrogee a ce sujet, me repond que, pour le metro,
1'effectifdu personnel d'entretien est passe depuis 1992 de 205 a
218 unites.

Cette augmentation, jointe a un emploi plus efficace des agents
et des moyens, a permis de reduire les perturbations du materiel
metro de plus de moitie, soit de 16 a 7 vehicules retires du service
par 100.000 kilometres, et cela malgre un phenomene de vieillis-
sement incontournable et un usage toujours plus intensifdu pare.
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Vraag nr. 178 van de lieer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21
oktober 1996 (N.):

A tintal ritteit met liet openbiiar vervoer.

In het activiteitenverslag 1995 van de MIVB wordt op p. 36
een tabel gegeven met cijfers over het aantal ritten.

Hieruit blijkt dat de rubriek «Varia» op driejaar tijd zeer sterk
is gegroeid, namelijk van 300.000 Jitten in 1993 naar 1.500.000
ritten in 1995.

Kan de minister mij meedelen wat deze rubriek «varia» inhoudt,
en waaraan deze sterke groei toe te schrijven is?

Kan de minister mij bovendien meedelen waarom er een rubriek
«Personeel van de Post en Belgacom» bestaat?

Antwoord: Uit het lezen van de statistische gegevens van het
laatste jaarverslag van de MIVB rijzen voor volksvertegen-
woordiger Dominiek Lootens-Stael problemen; de MIVB ant-
woordt op deze vraag met de volgende preciseringen.

- Ten eerste: wat betekent de rubriek "Varia" in het aantal ritten
dat door de exploitatie in 1995 werd uitgevoerd, namelijk
1,5 miljoen?

Deze definitie behelst de verschillende soorten zogenaamde
toeristisch kaarten, onder meer tegen een speciaal tarief. Tot
einde 1993 werden 24 uur-kaarten verkocht tegen 200 BEF en
het succes ervan bleek middelmatig te zijn. Vanaf 1 februari
1994 werd deze formule vei-vangen door de "eendagskaart" die
gemakkelijk aangekocht kan worden in de steeds talrijker ver-
koopplaatsen. Omdat zij van middernacht tot middernacht gel-
dig was, werd zij verkocht tegen slechts 120 BEF; zij had onmid-
dellijk succes en er werden steeds meer dergelijke kaarten ver-
kocht. Tijdens de 12 maanden van 1995 werden alleen met dit
soort vervoerbewijs 1.300.060 "ritten" afgelegd.

- Ten tweede: wat vertegenwoordigt het personeel van de Post
en Belgacom in het hoofdstuk "Onderverdeling van de ritten"?

Voor de Post is het voldoende te herinneren aan het feit dat de
Regie abonnementen aankoopt legen voorkeurtarief, waarmee
de personeelsleden in uniform vrij verkeer genieten.

Belgacom koopt grote partijen kaarten voor "10 ritten" ten gun-
ste van haar personeel; het voorkeurtarief dat Belgacom geniet
beloopt thans 280 in plaats van 320 BEF.

Question n° 178 de M. Dominiek Lootens-Stad du 21 octobre
1996 (N.):

Nombrc de voyages effectues en transports en conumiii.

A la page 36 du rapport d'activites 1995 de la STIB figure un
tableau reprenant Ie nombre de voyages.

II ressort de ce tableau que la rubrique «Divers» a fbrtemcnt
augmente en trois ans, passant de 300.000 voyages en 1993 a
1.500.000 voyages en 1995.

Le ministre peut-il me dire en quoi consiste cette rubrique
«divers» et a quoi est due cette forte croissance?

Le ministre peut-il egalement me dire pourquoi il existe line
rubrique «Personnel de la Regie des Postes et de Belgacom»?

Reponse: La lecture des donnees statistiqucs du dernier rap-
port annuel de la STIB pose probleme a Monsieur le depute
Dominiek Lootens-Stael, et la STIB repond a la presente question
en precisant ce qui suit.

- Primo: que signifie la rubrique "Divers" dans le nombre de
voyages assure par 1'exploitation en 1995 soit 1,5 million?

Cette definition englobe les difl'erents types de cartes dites de
tourisme, &. tarif special notamment. II se vendait jusqu'a I'm
1993 des cartes de 24 heures a 200 BEF et leur succes s'csl
avere mediocre. Des le 1" fevrier 1994, cette formule a ete
remplacee par la "carte d'un jour" tres facile a se procurer
dans les points de vente de plus en plus nombreux. Con-line
elle etait valable de minuit ^ minuit, elle s'est vendue a 120 BEF
seulement et son succes a ete immediat et surtout en incessante
croissance. C'est ainsi que les 12 mois de 1995 out totalise
1.300.060 "voyages" avec ce seui type de transport.

Secundo: que represente le personnel de la Region des Posies
et de BELGACOM dans le chapitre "Repartition des voyages"?

Pour les postiers, il suffit de rappeler que leur Regie souscril a
des abonnements a tarif preferentiel donnant libre parcours aux
agents en uniforme.

Pour BELGACOM, cet organisme achete d'importants lots de
cartes "10 voyages" en favour de son personnel, et le taux
preferentiel qui lui est accorde est actuellement de 280 au lieu
de 320 BEF.

Vraag nr. 179 van de lieer Doniiniek Lootens-Stael d.d. 21
oktober 1996 (N.):

Personeel in niet-iictieve dienst bij de MIVB.

Uit het activiteitenverslag 1995 van de MIVB vernemen wij
dat het personeel in niet-actieve dienst van 1994 op 1995 is
gestegen van 33 naar 189. Kan de minister mij meedelen waaraan
deze enorme groei te wijten is.

Question n° 179 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 octobre
1996 (N.):

Personnel en inactivite.

Le rapport d'activites 1995 de la STIB nous apprend que le
nombre de membres du personnel en inactivite esl passe de 33 a
189 entre 1994 et 1995. Le ministre peut-il me dire a quoi est due
cette enorme croissance?
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Antwoord: Volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens-Stael
heeft nog steeds bedenkingen bij het jaarverslag 1995 van de
MIVB. Dit keer wenst hij te weten waarom er dat jaar een zo
grote stijging was van het aantal personeelsleden in niet-actieve
dienst.

De MIVB betreurt te moeten vaststellen dat er in dit geval een'
vergissing in het spel is: een inversie van de cijfers van 1995 op
twee opeenvolgende lijnen in het begin van de label op bladzijde
50, namelijk "personeel in niet-actieve dienst" en "gedetacheerd
personeel".

Door voor de kolom van 1995 de cijfers 45 te lezen naast de
eerste rubriek en 189 naast de tweede, of het omgekeerde van wat
afgedrukt is, staat er een variatie die helemaal normaal is in de
evolutie van de verschillende categorieen van het totale perso-
neelsbestand van de MIVB.

Repmse: Le rapport annuel 1995 de la STIB est encore 1'objet
des preoccupations de Monsieur le depute Dominiek Lootens-Stael.
Cette fois, il voudrait savoir pourquoi il y a cette annee une
tellement grande augmentation de personnel en inactivite.

La STIB regrette de constater qu'il y a eu dans ce cas erreur
par inversion des chiffres de 1995 dans deux lignes qui se suivent
au debut du tableau de la page 50, a savoir "personnel en inactivile"
et "personnel detache".

En lisant pour la colonne 1995, les chif&es 45 en face de la
premiere rubrique et 189 en face de la seconde, ^ 1'inverse de ce
qui est imprime, on retrouve une variation tout a fait normale dans
1'evolution des differentes categories de 1'effectif total du person-
nel de la STIB.

Vraag nr. 180 van de heer Dominiek Lootens-Staal d.d. 18
oktober 1996(N.):

Bestiijiling van het zwurtrijden door de MIVB.

In het Activiteitenverslag 1995 van de MIVB vindt men op
pagina 40 een tabel met gegevens over de evolutie van het zwart-
rijden.

Zo worden onder meer zeer exacte cijfers gegeven over het
aantal door het personeel van het Algemeen Toezicht gecontro-
leerde reizigers. In 1995 zouden er 1.540.035 reizigers zijn gecon-
troleerd. Aangezien dit een enorm aantal is, neem ik aan dat deze
niet een voor een werden geteld. Kan de minister mij meedelen
hoe men aan dit cijfer komt?

Bovendien blijkt uit dezelfde tabel dat van 1994 op 1995 het
aantal vastgestelde overtredingen is toegenomen met 2,03%, terwiji
het bedrag van de gei'nde toeslagen (boetes) slechts met 1,1% is
toegenomen. Wat is de verklaring voor dit verschil?

Antwoord: De heer Dominiek Lootens-Stael, volksvertegen-
woordiger, verwondert zich bij het doornemen van het jaarverslag
van de MIVB over de precisie waarmee het aantal in 1995 op het
net gecontroleerde reizigers wordt ven-neld.

Deze cijfers zijn het resultaat van de telling van de dagelijkse
rapporten van de ongeveer 60 personeelsleden die deze controles
uitvoeren.

Hij is eveneens verwonderd over het feit dat dezelfde tabel op
pagina 40 vermeldt dat de vastgestelde fraudetussen 1994 en 1995
met 2,03 % is gestegen, terwiji de gei'nde toeslagen tijdens die-
zeifde periode met slechts 1,1 % toenemen.

De uitleg ligt in de almaar grotere moeilijkheid om het verhoopte
resultaat te bereiken, namelijk de reele betaling van de geeiste
toeslagen.

Bovendien mag een deel van de toeslagen sinds kort afgetrokken
worden van de effectieve betaling en gebruikt worden om een abon-
nement te kopen; het is duidelijk dat deze nieuwe regeling het
totale bedrag van de gerecupereerde toeslagen in dezelfde mate
beinvloedt.

Question n° 180 de M. Dominiek Lootens-Stael du 18 octobre
1996 (N.):

Lutte coittre lafraude menee par la STIB.

Le rapport d'activites 1995 de la STIB contient en page 40 un
tableau reprenant des donnees sur revolution de la fraude.

On y communique notamment des chiffres exacts sur le nombre
de voyageurs controles par le personnel de la Surveillance generale.
En 1995,1.540.035 voyageurs auraientainsiete controles. Comme
il s'agit la d'un nombre enorme, je presume que ces voyageurs
n'ont pas etc comptes un par un. Le ministre peut-il me dire com-
ment on arrive a ce chiffre?

En outre, ce meme tableau fait apparaltre qu'entre 1994 et 1995,
le nombre d'infractions constatees a augments de 2,03 % alors
que le montant des surtaxes encaissees (amendes) connaissait,
dans le meme temps, une hausse de 1,1 % seulement. Comment
s'explique cette difference?

Repmse: Dans sa lecture du rapport annuel de la STIB, le
depute Dominiek Lootens-Stael s'etonne de la precision du nombre
de voyageurs controles en 1995 sur le reseau.

Ces chiffres resultent tout simplement du comptage effectue a
partir des rapports journaliers des quelque 60 agents affectes a ce
controle.

II s'etonne aussi de voir dans le meme tableau de la page 40
que, d'une part, la fraude constatee a augmente de 2,03 % entre
1994 et 1995, alors que les surtaxes encaissees ne progressent
que de 1,1 % pendant la meme periode.

L'explication reside dans une difficulte plus grande a obtenir
le resultat espere, a savoir le paiement reel des surtaxes exigees.

De plus, une partie des surtaxes peut etre depuis peu distraite
de son paiement effectifpour contribuer a 1'achat d'un abonneinent;
il est certain que cette nouvelle disposition affecte d'autant le
montant total des surtaxes recuperees.
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Vraag nr. 181 van de hecr Dominiek Lootens-Stael d.d. 18
oktober 1996 (N.):

Problemen van lie MIVB in Molenbeek.

In het activiteitenverslag 1995 van de MIVB vernemen we dat
in de groep van Molenbeek maandelijks preventievergaderingen
worden gehouden om sommige lijnen van deze remise te bevei-
ligen.

Gebeurt dit alleen in Molenbeek?

Weike zijn de specifieke problenien die zich daar voordoen?
Ligt de onveiligheid hier hoger dan elders? Zoja, kan de minister
dit kwantificeren?

Antwoord: Een van de vragen van volksvertegenwoordiger
Dominiek Lootens-Stael na het lezen van het jaarverslag 1995
van de MIVB heeft betrekking op de organisatie van vergaderingen
in de remise van Molenbeek, met het oog op de preventie van de
onveiligheid.

Het betreft een experiment in een voor alle remises te veral-
gemenen programma; de lokalisering ervan werd bepaald door de
beide navermelde factoren: het feit dat Molenbeek tegelijk een
remise is voor trams en voor autobussen en omdat de remise van
Molenbeek een van de grootste installaties van de MIVB ter zake
is, zo niet de grootste.

Overigens zai bij het lezen van het jaarverslag 1996 blijken
dat deze ervaring uilgebreid werd tot al de lijnen van de MIVB.

Men moet dan ook helemaal niet verwonderd zijn over de keuze
van Molenbeek als proefremise, OiTidat die keuze enkel van tijde-
lijke aard was en enigszins arbitrair is geweest, hoewel ze geba-
seerd was op twee goede redenen.

Question n° 181 de M. Dominiek Lootens-Stael du 18 octobre
1996 (N.):

Problemes rencontres par la STIB a Molenbeek.

Le rapport d'activites 1995 de la STIB nous apprend que des
reunions de prevention sont organisees niensuellement au groupe
de Molenbeek pour securiser certaines lignes de ce depot.

Cela se passe-t-il uniquement a Molenbeek?

Quels y sont les problemes specifiques? L'insecurile y esl-elle
plus grande qu'ailleurs? Si tel est le cas, le ministre peut-il la
quantifier?

Reponse: Une des questions formulees par le depute Dominiek
Lootens-Stael a la lecture du rapport annuel 1995 de la STIB porte
sur 1'organisation de reunions au depot de Molenbeek en vue de
la prevention centre 1'insecurite.

II s'agit d'une experience pilote dans un programme a gene-
ralise!- pour tous les depots et sa localisation a etc detenninee par
les deux facteurs suivants: il y a d'abord le fait que Molenbeek ust
a la fois depot de tramway et d'autobus. D'autre part, le depot de
Molenbeek est 1'une des plus grandes installations de la STIB en
la matiere, sinon la plus importante.

Par ailleurs, la lecture du rapport annuel 1996 revelera que
cette experience a etc etendue a 1'ensemble des lignes de la STIB.

II n'y a done vraiment pas lieu de s'etonnerdu choix de Molen-
beek comme test, puisque ce choix n'avait qu'un caractere tempo-
raire et pouvait done etre quelque peu arbitraire, quoique base sur
deux bonnes raisons.

Vraag nr. 182 van de lieer Dominiek Lootens-Stael d.d. 18
oktober 1996 (N.):

Zogemiamite preventieacties.

In het activiteitenverslag 1995 van de MIVB staat op p. 14 dat
er in 1995 door de preventiecel van de MIVB 15 projecten werden
uitgewerkt en meegefinancierd.

Kan de minister mij meedelen over weike projecten het hier
gaat en hoeveel zij hebben gekost?

Tevens kan men lezen dat zij daarbij over volgende thema's
handelden: integratie van jongeren door sport en cultuur en
participatie in plaatselijke activiteiten die kaderen in de integratie.
Kan de minister mij meedelen wat dit alles (sport, cultuur) met
openbaar vervoer te maken heeft?

Antwoord: De heer Dominiek Lootens-Stael, volksvertegen-
woordiger, heeft bij het doornemen van het jaarverslag 1995 van
de MIVB vastgesteld dat de preventiecel van de MIVB vorigjaar
15 projecten heeft uitgewerkt.

Hij zou het doel en de kostprijs willen kennen die dit beleid
meebrengt voor de betrokken partijen.

Question n0 182 de M. Dominiek Lootens-Stac) du 18 octobre
1996 (N.):

Actions de prevention.

Le rapport d'activites 1995 de la STIB nous apprend, en page
14, qu'en 1995, la cellule de prevention a developpe et coFinance
15 projets.

Le ministre peut-il me dire de quels projets il s'agit et combien
ils ont coute ?

On peut egalement lire que ces projets s'articulaient autour
des themes suivants: insertion des jeunes par le sport el par la
culture et participation a des activites locales en liaison avec
1'integration. Le ministre peut-il me dire ce que le sport et la cul-
ture ont a voir avec les transports en commun?

Reponse: Dans sa lecture du rapport annuel 1995 de la STIB,
Monsieur le depute Dominiek Lootens-Stael constate que 15 projels
ont ete developpes par la cellule de prevention de la STIB durant
cette derniere annee.

II voudrait en connaitre 1'objet et la charge que cette politique
engendre pour les parties prenantes.
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Onderstaande lijst zou antwoord moeten geven op de vragen
van mijn gespreks partner.

1. Integratie door sport van dejongeren die in de metro vertoeven.
Organisator: Promo-Basket, in samenwerking met de MIVB,
zoals de overige activiteiten.

2. Sociaal-professionele integratie.
Organisalor: Centre de Formation (CF) 2000.

3. Project Pare Forestier.
Organisator: Sociale bemiddelaars van Anderlecht.

4. Actie Daklozen voor de winter 1995-1996.

5. Gids voor het correct gebruik van de metro en educatiefspel
voor kinderen onder de tien.
Organisator: Franse Gemeenschapsraad (COCOF).

6. Creatie van een folder voor de preventie van vormen van
delinquentie.
Organisator: Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Politie van
Brussel.

7. Sport en wederzijds respect.
Organisator: Aide en Milieu Ouvert: TCC Accueil.

8. Ateliers Etinceiles/Ateliers Creatifs Interculturels.
Organisatoren: Ideal-Stand-Art v.z.vv. en Nord-Ouest v.z.w.

9. Sensibilisering van de scholen voor de problemen van de
MIVB.
Organisator: Preventiecel MIVB.

10. Festy-Contact 2.
Organisator: Preventiecel MIVB.

11. Verspreiding van de brochure "Voorbereiding op de rit" in de
scholen van de stad Brussel.
Organisator: MIVB.

12. Uitgave van de brochure "Contact Handelaars".
Organisatie: Rijksvvacht - Politie van Brussel.

13. Heruitgave van de brochure "Voorbereiding op de rit".
Organisalor: MIVB.

14. Verbetering van de omgeving van en de sfeer in en rond het
station Aumale.
Organisator: MIVB.

15. Diverse gezamenlijke acties Rijkswacht, Politie van Brussel
en MIVB.

De kosten die gedurende het jaar 1995 door die projecten zijn
veroorzaakt, belopen 5.800.000 BEF.

La liste qui suit devrait repondre aux souhaits de mon inter-
locuteur.

1. Insertion des jeunes rencontres dans Ie metro par Ie sport.
Organisateur: Promo-Basket, en symbiose avec la STIB,
comme les suivantes.

2. Insertion socio-professionnelle.
Organisateur: Centre de Formation (CF) 2000.

3. Projet de Pare Forestier.
Organisateur: Mediateurs sociaux d'Anderlechl.

4. Action Sans-Abri pourl'hiver 1995-1996.

5. Guide d'utilisation correcte du metro etjeu educatif pour les
moms de 10 ans.
Organisateur: COCOF.

6. Creation d'un depliant pour la prevention aux formes de delin-
quance.
Organisateur: Region BC et Police de Bruxelles.

7. Sport et convivialite.
Organisateur: Aide en Milieu Ouvert: TCC Accueil.

8. Ateliers Etinceiles/Ateliers Creatifs Inter culturels.
Organisateurs: Ideal-Stand-Art a.s.b.l. et Nord-Ouest a.s.b.l.

9. Sensibilisation des ecoles aux problemes de la STIB.
Organisateur: Cellule Prevention STIB.

10. Festy-Contact 2.
Organisateur: Cellule Prevention STIB.

11. Diffusion de la brochure "Preparation aux voyages" dans les
ecoles de la ville de Bruxelles.
Organisateur: STIB.

12. Edition de la brochure "Contacts CoiruTieri^ants".
Organisateur: Gendarmerie - Police de Bruxelles.

13. Rendition de la brochure "Preparation aux voyages".
Organisateur: STIB.

14. Amelioration de 1'environnement et du climat regnant a la
station Aumale et environs.
Organisateur: STIB.

15. Actions conjointes diverses Gendarmerie, Police de Bruxelles
et STIB.

Quant aux frais exposes en faveur de ces projets durant 1'annee
1995, ils se montent a 5.800.000 BEF.

Vraag nr. 183 van de lieer Doininiek Lootens-Stael d.d. 18
oktober 1996 (N.):

Veiligheid in het openbaar vervoer.

In het activiteitenverslag 1995 van de MIVB staat te lezen:

Question n° 183 de M. Dominiek Lootens-Stael du 18 octobre
1996 (N.):

Securite duns les transports en commun.

Le rapport d'activites 1995 de la STIB nous apprend ce qui
suit:
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"Na de opvallende verbetering m 1994 ziet het ernaar uit dat
de globale cnminaliteitscijfers in de metro zich in i995 hebben
gestabiliseerd. Men stelt echter verschuivingen vast in de verschil-
lende categorieen van incidenten en in de plaats waar ze zich
voordoen."

K.an de minister mij specificeren hoe de evolutie in de ver-
schillende misdaadcategorieen eruit ziet. K.an u mij meedelen naar
weike plaatsen de misdaad verschoven is. Kan u mij tevens globale
en gespecificeerde cijfers verstrekken over de evolutie van de
misdadigheid in het openbaar vervoer?

Antwoord: De heer Dominiek Lootens-Stael, Volksvertegen-
woordiger, vraagt ons na het doorneiTien van hetjaarverslag 1995
van de MIVB, preciseringen over de omvang van de criminaliteit
en dus de mate van veiligheid in de metro en de ondergrondse
inslallaties.

De problemen zijn uitgebreid, de behandeling ervan evolueert
constant en is dus moeilijk voor vergelijking vatbaar.

Toch kan de MIVB hieronder als voorbeeld mij enkele aanwij-
zingen geven op basis van haar eigen statistische waarnemingen.

1. Rang van enkele -stations volgens de frequentie van de inci-
denten

1994 1995

De Brouckere 1 1
Rogier 7 2
Ribaucourt 7 3
Louisa 20 4
Belgica 4 5
Kunst-Wet 5 6
Clemenceau 9 7
Montgomery 2 8
Beekkant 15 9
Pannenhuis 16 10

2. Totaal aantal incidenten in de metro

* 1994: 615
* I995; 649.

3. Aard en evolutie in % van de incidenten in de metro

Aard Evolutie
1994 1995 %

Aanrandingen 92 92 0
Zedenfeiten 47 34 -28
Vandalisme 284 316 +11
Zakkenrollerij 104 73 -30
Diverse diefstallen . 88 134 +52

Vraag nr. 184 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 18
oktober 1996 (N.):

Taalkennis van het personcel van de MJVB.

Inhetactiviteitenverslag 1995vandeMIVBlezenwijopp. 13:
"Een bijzondere inspanning wordt geleverd OITI personeelsleden,

«Apres une amelioration importante enregistree en 1994, les
chiffres globaux de la criminalite dans Ie metro semblent resler
stationnaires en 1995. On constate cependani des displacements
dans les differentes categories d'incidents et dans leur localisa-
tion.»

Le ministre peut-il me dire comment evoluent les differentcs
categories d'incidents? Pouvez-vous me dire vers quels lieux les
incidents se sont deplaces? Pouvez-vous egalement me fournirdcs
chiffres globaux et specifiques sur 1'evolution de la criminalite
dans les transports en commun?

Repoiise: Toujours penche sur le rapport annuel 1995 de la
STIB, Monsieur le depute Dominiek Lootens-Stael demande cette
fois des precisions sur les degres de delinquance et done de securite
dans le metro et ses installations.

Les questions sont vastes, leur traitement est evolutil'el done
difTicilement comparable.

Neanmoins, a titre d'exemple, la STIB me fournit quelques
indications telles que decrites ci-apres, sur la base de ses propres
observations statistiques.

1. Rang de queiques stations en frequence d'incidents

1994 1995

De Brouckere 1 1
Rogier 7 2
Ribaucourt 7 3
Louise 20 4
Belgica 4 5
Arts-Loi 5 6
Clemenceau 9 7
Montgomery 2 8
Beekkant 15 9
Pannenhuis 16 10

2. Total des incidents dans le metro

* 1994: 615
* 1995: 649.

3. Nature et evolution en % des incidents dans le metro

Nature Evolution
1994 1995 %

Agressions 92 92 0
Moeurs 47 34 -28
Vandalisme 284 316 + 1 1
Volsa la t i re 104 73 -30
Vols divers 88 134 +52

Question n° 184 de M. Dominiek Lootens-Stael du 18 octobre
1996 (N.):

Connaissanccs linguistlques du personnel de la STIB.

Le rapport d'activites 1995 de la STIB nous apprend, en page
13, ce qui suit: «Un effort particulier est accompli pour inviter les

> ucuuia tt aci HJ^euioan
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die een van beide landstalen moeilijk beheersen, regelmatig bij-
scholingscursussen te laten volgen".

De taalwetgeving en de rechtspraak van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht bepalen nochtans dat personeel van de MIVB
tweetalig moet zijn, en dat deze tweetaligheid moet worden bewe-
zen voor de aanwei"ving en indiensttreding. Waarom wordt deze
bepaling van de wetgeving, die een wetgeving van openbare orde
is, niet nageleefd?

Hoeveel cursisten volgden in 1993, 1994 en 1995 resp. Neder-
landse en Franse taalleergangen bij de MIVB?

Aittwoord: Volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens-Stael
komt nog eens terug op hetjaarverslag 1995 van de MIVB en hij
heefl gelezen dat een bijzondere inspanning wordt geleverd om
de personeelsleden in staat te stellen de beide landstalen te kennen
dankzij een intern vervolmakingscentrum van de Maatschappij.

Hij is van oordeel dat het bestaan van cursussen in de landstalen
strijdig is met de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurs-
zaken, omdat het personeel van de MIVB naar zijn mening vanaf
de aanwerving tweetalig moet zijn.

1k denk dat bij het oordeel van mijn correspondent de volgende
opmerkingen moeten gemaakt worden.

Het betreft hier taalcursussen die bestemd zijn voor het bestu-
ringspersoneel en voor het personeel van de mezzanines. Alvorens
in vast verband aangeworven te worden en deel uit te maken van
ons personeelsbestand moet dit arbeiderspersoneel slagen voor
het mondelinge taalexamen van niveau 4 dat georganiseerd wordt
door het Vast Wervingssecretariaat

Zulks heeft gevolgen inzake werkzekerheid, sociale tegemoet-
komingen en bevorderingsmogelijkheden van de personeelsleden.

Om te antwoorden op de tweede subvraag van mijn correspon-
dent, deelt de MIVB mij de volgende cijfers mede inzake het aantal
personeelsleden dat de taallessen volgt:

1993 1994 1995

Frans 21 24 29

Nederlands 171 190 261

Vraag nr. 185 van de beer Dominiek Lootens-Stael d.d. 18
oktober 1996 (N.):

Aanwerving van personeel door de MIVB.

In het activiteitenverslag 1995 van de MIVB lezen we dat de
MIVB de voorbije jaren jaarlijks 250 tot 400 mensen aanwierf.
Opvallend is dat het aantal werknemers uit niet-EU-landen op
drie jaar tijd is afgenomen van 668 naar 552. Graag had ik ver-
nomen wat de oorzaak hiervan is.

agents connaissant des difficultes a s'exprimer dans une des deux
langues nationales a suivre avec regularity des cours de perfection-
nement.»

Or, la legislation linguistique et la jurisprudence de la Com-
mission permanente de controle linguistique prevoient que Ie per-
sonnel de la STIB doit etre bilingue et que ce bilinguisme doit
etre prouve avant Ie recrutement et 1'entree en service. Pourquoi
cette disposition de la legislation, qui est une legislation d'ordre
public, n'est-elle pas respectee?

Combien de personnes ont-elles suivi en 1993, 1994 el 1995
les cours de fran^ais ou de neerlandais organises par la STIB?

Reponse: Revenant au rapport annuel 1995 de la STIB, Mon-
sieur Ie depute Dominiek Lootens-Stael constate avoir lu qu'un
effort particulier est accompli pour pennettre aux agents de connat-
tre les deux langues nationales grace a un centre de pertection-
nement interne a la Societe.

11 estime que 1'existence de cours de langues nationales esl
contraire a la legislation sur 1'emploi des langues en matiere admi-
nistrative puisque, d'apres lui. Ie personnel de ia STIB doit etre
bilingue des son engagement.

11 fautJe pense, assortir lejugement de mon interlocuteur des
remarques suivantes.

11 s'agit en 1'occurrence de cours de langues destines au per-
sonnel de conduite et de mezzanines. Ce personnel ouvrier doit
reussir 1'examen linguistique oral de niveau 4 organise par Ie
Secretariat Permanent de Recrutement avant d'etre engage defini-
tivement et de faire partie de 1'effectifde notre personnel.

Cela a des consequences quant a la stabilite d'emploi, aux in-
terventions sociales et aux possibilites de promotion de 1'agent

Pour repondre a la deuxieme sous-question de mon correspon-
dant, la STIB m'informe des chiffres suivants en matiere de nombre
d'agents frequentant les cours de langues:

1993 1994 1995

Neerlandais 171 190 261

Franyais 21 24 29

Question 11° 185 de M. Dominiek Lootens-Stael du 18 octobre
1996 (N.):

Recrutement de personnel pur la STIB.

Le rapport d'activites 1995 de la STIB nous apprend que ces
dernieres annees, la STIB a recrute annuellement entre 200 et
400 personnes. 11 est frappant que le nombre de travailleurs en
provenance de pays hors UE est passe de 668 a 552 unites en trois
ans. Je souhaiterais en connaTtre la raison.
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Kan de minister mij daarom meedelen hoeveel Belgen (opge-
splitst volgens Nederlandstaligen en Franstaligen) resp. vreemde-
lingen (opgesplitst volgens EU-vreeiTidelingen en niet-EU-vreem-
delingen tijdens dejaren 1993, 1994 en 1995

- gepensioneerd werden;

- overleden zijn;

- uitgetreden zijn;

- ontslagen werden;

- aangeworven werden.

Antwoord: De heer Dominiek Lootens-Stael, volksvertegen-
woordiger, buigt zich ditmaal over de personeelsstatistieken in
het jaarverslag 1995 van de MIVB.

Zijn talrijke subvragen hebben betrekking op een daling van
het aantal personeelsleden dat behoort tot landen van buiten de
EEG en op een becijferde onderverdeling van de diverse cate-
gorieen personeelsleden die uitgetreden en aangeworven zijn,
volgens gewest en nationaliteit.

- De daling van het aantal werknerners van buiten de EEG is te
vvijten aan-allerlei en veelvuldige omstandigheden.

- De gevraagde onderverdelingen betreffende het in- en uittreden
zijn niel onmiddellijk beschikbaar en het opzoeken ervan zou
een werk van lange duur zijn.

Het opzoeken van dit soort inlichtingen is een langdurig en
moeilijk werk, dat de MIVB op dit ogenbiik niet wenst uit te
voeren.

Le ministre peut-il des lors me communiquer, pour les annees
1993, 1994 et 1995, le nombre de Beiges (en dislinguant franco-
phones et neerlandophones) et d'etrangers (en distinguant les etran-
gers UE et les etrangers hors UE)

- qui ont ete pensionnes;

- qui sont decedes;

- qui ont presente leur demission;

- qui ont ete licencies;

- qui ont ete recrutes?

Repoiise: Monsieur le depute Dominiek Lootens-Stael sc
penche cette fois sur les statistiques du personnel dans le rapport
annuel 1995 de la STIB.

Ses multiples sous-questions ont trait a une diminution de
ressortissants de pays hors CEE, d'une part, et, d'autre part, a une
repartition chiffree de diverses categories de departs et entrees
entre regions et types de nationalites.

- La diminution du nombre de travailleurs hors CEE esl due a
des circonstances diverses et noinbreuses.

- Les repartitions demandees concernant les departs et entrees
ne sont pas directement disponibles et leur recherche deman-
derait un travail long et fastidieux.

La recherche de ce type de renseignements est un travail long
et difficile que la STIB ne souhaite pas effectuer pour 1'instant.

Vraag nr. 187 van mevroiiw Evelyne Huytebroeck d.d. 28
oktober 1996 (Fr.):

Staking van het openbaar vervoer,

Op dinsdag 22 oktober zijn er op sommige tram- en metrolijnen
onaangekondigde stakingen geweest. De "klanten" zijn daarvan
pas op de hoogte gebracht toen zij zich op de perrons bevonden en
hun vervoerbewijs reeds hadden betaald. Een groot aantal personen
hebben de terugbetaling van hun vervoerbewijs- geeist. Het was
immers niet meer bruikbaar omdat er ook op de bovengrondse
lijnen geen verkeer was. Het bleek echter om technische redenen
onmogelijk te zijn dit vervoerbewijs terug te betalen.

Kan de minister mij mededelen hoe men die tekortkoming kan
verhelpen, behalve .door administratieve stappen te ondernemen
(wat meestal lang duurt en duurder is dan de terugbetaling van
het vervoerbewijs) of door een klacht in te dienen b'ij de bemidde-
lingsdienst van de MIVB?

Zou het in geval van staking niet doeltreffender zijn de "klanten"
te verwittigen voor dat zij hun vervoerbewijs kopen, dit wil zeggen
voor zij zich naar de perrons begeven?

Antwoord: Mevrouw Evelyne Huytebroeck, volksvertegcn-
woordiger, ondervraagt niij over de mogelijke opiossingen voor

Question n0 187 de Mme Evelyne Huytebrocck du 28 octobre
1996 (Fr.):

Greve des transports en cbiiniuin.

Le mardi 22 octobre, certaines lignes de tram et de metro ont
connu de soudains mouvements de greve. Ceux-ci n'ont pu eire
communiques aux "clients" qu'une fois ceux-ci sur les quais el...
leur ticket paye. Noinbreuses ont ete les personnes qui ont reclame
le remboursement de leur ticket de metro, non reutilisable puisque
les lignes de surface etaient egalement bloquees. 11 s'est avere
techniquement impossible de rembourser les usagers.

Le ministre peut-il me dire comment il esl possible de remedicr
a ce dysfonctionnement si ce n'est de faire une demarche admi-
nistrative (souvent longue et plus couteuse que le remboursement
du ticket) ou de faire une.reclamation au service de mediation de
la STIB?

Ne serait-il pas plus efficace, en cas de greve spontanee,
d'avertir les "clients" avant que ceux-ci n'achetent leur ticket,
c'est-a-dire avant qu'ils ne descendent sur les quais?

Reponse: Madame la deputee Evelyne Huytebroeck m'inter-
roge sur les possibilites de remedier au fait que certains voyageurs
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het feit dat bepaalde reizigers ter gelegenheid van de laatste
spontane stakingen van het MIVB-personeel op 22 oktober 1996,
hun ticket hebben betaald, zonder praktische mogelijkheid tot
terugbetaling.

Het achtbaar lid mag er zeker van zijn dat ik diens ongerustheid
ter zake volledig begrijp en deel.

De betrokken maatschappij, die ik om uitleg heb gevraagd,
laat me weten dat de reizigers op de hoogte zijn gebracht aan de
hand van omroepen aan het publiek vanafde loketten, hoewel de
stakingsacties spontaan uitbraken, dus zonder dat de directie van
de MIVB hiervan verwittigd werd. Deze berichten werden op lijn
3 van de Noord-Zuid-verbinding vijfmaal omgeroepen tussen
7.27u. en 8.25u., en driemaal op lijn 2 van de Kleine Ring tussen
8.58u.en9.10u.

De MIVB betreurt het misnoegen van de reizigers, waarnaar
het achtbaar lid verwijst, die de voormelde berichten niet gehoord
hebben. 1k heb derhalve de betrokken Maatschappij gevraagd te
overwegen weike maatregelen zouden kunnen worden genomen
teneinde de klanten te verwittigen voor deze aan de stempel-
machtine komen (bijvoorbeeld door de loketbediende een waar-
schuwingsbord te laten plaatsen) en voorstellen tc formuleren die
het mogelijk zouden maken de benadeelde gebruiker volledig te
vergoeden wanneer deze klacht indient.

Ik zai zeker niet nalaten dit probleem voor te leggen aan de
Directie van de MIVB op de volgende vergadering die wordt belegd
omtrent de opvolging van het beheercontract.

ont paye leur ticket sans possibility pratique de remboursement
lors des dernieres greves spontanees du personnel de la ST1B Ie
22 octobre 1996.

Que 1'honorable membre soit assuree queje partage totalement
sa preoccupation en la matiere.

Interrogee, la Societe interessee me fait savoir que des voyageurs
ont pu etre avertis par appels au public, audibles A partir des mez-
zanines, bien que les actions de greve aient ete totalement spon-
tanees, sans aucun avertissement prealable a la Direction de la
STIB. Ces appels ont eu lieu a cinq reprises entre 7 h 27' et 8 h 25'
sur 1'axe 3, liaison nord-sud, et a trois reprises entre 8 h 58' et 9 h
10' sur la ligne 2, petite Ceinture.

La STIB regrette Ie desagrement mentionne par mon inter-
locutrice pour Ie public n'ayant pas entendu les appels precites.
J'ai des lors demande a la Societe concernee de reflechir aux dis-
positions qui pourraient etre prises en vue d'avertir Ie client en
amont des composteurs (par exemple la mise en place d'un panneau
d'avertissement par 1'agent de mezzanine), et de proposer des
mesures qui permettraient de dedommager completeinent I'usager
lese qui introduirait une reclamation.

Je ne manquerai pas d'evoquer ce probleme avec la Direction
de la STIB lors de la prochaine reunion du suivi du contrat de
gestion.

Vraag nr. 193 van de heer Michiel Vandenbussche d.d. 4
november 1996 (N.):

Ministerieel besluit verschenen m het Belgisch Staatsblad
van 22 aiigiistus 1996.

In het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1996 werd het
'Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van
24 april 1990 houdende oprichting van de Artistieke Commissie
vandeVervoersinfrastructuren'.daterendevan 13juni 1996, gepu-
bliceerd.

In artikel 2 wordt melding gemaakt van de 14 leden die deel
uitmaken van deze commissie waarbij "een lid benoemd op
voordracht van het College van de Nederiandse Gemeenschaps-
commissie", la Commission Communautaire neerlandaise in het
Frans.

Bij mijn weten behoort deze commissie niet tot de Brusselse
instellingen.

Wat verstaat de minister onderde 'Nederiandse Gemeenschaps-
commissie'?

Antwoord: De schriftelijke vraag van de heer Vandenbussche
heeft betrekking op een ministerieel besluit van 13 juni 1996
betreffende de Artistieke Commissie van de Vervoerinfrastruc-
turen.

Question n° 193 de M. Michiel Vandenbussche du 4 novembre
1996 (N.):

Arrefe minis feriel par u au Monlteitr beige du 22 aoCit 1996.

L'arrete ministeriel du 13 juin 1996 modifiant 1'arrete ministe-
riel du 24 avril 1990 portant creation de la Commission arlistique
des infrastructures de deplacements a ete public au Momteur beige
du22aout 1996.

En son article 2, il y est fait mention des 14 membres qui con-
stituent cette commission, parmi lesquels un membre nomme sur
proposition du College de. la Commission communautaire
neerlandaise («een lid benoemd op voordracht van het College
van de Nederiandse Gemeenschapscommissie», en neerlandais].

A ma connaissance, ladite commission ne releve pas des insti-
tutions bruxelloises.

Qu'entend Ie ministre par «Commission communautaire neer-
landaise»?

Reponse: La questipp ecrite de Monsieur Vandenbussche porte
sur un arrete ministeriel du 13 juin 1996 relatifa la Commission
Artistique de 1'Infrastructure de Deplacements.
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Deze commissie heeft als opdracht de minister van Vervoer en
Openbare Werken advies te geven, hetzij op diens verzoek, hetzij
op eigen initiatief, over de keuze en de aanwijzing van de kunste-
naars voor de uitvoering van de kunstwerken en over de plaatsing
ervan in hetgeheel van de vervoerinrrastructuren die zich bevinden
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Commissie heeft eveneens als opdracht controle uit te
oefenen op de projecten en op de uitvoering van de bestelde kunst-
werken.

Het betwiste besluit van 13 juni 1996 had als doel de samen-
stelling van de Artistieke Commissie van de Vervoerinfrastructuren
te wijzigen.

In artikel 2 van dat besluit is sprake van het "College van de
Nederlandse Gemeenschapscommissie".

Mijn kabinet heeft de nodige maatregelen genomen om deze
uitdrukking te vervangen door "College van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie".

Een erratum zai eerstdaags worden bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad. • '•

Cette commission a pour mission de donner son avis au minisire
du Transport et des Travaux Publics soil a sa demande, soit de sa
propre initiative, sur Ie choix et la designation des artistes pour
realiser les ceuvres d'art, ainsi que de leur implantation dans 1'en-
semble des infrastructures de deplacement situees sur Ie territoire
de la Region de Bruxelles-Capitale.

La Commission a egalement pour mission Ie controle des projcts
et de 1'execution des ceuvres commandees.

L'arrete discute du 13 juin 1996 a eu pour objet la modifica-
tion de la composition de la Commission artistique des infrastruc-
tures de deplacement.

Dans son article 2, cet arrete fait mention du "College de la
commission communautaire neerlandaise".

Mon cabinet a pris les dispositions necessaires pour que cette
mention soit remplacee par celle du "College de la commission
communautaire flamande".

Un erratum sera public prochainement an Mcinifeiir Beige'.

Vraag nr. 197 van de heer Denis Grimberghs d.d. 20 november
1996 (Fr.):

De uitvoering van dc op 15 inel 1996 door lie Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad aangenomen verordening.

De heer minister herinnert zich ongetwijfeld dat de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad bij eenparigheid van stemmen een aanbe-
veling heeft aangenomen betrefFeride het GEN waarbij de Regering
wordt gevraagd een reeks maatregelen te nemen naar aanleiding
van de initiatieven voor de verwezenlijking van een GEN in
Brussel.

In die aanbevelingen wordt aan de Regering gevraagd "(...)
ervoor Ie zorgen dat (...) het door Sofretu voorgestelde net uitvoerig
en kritisch onderzocht wordt om:

- in voorkomend geval verbeteringen voor te stellen om nog beter
tegemoet te komen aan de noden van de Brusselaars, onder
meer wat enerzijds het aantal 'GEN-stations in Brussel en hun'
ligging betreft en anderzijds de gekozen verbindingen;

- na te gaan ofbusverbindingen in eigen banen haalbaar zijn;

- de gegrondheid na te gaan v,an het loslaten van belangrijke
technische opties, zoals het gebruik van lijn 28 (Zuidstation,
Weststation, Simonisplein, Bockstaelplein), de mogelijkheid
te bestuderen van onderling verbonden netten (rollend materieel
dat op het net van de NMBS en op dat van de MIVB kan
rijden),...;

- na te gaan of de opties van het door Sofretu voorgestelde net
niet strijdig zijn met de inhoud van het GewOP.".

)k had graag van de minister vernomen weike maatregelen hij
genomen heeft opdat dit kritisch onderzoek van het door SOFRETU

Question n° 197 de M. Denis Grimberghs du 20 iiovembre
1996 (Fr.):

Mise en ceuvre tie la resolution adoptee par Ie Conseil de la
Region de Briixelles-Capifale Ie 15 nwi 1996.

Monsieur Ie ministre se souviendra que Ie Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale a approuve a 1'unanimite une rccoin-
mandation concernant Ie RER qui demandait au gouverneinent du
veiller a mettre en oeuvre un ensemble de mesures a la suite des
initiatives prises en favour de la realisation d'un RER a Bruxellcs.

Dans cette recommandation il etait demande que Ie gouvcr-
nement veille a examiner de maniere detaillee et critique Ie reseau
propose par Sofretu afin:

- Ie cas echeant, de proposer des ameliorations susceptibles de
mieux repondre aux besoins des Bruxellois notamment en ce
qui concerne, d'une part. Ie nombre et la localisation des gares
RER a Bruxelles et, d'autre part, les laisons retenues;

- de verifier la faisabilite du concept des liaisons par route en
site propre;

- de verifier la validite de 1'abandon d'options techniques impor-
tantes telles que 1'usage de la ligne 28 (desservant la gare du
Midi, la gare de 1'Ouest, la place Simonis, la place E. Bock-
stael); la possibility d'un reseau interconnecte (materiel roulant
capable d'utiliser Ie reseau SNCB et Ie reseau de la STIB),,..

- d'examiner la compatibilite des options du reseau propose par
Sofretu avec Ie contenu du PRD.

A ce jour, j'aimerais que Monsieur Ie minisire nous indique
quelles sont les mesures qu'il a prises pour que pareil examen
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voorgestelde net zou plaatsvinden en opdat de Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gevvest over de in die studie voorgestelde
opties een standpunt zou innemen.

Antwoord: Het achtbaar lid is ongerust over de gevolgen die
werden gegeven aan het onderzoek van het plan van het network
dat door het studiesyndicaat werd voorgelegd waarbij hij verwijst
naar de aanbeveling over het GEN gedaan door de Gewestraad.

Ik heb met het studiesyndicaat een aanhangsel aan de overeen-
komst van 14juli 1993 afgeslolen dat meer bepaald handelt over
het onderzoek van een voorstel van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in het raam van de IRlS-studie en de mogelijkheid van
deze laatste orn het GEN-net te verbeteren zoals het werd bepaald
in de GEN-studie.

Dit voorstel beoogt:

- de toename beperken van het aantal treinen op de Noord-
Zuidverbinding;

- een overbelasting vermijden van het metrovak van lijn 1 tussen
het Centraal Station en Schuman ingevolge het intenser verkeer
van de Noord-Zuidverbinding;

- het verkeer spreiden over de verschillende noord-zuidassen van
de NMBS, meer bepaald lijnen 26 en 28 van de NMBS;

- het begrip wegverbinding in eigen bedding herzien naargelang
de resultaten van de simulaties die werden uitgevoerd in het
raam van de IRIS-studie;

- de keuzes goedkeuren van de ligging van nieuwe stations die
door het studiesyndicaat niet werden in aanmerking genomen
omwille van het interregionaal karakter van haar opdracht dat
het onderzoek naar "plaatselijke" bedieningen uitsloot;

Mijn doel ter zake is te komen tot een consensus met het Waals
en het Vlaams Gewest evenals met de maatschappijen die dit
netwerk zullen moeten uitbouwen.

critique du reseau propose par Sofretu soit realise et que Ie
gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale prenne attitude
sur les options proposees dans cette etude.

Reponse: Faisant reference a la recommandation concernant
Ie RER faite par Ie Conseil Regional, 1'honorable membre s'in-
quiete des suites donnees a 1'examen du plan de reseau propose
par Ie syndicat d'etudes.

J'ai conclu, avec Ie syndicat d'etudes, un avenant a la conven-
tion du 14 juillet 1993 portant, notami-nent, sur 1'examen d'une
proposition de la Region de Bruxelles-Capitale dans Ie cadre de
1'etude IRIS et de sa capacite a ameliorer Ie reseau RER tel que
defini dans 1'etude RER.

Cette proposition vise a:

- limiter 1'accroissement du nornbre de trains desservant la
Jonction Nord-Midi;

- eviter une surcharge du tronyon de ligne 1 de metro entre Gare
Centrale et Schuman consecutive a 1'intensification de 1'usagc
de la Jonction Nord-Midi;

- repartir Ie trafic sur les differents axes nord-sud de la SNCB,
notamment, les lignes 26 et 28 de la SNCB,

- revoir ie concept de liaison par route en site propre en fonction
des resultats des simulations faites dans Ie cadre de 1'etude
IRJS;

- valider les choix de localisation de nouvelles gares non reprises
par Ie syndicat d'etudes en raison du caractere interregional de
sa mission qui excluait 1'examen de dessertes a caractere "lo-
cal".

Mon objectif en la matiere est d'arriver a un consensus avec
les Regions wallonne et flamande ainsi qu'avec les exploitants
qui devront mettre ce reseau en oeuvre.

Vraag nr. 198 van de heer Denis Grimberghs d.d. 20 november
1996 (Fr.):

De follow-up van liet SOFRETU-onderwek.

Ik heb vernomen dat de tweede fase van het Sofretu-onderzoek
zou zijn aangevat als gevolg van de ondertekening van een aan-
hangsel bij de basisovereenkomst over dit onderzoek.

Kan de heer minister nadere inlichtingen verstrekken over de
precieze taken waarmee het studiebureau in het kader van die
tweede fase belast is en mededelen weike organen bevoegd zijn
voor de follow-up van dit onderzoek? Kan de minister tevens
preciseren wat ter zake de verbintenissen van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest zijn?

Antwoord: Het achtbaar lid wil inlichtingen verkrijgen over
de specifieke opdrachten die aan het Studiesyndicaat werden

Question n° 198 de M. Denis Grimberghs du 20 novembre
1996 (Fr.):

Siiivi lie 1'etude Sofretu.

II me revient que la deuxieme phase de !'Etude Sofretu aurait
debute a la suite de la signature d'un avenant a la convention de
base au sujet de cette etude.

Monsieur Ie ministre peut-il donner des indications sur les mis-
sions precises qui ont etc confiees au syndicat d'etude dans Ie
cadre de cette deuxieme phase et indiquer quels son! les organes
competents pour Ie suivi de cette etude? Le ministre peut-il
egalement indiquer quels sont les engagements de la Region de
Bruxelles-Capitale dans ce cadre?

Reponse: L'honorable membre desire avoir des indications sur
les missions precises confiees au Syndicat d'Etudes.
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toevertrouwd. Ik heb dit syndicaat inderdaad een bijkomende
opdracht gegeven om een ant\voord te krijgen op een aantal vragen
die zonder gevolg bleven.

Het Studiesyndicaat heeft als taak de enquetes voort te zetten
en voorstellen te formuleren in de volgende gebieden:

Het voorstel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder-
zoeken in het raam van de IRIS-studie, alsook van haar vermo-
gen om het GEN-netwerk te verbeteren, zoals gesteld in de
Sofretu-studie; dil voorstel heeft tot doel het verkeer beter te
spreiden op de lijnen die zich in het Gewest bevinden, namelyk
de lijnen 26 en 28.

De voornaamste manieren voor de organisatie en de verdeling
van de financieringen onderzoeken op de verschillende openbare
machtsniveaus in het GEN van de West-Europese landen.

Partners zoeken die zouden kunnen bijdragen tot de financiele
structuur (openbare overheden, prive-sector, Europese Unie,
enz.) met advies over de wenselijkheid en de juridische en
technische haalbaarheid van hun bijdrage.

De voornaamste rechtstreekse en onrechtstreekse begunstigden
van het GEN aanduiden door hun bijdrage te vermelden tot de
uitbouw en de uitbating van de Europese GEN-netwerken in
West-Euorpa die even belangrijk zijn als het gebied dat wordt
bediend door het Brussels GEN.

Een balans opmaken van de middelen die thans worden aan-
gewend door de openbare vervoermaatschappijen voor de lijnen
vvaarop het GEN betrekking heeft.

Een prognose maken van het GEN (investeringen en uitbating).

- De financiele structuur rechtvaardigen die wordt voorgesteld
nadat de verschillende onderzochte mogelijkheden werden
geevalueerd.

- De voorgestelde strucuur rechtvaardigen nadat de verschillende
alternatieven werden geevalueerd.

- De problemen die rijzen bij de tanefintegratie die noodzakelijk
is voor het GEN afbakenen en verklaren.

- De studie moet bestaan uit de volgende voorname punten:

- de slatuten en de opdrachten van de organen waaruit de
voorgestelde structuur bestaat;

- de contracten weike doze organen binden aan hun deel-
nemers met het oog op de uitbouw van het GEN.

Er werd een Begeleidingscomite opgericht dat samengesteld is
uit leden van het Studiesyndicaat evenals uit vertegenwoordigers
van de vier niinisters van Vervoer.

Het is gemachtigd om advies uitbrengen.

Deze opdracht moet zowel mij als mijn federale en gewestelijke
collega's in staat stellen de beslissingen te nemen die zich
opdringen.

J'ai donne effectivement une mission complementaire a ce
syndicat pour trouver des reponses a une serie de questions qui
n'en avaient pas encore recu.

Le syndicat d'Etude est charge de poursuivre ses investiga-
tions et de formuler des propositions precises dans les domaines
suivants:

- Examen de la proposition de la Region de Bruxelles-Capilule
dans le cadre de 1'etude IRIS et de sa capacite a ameliorer le
reseau RER tel que defini dans 1'etude SOFRETU. Cette propo-
sition vise a mieux repartir le trafic vers les differentes lignes
situees en region dont les lignes 26 et 28.

Examen des principaux modes d'organisation et de repartition
des financements entre les differents niveaux de pouvoirs pub-
lics dans les RER des pays d'Europe occidentale.

Recherche des partenaires susceptibles de participer au mon-
tage financier (pouvoirs publics, prives, Union europeenne, etc.)
avec avis sur 1'opportunite et la faisabilite juridique et tech-
nique de leur intervention.

Determination des principaux beneficiaires directs et indirects
du RER en indiquant leur part de contribution dans la realisation
et 1'exploitation des reseaux europeens de type RER situes dans
des agglomerations d'Europe occidentale d'une importance
comparable a la zone desservie par le RER de Bruxelles.

Etablissement d'un bilan des moyens qui sont affectes actuel-
lement par les societes de transport public aux lignes du RER..

Etablissement du bilan provisionnel du RER (investissements
et exploitation).

Justification du montage financier propose apres evaluation des
difFerentes possibilites examinees.

- Justification du montage structurel propose apres evaluation
des differentes alternatives developpees.

- Releve et explication des problemes poses par 1'integration
tarifaire necessitee par le projet RER.

- L'etude doit prevoir les points essentiels:

- des statuts et des missions des organes composant la struc-
ture proposee;

- des contrats qui lient ces organes a leurs participants en vue
de la mise en oeuvre du projet RER."

Un comite d'accompagnement a ete constitue. II est compose
des membres du syndicat d'etudes ainsi que des representanis des
4 ministres des transports.

II a une competence d'avis.

Cette mission doit me permettre, ainsi qu'a mes collegues fede-
ral et regionaux, de prendre les decisions qui s'imposent.
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Tot op dil ogenblik bestaan er geen verbintenissen ten aanzien
van het Studiesyndicaat dan de betaling van de geleverde prestaties
in het raam aanhangsel nr. 1 bij de basisovereenkomst.

A ce stade-ci, il n'y a pas d'autres engagements vis-a-vis du
syndicat d'etudes que de payer les prestations effectuees dans Ie
cadre de 1'avenant n° 1 a la convention de base.

Vraag nr. 201 van de heer Andre Drouart d.d. 20 november
1996 (Fi;):

Optftiepeiling van de PRL in het weekblad Vlan.

In oktober 1996 heeft de PRL in Vlan een opiniepeiling gehou-
den voor de lezers van dit weekblad.

Tweeduizend personen hebben daarop geantwoord. De resul-
taten van die opiniepeiling zijn op 28 oktober aan die personen
verstuurd, ondertekend door de minister en op papier met brief-
hoofd van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de iris en de
vermelding "minister".

Kan de minister mij mededelen of het personeel van zijn kabinet
de gegevens van die opiniepeiling heeft verwerkt en mij zeggen of
de kosten ervan (kosten voor het plaatsen van de advertentie in
Vlan, kosten voor het verzenden van de brief van 28 oktober en
andere kosten) voor rekening zijn gekomen van zijn kabinet? Zo
ja, wat is het bedrag van de gedane uitgaven?

Antwoord: Het ging hier, zoals de vraag duidelijk vermeld, om
de organisatie door de PRL van een referendum in het blad "Vlan"
voor alle lezers van dit weekblad.

De kosten van dit initiatief vielen ten laste van de "Parti
Reformateur Liberal". Voor het overige vraag ik u zich te wenden
tot de PRL voor meer inlichtingen over de resultaten van deze
opiniepeiling.

Weliswa'ar werden mij, naast de respohs dp de peiling, per-
soonlijk brieven toegezonden. Ik heb daar wel te verstaan op
geantwoord zoals ik pleeg te doen, met inachtneming van de aan
mij loevertrouwde opdrachten.

Voorts is mijn functie van minister een openbaar ambt, waarvan
het niet verboden is deze te vermelden.

Question n° 201 de M. Andre Drouart du 20 novembre 1996
(Fr.):

Referendum organise par Ie PRL duns Ic journal "Vlan".

En octobre 1996, Ie PRL a organise dans Ie journal "Vlan" un
referendum aupres des lecteurs de cet hebdomadaire.

Deux mille personnes y ont repondu. Les resultats de cetfe
enquete ont ete envoyes a ces personnes par un courrier date du
28 octobre, signe par Ie ministre, sur un papier a en-tete de la
Region de Bruxelles-Capitale, avec Ie dessin de 1'iris el la men-
tion "ministre".

Monsieur Ie ministre pourrait-il m'indiquer si !e personnel de
son cabinet a travaille au depouillement de 1'enquete et si les frais
de ce referendum (frais d'insertion dans Ie "Vlan", frais d'envoi
du courrier du 28 octobre et autres frais) ont ete pris en charge par
son departement ministeriel? Dans i'affirmative a la deuxieme
question, quel est Ie montant des depenses effectuees?

Reponse: Comme la question ecrite 1'indique clairement, il
s'agit du PRL qui a organise dans Ie journal "Vlan" un referendum
a destination des lecteurs de cet hebdomadaire.

Les frais de cette initiative ont ete pi-is en charge par Ie Parti
Reformateur Liberal. Pour Ie reste, je vous invite a vous adresser
au PRL pour de plus amples renseignements sur les resultats de
ce sondage.

Bien entendu, certaines lettres m'ontete adressees personnelle-
ment, en plus des reponses au sondage. J'y ai evidement repondu
comme a tout autre courrier, dans Ie respect des missions qui me
sont confiees.

Par ailleurs, ma fonction de ministre est une tbnction publique
dont il ne m'est aucunement interdit de faire mention.

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 56 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 22 april
1996 (N.):

Adv'ies van de Vuste Commlssie voor Taaltoezicht aangaande
defacturen van de BHDBDMH.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft in haar vergadering
van 11 januari 1996 een klacht tegen de Brusselse Hoofdstedelijke

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° 56 de M. Dominiek Lootens-Stael du 22 avril 1996
(N.):

Avis de la Commission perinanente de cwitrSle lingulstiqiie
relatif aiix factures du Service d'iiiceiiilie et d'aide medicate
urgente.

La Commission permanente de controle linguistique a examine,
au cours de sa reunion du 11 janvier 1996, une plainte inlroduite
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Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp onderzocht
omwille van net feit dat deze dienst aan een Nederlandstalige
inwoner van Jette een tweetalige factuur, waarop zijn adres in het
Nederlands was vermeld, toestuurde.

Deze klacht werd door de VCT beoordeeld als zijnde ontvan-
kelijk en gegrond, Een factuur van de Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp bestemd voor een Nederlandstalige
particulier dient volgens de VCT dan ook integraal in het Neder-
lands te worden gesteld?

K.an de minister niij meedelen welk gevolg aan dit taaladvies
van de VCT werd gegeven?

K.an de minister mij concreet meedelen op weike wijze hij
dergelijke taalwetsovertredingen in de toekomst zai vermijden?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het geacht lid het
volgende meedelen:

De bepaling van de taalaanhorigheid van de vervoerde persoon
berust op de officiele dokumenten die de persoon bij zich heeft of
eventueel op de taal die de betrokken persoon, indien hij nog bij
bewustzijn is, gebruikt.

Bij personen die niet bij bewustzijn zijn stelt zich natuurlijk
een probleem. Bovendien moeten wij rekening houden met het
recht op privacy van de patient maar ook met de taal van de agenten
die de documenten na de tussenkomst invullen.

Naar gelang immers de chauffeur of de begeleider Franstalig
ot'Nederlandstalig is, is deze verplicht in zijn taal het vervoerdocu-
ment in te vullen.

Op basis van het vervoerdocument wordt dan een onkostennota
opgemaakt.

Tot op heden werden de facturen gedrukt op voorgedrukte for-
mulieren die omwille van technische vereisten in beide landstalen
waren opgesteld. De gegevens daarentegen met betrekking tot dit
vervoer werden steeds in de taal van de betrokkene op de onkos-
tennota gedrukl.

Los van het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
werd enige tijd terug al opdracht gegeven aan de Brusselse Hoofd-
stedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
0111 marktonderzoek te verrichten naar de beschikbaarheid van
apparatuur en de doenbaarheid van een aanpassing van de boek-
houkundige programmatuur die de Dienst moeten toelaten voortaan
de facturen eentalig op te stellen.

Ik heb zopas de beslissing bekrachtigd betreffende de aankoop
van een daartoe geijkte printer. Voortaan dus zullen de facturen
die de Dienst opstelt, volkomen eentalig zijn.

contre Ie Service regional bruxellois d'incendie et d'aide medicale
urgente parce que celui-ci avail envoye une facture etablie dans
les deux langues a un habitant neerlandophone de Jette tout en
indiquant son adresse en neerlandais.

La Commission permanente de controle linguistique ajuge cette
plainte recevable et fondee. Elle estime que Ie Sei-vice d'incendie
et d'aide medicale urgente doit etablir sa facture integralement en
neerlandais lorsqu'elle est destinee a un particulier neerlando-
phone.

Le ministre peut-il me dire quelle suite a etc reserves a cet
avis de la Commission permanente de controle linguistique?

Le ministre peut-il me faire savoir concretement comment il
evitera dans 1'avenir de telles infractions aux lois linguistiques?

Reponse: En reponse a sa question, je puis communique!' a
1'honorable membre ce qui suit:

La determination du role linguistique de la personne transporlee
se fait sur la base des documents officiels en sa possession ou
eventuellement de la langue que cette personne, si elle est encore
consciente, utilise.

Le cas d'une personne inconsciente pose evidemment un
probleme. En outre, il faut tenir compte des droits du patient en
matiere de protection de la vie privee ainsi d'ailleurs que de la
langue des agents qui doivent remplir les documents apres 1'inlcr-
vention.

En effet, selon que le chauffeur ou le convoyeur est francophone
ou neerlandophone, celui-ci est oblige de completer le document
de transport dans sa langue.

C'est sur la base du document de transport qu'une facture est
ensuite etablie.

Jusqu'a cejour, les factures etaient imprimees sur des Ibrmu-
laires preimprimes rediges dans les deux langues pour des rai.sons
techniques. Par contre, les donnees relatives an transport concerne
ont toujours ete imprimees dans la langue de la personne transpor-
lee.

Independamment de 1'avis de la Commission Permanente de
Controle Linguistique, 1'ordre avail ete donne il y a quelque temps
deja au Service d'incendie et d'Aide Medicale Urgente de la Region
de Bruxeiles-Capitale de procedera une etude de marche quant a
1'existence de machines et a la faisabilite d'adapter le programme
de comptabilite devant permettre au Service de rediger des factures
unilingues.

Je viens d'enteriner la decision d'achat d'une imprimante ad
hoc. Dorenavant les factures etablies par le Service seront done
compjetement unilingues.

Vraag nr. 82 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 15
oktobcr 1996 (N.):

Tank van de prive-ondernemingen bij de ilringenile genees-
kundige hulp.

In het tijdschrift Brussels Today van September 1996 kan men
lezen dat voor wat de dringende' geneeskundige hulp betreft, de

Question n° 82 de M. Roeland Van Walleghem du 15 octobre
1996 (N.):

Mission des entreprises privees duns I'uide medlcule urgente.

Le magazine Brussels Today de septembre 1996 nous apprend
que pour 1'aide medicale urgente, les pompiers s'occupent du trans-
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brandweer het dringend ziekenwagenvei-voer voor haar rekening
neemt, terwiji de minder dringende zaken door prive-onderne-
niingen en hel Rode kruis worden afgehandeld.

Kan de minister mij meedelen:

- weike facetten van de dringende geneeskundige hulp door resp.
het Rode Kruis en prive-ondernemingen worden afgehandeld;

- weike de prive-ondernemingen zijn waarop daarvoor een beroep
wordt gedaan.

Antwoord: In antvvoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen:

1. Dringende Medische Hulp

Krachtens de wet van 8 juli 1964 op de dringende medische
hulpverlening, is de 100-dienst verantwoordelijk voor het
dringende vervoer van gewonde personen die zich op de openbare
weg of in een openbare plaats bevinden.

Dit betekent dat de Brandweer er zorg voor moet dragen dat de
bovenvermelde personen zo snel mogelijk naar een ziekenhuis met
een erkende dienst 100 vervoerd worden. In het vakjargon wordt
deze opdracht als "primair transport" omschreven.

Een uitzondering op deze regel vormen de sectoren Moliere en
Vieurgat, waar het Rode Kruis - mits een overeenkomst met de
BHDBDMH - het primair transport uitvoert.

«
Het "secundair transport" is alle niet dringend vervoer van

zieken ofgewonden, zo bijvoorbeeld de overbrenging van het ene
ziekenhuis naar het andere, het ophalen van bejaarden in een
verzorgingsinstelling voor een onderzoek, enz...

In al deze transporten ontbreekt de notie van hoogdringendheid.

Teneinde de beschikbaarheid van de ziekenwagens te verhogen,
worden deze opdrachten niet door de Brandweer uitgevoerd.

Deze opdrachten worden zeer vaak door het Rode Kruis uit-
gevoerd behalve indien de betrokken verzorgingsinstellingen een
overeenkomst hebben afgesioten met een prive-ondememing.

2. Prive-ondernemingen

Het volstaat dat de patient of geneesheer de 'gele bladzijden'
van de telefoongids consulteert om de verschillende ondememingen
te vinden die zich bezighouden met ziekenvei-voer.

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Drin-
gende Medische Hulp heeft geen enkele connectie met deze
bedrijven.

port urgent par ambulances, les cas moins urgents etant pi-is en
charge par des entreprises privees et par la Croix rouge.

Le ministre peut-il me dire:

- quels aspects de 1'aide medicale urgente sont traites par la
Croix-Rouge et par des entreprises privees, chacun pour ce qui
le concerne?

- quelles sont les entreprises privees auxquelles il est fait appel
a cet effet?

Reponse: En reponse a sa question j'ai 1'honneur de commu-
niquer a 1'honorable membre ce qui suit:

1. Aide Medicale Urgente

En vertu de la loi du 8 juillet 1964 relative a I'Aide Medicale
. Urgente, le service 100 est responsable pour le transport urgent

de personnes malades se trouvant sur la voie publique ou dans un
lieu public.

Ceci veut dire que le Service d'lncendie doit s'assurer que les
personnes precitees soient transportees aussi vite que possible vers
un hopital disposant d'un service 100 agree. Dans le jargon pro-
fessionnel, ce type de mission est qualifie de "transport primaire".

Une exception a cette regle existe pour les secteurs Moliere el
Vieurgat ou la Croix-Rouge - par le biais d'une convention avec
le SIAMURBC execute le transport primaire.

Le "transport secondaire" recouvre tout transport de nature non-
urgente de patient ou de blesse, par exemple le transport d'un
hopital vers un autre, la prise en charge des personnes agees dans
une maison de repos pour une visite medicale, etc...

Dans tous ces transports la notion d'urgence est absente.

Afin d'augmenter la disponibilite des ambulances, ces mis-
sions ne sont pas effectuees par le Service d'lncendie.

Ces missions sont tres souvent confiees a la Croix-Rouge sauf
lorsque les etablissements de soins concernes ontconclu un contrat
avec un transporteur prive.

2. Entreprises privees

II suffit au patient ou au medecin de consulter les pages jaunes
du bottin pour trouver les differentes entreprises qui s'occupent
de transport medical.

Le Service d'lncendie et d'Aide Medicale Urgente de la Region
de Bruxelles-Capitale n'a aucun lien avec ces entreprises.

Vraag nr. 83 van de heer Mostafa Onezekliti d.d. 21 oktober
1996 (Fr.):

Uitrukken van de brandweer iwar tankstatlons (vervolg).

1k dank de minister voor zijn antwoord op mijn vraag nr. 79
van 10 September 1996. Ik had echter graag enkele bijkomende
verduidelijkingen verkregen:

Question n° 83 de M. Mostafa Ouezekhti du 21 octobre 1996
(Fr.):

Interventions dans les stations-service par le service Incendie
(suite).

Je remercie Monsieur le ministre de la reponse qu'il a donnee a
ma question n° 79 de septembre 1996. Cependant, j'aimerais
obtenir quelques precisions coiTiplementaires:
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1. Er wordt sinds 1991 gebruikt gemaakt van computers en men
beschikt dus niet over statistieken van voor die tijd. Men heeft
mij de gegevens voor 1993 medegedeeld, maar ik had graag
ook die voor 1994 en 1995 met betrekking tot het uitrukken
van de brandweer naar tankstations verkregen.

2. In 1993 is er in 5 tankstations brand geweest en de schade
werd op minder dan een miljoen frank geraamd. Als voor-
naamste oorzaken wordt gedacht aan kwaad opzet en bedie-
ningsfouten.

Ik had graag vernomen ofer lichamelijke letsels zijn vastgesteld.
Tevens zou ik willen weten weike bedieningsfouten tussen 1993
en 1995 zijn gemaakt. Kunnen technische verbeteringen worden
aanbevolen OITI die problemen te vermijden?

3. Heel vaak rukt de brandweer uit voor het opruimen van brand-
stof, voor overstromingen bij het vullen van de reservoirs en
voor lekken in de reservoirs. Wat bepaalt de huidige wetgeving
in die gevallen?

1k heb vernomen dat de minister zijn diensten heeft gevraagd
de veiligheidsnormen met betrekking tot de installaties in de
tankstations te onderzoeken, teneinde die in overeenstemming
te brengen met de Europese regelgeving. Zou de minister mij
kunnen mededelen ofde nieuwe bepalingen inzake de normen
betrekking zouden hebben op de problemen waarmee de brand-
weer te kampen heefl?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer de volgende
inlichtingen aan het geacht lid te kunnen mededelen:

1. Wat de statistische gegevens betreft, moet ik opmerken dat
de tankstations geen aparte rubriek vormen en dus opgenomen
worden in een grotere rubriek van de statistische gegevens.

Bovendien moet opgemerkt worden dat meer dan een tussen-
komst (bvb. verdachle geuren, allerhande pollutie) het niveau van
een tankstation overstijgl en dan'ook wordt ondergebracht in de
categorie tussenkomsten op de openbare weg.

Deze werkwijze is de oorzaak van het feit dat slechts 4 tussen-
komslen (waarvan 2 branden op een totaal van 1.345) werden vast-
gesteld voor 1994 en 9 (waarvan 4 branden op een totaal van 1.378)
voor1995.

Geen enkele van deze tussenkomsten heeft aanleiding gegeven
tot lichamelijke letsels en bovendien kan de zakelijke schade als
zeer beperkt omschreven worden. De 6 branden hebben hun
oorzaak in kwaad opzet (4 gevallen) en onvoorzichtigheid (het
doorsnijden van een mazouttank met slijpschijf); het 6de geval
had een onbekende oorzaak.

2. Wat betrefl de 5 branden in tankstations in 1993, heeft slechts
1 ervan aanleiding gegeven tot lichamelijke letsels (licht gewonde).
De verschillende tussenkomsten hebben de volgende verkeerde
handelingen aan het licht gebracht;

- oppompen van autobanden met een compressor;

- de ontmanteling van de installatie (voorraadtank);

- het vullen van de voorraadtanks door een tankwagen;

1. L'informatique ayant ete introduite en 1991, les statistiques
anterieures a cette annee ne sont pas disponibles. Les donnces
pour 1993 m'ont ete communiquees maisje souhaite egalement
disposer des donnees des annees 1994 et 1995 concernant les
interventions du service incendie dans les stations-service.

2. En 1993, 5 incendies ont ete recenses dans les stations-ser-
vice, pour des degats estimes a moins d'un million de francs.
La malveillance et les fautes de manipulation en conslituak'nt
les principales causes presumees.

J'aimerais savoir si des degats corporels ont ete constalcs.
J'aimerais aussi savoir quelles fautes de manipulation ont ete
commises, de 1993 a 1995. Des ameliorations techniques
pourraient-elles etre conseillees pour eviter ces problemes?

3. Des interventions frequentes du service incendie concernent la
neutralisation d'hydrocarbures, des debordements lors d'ope-
rations de remplissage des reservoirs et des fuiles de reservoirs.
Que prevoit la legislation actuelle par rapport a ces problemes?

J'ai appris que Ie ministre avail demande a ses services d'etudier
la reglementation des normes de securitc concernant les instal-
lations des stations-service, pour les mettre en conformite avec
la reglementation europeenne. Monsieur Ie ministre pourrail-
il m'informer si les nouvelles dispositions en maliere de normes
concernent les problemes rencontres par ie service incendie?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de commu-
•hiquer les informations suivantes a 1'honorable membre:

1. En matiere de statistiques, rappelons que les stations-ser-
vice ne font pas I 'objet d'une rubrique independante el sont versces
dans une categoric plus generale.

II taut souligner egalement que plus d'une intervention (odeurs
suspectes, pollutions diverses, par exemple) depasse Ie stade de
la station-service et ne pent etre repertoriee que dans les cas
d'interventions sur la voie publique.

C'est ainsi que seulement 4 interventions (dont 2 incendies
sur un total de 1.345) ont ete relevees en 1994 et 9 (dont 4 incendies
sur un total de 1.378) en 1995.

Aucune de ces interventions n'a donne lieu a des degats cor-
porels; les degats materiels peuvent etre qualifies de limites. Les
6 incendies trouvent pour origine la malveillance (a quatre re-
prises) et 1'imprevoyance (decoupe d'une cuve a mazout a 1'aide
d'une disqueuse); Ie 6eme cas releve d'une cause non determincu,

2. Pour les 5 incendies recenses dans les stations-service en
1993, un seui aoccasionne des degats corporels (un blesse leger).
Les fautes de manipulation mises en lumiere par les diverses in-
terventions concernent les operations suivantes:

- gonflage au compresseur de pneus de voiture;

- demontage d'installation (reservoir);

- remplissage des reservoirs par camion-citerne;
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- de verkeerde brandstofl<euze bij vullen;

- het morsen ofoverlopen van brandstof, op de openbare weg of
in het rioleringsnet.

In de verschiilende gevallen van verkeerde handelingen is het
duidelijk dat de preventiemaatregelen beginnen bij een informatie-
verstrekking aan, zeifs een opieiding, van het gespecialiseerd
personeel (de brandstofverdeler, de pomphouder) en het grote
publiek.

Verschiilende technische verbeteringen kunnen zonder enige
twijfel geadviseerd worden. Deze verbeteringen worden onder punt
3 aangebracht.

3. De specifieke reglementering in verband met de tankstations
beperkt zich thans tot de artikelen 575 tot 634 van het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming, met betrekking tot de
opslag van brandbare vioeistoffen.

De huidige wetgeving geeft aldus geen enkel antwoord op de
problemen inzake lekken en het overlopen van voorraadtanks.

Deze lacune werd op Europees vlak opgevangen door de
Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en van de Raad
d.d. 19 december 1994 met betrekking tot de bestrijding van de
emissies van vluchtige organische elementen als gevolg van de
opslag en verdeling van benzine van terminals van tankstations.

In verband met de omzetting in het Belgisch recht van deze
Richtlijn, werd een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering opgemaakt in samenwerking met de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische
Hulp. Het gaat hier in het bijzonder om een besluit houdende
vaststelling van de exploitatievoorwaarden met betrekking tot de
opslag en verdeling van petroleumproducten.

- erreur de choix du carburant au remplissage;

- versement ou debordement du carburant, soit en voie publique,
soit dans Ie reseau d'egouttage.

Dans les divers cas d'erreurs de manipulation, il esl certain
que les mesures preventives passent par une information, voire
une formation, du personnel specialise (distributeur de carburant,
pompiste) et du public.

Certaines ameliorations techniques peuvent, sans nul doute,
etre conseillees, c'est 1'objet du point 3 ci-dessous.

3. La reglementation specifique aux stations-service se limite
actuellement aux articles 575 a 634 du Reglement General pour
la Protection du Travail, relatifs aux depots de liquides inflam-
mables.

La legislation actuelle ne donne ainsi aucune reponse quant
aux problemes relatifs aux fuites et debordements de reservoirs.

Cette lacune a ete comblee a 1'echelon europeen par la direc-
tive 94/63/CE du Parlement Europeen et du Conseil du 20 de-
cembre 1994 relative a la lutte centre les emissions de composes
organiques volatils resultant du stockage de 1'essence el de sa dis-
tribution, des terminaux aux stations-service.

Pour la transposition en droit beige de cette directive, un projet
d'arrete du gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale a
ete redige, notamment en collaboration avec Ie Service d'lncendie
et d'Aide Medicale Urgente de la Region de Bruxelles-Capitale: il
s'agit de 1'arrete fixant des conditions d'exploitation pour Ie
stockage de produits petroliers et pour leur distribution.

Vraag nr. 85 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober 1996
(N.):

Ortloiinantie betrcffenile de openbuarheid van bestuur (arti-
kel 4).

Artikel 4 van de ordonnantie betrepfende de openbaarheid van
bestuur voorziet dat iedere gewestelijke administratieve overheid
een document uitgeeft met de beschrijving van haar bevoegdheden
en haar werkwijze en het ter beschikking stelt van eenieder die
erom vraagt.

1. Gelieve mee te delen weike gewestelijke administratieve over-
heden die onder uw bevoegdheid vallen wel/niet een dergelijk
document ter beschikking van de burger hebben?

2. Heeft U er bezwaar tegen dat deze dokumenten bezorgd worden
aan de griffie van de BHR?

3. Gelieve telkens te vermelden hoeveel de eventueel aangere-
kende vergoedingen voor het hogergenoemde dokument
bedragen (artikel 4, tweede lid van de ordonnantie).

Question n° 85 de Mme Brigitte Grouwels tin 30 octobre 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publiclte dans I'admintstriitwn (ar-
ticle 4).

L'article 4 de 1'ordonnance relative a la publicite de 1'admi-
nistration prevoit que chaque autorite administrative regionale
publie et tient a disposition de toute personne qui Ie demande, un
document decrivant ses competences et 1'organisation de son
fonctionnement.

1. Veuillez me communique!- la liste des autorites administratives
regionales qui relevent de votre competence el qui tiennent un
tel document a la disposition du citoyen, el de celles qui ne Ie
font pas.

2. Voyez-vous un inconvenient a ce que ces documents soient
transmis au greffe du CRB?

3. Veuillez mentionner chaque fois Ie montani des retributions
eventuellement reclamees pour Ie document mentionne plus
haut (article 4, deuxieme alinea de 1'ordonnance).
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Vraag nr. 86 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 4 november
1996 (N.):

Ordoiiiiantie hetreffcilde de openbaarheid van bestum' (arti-
kel 5).

Artikel 5 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur voorziet dal eike briefwisseling uitgaande van een gewes-
telijke administratieve overheid de naam, de voornaam, de hoe-
danigheid, het administratief adres en het telefoonnummer ver-
meidt van diegene die meer inlichtingen over het dossier kan
verstrekken.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden is dit wel
en bij weike administratieve overheden die onderUw bevoegd-
heid vallen, is dit niet het geval?

2. Zijn er terzake instrukties gegeven en wanneer?

3. Past U dezelfde regels toe op Uw kabinet?

Question 11° 86 de Mme Brigitte Grouwels du 4 noveinbre 1996
(N.):

Ordonnaiice relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 5).

L'article 5 de 1'ordonnance relative a la publicite de 1'admi-
nistration prevoit que toute correspondance emanant d'une autorite
administrative regionale indique Ie nom. Ie prenom, la qualite,
1'adresse administrative et Ie numero de telephone de la personne
en mesure de foul-nil- de plus amples informations sur Ie dossier.

1. Pour quelles autorites regionales qui relevent de votre compe-
tence est-ce ou n'est-ce pas Ie cas?

2. A-t-on donne des instructions a cet egard et si oui, a quelle
date?

3. Appliquez-vous les memes regles dans votre cabinet?

Vraag nr. 87 van mevn Brigitte Grouwels d.d. 8 november
1996 (N.):

OrdoiiMmtie betreffende de openbaarheid van bestiiiir (arti-
kel S).

Het eerste lid van artikel 8 van de ordonnantie betreffende de
openbaarheid van bestuur bepaalt dat eenieder, volgens de voor-
waarden bepaald in deze ordonnantie, elk bestuursdocument van
een gewestelijke administratieve overheid ler plaatse kan inzien,
dienomtrent uitleg krijgt en mededeling in afschrift ervan kan ont-
vangen.

1. Bij weike gewestelijke administratieve overheden, die onder
Uw bevoegdheid vallen, zijn ervoorzieningen terzake getroffen?

2. Bij weike niet?

3. Werden er terzake, en wanneer, instructies gegeven?

Antwoiird: In antwoord op zijn vragen 85, 86 en 87, heb ik de
eer hel geacht lid het volgende mee te delen;

Het document waarvan sprake in artikel 4 van de ordonnantie
betreffende de openbaarheid van bestuur werd voor het Ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de vorm van een
"vademecum" gegoten waarin de bevoegdheden en de werkwijze
van het Ministerie word6n beschreven.

Dit document telt evenveel onderdelen als er algemene direc-
ties zijn die allemaal gestructureerd zijn volgens een stramien dat
met hun organigram overeenstemt. Alle diensten worden in deze
structuur ingeschoven en vervolgens gedetailleerd naar samenstel-
ling en opdrachten.

De Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp waar-
voor ik de verantwoordelijkheid draag, wordt op dezelfde wijze

Question n° 87 de Mme Brigitte Grouwels du 8 novembre 1996
(N.):

Ordonnaiice relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 8).

L'article 8, premier alinea, de 1'ordonnance relative a la publi-
cite de 1'administration prevoit que chacun, selon les conditions
prevues par ladite ordonnance, peut prendre connaissance sur place
de tout document administratif emanant d'une autorite adminis-
trative regionale, obtenir des explications a son sujet et en recevoir
communication sous forme de copie.

1. Quelles autorites administratives regionales qui relevent de
votre competence ont-elles pris des mesures en la matiere?

2. Quelles sont celles qui ne 1'ont pas fait?

3. Des instructions ont-elles ete donnees en la matiere et si oui, a
quel moment?

Reponse: En reponse a ses questions 85, 86 et 87,j'ai 1'honncur
de communiquer a 1'honorable membre que:

Le document dont il fait reference a 1'article 4 de 1'ordonnance
du 30 mars 1995 relative a la publicite de 1'administration est
materialise pour le Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale
dans un "vade-mecum" qui decrit ses competences et 1'organisation
de son fonctionnement.

Ce document comporte autant de subdivisions qu'il y a de di-
rections generales. Chaque direction generale est articulee sur un
schema qui correspond a son organigramme el chaque service est
resitue dans cette structure et detaille ensuite sur la base de sa
composition et de ses missions.

En ce qui concerne plus particulierement le Service d'lncendie
et d'Aide medicale urgente dontje suis le ministre responsable, il
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beschreven in het laatste gedeelte van het vademecum dat aan de
instellingen van openbaar nut is gewijd.

Daarenboven publiceert deze dienstjaariijks een volledigactivi-
teitsverslag dat aan het in artikel 4 beschreven document beant-
woordt.

Eenieder die van de in punt 1 bedoelde documenten kennis
wenst te nemen kan zich wenden tot de betrokken gewestelijke
administratieve overheid of een schriftelijke aanvraag indienen.'
In dit geval kan de betaling van een vergoeding gevraagd worden
(artikel 4, alinca 2).

De kostprijs van het vademecum bedraagt 1.215 BF. Hetjaar-
lijks verslag van de DBDMH kost 250 BF.

Artikel 5 van de ordonnantie is trouwens reeds van toepassing
in de twee voornoemde instellingen die onder mijn bevoegdheid
ressorteren. Eike briefwisseling uitgaande van hun diensten ver-
meldt duidelijk de contactpersoon die het dossier beheert en aldus
het best in staat is om de eventuele desbetreffende vragen te beant-
woorden.

Instructies werden gegeven bij het in working treden van de
ordonnantie maar we hebben moeten vaststellen dat deze identifi-
catiemethode reeds voordien door sommige diensten was toege-
past...

Dezelfde werkwijze geldt eveneens voor mijn medewerkers
die altijd kunnen geTdentificeerd worden.

De bepaling voorzien in artikel 8 wordt ook toegepast door de
gewestelijke overheden waarvoor ik bevoegd ben. Ze moeten
allemaal het voornoemde voorschrift naleven en geen enkele dienst
is daarvan vrijgesteld.

De aanvraag moet niettemin beantwoorden aan de door de
ordonnantie vastgestelde voorwaarden. Voor documenten van
persoonlijke aard wordt aldus vereist dat de verzoeker van een
belang doet blijken.

Er werd geen enkele bijzondere instructie gegeven daar boven-
genoemde ordonnantie genotificeerd werd aan de betrokken dien-
sten die ze derhalve niet kunnen negeren.

est decrit de la meme maniere dans la derniere parlie du vade-
mecum consacre aux organismes d'interet public de la Region de
Bruxelles-Capitale.

En outre, ce service public chaque annee un rapport d'activites
complet qui repond a la notion de document de 1'article 4 precite.

Quiconque qui souhaite prendre connaissance des documents
vises , au point 1 pent soit se presenter devant 1'autorite adminis-
trative regionale concernee soit demander par ecrit de pouvoir en
disposer. Une retribution peut alors lui etre reclamee (article 4
alinea 2).

Le prix coutant du vade-mecum est de 1.215 FB et celui du
rapport annuel da SIAMU est de 250 FB.

En outre, 1'article 5 de 1'ordonnance est deja d'application au
sein des deux institutions precitees qui ressortissent a mon autorite.
En effet, chaque correspondance emanant de leurs services indique
de maniere claire et precise la personne a conlacter qui gere le
dossier et done qui semble le mieux a meme de repondre aux
questions qui se poseraient relativement a ce dossier.

Des instructions onl ete donnees des 1'entree en vigueur de
1'ordonnance mais force a ete de constater que certains services
appliquaient deja cette methode d'identification avant la lettre...

Ce systeme est egalement applique par mes collaborateurs
lesquels sont toujours identifiables.

Le present de 1'article 8 de 1'ordonnance est aussi respecte par
les autorites regionales dont je suis le ministre responsable.
Chacune est tenue de se conformer a cette disposition et aucun
service n'y est soustrait.

Cependant la demande doit s'inscrire dans les conditions
prevues par 1'ordonnance. Ainsi pour tout document a caractere
personnel, le demandeur doit justifier d'un interet.

Aucune instruction particuliere n'a ete donnee puisque cette
ordonnance a ete notifiee aux services concernes et que des lors
ils ne peuvent 1'ignorer.

Vraag nr. 89 van de heer Leo Goovaerts d.d. 8 november 1996
(N.):

Oprichting van een brumlweerschool in het Brussels Gewest.

Er bestaan provinciale brandweerscholen onder de vorm van
een v.z.w. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoudcn er
plannen bestaan om een dergelijke brandweerschool op te richten.
De noodzakelijkheid ervan is evident.

Kan de minister meedelen:

- Hoever de plannen zijn gevorderd met betrekking tot de op-
richting van een brandweerschool?

Question n° 89 de M. Leo Goovaerts du 8 novembre 1996 (N.):

Creation d'une ecole de pompiers en Region bruxelloisc

II existe des ecoles du feu provinciales constituees en a.s.b.l.
En Region de Bruxelles-Capitale, des plans existeraient pour creer
une telle ecole de pompiers, dont la necessite est evidente.

Le ministre peut-il me dire:

- Quel est 1'etat d'avancement des plans relatifs a la creation
d'une ecole de pompiers?
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- Weike juridische vorm deze .eventueel zai aannemen en
waarom?

- Of er reeds gedetailleerde gegevens zijn uitgewerkt met
betrekking tot de working van de bedoelde school?

- Hoeveel kans er bestaat om erkend te worden door het ministerie
van Binnenlandse zaken?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid de volgende inlichtingen mee te delen:

1. Ben ontwerp van besluit houdende de oprichting van het
Opieidingscentrum van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandweer en Dringende Medische Hulp werd bij de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ingediend.

Daar deze nieuwe opdracht eigenlijk geen statutaire opdracht
is voor een openbare brandweerdjenst, zai de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering een ontwerpordonnantie bij Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad indienen dat de ordonnantie tot oprichting van de
Brandweerdienst in die zin wijzigt.

2. Het Opieidingscentrum van de Brusselse Hoofdstedelijke
Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp zai een vol-
waardig departement worden van deze Dienst.

Dit departement zai echter een belangrijke mate van zeif-
standiglieid binnen de Brandweerdienst genieten, gelet op het feit
dat een Pedagogische Raad samen met de Directie van de Dienst
verantwoordelijk zai zijn voor de werking van het Opieidings-
centrum.

Er werd voor deze juridische vorm geopteerd omdat zij de
gewenste soepele werking van het Opieidingscentrum zai toelaten,
dit gelet op het feit dat het voornamelijk personeelsleden van de
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende
Medische Hulp zijn die er hun opieiding zullen krijgen.

De financiering van het Opieidingscentrum zai enerzijds via
de dotatie aan de Brandweerdienst gebeuren en anderzijds via de
subsidies van het federate Ministerie van Binnenlandse Zaken en
de inschrijvingsrechten en vergoedingen ontvangen voor de cur-
sussen gegeven aan derden.

3. Het statuut van het Opieidingscentrum werd vastgelegd in
het bovenvermeld ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijk Regering.

Een lijst van de eventuele lesgevers werd reeds vastgesteld.

Na de effectieve samenstelling van de Pedagogische Raad, die
enerzijds verantwoordelijk is voor de vaststelling van de inhoud
van de cursussen en de examens en anderzijds voor de plaats en
data van de cursussen, zai door deze een huishoudelijk reglement
en examenreglement opgesteld worden.

Gelet op het belang van de toekenning van de brevetten die het
Opieidingscentrum zai uitreiken voor de evolutie van de loopbaan
van de agenten, zai een bijzondere aandacht besteed worden aan
de gelijktijdige en de voistrekt.gelijke behandeling van beide
taalgemeenschappen.

4. Uit contacten met zowel de Gouverneur van het Arrondis-
sement Brussel-Hoofdstad, de federale staatssecretaris voor

- Quelle forme juridique cette ecole prendra-t-elle et pour quelle
raison?

- Existe-t-il deja des donnees detaillees sur Ie fonctionnement
de 1'ecole en question?

- Quelles sont les probabilites de voir cette ecole agreee par Ie
ministere de 1'Interieur?

Rcponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de commu-
niquer a 1'honorable membre ce qui suit:

1. Un projet d'arrete portant creation du Centre de Formation
du Service d'lncendie et d'Aide Medicale Urgente de la Region
de Bruxelles-Capitale a ete introduit aupres du gouvernement de
la Region de Bruxelles-Capitale.

Comme cette nouvelle mission n'est pas a proprement parler
une mission statutaire d'un service public d'incendie, Ie gouver-
nement proposera au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitule
un projet d'ordonnance modifiant en ce sens 1'ordonnance de
creation du Service d'lncendie.

2. Le Centre de Formation du Service d'lncendie et d'Aide
Medicale Urgente de la Region de Bruxelles-Capitale formera un
departement a part entiere de ce Service.

Cependant ce departement jouira d'une independance relative-
inent importante au sein du Service du fait de ce qu'un Conseil
Pedagogique sera, avec la Direction du Service, responsable du
fonctionnement du Centre de Formation.

Vu que ce sont principalement des membres du Service d'lncen-
die et d'Aide Medicale Urgente de la Region de Bruxelles-Capitale
qui y recevront une formation, cette forme juridique a etc preferee
car elle permettra au Centre de Formation de fonctionner avec la
souplesse voulue.

Le financement du Centre de Formation sera assure d'une part
via la dotation du Service d'lncendie et d'autre part via les sub-
sides du Ministere federal de 1'Interieur et les droits description
percus pour les cours donnes a des tiers.

3. Le statut du Centre de Formation a ete determine dans le
projet d'arrete du gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale
mentionne plus haul.

Une liste des charges de cours potentiels a deja ete etablie.

Apres la constitution effective du Conseil Pedagogique qui est
responsable d'une part pour le contenu des cours et des examens,
et d'autre part pour le lieu et la date des cours, ceiui-ci etablira un
reglement d'ordre interieur et un reglement des examens.

Etant donne 1'importance de 1'attribution des brevets que le
Centre de Formation delivrera pour 1'evolution de la carriere des
agents, une attention toute particuliere sera accordee a la simul-
taneite et a la stride egalite de traitement des deux communaules
linguistiques.

4. Des contacts pris tant avec le Gouverneur de 1'Arron-
dissement de Bruxelles-Capitale qu'avec le secretaire d'Elat a la
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Veiligheid en het federale Ministerie van Binnenlandse Zaken,
blijkt dat er geen enkel obstakel in de weg staat voor een eventuele
erkenning van dit Opieidingscentrum.

Securite et Ie Ministere federal de 1'Interieur, il apparall qu'aucun
obstacle n'entrave Peventuel agrement de ce Centre de Forma-
tion.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

Vraag nr. 75 van de hcer Stephane de Lobkowicz d.d. 10 januari
1996 (Fr.):

Orgiinisatle van maitlfestutles en happenings, publikaties,
inschakelcn van piiblic-relatlonsbiireaus.

Kan de geachte minister me zeggen of zijn departement of
kabinet dejongste driejaar voor het publiceren van catalogi, info-
bladen..., voor het organiseren van diverse manifestaties en hap-
penings..., een beroep heeft gedaan op de diensten van public-
relationsbureaus of op communicatiedeskundigen?

Kan u mij voor elk geval zeggen op wie uw departement of
kabinet een beroep heeft gedaan, met wie er een contract werd
gesloten, welk bedrag daarmee gemoeid was en op weike wijze
de eventuele betrokken bedrijven geselecteerd werden?

Antwoord: Ik.heb de eer het geachte lid volgende gegevens in
antwoord op zijn vraag te verstrekken:

De hulp die het Agentschap Net Brussel heeft ingeroepen van
vennootschappen voor public relations of adviseurs in cominu-
nicatie, was enkel bedoeld voor de informatiecampagnes.

Het geachte lid zai voor de vorige jaren alle inlichtingen die
het wenst, terugvinden in de antwoorden op de vragen nr. 131 van
de heer Vandenbossche van 22 maart 1994 en nr. 134 van mevrouw
Grouwels van 1 april 1994.

Wat 1995 betreft, werd het advies van externe vennootschappen
ingewonnen:

1. Voor de campagne "glascontainers", de adviseur in comiTiu-
nicatie Civic Network n.v.

- overeenkomst van 20 januari tot 20 april voor een bedrag
van 150.000 BEF zonder BTW

- onderneming gekozen volgens een onderhandse procedure,
na iTiarktprospectie en op basis van de werken die reeds
door het Agentschap werden uitgevoerd

2. Voor het uitwerken, het verwezenlijken en het drukken van het
tijdschrift "Helder en Rein", 4 nummers (15.000 exemplaren
per nummer), ICS n.v.

- overeenkomst voor een bedrag van 2.135.225 BEF zonder
BTW

- onderneming gekozen in 1994 volgens een onderhandse pro-
cedure.

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

de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

Question n° 75 de M. Stephane de Lobkowicz dn 10 janvier
1996 (Fr.):

Organisation de manifestations et d'evenements, publica-
tions, recours aiix services de societes de relations piibllques.

L'honorable ministre pourrait-il m'informer si, ces trois dernieres
annees, votre departement ou votre cabinet ont eu recours, pour la
publication de catalogues, de journaux..., pour 1'organisalion de
manifestations et d'evenements divers..., au concours de societes
de relations publiques ou de conseil en communication?

Pouvez-vous m'indiquer dans chaque cas a qui votre departemeni
ou votre cabinet a eu recours, avec quelle societe un contrat a etc
conclu et pour quel montant? Comment ont etc choisies les even-
tuelles firmes concernees?

Reponse: J'ai 1'honneur de fournir a 1'honorable membre les
elements de reponse suivants:

Le recours par 1'Agence Bruxelles-Proprete aux services de
societes de relations publiques ou de conseils en communications
s'est limite a une aide pour les campagnes d'information.

L'honorable membre trouvera pour les annees anterieures tous
les renseignements qu'il souhaite dans les reponses aux questions
n° 131 de Monsieur Vandenbossche du 22 mars 1994 et n° 134 de
Madame Grouwels du I" avril 1994.

En ce qui concerne 1995, les conseils exterieurs qui sont inter-
venus sont:

1. Pour la campagne "bulles a verre", le conseil en communica-
tion Civic Network s.a.

- convention du 20 janvier au 20 avril d'un montant de
150.000 FBHTVA

- entreprise choisie selon une procedure de gre a gre, apres
consultation du marche et sur la base des travaux deja
realises par 1'Agence

2. Pour la conception, la realisation et 1'impression du magazine
"Clair et Net", 4 numeros (15.000 exemplaires par numero),
ICS s.a.

- convention d'un montant de 2.135.225 FB HTVA

- entreprise choisie en 1994 selon une procedure de gre a gre.
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Wat het BIM betreft:

1993;

1. Chemisch huishoudelijk afval

- Kalender van de ophalingen, verkeersbord, bestelwagen,
enveloppe, mailing leerkrachten, brochure vaste groene
plekjes, mailing groene plekjes, aanplakbiljetten, stickers
uitstalramen, ruimnaalden, radiospot, TV-spot, tramschijf,
public relation.
Verzenden van een beperkte offerteaanvraag aan 6 vennoot-
schappen.
Keuze volgens de criteria van de offerteaanvraag: Vereniging
- 7.999.203 BEF BTW inbegrepen

- Herdrukken van de kalender van de ophalingen van het che-
misch huishoudelijk afval.
Prijsaanvraag verstuurd aan 5 vennootschappen.
Keuze van de vennootschap Hens en Marcadieu:
1.259.800 BEF BTW inbegrepen

2. Huishoudelijk afval

- Uitwerken van een communicatiecampagne over de preven-
tie en het beheer van het huishoudelijk afval (uitwerking,
voorbereiding, opstarting, opvolging,...)
Onderhandse overeenkomst met de vennootschap Belgium
Contact voor een bedrag van 3.300.000 BEF BTW
inbegrepen.

- Uitwerken van huis-aan-huisfolders over de ophaling van
kleding en papier door de v.z.w. TERRE. Onderhands met
Belgium Contact voor een bedrag van 299.133 BEF BTW
inbegrepen.

1994

1. "Mijn school vertroetelt het leefmilieu" over het ecoverbruik :
"Anders verbruiken, dat leert men" (campagne die samen wordt
beheerd door "La Maison de 1'information", het Kabinet van
minister Gosuin en het BIM)
Offerte aanvraag verstuurd naar 12 communicatievennootschap-
pen.
Keuze naargelang de criteria van de offerteaanvraag.
Vennootschap "Associate" voor een bedrag van 2.999.930 BEF
BTW

2. Verslag over 5 jaar activiteiten van het BIM - ! 989/1994
Uitwerken van de brochure en drukken
Offerteaanvraag verstuurd naar de 15 communicatievennoot-
schappen en drukkerijen
Keuze volgens de voorgestelde prijzen en projecten

. Vennootschap "Label" voor een bedrag van 455.270 BEF BTW
inbegrepen.

3. Voorlichtings- en bewustmakingscampagne over de sortering
van het verzorgingsafva): gids'voor het verzorgingsafvalbeheer,
brochure van 8 bladzijden over het verzorgingsafvalbeheer,
praktische fiches over de afvalsortering voor de 3 categorieen
van het betrokken verzorgend personeel in de ziekenhuis-
instellingen, transparantset, diskette met de transparenten, films
voorde reproductie van aanplakbiljetten en logo's, aanplakbiljet,
organiseren van een persconferentie, organiseren van een
opieiding voor de verantwoordelijken van het ziekenhuis-
afvalbeheer.

Pour ce qui concerne 1'IBGE:

1993:

1. Dechets chimiques menagers

- Calendrier de collecte, panneau de signalisation, camion-
nette, enveloppe, mailing enseignants, brochure coins verts
fixes, mailing coins verts, affichettes, autocollants vitrine,
epinglette, spot radio, spot TV, flan de tram, relation publi-
que.
Envois d'un appel d'offres restreint a 6 societes.

Choix selon les criteres de 1'appel d'offres: Association -
7.999.203 FB TVAC

- Reimpression du calendrier de collecte des dechets chimi-
ques menagers.
Demande de prix envoyee a 5 societes
Choix de la societe Hens et Marcadieu: 1.259.800 FB TVAC

2. Dechets menagers

- Conception d'une campagne de communication ayant pour
objet la prevention et la gestion des dechets menagers (con-
ception, preparation, lancement, suivi,...)
Convention de gre a gre avec la societe Belgium Contact
pour un montant de 3.300.000 FB TVAC

- Conception d'un feuillet toutes-boTtes sur la collecte des
vetements et papiers par 1'a.s.b.l. TERRE. Ore a gre avec
Belgium Contact pour un montant de 299.133 FB TVAC

1994:

1. "Mon ecole dorlote 1'environnement" sur 1'eco-consommation:
"Consommer autrement cela s'apprend" (campagne geree
conjointement par la Maison de 1'Information, Ie Cabinet du
Ministre Gosuin et 1'IBGE)
Appel d'offres envoye a 12 societes de communication.

Choix en fonction des criteres de 1'appel d'offres.
Societe Associate pour un montant de 2.999.930 FB TVA

2. Rapport de 5 ans d'activites de 1'IBGE -1989/1994
Creation de la brochure et impression
Appel d'offres envoye a 15 societes de communication et impri-
meries
Choix en fonction des prix et des projets proposes
Societe "Label" pour un montant de 455.270 FB TVAC

3. Campagnes d'information et de sensibilisation au tri des dechets
de soins: guide de gestion des dechets de soins, brochure dc 8
pages sur la gestion des dechets de soins, fiches pratiques sur
Ie tri des dechets pour les 3 categories de personnel soignant
concernes au sein des institutions hospitalieres, set de transpa-
rents, disquette avec les transparents, films pour reproduire
les affiches et logos, affiche, organisation d'une conference de
presse, organisation d'une formation pour les responsables de
la gestion des dechets des hopitaux.
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Versturen van een beperkte offerteaanvraag aan 18 vennoot-
schappen (bestek opgesteld door de groep van deskundigen uit
het ziekenhuismilieu).
Keuze volgens de criteria van de offerteaanvraag: Performers-
Axiome 3.498.786 BEF BTW inbegrepen.

4. Drukken van de kalender van de ophalingen van het chemisch
huishoudelijk afval.
Verlenging van de opdracht: Hens en Marcadieu: 1.306.556 BEF
BTW inbegrepen.

5. Voorlichtings- en bewustmakingscampagne voor de sortering
van kantoorafval:
Uitwerken van 2 bewustmakingsaanplakbiljetten.
Versturen van een offerteaanvraag aan 6 vennootschappen.
Keuze volgens de criteria van de offerteaanvraag: OPTIMUM
Bedrag : 343.425 BEF BTW inbegrepen voor het Iste aan-
plakbiljet, 373.550 BEF BTW inbegrepen voor het 2de

6. Bewustmakingscampagne voor de ophaling van de telefoon-
gidsen:

- Uitwerken van een huis-aan-huisfolder: versturen van een
offerteaanvraag aan 3 vennootschappen; keuze volgens de
criteria van de offerteaanvraag: Belgium contact voor een
bedrag van 310.336 BEF BTW inbegrepen (uitwerken en
drukken).

- Uitwerken van een folder die moet worden ingevoegd bij
de uitdeling van de nieuwe jaarboeken: verzenden van de
offerteaanvraag aan 3 vennootschappen; keuze volgens de
criteria van de offerteaanvraag: ASSOCIATE voor een bedrag
van 262.221 BEF BTW inbegrepen (uitwerken en drukken).

7. Communicatiecampagne over de acties voor de preventie en
het beheer van afval in het kader van het Afvalstoffenplan:
uitwerken, uitvoeren, coordineren en opvolgen.
Onderhandse overeenkomst met Belgium Contact voor een
bedrag van 300.000 BEF BTW inbegrepen.

1995:

1. "Mijn school vertroetelt het milieu" over de natuur "Natuur in
de stad - levende natuur".
Versturen van een offerteaanvraag aan 12 communicatieven-
nootschappen.
Keuze volgens de criteria van de offerteaanvraag.
Vennootschap "Label" voor een bedrag van 2.964.485 BEF
BTW inbegrepen.

2. Brochure met voorstelling van het BIM - bestuur voor het
leefinilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; uitwerken
en drukken van de brochure (campagne die gezamenlijk wordt
beheer door "La Maison de 1'Information", het Kabinet van
Minister Gosuin en het BIM).
Versturen van een offerteaanvraag aan 14 communicatie-
vennootschappen.
Keuze volgens de voorgestelde prijzen en projecten.
Vennootschap "Label" voor een bedrag van 551.306 BEF BTW
inbegrepen.

3. Campagne "carrosserie" in het kader van de sectoriele preventie
van de Cel Schone Technologie.
Uitwerken van een aanplakbiljet A2-formaat en aanpassen
hiervan aan een A4-rbrmaat met brochurekaft.

Envoi d'un appel d'offres restreint a 18 societes (cahier des
charges, redige par Ie groupe d'experts issus du milieu hospi-
talier).
Choix en fonction des criteres de 1'appel d'offres: Performers-
Axiome 3.498.786 FB TVAC

4. Impression du calendrier de collecte des dechets chimiques
menagers.
Reconduction du marche: Hens et Marcadieu: 1.306.556 FB
TVAC.

5. Campagne d'information et de sensibilisation au tri des dechels
de bureau:
Creation de 2 affiches de sensibilisation.
Envoi d'un appel d'offres a 6 societes.
Choix en fonction des criteres de 1'appel d'offres: OPTIMUM
Montant: 343.425 FB TVAC pour la I"1 affiche, 373.550 FB
TVAC pour la 2s

6. Campagne de sensibilisation a la collecte des annuaires lele-
phoniques:

- Creation d'un feuillettoutes-boltes: envoi d'un appel d'of&es
a3 societes; choix en fonction des criteres de 1'appel d'offres:
Belgium contact pour un montant de 310.336 FB TVAC
(creation et impression)

- Creation d'un feuillet a inserer lors de la distribution des
nouveaux annuaires: envoi de 1'appel d'offres a 3 societes;
choix en fonction des criteres de 1'appel d'offres:
ASSOCIATE pour un montant de 262.221 FB TVAC (crea-
tion et impression).

7. Campagne de communication sur les operations de prevention
et de gestion des dechets dans Ie cadre du Plan dechets: con-
ception, execution, coordination et suivi. Convention de gre a
gre avec Belgium Contact pour un montant de 300.000 FB
TVAC.

1995:

1. "Mon ecole dorlote 1'environnement" sur la nature: "Nature
en ville - nature en vie"
Envoi d'un appel d'offres a 12 societes de communication.k

Choix en fonction des criteres de 1'appel d'offres.
Societe "Label" pour un montant de 2.964.485 FB TVAC

2. Brochure de presentation de 1'IBGE - administration de 1'envi-
ronnement en Region de Bruxelles-Capitale; creation de la bro-
chure et impression (campagne geree conjointement par la
Maison de 1'Information, Ie Cabinet du Ministre Gosuin et
1'IBGE).

Envoi d'un appel d'offres a 14 societes de communication.
Choix en fonction des prix et des projets presentes.
Societe "Label" pour un montant de 551.306 FB TVAC.

3. Campagne "carrosserie" dans Ie cadre du travail de prevention
sectorielle de la Cellule Technologies Propres.
Creation d'une affiche format A2 et adaptation de celle-ci a un
format A4 de couverture de brochure.
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Offerteaanvraag verstuurd naar 12 communicatievennoot-
schappen.
Keuze volgens de pedagogische criteria die voor de gehele
campagne zijn bepaald.
Vennootschap "Ecopublic" voor een bedrag van 365.597 BEF
BTW inbegrepen.

4. Campagne voor de ophaling van kleding en papier door de
v.z.w.'s TERRE en Spullenhulp : uitwerken van een huis-aan-
huisfolder. Versturen van een offerteaanvraag aan 6 vennoot-
schappen; keuze volgens de criteria van de ofFerteaanvraag:
ASSOCIATE voor een bedrag van 474.071 BEF BTW inbe-
grepen (uitwerken en drukken).

5. ComrnunicatiecaiTipagne verbonden met de opstarting en de
uitvoering van acties voor de preventie en net beheer van afval
in het kader van het Afvalstoffenplan: uitwerking, opvolging,
coordinatie. Onderhandse overeenkomst met Belgium Contact
voor een bedrag van 1.495.405 BEF BTW inbegrepen.

Appel d'offres envoye a 12 societes de communication.

Choix en fonction des criteres pedagogiques definis pour
1'ensemble de la campagne.
Societe "Ecopublic" pour un montant de 365.597 FB TVAC.

4. Campagne de collecte des vetements et papiers par les a.s.b.l.
TERRE et les Petits Riens: creation d'un feuiilet toutes-boTtes.
Envoi d'un appel d'offres a 6 societes; choix en fonction dus
criteres de 1'appel d'offres: ASSOCIATE pour un montant Je
474.071 FB TVAC (creation et impression).

5. Campagne de communication liee au lancement et a 1'execution
d'operations de prevention et de gestion des dechets dans Ie
cadre du Plan dechets: conception, suivi, coordination. Con-
vention de gre a gre avec Belgium Contact pour un montant de
1.495.405 PB TVAC.

Vraag nr. 143 van mevrouw Fran^oise Carton de Wiart d.d. 5
juli 1996 (Fr.):

Mauien van de oevers van de vljver lungs de Pede en de
Kctelstraat.

De oevers van de laatste vijver langs de Pede en de Ketelstraat
werden zeer kort gemaaid, waardoor de irissen en andere bloemen
die nagenoeg ontloken waren, eveneens werden weggemaaid. Dit
"officieel vandalisme" wordt door sommigen betreurd. Vorig jaar
had de onderhoudsdienst de flora ontzien. Waarom is dat ditjaar
niet geschied? Heefl de betrokken dienst opmerkingen gekregen?
Wordt er overwogen sancties te treffen? Weike maatregelen zai u
treffen opdat zulks zich niet meer zou herhalen?

Antwoord: Hiemavolgen de gegevens in antwoordop de vraag
van het geachte lid in verband met de opvolging van het onderhoud
van het gewestelijke Pedepark.

Vanaf dit jaar werd het onderhoud van dit park, dat reeds in
grote mate via uitbesteding wordt ten laste genomen, door middel
van offerteaanvragen toegekend aan een onderneming die hiermee
nog nooit werd belast.

Wellicht legde deze laatste iets te veel ijver aan de dag en beging
ze enkele fouten, waarschijniijk als gevolg van een te enge visie
van het beheer van groene ruimten (vb: het systematisch, tot op de
grond, afmaaien van grasperken).

Het bestuur heeft deze misvatting van het bestek dat het heefl
uitgewerkt, opgemerkt en hiervan, vanzelfsprekend, gewone
processen-verbaal laten opmaken.

Naast dit begeleidend verschijnsel, wens ik erop te wijzen dat
momenteel in verband met het Pedepark aan een echt beheersplan
wordt gewerkt teneinde dit park in een reele context van "beheer
met verscheidenheid'" te plaatsen. Er dient aan herinnerd dat bij
deze recente praktijk onder andere ernaar wordt gestreefd aange-

Question n° 143 de Mme Fran^oise Carton de Wiart du Sjuilirt
1996 (Fr.):

Tonte des berges loiigeant la Pede et la rue du Chaiidron.

Les berges du dernier etang longeant la Pede et la rue du Chau-
dron ont etc severement tondues, entralnant ainsi la disparition
d'iris et d'autres fleurs pretes a s'epanouir. Certains s'emeuvent de
ce "vandalisme officiel". L'annee derniere, Ie service d'cntretien
avait respecte la flore. Qu'est-ce qui justifie la difference dans
1'entretien des berges cette annee? Des rcmarques ont-elles etc
faites au service concerne? Des sanctions sont-elles envisaged;?
Quelles mesures comptez-vous prendre al'in que pareille situation
ne se reproduise plus?

Reponse: Voici les elements de reponse correspondant a la
demande de 1'honorable membre au sujet du suivi de 1'entreticn-
du pare regional de la Pede.

Depuis cette annee, 1'entretien de ce pare, largement pi-is w
charge par externalisation, a ete oclroye par voie d'appcl d'offri.'s
a une entreprise qui n'en avait jusqu'a present jamais etc chargce.

Sans doute par exces de zeie, cette derniere a cominis certainus
erreurs resultant probablement d'une vision par trop etriquee de
la gestion des espaces verts (ex: tonte systematique, a ras, dus
pelouses).

Cette mauvaise comprehension du cahier des charges eiabore
par 1'administration a ete relevee par celle-ci et a, bien entendu,
fait 1'objet des constats d'usage.

Au-dela de cet epiphenomene, il me plait de signaler que Ie
pare de la Pede fait actueilement 1'objet de ('elaboration d'un veri-
table plan de gestion destine a placer ce pare dans un reel conte.Me
"gestion differenciee". Pour rappel, cette pratique i-ecenie s'attachii,
entre autres, a poser les actes de gestion adequats, a chaque entile
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paste beheershandelingen te verrichten, bij elk fytosociologische
eenheid teneinde een zo aangepast mogelijke ontwikkeling moge-
lijk te maken.

In dit geval zai bijzondere aandacht worden geschonken aan de
water- en beekvegetatie naar het voorbeeld van wat met succes en
tot groot genoegen van de bezoekers wordt toegepast in het
Woluwepark, alsook van wat onlangs werd uitgedokterd voor het
Reigersbospark te Watermaal-Bosvoorde.

phytosociologique en vue d'en permettre Ie developpement Ie
mieux adapte possible.

En 1'occurrence une attention toute particuliere sera portee a
la vegetation aquatique et rivulaire a I'image de ce qui est pratique
avec succes et pour Ie plus grand plaisir du public au pare de
Woluwe ainsi que ce qui a etc tout recemment concu au pare de la
Heronniere a Watermael-Boitsfort.

Vraag nr. 170 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 19
September 1996 (Fr.):

Inventaris van lie gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest die nsbest bewtten.

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 3 van 19 juli
i 995 heeft de minister mij medegedeeld dat de gemeenten destijds
werden uitgenodigd een inventaris op te stellen van de gebouwen
waarvan zij eigenaar zijn. De minister heeft mij medegedeeld dat
hij de gemeenten een aanmaning zou zenden omdat sommige niet
erg bereidwillig lijken om die lijst op te stellen.

Meer dan een jaar na die aanmaning had ik graag vernomen of
de minister alle resultaten heeft ontvangen en wat de inhoud ei-van
is.

Antwoord: Hierna zai het geachte lid, op beknopte wijze, het
resultaat kunnen waarnemen van de mij tot nu toe toegestuurde
inventarissen van materialen gebruikt in de gemeentelijke gebou-
wen, die asbest zouden kunnen bevatten.

Zestien gemeenten zijn ingegaan op mijn verzoek, waaronder
twee die zich tot een eenvoudig ontvangstbewijs beperkten (Ukkel
en Anderlecht). Onder de 14 overblijvende, kan het volgende wor-
den onderscheiden:

- 3 antwoorden waarbij wordt nagegaan dat de inventaris uitge-
voerd werd en dat de ontsmettingswerken aan alle gemeen-
telijke gebouwen gans voltooid is, zonder verdere inlichtingen-
(inventaris niet medegedeeld): St-Gillis, Etterbeek, Ganshoren.

- 1 antwoord waarbij wordt aangekondigd dat het voornemen
bestaat om de vereiste inventaris uit te voeren: Koekelberg.

- 4 antwoorden waarbij een gedeeltelijke inventaris wordt overge-
maakt, aangezien deze nog in de loop van uitvoering is: Elsene,
Schaarbeek, St-Lambrechts-Woluwe, Vorst.

- 5 antwoorden waarbij een inventaris wordt aangegeven met
een lijst van de onderzochte sites en met verduidelijking van
de ontsniettingswerken die uitgevoerd werden of nog uitgevoerd
moeten worden. De graad van nauwkeurigheid van desbetref-
fende inventarissen hangt grotendeels at van' de gemeente:
Watermaal-Bosvoorde, Jette, Brussel-Stad, Sint-Joost, Ouder-
gem.

De drie gemeenten die geen enkel antwoord verstuurden zijn:
Molenbeek, Evere en St-Agatha-Berchem. Deze hebben elk een
aanmaningsbrief ontvangen.

Question n° 170 de M. Francois Roelants du Vivier du 19
septembre 1996 (Fr.):

Inventaire des bailments contenant de I'amiunte en Region
bruxelloise.

Dans la reponse apportee a ma question ecrite n° 3 du 19juillet
1995, Monsieur Ie ministre m'informait que les communes avaient
ete invitees, en temps utile, &. effectuer un inventaire des batiments
leur appartenant. Devant Ie peu d'empressement de certaines com-
munes a realiser cet inventaire. Monsieur Ie ministre me faisait
savoir qu'il adresserait aux communes un rappel en ce sens.

Plus d'un an apres ce rappel, il me serait agreable de savoir si
1'ensemble des resultats a ete transmis au ministre et quel en est Ie
contenu.

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous,
sous forme de resume, les resultats des inventaires des materiaux
pouvant contenir de 1'asbeste dans les batiments communaux qui
m'ont ete communiques a cejour.

Seize communes ont repondu, dont deux se sont limitees a un
simple accuse de reception (Uccle et Anderlecht). Sur les 14
restantes, on peut denombrer:

3 reponses indiquant que I'inventaire a ete realise et que les
travaux de decontamination du pare des batiments communaux
est entierement achevee sans autre complement d'informalion
(inventaire non communique): St-Gilles, Etterbeek, Ganshoren.

1 reponse annoncant une intention de realiser I'inventaire
requis: Koekelberg.

4 reponses donnant un inventaire partiel, celui-ci etant en cours
d'execution: Ixelles, Schaerbeek, Woluwe-St-Lambert, Forest.

5 reponses donnant un inventaire reprenant une liste des sites
investigues et precisant des travaux de decontamination effec-
tues ou a effectuer. Le degre de precision de ces inventaires
varie fortement d'une commune a 1'autre: Watermael-Boitsfort,
Jette, Bruxelles-Ville, Saint-Josse, Auderghem.

Les trois communes qui n'ont apporte aucune reponse sont:
Molenbeek, Evere et Berchem-Ste-Agathe. De nouveaux rappels
leur ont etc envoyes.
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Dient gepreciseerd dat het toezicht op de verwezenlijking van
deze inventarissen niet rechtstreeks onder mijn bevoegdheden valt,
dit hangt eerder af van de Federale Minister van TewerkstelHng
en Werkgelegenheid, aangezien de werkgevers deze verpliching
moeten nakomen.

In mijn lioedanigheid van minister van Leefmilieu behoort het
niettemin tot mijn plicht.om mij op de hoogte te houden van de
maatregelen die terzake door de plaatselijke overheden worden
getroffen evenals van de ontsmettingswerven aan de gang of die
ingericht moeten worden. Deze inventarissen worden aldus door
het BIM ontleed dat het probleem eventueel in de gaten houdt.

II faut preciser que Ie controle de la realisation de ces inventaircs
n'entre pas directement dans Ie cadre de mes attributions, il releve
du ministre federal de 1'Emploi et du Travail, cette obligation
incombant aux employeurs.

En tant que ministre de 1'Environnement, il est neanmoins de
mon devoir de me tenir informe des dispositions prises par lus
pouvoirs locaux en cette matiere ainsi que des chantiers de deconta-
mination en cours ou a executer. Ces inventaires sont done analyses
par 1'IBGE qui se charge du suivi eventuel.

Vraag nr. 180 van de heer Denis Grimberghs d.d. 18 oktober
1996 (Fr.):

Ovemame van de verplichtingen die voortvloelen uit de door
de provlnderaad aangeiwinen verordenlngen die betrekking
hebbcn op aangelegenheden die mi. tot de bevoegdheld van het
Brussels Hoofdstedelljk Gewest behoren.

Graag ontving ik, voor elk van de aangelegenheden die tot uw
bevoegdheid behoren, de lijst van de verordeningen die de provin-
cieraad v66r de spliting Van de provincie Brabant heeft aange-
nonien.

Zou u me voor elk van die verordeningen kunnen mededelen
weike kredieten in de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zijn ingeschreven voor de uitvoering ervan? Kan u mij
tevens de lijst bezorgen van de instellingen die subsidies genieten
ofniij zeggen hoeveel personen met toepassing van die verordening
een fmanciele bijdrage ontvangen?

Antwoord: Inzake stadsvemieuwing vormt de enige verordening
uitgevaardigd door de Provincieraad van Brabant en, bij de ont-
binding van de Provincie, overgeerfd door het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, degene in verband met de toekenning van
bijkomende onderhandse leningen met het oog op de renovatie
van woningen.

Zoals ik het U eerder heb meegedeeld via mijn antwoord op
uw schriftelijke vraag nr. 122, yertegenwoordigden de laatste
kredieten ingeschreven op de Gewestbegroting (BA 10.88.53.10)
een bedrag van 1.247.000 fr. en ditbood de mogelijkheid de laatste
vijf leningen inzake huisvesting te vereffenen (aankoop, renovatie,
aanpassing).

De openstaande dossiers worden nochtans door de Dienst Huis-
vesting van het gewestelijk bestuur tot het einde toe afgehandeld.

Question n° 180 de M. Denis Grimberghs du 18 octobre 1996
(Fr.):

Reprise des obligations decoulant des reglemnils adoptospiir
Ie conseil provincial qiil out fait I'objet d'liii trunsfert tie com-
petences a la Region Bruxellolse.

Dans chacune des competences que vous gerez, j'aimer;iis
connattre la liste des reglements adoptes par Ie conseil provincial
du Brabant qui existaient avant la dissolution de la province.

Pour chaque reglement, j'aimerais connaltre les credits qui figu-
rent au budget de la Region bruxelloise en vue de son application
et la liste des organismes beneficiant de subventions ou Ie nombre
de personnes recevant une intervention financiere en application
de ce reglement.

Reponse: En matiere de renovation urbaine. Ie seui reglement
adopte par Ie Conseil provincial du Brabant herite par la Region
de Bruxelles-Capitale lors de la dissolution de la Province est Ie
reglement pour 1 'octroi de prets complementaires sous seing prive
en vue de la renovation d'habitations.

Commeje vous en informais dans ma reponse a votre question
ecrite n° 122, les derniers credits inscrits au budget regional (AB
10.88.53.10) representaient 1.247.000 francs et ont permis de
mettre en paiement les cinq derniers prets en matiere de iogement
(acquisition renovation - adaptation).

Les dossiers ouverts sont cependant traites par Ie Service Loge-
ment de 1'administration regionale jusqu'a leur cloture.

Vraag nr. 181 van de heer Andre Drouart d.d. 28 oktober 1996
(Fr.):

Afgeven van een milieuverguniiing voor lie vestlging van een
supernuirkt.

In het kader van het dossier voor de vestiging van een CORA-
supermarkt in Anderlecht heeft het BIM op 23 augustus 1996 een

Question n° 181 de M. Andre Drouart du 28 octobre 1996 (Fr.):

Octroi d'un permis d'environiieinent pour I'iiiiplantatinit
d'line granile surface.

Dans Ie cadre du dossier de 1'implantation d'une grande sur-
face CORA a Anderlecht, un premier permis d'environneinent I'ut
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eerste milieuvergunning afgegeven. Op 10 September 1996 is een
tweede milieuvergunning afgegeven, die de vergunning van 23
augustus vernietigt.

Die opeenvolging van vergunningen en van de daarmee gepaard
gaande termijnen om beroep in te stellen, brengt heel wat verwar-
ring met zich en maakt het niet altijd mogelijk na te gaan ofde
procedures in acht zijn genomen.

Kan de minister inij dan ook de volgende inlichtingen verstrek-
ken:

1. a) de datum van de eerste milieuvergunning;
b) de datum van de bekendmaking ervan via het mededelin-

genbord van de gemeente;
c) de periode tijdens weike dat bericht werd uitgehangen;
d) de maximum termijn voor beroep die daarop stond vermeld

(de vraag over de datum van de bekendmaking wordt niet
gesteld omdat zulks niet is geschied gelet op de aankondiging
van een nieuwe vergunning);

2. a) de datum van de tweede milieuvergunning;
b) de datum van de bekendmaking ervan via het mededelin-

genbord van de gemeente;
c) de datum van de bekendmaking in de buurt van het terrein

en de plaatsen waar die is uitgehangen;
d) de periode tijdens weike dat bericht is uitgehangen;
e) de maximum lermijn voor beroep die daarop stond vermeld.

Antwoord: De volgende inlichtingen die ingewonnen werden
met behulp van informatie uit het Brussels Instituut voor Milieu-
beheer en van het gemeentebestuur van Anderlecht, kunnen als
antwoord aan het geachte lid worden meegedeeld.

1. Aangezien de eerste beslissing door het BIM ingetrokken werd
wegens een vormelijke vergissing, wordt deze als onbestaand
en rechtskundig zonder gevolg verklaard. Dus is er geen verwar-
ring mogelijk. Aan het BIM werden vragen gesteld in dit ver-
band en het Instituut heeft de eventuele verzoekende partijen
die zich tot hem wendden, verwittigd. De tweede beslissing is
volstrekt dezelfde als de eerste behalve dat de vergissing omtrent
de benaming van het vestigingsgebied binnen het Gewestplan
werd rechtgezet.

2. Aangegeven inlichtingen over de ingetrokken milieuvergunning:
a) datum van de eerste vergunning: 20 augustus 1996
b) datum van de aanplakking ad valvas: 30 augustus 1996 (zie

attest)
c) tot de uiterste datum voor het beroep
d) tot op 1 oktober 1996

3. Inlichtingen betreffende de "tweede" (in feite de enige) vergun-
ning
a) datum: 10 September 1996
b) datum van de aanplakking 18 September 1996: (zie attest)
c) datum van de aanplakking idem valvas (zie gefaxte nota)
d) tot de uiterste datum voor het beroep.

delivre par 1'IBGE Ie 23 aout 1996. Un second permis Hit delivre
en date du 10 septembre 1996 disposant que Ie permis du 23 aout
1996 etait annule.

Cette succession de permis et de delais de recours qu'ils indui-
sent prete aujourd'hui a de nombreuses confusions et ne permet
pas toujours de verifier la conformite des procedures.

Aussi Ie ministre aurait-il 1'amabilite de me preciser ce qui
suit:

1. a) la date du permier permis;
b) la date de 1'affichage de 1'avis y relatifaux valves commu-

nales;
c) la duree de cet affichage;
d) Ie delai maximum de recours y mentionne (la question de la

date d'affichage au site n'est pas posee. Celui-ci n'a pas eu
lieu vu 1'annonce d'un nouveau permis);

2. a) la date du second permis;
b) la date de 1'affichage de 1'avis y relatifaux valves commu-

nales;
c) la date de 1'affichage a proximite du site et les lieux d'affi-

chage;
d) la duree de ces affichages;
e) Ie delai de recours maximum mentionne.

Reponse: Les informations suivantes recueillies tant a partir
d'informationsdel'InstitutBruxelloispourlaGestiondel'Environ-
nement qu'aupres de I'administration communale d'Anderlecht,
peuvent etre communiquees en reponse a la question de 1 'honorable
niembre.

1. La premiere decision ayant ete retiree par 1'IBGE en raison
d'une erreur materielle, elle est inexistante et sans effet juri-
dique. Ceia ne prete done a aucune confusion. L'lBGE interroge
a ce sujet a averti les eventuels requerants qui se sont informes
aupres de lui. La seconde decision est identique a la premiere
a 1'exception de la correction de 1'erreur comniise dans la deno-
mination de la zone au plan de secteur.

2. Renseignements donnes sur Ie permis retire:
a) date du premier permis: 20 aout 1996;
b) date d'affichage aux valves: 30 aout 1996 (voir certificat)

c) jusqu'a la date limite de 1'appel
d) jusqu'au l"'octobre 1996

3. Renseignements concernant Ie "deuxieme" (en realite Ie seui)
permis
a) date: 10 septembre 1996 -
b) date d'affichage 18 septembre 1996 (voir certificat)
c) date d'affichage idem valves (voir note faxee)
d) jusqu'a la date limite de 1'appel.
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Vraag nr. 185 van de heer Francois Roelants Du Vivier d.d. 4
november 1996 (Fr.):

Vwrlichting over lie selectieve ophalingen.

Onlangs werd een licentiaatsverhandeling gewijd aan de voor-
lichting over de selectieve ophalingen in Brussel. Zij bevat oordeel-
kundige opmerkingen:

- de leesbaarheid van de op de blauwe en gele zakken gedrukte
tekst laat te wensen over;

- de huis-aan-huisbrochures worden verward met de gewone
reclame, met als gevolg dat de mensen die het meest met het
leefmilieu begaan zijn en die aan him brievenbus een zeifklever
hebben aangebracht met het bericht "geen reclame a.u.b." die
brochures niet ontvangen;

- sommige personen hebben de informatiebrochure (bijvoorbeeld
"Hergebruik", nr. 3) onmiddellijk weggegooid wegens het
gebruik van de beide talen op dezelfde bladzijden in plaats van
in twee afzonderlijke delen, zoals dit doorgaans wordt gedaan.

Kan de minister mij mededelen of hij in het kader van zijn
voorlichlingsbeleid inzake preventie, sorteren en hergebruik van
het afval niet die opmerkingen rekening heeft gehouden?

Anhvoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid
mee dat rekening werd gehouden met alle opmerkingen in dit
memorandum, alsook met andere beoordelingselementen.

Aldus:

- zullen de boodschappen op de blauwe en gele zakken worden
aangepast;

- zullen nieuwe verspreidingsmiddelen worden aangewend (mai-
ling per post);

- zai de leesbaarheid van de brochures ondanks hun tweetalig
karakter worden verbeterd.

Bovendien zullen, overeenkomstig de besluiten van het memo-
randum, de communicatie-inspanningen voornamelijk worden
gericht op de "operationele" communicatie, eerder dan op de grote
"bewustmakingscampagnes". Ik hoop op die manier dat de resul-
taten van de selectieve ophalingen er verder zullen op verbeteren.

Question n° 185 de M. Francois Roelants du Vivier du 4
novembre 1996 (Fr.):

Information mir les collectes selectives.

Un memoire universitaire a recemment ete consacre a 1'infor-
mation sur les collectes selectives a Bruxelles. Plusieurs observa-
tions pertinentes meritent d'etre citees:

- la mauvaise lisibilite du message imprime sur les sacs bleus el
jaunes;

- 1'assimilation des brochures distributes en toutes-boites a des
publicites ordinaires, avec pour consequence que les personnes
les plus soucieuses de 1'environnement el qui ont appose un
autocollant "pub non inerci" sur leur boite aux lettres ne les
recoivent pas;

- Ie fait que certaines personnes aient ecarte d'office la brochure
d'information (par exemple "recyclage", n° 3) en raison du
melange des deux langues sur les memes pages, an lieu de
deux parties distinctes, comme cela se fait generalement.

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir s'il a pi-is en compte
ces remarques dans Ie cadre de sa politique d'information sur la
prevention, Ie tri et Ie recyclage des dechets?

Reponse: Suite a sa question, je porte a la connaissance de
1'honorable membre qu'il a ete tenu compte de 1'ensemble des
remarques contenues dans ce memoire ainsi que d'autres elements
devaluation.

Ainsi:

- les messages sur les sacs bleus et jaunes seront adaplus;

- de nouveaux outils de distribution seront utilises (mailing par
la poste)

- la lisibilite des brochures malgre leur caractere bilingue sera
amelioree.

En outre, confomiement aux conclusions du memoire, les ef-
forts de communication sont reorientes essentiellement vers de la
communication "operationnelle" plutot que de grandes campagnes
de "sensibilisation". J'espere, de la sorte, que les resultats des
collectes selectives continueront a s'ameliorer.

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 64 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 3 april
1996 (Fr.):

Contract met tie CV Security Management.

Bij beraadslaging van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 20 oktober 1994 werd een contract goedgekeurd dat op 1 juni

Secretaire d'Etat adjoint
an Ministre-President

Question n° 64 de M. Stephane de Lobkowicz du 3 avril 1996
(Fr.):

Control avec la SC Security Management.

Par une deliberation du gouvernement de la Region de
BruxeIles-Capitale du 20 octobre 1994, a ete approuve un contrat
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1993 gesloten werd tussen de staatssecretaris bevoegd voor het
bezoldigd personenvervoer en de CV Security Management. De
opdracht van de contractant was drieledig: de organisatie van
opieidingscursussen, de bijdrage tot de uitvoering van een veilig-
heidsplan en de steun aan en de begeleiding van chauffeurs die
overvallen zijn.

Welk bedrag is aan het contract verbonden?

Weike hulp of begeleiding hebben de slachtofFers van overvallen
tot nu toe gekregen?

Hoe werd de CV Security Management betaald voor het deel
"begeleiding van de slachtoffers"?

Wat gebeurt er wanneer het contract ten einde loopt?

Wordt een verlenging ervan overwogen indien de kwaliteit van
de prestaties en de opportuniteit van een verlenging positiefworden
geevalueerd?

Antwoord: Het geache raadslid zai hieronder een overzicht en
een samenvatting van de overeenkomst tussen het Ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de CV SECURITY MAN-
AGEMENT vinden.

Bij toepassing van de beslissing van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 17 december 1992 heeft de Staatssecre-
taris, die toen voor de taxidiensten bevoegd was, op 1 juni 1993
een dienstverleningsovereenkomst gesloten met het oog op de
uitvoering van een veiligheidsbeleid bestemd voor de taxichauf-
feurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze dienstverleningsovereenkomst van ljuni 1993 had uitwer-
king met ingang van 1 juni 1993 en liep op 31 december 1994 af.
Ze bevatte verschillende fases waarvan een opieiding, een hulpver-
lening en de begeleiding van aangevallen chauffeurs. Het bedrag
van deze dienstverlening beliep 6.165.925 F BTW inbegrepen.

Wat het informatieluik betreft, heeft de CV SECURITY MA-
NAGEMENT een opieiding georganiseerd voor de kandidaten-
chauffeurs ingeschreven bij het Ministerie, van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, de controleurs van dit Ministerie, de operators
van de telefooncentrales die een overeenkomst met het Gewest
gesloten hebben en de veiligheidschefs van de Brusselse taxi-
bedrijven.

In het luik "hulpverlening en begeleiding van de aangevallen
taxichauffeurs" is voorzien dat een telefoonnummer voor spoedge-
vallen ter beschikking van aangevallen chauffeurs gesteld wordt.
Er wordt hierop 24 uur op 24 geantwoord.

In geval van aanval wordt het slachtoffer eenjaar lang psycho-
logisch opgevolgd.

Op basis van de door het bestuur medegedeelde inlichtingen
werd de prijs van deze hulpverlening en begeleiding op 1.500.000 F
voor 1993 en op 2.340.000 F voor 1994 forfaitair vastgesteld.

Volgens het Bestuur en wat het laatste semester 1993 betreft,
werd geen enkel verzoek om hulpverlening en begeleiding van
aangevallen taxichauffeurs geregistreerd.

conclu Ie l"juin 1993 entre Ie secretaire d'Etat competent pour Ie
transport remunere de personnes et la SC Security Management.
La mission du contractant comprenait trois volets: I'organisalion
de seances de formation, 1'assistance a la mise en oeuvre d'un plan
de securite et 1'aide et 1'accompagnement des chauffeurs victimes
digressions.

Quel est Ie montant du contrat?

Quelle aide ou assistance aux victimes degression a ete fournie
au cours de la periode ecoulee?

CoiTiment a ete remunere la SC Security Management pour Ie
poste "assistance aux victimes"?

Qu'adviendra-t-il du contrat a son echeance?

En cas d'experience positive constatee par une evaluation de la
qualite des prestations et de I'opportunite de les poursuivre, une
prolongation du contrat est-elle envisagee?

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-dessous 1 'historique
et un resume de la convention conclue entre Ie Ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale et la SC SECURITY MANAGE-
MENT.

En application de la decision du gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale du 17 decembre 1992, Ie secretaire d'Etat qui
avait Ie service des taxis dans ses attributions a conclu Ie l"juin
1993 une convention de service afin de mettre en ceuvre une
politique de securite pour les chauffeurs de taxi de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Cette convention de service prenait cours Ie l^ ju in 1993 et se
terminait Ie 31 decembre 1994. Elle prevoyait diflerentes phases
dont une formation, une aide et un accompagnement de chauf-
feurs victimes digressions; Ie montant du central de service
s'elevait a 6.165.925 F TVAC.

En ce qui concerne Ie volet formation, la SC SECURITY MA-
NAGEMENT a dispense une formation aux candidats-chauffeurs
inscrits aupres du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale,
aux agents controleurs de ce meme Ministere, aux operateurs des
centraux-radio qui ont passe une convention avec la Region el aux
chefs de securite designes au sein des exploitations bruxelloises
de taxis.

Le volet "aide et accompagnement" des chauffeurs de taxi
victimes d'une agression comprend la mise a disposition d'un
numero telephonique d'urgence. II est repondu a ce numero 24
heures sur 24.

En cas d'agression, un suivi psychologique est assure sur une
annee.

Selon les renseignements fournis par 1'Administration, le prix
de 1'aide et de 1'accompagnement a ete fixe forfaitairement a la
somme de 1.500.000 F pour 1993 et a 2.340.000 F pour 1994.

Toujours selon 1'Administration et en ce qui concerne le dernier
semestre 1993, aucun appel d'urgence concernant 1'aide et 1'accom-
pagnement des chauffeurs de taxi victimes d'une agression n'a
ete enregistre.
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In 1994 werden drie oproepen door de CV SECURITY MA-
NAGEMENT geregistreerd. De bijstand werd door licentiaten in
psychologic verleend.

De dienstverleningsovereenkoiTist van ljuni 1993, die trouwens
door de Inspectie van Financien gevlseerd werd, heeft het voorwerp
uitgemaakt van verschillende opmerkingen en bezwaren vanwege
het Rekenhof. Het Bestuur heeft met deze juridische en technische
opmerkingen rekening gehouden en een addendum aan de voor-
noemde overeenkomst opgesteld. In het addendum nr. 1 van 28
September 1994 werd de afdeling "hulpverlening en begeleiding"
volledig herzien en aanzienlijk beperkt. Ze bedraagt 1.092.000 F,
BTW niet begrepen, voor algemene en onderhoudskosten. Een
forfaitair bedrag van 15.000 F werd per bijgestaan slachtoffer
bijgevoegd.

De clausule houdende de stilzwijgende verlenging van de over-
eenkomst zonder tijdsbeperking werd vervangen door een verlen-
ging onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat een addendum door
beide partijen tenminste twee maanden voor de vervaldatum van
de lopende overeenkomst ondertekend wordt.

In 1995 heeft een enige chauffeur, die het slachtoffer van een
aanval is geweest, SECURITY MANAGEMENT opgeroepen.

Er werd een tweede aanhangsel voor 1996 met de CV SECU-
RITY MANAGEMENT gesloten. Het Bestuur heeft mij het ont-
werp van addendum in oktober 1995 voorgelegd. In dit ontwerp
werd vermeld dat SECURITY MANAGEMENT haar rechtsvorm
en haar naam had gewijzigd en dat het addendum bijgevolg met
de nieuwe maatschappij,ide BVBA POBOS, diende ondertekend
Ie worden en dat de prijzen verlaagd moesten worden. De prijs
voor de hulpverlening en de begeleiding van de slachtoffers van
aanvallen werd verminderd tegenover 1995 en bedraagt thans
702.000 F, BTW niet begrepen, in plaats van 1.092.000 F, BTW
niet begrepen. Deze daling is verantwoord door het feit dat de
infrastructuur van POBOS ook gebruikt wordt in het kader van
een veiligheidsovereenkomst met het Vlaams Gewest, wat een
betere verdeling van de lasten mogelijk maakt.

Voor 1997 werd een beroep op' de concurrentie gedaan via het
bulletin van aanbestedingen.

Pour 1'annee 1994, trois appels d'urgence ont ete enregistres
par la SC SECURITY MANAGEMENT et 1'assistance a ele
assuree par des licencies en psychologic.

La convention de service du l^ ju in 1993, visee par ailleurs
par 1'Inspection des Finances, a fait 1'objet d'un certain nombre
de remarques et d'observations de la part de la Cour des Comptcs.
L'Administration a tenu compte des remarques tantjuridiques que
techniques de la Cour des Comptes et a etabli un avenant a la
convention du l^juin 1993. Dans 1'avenant n° 1 du 28 septembre
1994, Ie poste "aide et accompagnemeni des victimes" a ele
entierement rev'J et reduit de maniere substantielle. Celui-ci a cte
fixe a un montant de 1.092.000 F HTVA pour frais de mainie-
nance et frais generaux. Un montant tbrfaitaire de 15.000 F par
victime beneficiant de 1'assistance est ajoute.

La clause stipulant la reconduction tacite du contrat sans limi-
tation de duree a ete remplacee par Ie renouvellement du central a
la condition expresse qu'un avenant soit signe par les deux par-
ties deux mois au moins avant Ie terme de la convention en cours.

En 1995, un seui chauffeur victime d'agression a fait appel a la
SC SECURITY MANAGEMENT.

Un deuxieme avenant a ete conclu pour 1'annee 1996 avec la •
SC SECURITY MANAGEMENT. Le projet d'avenant m'a cte
presente par 1'Administration dans le courant du mois d'octobre
1995. Ce projet faisait etat d'une part du fait que la societe SE-
CURITY MANAGEMENT a modifie sa forme juridique et sa
denomination et 1'avenant se devait par consequent d'etre conclu
avec la nouvelle societe, en 1 'occurence la SPRL POBOS, et d'autre
part de la necessite de revoir les prix a la baisse. Le prix du poste
"accompagnement des victimes d'agression" a ete diminue par
rapport a 1995, a savoir 702.000 F HTVA an lieu de 1.092.000 F
HTVA. Cette diminution s'explique par le fait que 1'infrastructure
de la societe POBOS sert egalement dans le cadre d'une conven-
tion avec la Region flamande, ceci permettant une meilleure repar-
tition des charges.

Pour 1997, il a ete fait appel a la concurrence via le bulletin
des adjudications.

Vraag nr. 95 van de heer Jean Demannez d.d. 24 September
1996 (Fr.):

Vcrpaitpering van de huurders ofde kimdidaat-huurders van
de OVM's.

Hel moet duidelijk zijn dat de huurprijzen voor bescheiden
woningen sneller stijgen dan die voor appartenienten en prachtige
huizen. Dat is een van de besluiten die we elkjaar trekken uit de
stand van zaken die in het Overzicht van de Huurprijzen wordt
gepubliceerd.

Daarbij komt nog dat, verhoudingsgewijs, de kleine woningen
in de arme wijken duurder zijn dan in de rijke buurten. Dat zou
een rechtstreeks gevolg zijn van de meedogenloze wet van vraag
en aanbod (de eigenaars bieden de kansarmen, die talrijker zijn,
weinig aan, wat de prijzen doet stijgen).

Question n° 95 de M. Jean Demaninez du 24 septembre 1996
(Fr.):

Pauperisation des locatnires on candidats locuttiires dans les
SISP.

II faut se rendre a 1'evidence, les loyers des logements modesles
augmentent plus vite que ceux des appartements et des maisons
cossus. C'est 1'un des enseignements qui revient chaque annee lors
de la publication annuelle de 1'etat des lieux de I'Observatoire des
loyers.

On peut y remarquer egalement que proportionnellement, les
petits logements sont plus chers dans les quartiers pauvres que
dans les quartiers riches. Ce serait un effet direct de la loi impla-
cable de 1'offre et de la demande (les proprietaires "offrent" peu
aux pauvres, qUi sont plus nombreux, ce qui a pour effet de faire
monter les prix).
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Een ander verontrustend feit is de raming in het Overzicht van
de Huurprijzen, volgens weike minder dan 1% van de Brusselse
prive-huurwoningen binnen het bereik ligt van een alleenstaande
die het bestaansminimum ontvangt.

Wie zegt 'binnen het bereik ligt', zegt toegankelijk. Dat hoiidt
ook in dat die personen in de meeste gevallen geen enkele moge-
lijkheid hebben om, in geval van uitzetting, een nieuw onderkomen
te vinden.

Bij uitzetting uit een prive-woning is een sociale woning
dikwijis de enige mogelijkheid om opnieuw onderdak te vinden,
wat een weerslag heeft voor de OVM's.

Kan de niinister me zeggen of hij over aanwijzingen beschikt
die de verpaupering van de huurders of de kandidaat-huurders
van de OVM's bevestigen?

Antwoord: Ik verzoek het geachte raadslid het volgende ant-
woord op zijn vraag hieronder te vinden.

De indruk van het geachte raadslid, als zou de verarming onder
de huurders en de kandidaat-huurders van de openbare vastgoed-
maatschappijen toenemen, blijkt door de werkelijkheid ook te
worden bevestigd.

Wat de kandidaat-huurders betreft, is het niet mogelijk precieze
cijfers te verstrekken maar de verantwoordelijken van de sector
wezen ons met klem op de onrustwekkende evolutie van het aantal
kandidaat-gezinnen waarvan het inkomen zich onder de armoede-
grens bevindt.

Met nieuwe besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd
doorde Brusselse Geweslelijke Huisvestingsmaatschappij of door
de openbare vastgoedmaatschappijen bevat meerdere maatregelen
om de minstbegoeden te helpen. Het voorziet onder meer in de
mogelijkheid om een overeenkomst met een OCMW afte sluiten
met het oog op de prioritaire terbeschikkingstelling van 10% van
de beschikbare woningen (artikel 13).

Artikel 9, § 5, van hetzelfde besluit bepaalt dat de openbare
vastgoedmaatschappijen minstens 60% van de beschikbare wonin-
gen moeten toewyzen aan de kandidaten van wie de inkomens
lager zijn dan 85% van de toelatingsinkomens. Dit percentage
van 60% wordt zeifs op 75% gebracht voor de maatsschappijen
met een maatschappelijk boni.

Bovendien werd een nieuwe bepaling ingevoegd waarbij de
raad van bestuur van de openbare vastgoedmaatschappij de huur-
prijs voor een bepaalde duur kan verminderen wanneer de huurder
in een buitengewoon moeilijke toestand verkeert.

Wat de huidige sociale huurders betreft, blijkt uit de op 31
december 1994 afgesloten statistieken dat 50% van de bewoners-
gezinnen over een jaarlijks inkomen van minder dan 500.000 fr.
beschikt. Het is thans niet mogelijk een betrouwbare vergelijking
te maken met de voorgaande jaren.

Enfin, un autre fait inquietant est 1'estimation t'aite par 1'Obser-
vatoire des loyers qui signale que «moins d'un pour cent du marche
locatifbruxellois prive est disponible pour un minimum isole».

Qui dit disponible, dit accessible. Cela sous-entend que ces
gens-la n'ont aucune chance, dans 1'immense majorite des cas, de
se reloger en cas d'expulsion.

En conclusion, Ie logement social devient souvent la seule
chance de se reloger en cas d'expulsion du marche prive, ce qui
implique des consequences pour les SISP.

Monsieur Ie ministre peut-il m'inforiTier s'il possede des indica-
teurs qui confirment Ie sentiment de pauperisation des locataires
ou candidats locataires dans les SISP?

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

Le sentiment qu'exprime 1'honorable nienibre qu'il existe une
evolution de la pauperisation des locataires et des candidats loca-
taires dans les societes immobilieres de service public se confirme
effectivement dans la realite.

En ce qui concerne les candidats locataires, il n'est pas possi-
ble de fournir des chifFres precis mais les responsables du secteur
nous ont alerte sur 1'evolution inquietante du nombre de menages
candidats dont les revenus se situent en-dessous du seuil de pau-
vrete.

Le nouvel arrete du gouvernement de la Region de Bruxelles-
Capitale organisant la location des habitations gerees par la Societe
du Logement de la Region bruxelloise ou par les societes immo-
bilieres de service public comporte plusieurs mesures destinees a
aider les populations defavorisees. Ainsi, il prevoit la possibility
de conclure avec un CPAS une convention de mise a disposition
prioritaire portant sur 10% des logements disponibles (article 13).

L'article 9, § 5, du meme arrete dispose que les societes immo-
bilieres de service public devront attribuer au moins 60% des
logements disponibles aux candidats dont les revenus sont infe-
rieurs au 85% du revenu d'admission. Cette proportion de 60%
passe meme a 75% des logements disponibles pour les societes en
boni social.

En outre, une nouvelle disposition est introduite qui permet au
conseil d'administration de la societe immobiliere de service public
de reduire ponctuellement le loyer en raison de la situation de
precarite exceptionnelle du locataire beneficiaire.

Pour ce qui est des locataires actuels du logement social, les
statistiques arretees au 31 decembre 1994 permettent de determiner
que 50% des menages occupants ont moins de 500.000 francs de
revenus par an. II est actuellement impossible d'etablir des compa-
raisons fiables avec les annees anterieures.
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Vraag nr. 99 van de lieer Denis Grimberghs d.d. 9 oktober
1996 (Fr.):

Verwei-ven van aandelen van de cooperatieve huisvestings-
maatschappijen door kaiulidtmt-hiiurders,

De cooperatieve huisvestingsmaatschappijen vragen de kandi-
daat-huurders, op hel ogenblik dat die in de lijst van kandidaten
worden opgenomen, een aandeel van de maatschappij te kopen.
Kan de heer staatssecretaris mij mededelen of die handelwijze in
overeenstemming is met de bepalingen van de huisvestingscode?

Kan de staatssecretaris de huisvestingsmaatschappijen vragen
hoeveel aandelen op die manier door kandidaat-huurders zijn
verworven en daarbiJ in voorkomend geval een onderscheid maken
tussen zij die nog steeds op de wachtlijst staan en degenen die
hun aanvraag voor een w6ning niet zouden hebben hernieuwd?

Kan de staatssecretaris de huisvestingsmaatschappijen tevens
vragen hoe zij die aandelen terugbetalen wanneer een persoon
niet meer in de lijst van de kandidaat-huurders wenst te worden
opgenomen?

Antwoord: Ik verzoek het achtbaar lid hierbij de elementen
van antwoord op de gestelde vraag te vvillen vinden.

Het feit dat de huurder van een sociale woning terzelfdertijd
vennoot dient te zijn, is inderdaad een van de specifieke kenmerken
van de cooperatieve huurdersmaatschappijen. Dit betekent dat de
betrokkene een aantal aandelen van het kapitaal van de maat-
schappij moel hebben onderschreven en de waarde ervan tevens
moet hebben betaald.

Deze verplichting is bepaald in de statuten van alle cooperatieve
huurdersmaatschappijen. Het bedrag van de maatschappelijke
aandelen, het aandelenaantal waarop de vennoot moet hebben
ingeschreven, het bedrag dat betaald moet worden op het moment
waarop de maatschappij een huurwoning ter beschikking stelt en
de modaliteiten voor de latere betaling van de onderschreven
aandelen zijn eveneens in de statuten bepaald, doch verschillen
van maatschappij tot maatschappij.

Hierondervindt u een aantal voorbeelden op basis van de tekst
van de statuten van enkele betrokken maatschappijen:

Wat de CHV "Germinal" betreft:

- het maatschappelijk kapitaal bestaat uit aandelen van 1.000 F
iedere;

- de werkende vennoten moeten ten minste op 45 aandelen
hebben ingeschreven;

- de werkende vennoten storten "de dag waarop zij door de
maatschappij een huurgoed ter beschikking worden gesteld,
een bedrag dat gelijk is aan drie maal de som van de verschul-
digde huurprijs. Dit bedrag mag echter nooit lager zijn dan
elfduizend vijhonderd frank (11.500 F), noch hoger liggen dan
dertigduizend frank (30.000 F); zij kunnen dit bedrag betalen
middels een onmiddellijke storting van elfduizend vijfhonderd
frank (11.500 F) en vervolgens via maandelijkse stortingen van
500 F; het verschil tussen voornoemd bedrag en het onder-
schreven kapitaal zai vervolgens via maandelijkse stortingen
van 120 F worden afbetaald".

Question n° 99 de M. Denis Crimberghs du 9 octobre 1996
(Fr.):

Acquisition de parts dans les societes cooperatives tie lave-
ment pur des cundldafs-locataires,

Monsieur Ie secretaire d'Etat peul-il m'informer si la pratique
des societes cooperatives de logement est conlbrme a la regle-
mentation du code du logement lorsque ces societes demandcnt
aux candidats-locataires, au moment de leur inscription sur la lisle
des candidats, d'acquerir une part de la societe cooperative?

Monsieur Ie secretaire d'Etat peut-il interroger les societes sur
Ie nombre de parts qui ont ainsi ete acquises par des candidals-
locataires en operant Ie cas echeant une distinction entre ceux qui
figurent encore sur la liste d'attente et ceux qui n'auraient pas renou-
vele leur demande d'attribution d'un logement?

Le secretaire d'Etat peut-il egalement interroger les societes
sur leur pratique en terme de remboursement de ces parts lorsqu'un
candidat locataire renonce a figurer encore sur la liste des candi-
dats-locataires?

Reponse: Je prie I'honorable rnembre de bien vouloir trou\er
ci-apres les elements de reponse aux questions posees.

Une des specificites des societes cooperatives de locataires
reside effectivement dans le fait que le locataire d'un logement
social doit etre enmeme temps societaire, c'est-a-dire avoir souse rit
et libere un certain nombre de parts du capital social de la sociele.

Cette obligation se trouve inscrite dans les statuts de loutes les
societes cooperatives de locataires. Le montant des parts sociales,
le nombre de parts que le cooperateur doit obligatoirement
souscrire, le montant qui doit etre libere a la date a laquelle la
societe donne a bail une habitation, les modalites de liberation
ulterieure des parts souscrites sont egalement definis dans ces
statuts, mais varient d'une societe a 1'autre.

A titre d'exemple, en se basant sur le texte des statuts de
quelques societes concernees:

Pour la SCL " Germinal "

- le fonds social est compose de parts de 1.000 F chacune;

- les societaires effectifs doivent avoir souscrit au moins 45 parts;

il est verse, par les societaires effectifs, "un montant equivalent
a trois fois celui des obligations locatives a la date on la sociele
leur donne a bail une habitation, sans que ce montant puisse
etre inferieur a onze mille cinq cents francs (11.500 F) ni
superieur a trente mille francs (30.000 F); ils peuvent s't:n
liberer a raison d'un versement de onze mille cinq cents francs
(11.500 F) a ce moment et de versements niensuels de 500 F
par la suite; la difference entre le montant predecrit et le capi-
tal souscrit sera libere ensuite a raison de 120Fpar mois ".
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Wat de CHV "Kapelleveld" betreft:

- het maatschappelijk kapitaal bestaat uit aandelen van 1.000 F
ieder;

- de werkende vennoten dienen op minstens 15 aandelen te heb-
ben ingeschreven;

- de werkende vennoten dienen op ieder aandeel dat zij hebben
onderschreven "op liet moment waarop een woning ter beschik-
king wordi gesteld, een storting te verrichten van 40% van de
waarde van het aandeel (zegge 6.000 F); de overblijvende 60%
wordt vanaf dat iTioment afgelost middels maandelijkse stor-
tingen waarvan het minimumbedrag door de raad van bestuur
wordt bepaald".

Wat de CHV "La Cite Moderne" betreft:

- het maatschappelijk kapitaal bestaat uit aandelen van 100 F
ieder;

- "Aan de als effectief beschouwde vennoten mag de vennoot-
schap een woning uit haar patrimonium verhuren, indien zij
ten minste 450 aandelen hebben onderschreven";

- "de effectieve vennoten dienen, op het moment waarop hen
een woning ter beschikking wordt gesteld 25% van het bedrag
van ieder aandeel te hebben gestort en dienen vervolgens, vanaf
deze datum de resterende 75% te storten door maandelijkse
stortingen waarvan het minimumbedrag door de raad van be-
stunr wordt bepaald".

Deze voorbeelden tonen aan dat de huurder zijn verplichtingen
pas dient na te komen op het moment waarop hem een woning ter
beschikking wordt gesteld en niet op het moment van diens inschrij-
ving op de lijst der kandidaten, zeifs indien hem op dat moment,
logischerwijze, het bedrag wordt medegedeeld waarop hij later
zai moeten inschrijven.

Er dient echter te worden aangestipt dat de wetgeving terzake
niel dwingend was.

Teneinde deze tekortkoming te verhelpen, bepaalt artikel 4,
§ 3, van hel nieuwe op 26 September 1996 door de Regering goedge-
keurde "huurbesluit": "Bovendien moet hij (de kandidaathuurder)
zich ertoe verplichten de statuten van de maatschappij na te leven
bil de definitieve toewijzing van een woning".

Daarnaast stuurde de BGHM op 15 oktober 1996 een onizend-
briefaan alle OVM's waarin werd herinnerd dat de voorschriften
vervat in voornoemd artikel betekenen dat, wat de cooperatieve
huurdermaatschappijen betreft, de kandidaat-huurder niet eerder
dan bij de definitieve toewijzing van een woning aandelen van de
maatschappij kon verwerven.

Wat de terugbetaling van de aandelen betreft, wordt in de
statuten van de betrokken maatschappijen uitdrukkelijk bepaald
dat de sommen die werden betaald als storting op de onderschreven
aandelen terugbetaald moeten worden.

Wanneer de vennoot ontslag neemt wordt een eventueel verrnin-
deringspercentage op voornoemde bedragen door bepaalde maat-
schappijen toegepast (van 0% tot 10%).

Pour la SCL "Kapelleveld"

Ie capital social est compose de parts de 1.000 F chacune;

les societaires effectifs doivent avoir souscrit au moins 15 parts;

il est verse, par les societaires effectifs sur chaque part souscrite
"40% lorsqu'un logement est mis a leur disposition (soil
6.000 F); 60% a partir de cette date par versements mensuels
dont Ie montant minimum sera fixe par Ie CA".

Pour la SCL "La Cite Moderne"

Ie capita] social est compose de parts de 100 F chacune;

"sont effectifs, les societaires admis comme tels, a qui la societe
peut donner a bail une habitation de son patrimoine, s'ils ont
souscrit au moins 450 parts"

"les societaires effectifs, lors de la mise a disposition de leur
logement, devront avoir libere 25% de chaque part et a partir
de cette date, 75% par versements mensuels dont Ie montant
est fixe par Ie conseil d'administration".

Ces exemples demontrent que c'est effectivement lors de I'attri-
bution d'un logement que Ie locataire doit s'acquitter de ses obli-
gations, et non lors de son inscription sur la lisle des candidats,
meme s'il est a ce moment logiquement averti du montant qu ' i l
devra souscrire par la suite.

II faut cependant reconnaitre quejusqu'a present la legislation
dans ce domaine n'etait pas contraignante.

Afin de remedier a cette carence. Ie nouvel " arrete locatif ",
approuve par Ie gouvernement en date du 26 septembre 1996,
introduit a son article 4, § 3, Ie texte suivant: "En outre, lors de
1'attribution definitive d'un logement, il (= Ie candidat localaire)
doit s'engager a se conformer aux statuts de la societe".

Une circulaire a egalement ete envoyee par la SLRB a toutes
les societes en date du 15 octobre 1996 rappelant que Ie present
de cet article signifie entre autres que, pour les cooperatives de
locataires, ce n'etait qu'au moment de 1'attribution definitive d'un
logement que Ie candidat-locataire pouvait acquerir des parts
sociales de la societe.

En ce qui concerne Ie remboursement des parts, les statuts de
toutes les societes concernees mentionnent expressement qu'il y
a lieu a remboursement des son-lines versees a titre de liberation
des parts souscrites.

En cas de demission du societaire, un pourcentage eventuel de
deduction sur lesdites sommes est applique par certaines societes
(de 0% a 10%).
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Wanneer de vennool wordt uitgesloten, mits toepassing van
een afhouding op deze sommen, verschilt het toegepaste vermin-
deringspercentage van OVM tot OVM maar beloopt meestal 25%.

En cas d'exclusion du societaire, mais sous deduction d'une
retenue sur lesdites sommes, Ie pourcentage de deduction applique
varie ici d'une SISP a 1'autre, mais est en general de 25%.

Vraag nr. 101 van de heer Mostafa Ouezekhti d.d. 21 oktober
1996 (Fr.):

ALESH : SWAP-trimsacties.

In het hoofdstuk Balans, Passiva van het jaarverslag 1995 van
het ALESH (aniortisatiefonds van de leningen voor sociale
huisvesting) staat te lezen dat het ALESH SWAP-transacties heeft
verricht voor een totaal bedrag van 25.500.000.000 frank.

In 1994 was dat voor 17.450.000.000 frank.

Zou de minister mij de volgende inlichtingen kunnen verstrek-
ken:

1. Wat houden die SWAP-transacties precies in?

2. Hoe zijn die transacties sinds het begin jaarlijks geevolueerd?

3. Waarom stijgt het bedrag tussen 1994 en 1995 met 8 miljard?

4. Van weike valuta wordt in de SWAP-transactie van het ALESH
gebruik gemaakt?

5. Weike financiele instellingen zorgen voor die transacties?

6. Zijn de financiele gevolgen na verloop van de termijn geeva-
lueerd?

7. Weike risico's houden dergelijke transacties in?

8. Wordt tot die transacties door de raad van bestuur van het
ALESH beslist? Zoja, zijn de leden op de hoogte van de risico's
die dergelijke transacties met zich brengen?

9. Had de minister weet van die transacties? Stemt hij ermee in?

Antwoord:

1. De swapcontracten, afgesloten door het ALESH, zijn interest-
swaps, dit wil zeggen de uitwisseling van posities in viottende
rentevoet tegen vaste rentevoet ofomgekeerd.

Het detail van de verrichtingen (identiteit van de tegenpartijen,
voorwaarden van de contracten, rentevoet,...) wordt medegedeeld
aan de voogdij-overheid van de instelling (Ministerie van Finan-
cien) en aan zijn controle-organen (Rekenhof en Revisor). Deze
inlichtingen zijn vertrouwelijk, daar de bekendmaking ervan van
aard is de financiele belangen van de instelling te schaden.

Question n0 101 de M. Mostafa Ouezekhti du 21 octobre 1996
(Fr.):

FADELS: engagements SWAP.

Dans Ie rapport annuel 1995 du FADELS (Fonds d'Amor-
tissement des Emprunts du Logement Social), a la partie Bilan,
Passif, je peux lire que Ie FADELS a contracte des engagements
SWAP pour un montant global de 25.500.000.000 francs. En 1994,
Ie montant erait de 17.450.000.000 francs.

Monsieur Ie ministre. pourrait-il me transmettre quelques in-
formations a ce propos:

1. Quel est Ie detail des engagements SWAP?

2. Quelle est 1'evolution par annee de ces engagements depuis Ie
debut?

3. Quelles sont les raisons de 1'augmentation de 8 milliards entre
1994et 1995?

4. Quelles sont les devises utilisees dans Ie SWAP du FADELS?

5. Aupres de quels organismes financiers ces operations se derou-
lent-elles?

6. Une evaluation de 1'impact financier a terme echu a-t-elle etc
effectuee?

7. Quels peuvent etre les risques de ce genre d'operation?

8. Ces operations sont-elles decidees par Ie conseii d'Administra-
tion du FADELS? Si oui, les membres sont-ils au courant des
risques de ce type d'operation?

9. Monsieur Ie ministre etait-il au courant de ce genre d'operation?
Les cautionne-il?

Reponse:

1. Les contrats SWAPS passes par Ie FADELS sont des opera-
tions de SWAPS d'interets c'est-a-dire 1'echange de position &
taux variable centre du taux fixe ou vice-versa.

Le detail des operations (identite des contreparties, conditions
des contrats, taux,...) est communique a la tutelle de I'organisine
(ministere des Finances) et a ses organes de controle (Cour des
Comptes et Reviseur). Ces informations sont confidentielles, leur
divulgation etant de nature a nuire aux interets financiers de 1'insli-
tution.

2, Evolutie:
31 december 1992:
31 december 1993:
31 december 1994:
31 december 1995:

14.950 miljoen
16,450 miljoen
17»450 miljoen
25.500 miljoen.

2. Evolution:
31 decembre 1992:
31 decembre 1993:
31 decembre 1994:
31 decembre 1995:

14.950 millions
16.450 millions
17.450 millions
25.500 millions.
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Op te merken vail dat de swapverrichtingen verbintenissen
buiten balans zijn en als zodanig zowel op het actief als op het
passiei'van het ALESH voorkomen.

3.Destijgingniet8miljardin 1995 resulteertuitdeconsolidatie
in vaste rentevoet van een deel van de schuld met viottende rente-
voet van het ALESH. De swapverrichtingen hebben tot doel de
verhouding vaste rentevoet/vlottende rentevoet van de schuld
behecrd door het ALESH in evenwicht te brengen.

4. De 25.500 miljoen swaps op 31 december 1995 zijn verrich-
tingen in Belgische frank.

5. Deze verrichtingen werden afgesloten met Belgische en bui-
tenlandse banken die voldoen aan de vereisten inzake rating opge-
legd door de Adininistratie der Thesaurie.

6. Er is op de eindvervaldag geen financiele weerslag daar de
verrichtingen van het ALESH enkel het uitwisselen betreffen van
intereststromen zonder invloed op het kapitaal in omioop noch het
betalen van premies.

7. De swaps van het ALESH brengen geen risico voort door de
keuze van de tegenpartijen en door de aard van de verrichtingen
(enkel interestswaps in perfecte overeenstemming met te dekken
leningen). Het betreft hier dus een indekkingsinstrument en geen
risicopositie. Er bestaat geen wisselkoersrisico.

8. Deze verrichtingen worden beslisten hun voorwaarden goed-
gekeurd door de raad van bestuur onder voorbehoud van het
akkoord door de garant, met name de Minister van Pinancien
(Administratie der Thesaurie).

9. De Bestuurderdiebij het ALESH het Brussels Hoofdstedelijk
Gevvest vertegenwoordigt, wordt regelmatig gemformeerd en
beschikt over alle inlichtingen betreffende deze verrichtingen.

De processen-verbaal van de raad van bestuur worden mij
toegestuurd.

II taut remarquer que les SWAPS sont des engagements hors
bilan, figurant comme tels tant au passifqu'a 1'actifdu FADELS.

3. L'augmentation de 8 milliards en 1995 est Ie resultat d'une
consolidation a taux fixe d'une partie de 1'encours de la dette
flottante du FADELS. Les operations de SWAPS out pour but ie
reequilibrage de la proportion taux fixe / taux flottant de la dette
geree par Ie FADELS.

4. Les 25.500 millions de SWAPS au 31 decembre 1995 sont
des operations en francs beiges.

5. Ces operations ont ete contractees avec les banques beiges
ou etrangeres repondant aux exigences en matiere de rating impo-
sees par 1'Administration de la Tresorerie.

6. II n'y a pas d'impact financier a termeechu car les operations
du FADELS concernent uniquement des echanges de flux d'interets
sans influence sur Ie capital en cours ni versement de primes.

7. Les SWAPS du FADELS ne presentent pas de risque vu Ie
choix des contreparties et la nature des operations etant uniquement
des SWAPS d'interets en parfaite concordance avec les flux des
emprunts qu'ils sont destines a couvrir. II s'agit bien ici d'instru-
ments de couverture et non de positions a risque. II n'y a pas de
risque de change.

8. Ces operations sont decidees et leurs conditions sont approu-
vees par Ie conseil d'administration sous reserve de 1'accord du
garant, soit Ie Ministre des Finances (Administration de la Treso-
rerie).

9. L'Administrateur representant la Region de Bruxelles-
Capitale au FADELS est regulierement informe et dispose de toutes
les informations sur les operations dont question.

Les proces-verbaux du conseil d'administration me sont trans-
mis.

Vraag nr. 102 van de heer Denis Grimberghs d.d. 18 oktober
1996 (Fr.):

Ovcrnnme van de verplichtingen die voortvloeien uit tie door
de provincieraad aungeitomen verordeitingen die betrekking
hebben op aangelegenheden die nil tot do bevoegdheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

Graag ontving ik, voor elk van de aangelegenheden die tot uw
bevoegdheid behoren, de lijst van de verordeningen die de provin-
cieraad voor de splitsing van de provincie Brabant heeft aange-
nonien.

Zou u me voor elk van die verordeningen kunnen mededelen
weike kredieten in de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zijn ingeschreven voor de uitvoering ervan? Kan u mij
tevens de lijst bezorgen van de instellingen die subsidies genieten
of mij zeggen hoeveel personen met toepassing van die verordening
een financiele bijdrage ontvangen?

Question n° 102 de M. Denis Grimberghs du 18 octobre 1996
(Fr.):

Reprise des obligations decoulant des reglements udoptes pur
Ie conseil provincial qui ont fait I'objet d'lin tnmsfert de com-
petences a la Region Bruxelloise.

Dans chacune des competences que vous gerez, j'aimerais
connaltre la liste des reglements adoptes par Ie conseil provincial
du Brabant qui existaient avant la dissolution de la province.

Pour chaque reglement, j'aimerais connaTtre les credits qui figu-
rent au budget de la Region bruxelloise en vue de son application
et la liste des organismes beneficiant de subventions ou Ie nombre
de personnes recevant une intervention fmanciere en application
de ce reglement.
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Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid het volgende rnede te delen:

A. De Dienst Huisvesting erfde van de ex-Provincie de toe-
passing van volgende reglementen:

- Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij
onderhandse akte voor het bouwen of aankopen van een
bescheiden woning;

- Reglement voor hel toekennen van leningen bij onderhandse
akte met het oog op de vernieuwing van woningen;

- Reglement voor het toekennen van een premie voor de aan-
passing van een woning, bewoond door een bejaarde of een
gehandicapte persoon.

B. Bind 1994 waren 5 door de Bestendige Deputatie goedge-
keurde dossiers nog hangend:

- leningen verwerving/bouvv: 3

- leningen renovatie: 2

- aanpassingspremie:-0

voor een globaal bedrag van 1.247.000

Deze dossiers waren het voorwerp van betalingen ten laste van
het Gevvest in 1995 (4 dossiers = 947.000 ft.) en in 1996 (1 dos-
sier = 300.000 fr.) op het begrotingsartikel 10.88.53.10.

C. Het stelsel van leningen/premies van de gewezen Provincie
werd afgeschaft voor het Brussels Gewest vanaf 1 januari 1995.

D. Sinds de uitbetaling van de laalse dossiers houdt de "beheers-
cel" binnen de Dienst Huisvesting zich bezig met de opvolging
der terugbetalingen, handliclitingen enz. Per 1 januari 1996 stonden
nog 1.724 dossiers open, wat een kapitaal van 238.972.689 fr.
uitmaakt.

In 1995 noteerde de beheerscel volgende terugbetalingen:

- in kapilaal.-32.801.106 F

- in interest: 15.133.986 F

hetzij in totaal: 47.935.092 F.

Voor de taxisector is geen enkel door de Provincieraad van
Brabant goedgekeurd reglement van toepassing.

Reponse: En reponse a sa question, j'ai I'honneur de commu-
niquer a 1'honorable membre ce qui suit:

A. Le Service du Logement a herite de 1'ex-Province ['appli-
cation des reglements suivants:

- Reglement pour 1'octroi de prets complementaires sous seing
prive en vue de 1'achat et la construction d'une habitation
modeste;

- Reglement pour 1'octroi de prets sous seing prive en vue dc la
renovation d'habitations;

- Reglement relatifa 1'octroi d'une prime a 1'adaptation du logc-
ment occupe par une personne agee ou une personne handicapce.

B. Fin 1994, il y avail encore 5 dossiers en suspens approu\es
par la Deputation permanente:

- prets acquisition/construction: 3

- prets renovation: 2

- prime adaptation: 0

pour une somme globale de 1.247.000 F.

Ces dossiers firent i'objet de paiements a charge de la Region
en 1995 (4 dossiers = 947.000 P) et en 1996 (1 dossier = 300.000 F)
sur 1'article budgetaire 10.88.53.10.

C. Le systeme de prets/primes de 1'ex-Province fut abroge par
la Region bruxelloise a partir du ^janvier 1995.

D. Depuis la mise en paiement des derniers dossiers la "'cel-
lule gestionnaire" au sein-du Service Logement s'occupe du suivi
des reinbourseinents, des mainlevees etc. Au l"janvier 1996, le
nombre de dossiers encore ouverts s'elevajt a 1.724 representant
un capital de 238.972.689 francs.

En 1995 la cellule gestionnaire a note les remboursements
suivants:

- en capital; 32.801.106 F

- en interet: 15.133.986 F

soil au total: 47.935.092 F.

Dans le secteur des taxis, aucun reglement adopte par le Conseil
provincial du Brabant n'est d'application.

Vraag nr. 107 van de heer Mostafa Ouezekhti d.d. 8 november
1996 (Pr.):

Ticketprinters in lie taxi's.

Eind 1995 zijn in de Brusselse taxi's printers geplaatst om de
klanten een betalingsbewijs van hun rit te geven. Het Gewest heeft
alle taxi's met een dergelijke printer uitgerust.

Question n° 107 de M. Mostafa Ouezekhti du 8 novembre 19')6
(Fr.):

Imprimantes de tickets installees dans les taxis.

Fin 1995, les taxis bruxellois ont ete equipe d'irnprimantus
pour que les clients aient un ticket de paiement de leur course. La
Region a achete 1'ensemble de ces imprimanles et en a transniis
une a chaque taxi.
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Kan de heer minister mij mededelen hoe de aankoop van dit
materiaal is geschied?

1. Is er een offerteaan vraag uitgeschreven?

2. Weike firma's hebben een offerte ingediend?

3. Aan weike Hrma is die levering gegund?

4. Hoeveel heefl de aankoop van die printers gekost?

5. In hoeveel taxi's is er een printer geplaatst?

Antwoord: Ik verzoek net geachte raadslid het volgende ant-
woord op zijn vraag hieronder te vinden:

1. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de printers noch
verworven noch ter beschikking van de exploitanten gesteld.

2. De aanwezigheid van printers in de voertuigen vioeit voort uit
de bepalingen van artikel 35, § 3, van de agglomeratiever-
ordening ("Vanafjuni 1995 mag het College van de exploitanten
de inwerkingstelling opieggen van de apparaten die nood-
zakelijk zijn voor de invoering van de onder § 2, tweede lid,
punt 1 tot 4 voorziene faciliteiten voor de voertuigen die als
taxi ingezet worden. Op dezelfde datum wordt de financiele
tegemoetkoming van het Gewest, toegekend voor het gebruiken
van de apparaten, bedoeld in het vorige lid, afgeschaft).Bij haar
besluiten van 15 juli 1993 en 20 oktober 1994 heeft de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering beslist subsidies toe te kennen aan
de exploitanten die hun taxi's voorzien van een printer. Het
bedrag van de subsidie werd vastgesteld op de kosten voor de
aankoop en de installatie (BTW inbegrepen) van deze apparaten
maar inoest niet hoger zijn dan 15.000 F per voertuig.

3. Het globale bedrag van de subsidies beloopt 19.847.450 F.

4. Alle taxi's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn in prin-
cipe uitgerust met een dergelijke printer. 1.212 taxi's werden
voorzien van een printer dankzij deze subsidies. Bij de recente
verlenging van de exploitatievergunningen is gebleken dat alle
geconlroleerde taxi's voorzien waren van het reglementaire toe-
stel. Bovendien word geen enkel proces-verbaal omwille van
het gebrek aan printer sinds September 1995 opgemaakt.

Monsieur Ie ministre pourrait-il m'expliquer comment 1'achal
de ce materiel s'est-il effectue?

1. Y a-t-il eu appel public?

2. Quelles societes ont remis une offre de prix?

3. Quelle societe a ete choisie?

4. A quel montant s'est eleve 1'achat des imprimantes?

5. Combien de taxis ont ete equipes d'une iniprimante?

Reponsc: Je prie 1'honorable membre de trouvcr ci-dessous
reponse a sa question.

1. La Region de Bruxelles-Capitale n'a pas precede a 1'achat des
imprimantes, ni mis celles-ci a disposition des exploitants.

2. La presence a bord des imprimantes resulte des dispositions
de 1'article 35, § 3, du reglement d'agglomeration ("A partir
du fjuin 1995, Ie College peut imposer a 1'exploitant d'utiliser,
dans les vehicules mis en service taxi les appareils necessaires
a la mise en service des facilites prevues au § 2, alinea 2, points
1 a 4. A cette meme date, 1'intervention financiere de la Region
en faveur de 1'utilisation des appareils vises a 1'alinea precedent
est supprimee). Par arretes des 15 juil let 1993 et 20 octobre
1994 Ie gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale a
decide d'octroyer des subventions aux exploitants qui equipaient
leurs taxis d'une imprimante. Le montant de 1'intervention a
etc fixe au cout de 1'achat et de 1'installation (TVA comprise)
de 1'equipement, sans pouvoir toutefois depasser la somme de
15.000 F par vehicule.

3. Le montant global des subventions s'eleve a 19.847.450 F.

4. En principe, tous les taxis de la Region de Bruxelles-Capitale
sont equipes d'une telle imprimante. 1.212 taxis ont ete equipes
d'une imprimante par le biais des subventions. A 1'occasion
du recent renouvellement des autorisations d'exploiter, il est
apparu que 1'ensemble des taxis controles etaient equipes du
dispositif reglementaire. En outre, aucun proces-verbal n'a ete
dresse pour defaut d'imprimante depuis septembre 1995.

Vraag nr. 108 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 8
november 1996 (N.):

Informatisering bij de huisvestlngsmaatschuppijen,

In de moderne tijden waarin wij vandaag leven, is het voor de
goede werking van een administratie of een bedrijfonontbeerlijk
geworden om over te gaan tot een informatisering van administra-
tieve gegevens. Dit geldt uiteraard ook voorde sociale huisvestings-
maatschappijen.

Kan de staatssecretaris mij meedelen:

weike huisvestingsmaatschappijen reeds overgegaan zijn tot
de informatisering van hun gegevensbestanden;

Question n° 108 de M. Doniiniek Lootens-Stael du 8 novembre
1996 (N.):

Infonnatisation dans les societes de logemeitt.

A notre epoque moderne, il est devenu indispensable, pour as-
surer le bon fonctionnement d'une administration ou d'une entre-
prise, de proceder a 1'informatisation des donnees administralives.
Ce constat s'applique evidemment aussi aux societes de logement
social.

Le secretaire d'Etat peut-il me dire:

quelles sont les societes de logement qui ont deja precede a
1'informatisation de leurs fichiers de donnees;
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weike impulsen hiertoe werden en worden gegeven door de
BGHM;

ofde huisvestingsmaatschappijen worden aangespoord ofver-
plicht om gebruik te maken van dezelfde informaticaprogramma's;

weike basisgegevens hierin worden opgeslagen;

wanneer deze informatisering kan worden afgerond (voor zover
dit nog niet het geval zou zijn).

Aittwowd: In antwoord op zijn vraag verzoek ik het iid de
gevraagde inlichtingen hierna te vinden:

1. Thans zijn alle maatschappijen ge'l'nformatiseerd.

2. In 1991 begon de BGHM in samenwerking met het Gewest
aaii de opstelling van een gestandardiseerd bestek teneinde de
informatisering van alle OVM's op eenzelfde peil te brengen.

Daarenboven begeleidt de BGHM de OVM bij de uitwerking
van hun inforiTiatisering en volgt alle stappen in dit proces.

3. De OVM's zijn geenszins verplicht dezelfde software te gebrui-
ken, met uitzondering van de boordtabellen.

4. De boordtabellen zijn een tweetalig informatica-instrument voor
de beheercontrole der OVM. Ze bevatten basisgegevens over
de comptabiliteit van de OVM, het profiel van hun huurders
en de kenmerken van hun woningen.

5. In de moderne tijden waarin wij vandaag leven zijn de infor-
maticaprogramma's van de OVM's in constante verbetering.

quelles impulsions la SLRB leur a donnees et leur donne-t-elle
pour ce faire;

si les societes de logement sont encouragees a utiliser les memes
programmes informatiques ou si elles y sont contraintes;

quelles sont les donnees de base qui figurent dans ces pro-
grammes;

quahd cette informatisation sera terminee (pour autant que ce
ne soit pas encore Ie cas)?

Reponse: En reponse a sa question, je prie ie membre de lrou\ cr
ci-apres les differents renseignements demandes:

1. A 1'heure actuelle, toutes les societes sont informatisees.

2. Depuis 1991, la SLRB, en partenaire avec la Region, a elabli
un cahier des charges standard afin d'uniformiser les mises a
niveaux informatiques des SISP.

De plus, la SLRB apporte son assistance et suit toutes les demar-
ches des SISP, dans leur processus de mise a niveau informa-
tique.

3. Aucune confrainte n'oblige les SISP a utiliser les memes loyi-
ciels a 1'exception des tableaux de bord.

4. Les tableaux de bord sont un outil informatique bilingue pour
Ie controle de gestion des SISP. Us regroupent les donnees de
base relatives a la comptabilite des SISP, au profil de leur
locataires et aux caracteristiques de leurs logemenls.

5. Dans les temps modernes ou nous vivons les programmes
informatiques des SISP sont en constanie amelioration.
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* Vraag zonder antwoord * Question sans reponse
0 Vraag met voorlopig antwoord 0 Question avec reponse provisoire
** Vraag met antwoord ** Question avec reponse

Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Hiiisvesting en Monumenten en Landschappen

Ministre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale,
charge des Pouvoirs locaux, de 1'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites

19. 7.1995 3 Stephane de Lobkowicz * Onderzoeksopdrachten. 1605
Missions d'etudes.

19.7.1995 5 Stephane de Lobkowicz * Organogramvandeafdelinginformaticaindeverschillendegemeenten. 1605
Organigramrne du personnel charge du departement de 1'informatique

dans les differentes communes.

19.9.1995 12 Marc Cools ** Gesubsidieerde werken. 1646
Travaux subsidies.

26.9.1995 20 Marc Cools * Aanvragen van gemeenten bij het comite van aankoop. 1605
Demandes des communes aupres du comite d'acquisition.

5.10.1995 23 Stephane de Lobkowicz ** Principeakkoorden voor het storten van de subsidies van de vorige
zittingsperiode. - Uitvoeringsmogelijkheden. 1646

Accords de principe pour Ie versement de subsides faits sous la
precedente legislature. - Possibilites de realisation.

5.10.1995 24 Walter Vandenbossche * Evolutie van de overboekingen ten aanzien van de totale ontvangsten
in de 19 gemeenten. 1606

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

28.11.1995 59 Serge de Patoul * Taalkader in de administratieve diensten van de gemeenten. 1606
Cadre linguistique dans les administrations communales.

11.12.1995 64 Dominiek Lootens-Stael 0 De DAC-betrekkingen. 1644
TCT.

29.12.1995 79 Walter Vandenbossche * De controle over de schuldontwikkeling bij de lokale besturen. 1606
Controle de 1'endettement des pouvoirs locaux.

12. 1.1996 88 Stephane de Lobkowicz * Samenwerkingsakkoorden gesloten door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. 1606

Accords de cooperation conclus par la Region de Bruxelles-Capitale.

19. 1.1996 93 Stephane de Lobkowicz * Computeriseren van de gemeenten - Toestand van het personeel. 1606
Informatisation des communes - Situation du personnel.

29. 1.1996 102 Stephane de Lobkowicz ** Intercommunales - Bezoldigingen en vergoedingen. 1648
Intercommunales - Traitements et indemnites.

12.2.1996 115 Marc Cools * Voortzetting subsidies IBF. 1606
Problematique de la reconduction du FBIE.

19.2.1996 122 Stephane de Lobkowicz * Vertegenwoordigers van de gemeenten in de algemene vergaderingen
van de ziekenhuisverenigingen. 1607

Representants des communes dans les assemblies generales des asso-
ciations hospitalieres.
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Date Question n° Objet Page

* Vraag zonder antwoord * Question sans reponse
0 Vraag met voorlopig antwoord ° Question avec reponse provisoi re
i"i° Vraag met antwoord ** Question avec reponse

5.3.1996 132 Stephane de Lobkowicz ° Gebmik van de titel «kabinetschef» en bijzondere bezoldiging ervoor
in de gemeenten. 1644

Usage des litres de «chet'de cabinet» et remuneration speciale y afle-
rente, dans les communes.

5.3.1996 134 Denis Grimberghs * Subsidies voor de trottoirs. 1607
, Subsides trottoirs.

20. 3.1996 148 Denis Grimberghs ° Evolutie van het personeel dat tewerkgesteld is in het kader van de
programma's voor de bestrijding van de werkloosheid.

Evolution du personnel occupe dans Ie cadre des programmes de
resorption du chomage. 1644

27. 3.1996 149 Denis Grimberghs * Toepassing van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Regering
en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 1607

Application de 1'accord de cooperation liant Ie gouvernement federal
et Ie gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale.

30.4.1996 . 171 Denis Grimberghs * Belasting op de computers. 1607
Taxation des ordinateurs.

205.1996 178 Dominiek Lootens-Stael * Contracten gesloten met de firma Strat & Corn. 1607
Contrats conclus avec la firme Strat & Corn.

12. 6.1996 185 Bernard Clerfayt * De gesubsidieerde gemeentelijke sportinfrastructuur. 1607
Les infrastructures sportives communales subsidises.

12. 6.1996 186 Bernard Clerfayt * Gesubsidieerde werken (Stadswandelingen): ingediende dossiers. 1608
Travaux subsidies (Chemins de la Ville): dossiers introduits.

12. 6.1996 187 Bernard Clerfayt ** Gesubsidieerde werken (veiligheidscontracten): ingediende dossiers. 1649
Travaux subsidies (contrats de securite): dossiers introduits.

12. 6.1996 188 Bernard Clerfayt * Gesubsidieerde werken (investeringen voor de veiligheid): ingediende
dossiers. 1608

Travaux subsidies (investissements pour la securile): dossiers introduits.

12.6.1996 189 Bernard Clerfayt * Gesubsidieerde werken (gemeentewegen): ingediende dossiers. 1608
Travaux subsidies (voiries communales): dossiers introduits.

12. 6.1996 190 Bernard Clerfayt * Gesubsidieerde werken (openbare verlichting): ingediende dossiers. 1608
Travaux subsidies (eclairage public): dossiers introduits.

12. 6.1996 191 Bernard Clerfayt * Gesubsidieerde werken (yerlegging van leidingen): ingediende dossiers. 1608
Travaux subsidies (deplacement de canalisations): dossiers introduits.

12. 6.1996 192 Bernard Clerfayt * Gesubsidieerde werken (aankoop van openbare groene ruimten): inge-
diende dossiers. 1608

Travaux subsidies (acquisition d'espaces verts publics): dossiers intro-
duits.

12.6.1996 193 Bernard Clerfayt * Gesubsidieerde werken (aanleg van openbare groene ruimten): inge-
diende dossiers. 1609

Travaux subsidies (amenagements d'espaces verts publics): dossiers
introduits.
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Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

'r Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

12. 6.1996 ' 194 Bernard Clerfayt

12.6.1996 195 Bernard Clerfayt

12. 6.1996 196 Bernard Clerfayt

12.6.1996 197 Bernard Clerfayt

12.6.1996 198 Bernard Clerfayt

12.6.1996 199 Bernard Clerfayt

12.6.1996 200 Bernard Clerfayt

12.6.1996 201 Bernard Clerfayt

19. 6.1996 205 Denis Grimberghs

24. 6.1996 207 Dominiek Lootens-Stael

24.6.1996 208 Denis Grimberghs

2.7.1996 211 Denis Grimberghs

2.7.1996 213 Stephane de Lobkowicz

18. 7.1996 214 Michiel Vandenbussche

5.7.1996 217 Mostafa Ouezekhti

5. 7.1996 220 Andre Drouart

16. 7.1996 226 Stephane de Lobkowicz

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* Gesubsidieerde werken (stadswandelingen): bedragen. 1609
Travaux subsidies (chemins de la ville): montants

* Gesubsidieerde werken (veiligheidscontracten): bedragen. 1609
Travaux subsidies (contrats de securite): montants.

* Gesubsidieerde werken (investeringen voor de veiligheid): bedragen. 1609
Travaux subsidies (investissements pour la securite): montants.

* Gesubsidieerde werken (aanleg van openbare groene ruimten): bedra-
gen. 1609

Travaux subsidies (amenagements d'espaces verts publics): montants.

* Gesubsidieerde werken (aankoop van openbare groene ruimlen): bedra-
gen. 1609

Travaux subsidies (acquisition d'espaces verts publics): montants.

* Gesubsidieerde werken (verplaatsing van leidingen): bedragen. 1610
Travaux subsidies (deplacement de canalisations): montants.

* Gesubsidieerde werken (openbare verlichting): bedragen. 1610
Travaux subsidies (eclairage public): montants.

* Gesubsidieerde werken (gemeentewegen): bedragen. 1610
Travaux subsidies (voiries communales): montants.

** Verdeling van subsidies tussen de gemeenten. 1651
Repartition des montants de subsides entre les communes.

* Gidsen aangaande Brussel voor bezoekers. 1610
Guides touristiques sur Bruxelles destines aux visiteurs.

* Toekenning van subsidies. 1610
Octroi de subventions.

* Overeenkomst van de elektriciteitsintercommunales met Electrabel. 1610
Convention des intercommunales d'electricite avec Electrabel.

* Beroep ingesteld tegen handelingen van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. [611

Recours introduits contre des actes du gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale.

* Para-regionalen - Samenstelling van de bestuursorganen. 1611
Pararegionaux - Composition des organes de gestion.

** Subsidies voor het aanleggen van groene ruimten. 1651
Subsides concernant des amenagements des espaces verts.

* Subsidies aan de gemeenten. 1611
Subsides aux communes.

* Ontwerpen van promotievoorwerpen met daarop de iris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. 1611

Creation d'objets promotionnels portant 1'iris de la Region de Bruxelles-
Capitale.
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23. 7.1996 232 Bernard Clerfayt * Aantal en kostprijs van de gesco's in de gemeenten. 1611
Nombre et cout des ACS dans les communes.

23. 7.1996 233 Stephane de Lobkowicz * Aanwerving van politiemannen. 1611
Recrutement des policiers.

31.7.1996 239 Dominiek Lootens-Stael * Tweede, derde en vierde driemaandelijkse taalrapporten. 1612
Deuxieme, troisieme et quatrieme rapports linguistiques trimestriels.

3.9.1996 246 Jean-Pierre Cornelissen * Verplichting voor de Brusselse gemeenten om de taalrol van nun inwo-
ners mee te delen. 1612

Obligation imposee aux communes bruxelloises de communiquer Ie
role linguistique de leurs administres.

30. 8.1996 249 Stephane de Lobkowicz * Openbare stadsvoorzieningen en borden van 20 m2 langs de gewest-
wegen en langs de MIVB-lijnen. 1612

Mobilier urbain et panneaux 20 m2 places Ie long des voiries regionales
et Ie long des lignes exploitees par la ST1B.

30. 8.1996 250 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Vlaanderen. 1612
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Flandre.

30. 8.1996 251 Michie! Vandenbussche * SaiTienwerkingsakkoorden Brussel-Waals Gewest. 16! 2
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Region wallonne.

30. 8.1996 252 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Franse Gemeenschap. 1612
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Communaute francaise.

30.8,1996 253 Roeland Van Walleghem * Samenwerkingsakkoorden. 1613
Accords de cooperation.

10. 9.1996 261 Brigitte Grouwels ** Veiligheid in de buurt van en rond het Lemmensplein. - Gevaar voor
delocatie van internationaal schoonmaakbedrijf. 1653

Securite dans Ie quartier de la place Lemmens. - Risque de delo-
calisation d'une entreprise internationale de nettoyage.

12. 9.1996 262 Andre Drouart * Afgeven van werkvergunningen van het type A en B. 1613
Delivrance de permis de travail A et B.

24.9.1996 268 Mostafa Ouezekhti * Afgifte van arbeidskaarten. 1613
Octroi de permis de travail.

24.9.1996 271 Alain Adriaens * Deelneming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Europese 1613
vrijwilligersdienst.

Participation de la Region bruxelloise au service volontaire europeen.

10.10.1996 273 Denis Grimberghs '" Overeenkomst IBF. 1613
, Convention FBI.

10.10.1996 274 Andre Drouart ** Naar het onderwijs gedetacheerde GECO's (gesubsidieerde contrac-
tuelen). 1650

ACS (Agents Contractuels Subventionnes) detaches dans 1'enseigne-
ment.

10.10.1996 275 Dominiek Lootens-Stael * * Advertering voor openstaande betrekkingen door de gemeentebesturen. 1657
Insertion d'annonces de vacances d'emploi par les administrations

communales.
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10.10.1996 276 Leo Goovaerts

10.10.1996 277 Denis Grimberghs

10.10.1996 278 Denis Grimberghs

10.10.1996 279 Michel Demaret

10.10.1996 280 Philippe Debry

10.10.1996 281 Denis Grimberghs

15.10.1996 282 Brigitte Grouwels

15.10.1996 283 Dominiek Lootens-Stael

21.10.1996 288 Denis Grimberghs

18.10.1996 289 Denis Grimberghs

18.10.1996 291 Dominiek Lootens-Stael

18.10.1996 292 Denis Grimberghs

4.11.1996 293 Andre Drouart

28.10.1996 294 Mostafa Ouezekhti

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* Brussel, culturele hoofdstad van Europa voor het jaar 2000. 1613
Bruxelles, capitale culturelle de 1'Europe en 1'an 2000.

** Onderzoek van de BGDA bij de promotoren van DAC-projecten. 1657
Enquete de 1'ORBEM aupres des promoteurs de projets TCT.

** Werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van de programma's
voor de bestrijding van de werkloosheid. 1658

Travailleurs occupes dans Ie cadre des programmes de resorption du
chomage.

** Het ontbreken van een begraafplaats waar de regels van de islam in
acht worden genomen. 1660

Absence de cimetiere respectueux des prescrits du culte musulman a
Bruxelles.

* Beschermde gebouwen. 1614
Immeubles classes.

** Omzendbriefvan 28 augustus 1996 van de BGDA aan de promotoren
van DAC-projecten. 1662

Lettre circulaire de 1'ORBEM aux promoteurs TCT du 28 aoOt 1996.

** Personeelsleden tewerkgesteld in de Brusselse gemeenten. 1663
Personnel employe dans les communes bruxelloises.

* Vervoersproblemen van de sociale inspectie. 1614
Problemes de transport de 1'inspection sociale.

* IBFW-overeenkomst. , 1614
Convention FBI.

* Toepassing van de omzendbrief van 30 September 1988 betreffende de
toelagen voor de aanleg van wegen voor voetgangersverkeer. 1615

Application de la circulaire du 30 septembre 1988 concernant les
subsides pour 1'amenagement des voies de circulation pietonne.

** Taalverplichtingen bij het omzetten van DAC-betrekkingen naar Gesco-
betrekkingen. 1664

Transformation des emplois TCT en emplois ACS.

** Overname van de verplichtingen die voortvloeien uit de door de provin-
cieraad aangenomen verordeningen die betrekking hebben op aan-
gelegenheden die nu tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest behoren. 1664

Reprise des obligations decoulant des reglements adoptes par Ie conseil
provincial qui ont fait 1'objet d'un transfert de competences a la Region
Bruxelloise.

* Bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een
afschrift van een bestuursdocument. 1615

Montant de la retribution due pour la reception d'une copie d'un document
administratif.

* Basisallocatie 14.11.12.01 (Lokale besturen). 1615
Allocation de base 14.11.12.01 (Pouvoirs locaux).
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30.10.1996 295 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arlikel 4).
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).

4.11.1996 296 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

4.11.1996 297 Denis Grimberghs * * Omzetting van DAC-banen in GECO-banen.
Transformation de postes TCT en ACS.

4.11.1996 298 Denis Grimberghs ** Voorwaarden om voor een Geco-baan in aanmerking te komen.
Conditions d'acces aux emplois ACS.

4.11.1996 299 Francois * Toegang tot de overheidsbetrekkingen voor burgers van de Europese
Roelants du Vivier Unie.

: Acces aux emplois dans 1'administration publique pour des ressortissants
de 1'Union europeenne.

4.11.1996 300 Dominiek Lootens-Stael * Politieke propaganda in het Belgisch Centrum voor het Stripverliaal.
Propagande politique au Centre beige de la bande dessinee.

8.11.1996 301 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

8.11.1996 302 Roeland Van Walleghem * Tussenkomst van het Brussels gewest in de restauratie van de gebouwen
van de Vlaamse regering op het Martelaarsplein.

Restauration des batiments du gouvernement flamand situes place des
Martyrs.

8.11.1996 303 Evelyne Huytebroeck ** Voorcontracten voor het personeel van het Louizacasino.
La «pre-embauche» du personnel par Ie Casino Louise.

8.11.1996 304 Denis Grimberghs * Afgeven van werkvergunningen onder het statuut "detachering".
Octroi de permis de travail sous Ie statut "detachement".

8.11.1996 306 Michiel Vandenbussche ** Schorsing van Brusselse uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en
het effect op de Brusselse OCMW's,

Suspension de chomeurs complets indemnises bruxellois et conse-
quences qui en resultent pour les CPAS bruxellois.

Minister belast met Economie, Pinancien, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen
Ministre de 1'Economie, des Finances, du Budget, de 1'Energie et des Relations exterienres

11.3.1996 45 Stephane de Lobkowicz * Grotere rol voor Brussel als hoofdstad van Europa.
Renforcement du role de Bruxelles en tant que capitale europeenne.

24.4.1996 59 Stephane de Lobkowicz ° Wereldtentoonstelling in Sevilla - Vervoeren en opslaan van de docu-
mentatie.

Exposition universelle de Seville - Transport et entreposage de docu-
mentation pour 1'exposition.

30. 8.1996 87 Roeland Van Walleghem * Samenwerkingsakkoorden.
! Accords de cooperation.

30. 8.1996 90 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Vlaanderen.
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Flandre.
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30. 8.1996 91 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Waals Gewest. 1619
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Region walloniie.

30. 8.1996 92 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Franse Gemeenschap. 1619
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Communaute francaise.

10.10.1996 103 LeoGoovaerts * Successierechten. 1619
Droits de succession.

10.10.1996 104 Michel Lemaire * Steun die aan verschillende verenigingen is toegekend voor hun start-
en begeleidingsprogramma voor KMO's. 1619

Aide accordee a diverses associations pour leur programme de demarrage
et d'accompagnement pour les PME.

15.10.1996 106 Dominiek Lootens-Stael ** Hulp van het Brussels Gewest aan de Palestijnen, inzonderheid ter
bevordering van de francofonie. 1668

Aide de la Region bruxelloise aux Palestiniens, en particulier en vue
de promouvoir la francophonie.

18.10.1996 107 Denis Grimberghs ** Overname van de verplichtingen die voortvloeien uitde door deprovin-
cieraad aangenomen verordeningen die betrekking hebben op aan-
gelegenheden die nu tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest behoren. 1669

Reprise des obligations decoulant des reglements adoptes par Ie conseil
provincial qui ont fait 1'objet d'un transfert de competences a la Region
Bruxelloise.

30.10.1996 108 Brigitte Grouwels ** Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4). 1670
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).

4.11.1996 109 Brigitte Grouwels ** Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 1671
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

4.11.1996 110 Denis Griniherghs * Retrocessie van de proiTiotoren van DAC-projecten. 1620
Retrocession des promoteurs de projets TCT.

8.11.1996 111 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). • 1620
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

8.11.1996 112 Sven Gatz ** Beeldvorming van het Hoofdstedelijk Gewest bij de internationale pu-
blieke opinie. 1672

Image de la Region de Bruxelles-Capitale dans 1'opinion publique inter-
nationale.

8.11.1996 113 Serge de Patoul * Open-bedrijvendag. 1620
Journee decouverte entreprises.

8.11.1996 114 Roeland Van Walleghem * Achteruitgang van een aantal oude handelscentra. 1621
Regression d'un certain nombre d'anciens centres commerciaux.

21.11.1996 118 Guy Vanhengel ** Officiele reizen van de minister. 1673
Voyages officiels du ministre.

26.11.1996 122 Francois ** Elkaar overlappende belastingen. 1673
Roelants du Vivier Taxes concurrentes.
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Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer
Ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Travanx publics et du Transport

19. 1.1996 60 Evelyne Huytebroeck * Voortzetting van de onderhandelingen tussen de MIVB en De Lijn. 1622
Poursuite des negociations entre la STIB et De Lijn.

29. 7.1996 142 Dominiek Lootens-Stael 0 Belangen van het gewest in een gerechtszaak tegen enkele kabinels-
medewerkers van een voormalig minister van Openbare Werken. 1645

Interets de la Region dans un proces contre plusieurs collaborateurs de
cabinet d'un ancien ministre des Travaux publics.

30.8.1996 149 Stephane de Lobkowicz * Openbare stadsvoorzieningen en borden van 20 m2 langs de gewest-
wegen en langs de MIVB-lijnen. 1622

Mobilier urbain et panneaux 20 m2 places Ie long des voiries regionales
et Ie long des lignes exploitees par la STIB.

12. 9.1996 151 Dominiek Lootens-Stael * Advies van de Vaste commissie voor taaltoezicht aangaande de MTB-
kaarten. 1622

Avis de la Commission permanente de controle linguistique concernant
les cartes MTB.

19.9.1996 153 Francois * Het aanbrengen van bewegwijzering op de ring. 1622
Roelants du Vivier Pose de panneaux directionnels sur Ie boulevard peripherique (Ring)

RO.

19.9.1996 155 Francois * Preventie van vandalisme in de trams en autobussen. 1623
Roelants du Vivier Prevention du vandalisme dans les trams et autobus.

17. 9.1996 157 Roeland Van Walleghem * Medewerking van de MIVB aan het feest van de Franse gemeenschap. 1623
Collaboration de la STIB a la fete de la Communaute francaise.

24.9.1996 158 Philippe Debry ** Ondertekening door een andere ambtenaar dan de gemachtigde ambte-
naar. 1675

Delegation de signature par Ie fonctionnaire delegue.

24.9.1996 159 Roeland Van Walleghem * Eindstationvermelding van bus 30. 1623
Mention du terminus du bus 30.

27. 9.1996 162 Guy Vanherigel ** Kosten die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gedragen
voor het privaat en openbaar vervoer. 1675

Frais supportes par la Region de Bruxelles-Capitale pour Ie transport
: prive et Ie transport public.

10.10.1996 168 Philippe Debry * De digitale kaart van het Gewest. 1623
Carte digitale regionale.

10.10.1996 169 Alain Adriaens * Het kruispunt Belliardstraat/Etterbeeksesteenweg. 1623
Site Belliard/chee d'Etterbeek.

15.10.1996 170 Brigitle Grouwels ** Metro-tram-busplannen verspreid door de MIVB. 1677
Plans du metro, des trams et des bus diffuses par la STIB.

15.10.1996 171 Stephane de Lobkowicz * Het overschrijden van de verhoogde berm in de Stallestraat. 1623
Franchissement du site sureleve de la rue de Stalle.
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23.10.1996 173 Evelyne Huytebroeck
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** Tram 2000.
Tram 2000.

23.10.1996 174 Eveiyne Huytebroeck

21.10.1996 175 Evelyne Huytebroeck

21.10.1996 176 Dominiek Lootens-Stael

21.10.1996 177 Dominiek Lootens-Stael

21.10.1996 1.78 Dominiek Lootens-Stael

21.10.-1996 179 Dominiek Lootens-Stael

18.10.1996 180 Dominiek Lootens-Stael

18.10.1996 181 Dominiek Lootens-Stael

18.10.1996 182 Dominiek Lootens-Slael

18.10.1996 183 Dominiek Lootens-Stael

18.10.1996 184 Dominiek Lootens-Stael

18.10.1996 185 Dominiek Lootens-Stael

28.10.1996 187 Evelyne Huytebroeck

30.10.1996 188 Brigitte Grouwels

30.10.1996 189 Sven Gatz

30.10.1996 190 MarieNagy

4.11.1996 191 Brigitte Grouwels

4.11.1996 192 Francois
Roelants du Vivier

* Het vervangen van de deuren aan de metro-ingangen.
Remplacement des panneaux aux bouches de metro.

** Het aankopen van bussen in 1997 en 1998.
Achat debus en 1997et 1998.

** Reis voor de pers naar Parijs georganiseerd door de MIVB.
Voyage a Paris organise par la STIB pour la presse.

** Onderhoudspersoneel van de MIVB.
Personnel d'entretien de la STIB.

** Aantal ritten met het openbaar vervoer.
Nombre de voyages effectues en transport en commun.

** Personeel in niet-actieve dienst bij de MIVB.
Personnel en inactivite.

** Bestrijding van het zwartrijden door de MIVB.
Lutte centre la fraude menee par la STIB.

** Problemen van de MIVB in Molenbeek.
Problemes rencontres par la STIB a Molenbeek.

** Zogenaamde preventieacties.
Actions de prevention.

** Veiligheid in het openbaar vervoer.
Securite dans les transports en commun.

** Taalkennis van het personeel van de MIVB.
Connaissances linguistiques du personnel de la STIB.

** Aanwerving van personeel door de MIVB.
Recrutement de personnel par la STIB.

** Staking bij het openbaar vervoer.
Greve des transports en commun.

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4).
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).

* Kwaliteitssysteem in de MIVB.
Systeme de qualite a la STIB.

* De reissnelheid van tram 94.
Vitesse commerciale du tram 94.

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

* Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Gewest - reno-
vatie van het Maalbeekstation.

Accord de cooperation Etat federal-Region - renovation de la station
Maelbeek.
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4.11.1996 86 Brigitte Grouwels ** Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 1698
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

8.11.1996 87 Brigitte Grouwels ** Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 1698
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

8.11.1996 89 Leo Goovaerts ** Oprichting van een brandweerschool in het Brussels Gewest. 1699
Creation d'une ecole de pompiers en Region bruxelloise.

Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natiiurbehoud en Openbare Netheid
Ministre de 1'Environnement et de la Politique de I'Eau, de la Renovation,

de la Conservation de la Nature et de la Proprete publique
«

10. 1.1996 75 Stephane de Lobkowicz ** Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties, inschakelen
van public-relationsbureaus. 1701

Organisation de manifestations et d'evenements, publications, recours
aux services de societes de relations publiques.

1.3.1996 94 Stephane de Lobkowicz * Kredieten van 1995 voor de aankoop van geschenken. 1627
Enveloppe consacree en 1995 a 1'achat de cadeaux.

14. 6.1996 132 Jean-Pien-e Cornelissen * Eigendonimen van het Gewest: Elizabethpark. 1627
Proprietes regionales: Pare Elisabeth.

26. 6.1996 137 Evelyne Huytebroeck * De analyses van het Carcoketerrein. 1627
Analyses du site de Carcoke.

5. 7.1996 143 Francoise ** Maaien van de oevers langs de Pede en de Ketelstraat. 1704
Carton de Wiart Tonte des berges longeant la Pede et la rue du Chaudron.

18. 7.1996 150 Leo Goovaerts * Bewustmakings- en voorlichtingscampagnes gevoerd door leden van
de Regering. 1627

Campagnes de sensibilisation et d'informaiion menees par des membres
du gouvernement.

23. 7.1996 156 Stephane de Lobkowicz * Evolutie van de grondwaterlagen. 1628
Evolution de la nappe phreatique.

13. 8.1996 158 MarieNagy * De voor het kabinet van de minister gehuurde kantoren. 1628
Bureaux loues par son cabinet.

12. 9.1996 166 Alain Adriaens * Sluikstortingen en stortplaatsen in het zuiden van Brussel. 1628
Depots de dechets clandestins et de la dechetterie du sud de Bruxelles.

13.9.1996 167 Stephane de Lobkowicz * Strijd tegen de distels. 1628
Lutte contre les chardons.

19. 9.1996 169 Francois * Aanwezigheid van asbest in de plafonds van het scheikundig laborato-
Roelants du Vivier rium van de Elishoutschool. 1628

Presence d'amiante dans les plafonds du laboratoire de chimie du
CERIA.
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19. 9.1996 170 Francois ** Inventaris van de gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die
Roelants du Vivier asbest bevatten. 1705

Inventaire des batiments contenant de 1'amiante en Region bruxelloise.

30.9.1996 172 Stephane de Lobkowicz * Belasting op het afvalwater - Beroep en betwisting. 1628
Taxe sur 1'epuration des eaux - Recours et contestation.

3.10.1996 173 MarieNagy * VervuilingvandeZenneinDrogenbosdoorhetbedrijfUCB. 1629
Pollution de la Senne a Drogenbos par la firme UCB.

10.10.1996 175 Jean Demannez * Toelagen voor de renovatie van woningen aan verenigingen die ijveren
voor integratie via huisvesting. 1629

Primes pour la renovation d'habitations au benefice d'associations
ceuvrant a 1'insertion par Ie logement.

10.10.1996 177 Roeland Van Walleghem * Advertentie van Net Brussel. 1629
Annonce de Bruxelles proprete.

18.10.1996 180 Denis Grimberghs ** Overname van de verplichtingen die voortvloeien uit de door de provin-
cieraad aangenomen verordeningen die betrekking hebben op aan-
gelegenheden die nu tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest behoren. 1706

Reprise des obligations decoulant des reglements adoptes par Ie conseil
provincial qui ont fait 1'objet d'un transfert de competences a la Region
Bruxelloise.

28.10.1996 181 Andre Drouart ** Afgeven van een milieuvergunning voor devestiging van een supermarkt. 1706
Octroi d'un permis d'environnement pour 1'implantation d'une grande

surface.

28.10.1996 182 Guy Vanhengel * Illegale stortplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1629
Depots clandestins dans la Region de Bruxelles-Capitale.

30.10.1996 183 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4). 1630
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).

4.11.1996 184 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 1630
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

4.11.1996 185 Francois ** Voorlichting over de selectieve ophalingen. 1708
Roelants du Vivier Information sur les collectes selectives.

8.11.1996 186 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 1630
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

8.11.1996 187 Andre Drouart * Renovatieproject van de GOMB. 1631
Projet de renovation de la SDRB.

8.11.1996 188 Roeland Van Walleghem * Voorlichting aan de bevolking over de ozongehaltes. 1631
Information a la population concernant Ie taux d'ozone.

8.11.1996 189 Roeland Van Walleghem * Crisiscomite ter bestrijding van de luchtverontremiging. 1632
Comite de crise pour lutter contre la pollution atmospherique.

8.11.1996 190 Roeland Van Walleghem * Actie «0nze school vertroetelt het milieu». 1632
Action «Notre ecole dorlote l'environnement».
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* Vraag zonder antwoord * Question sans reponse
0 Vraag met voorlopig antwoord 0 Question avec reponse provisoire
** Vraag met antwoord ** Question avec reponse

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Open bare Werken en Vervoer

Secretaire d'Etat adjoint an Ministre de 1'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

19. 2.1996 46 Stephane de Lobkowicz * Onbetaalde openbare werken. , 1632
Travaux publics impayes.

20.3.1996 57 Denis Grimberghs * Werkeii in de Keizer Karellaan. 1632
Travaux avenue Charles-Quint.

23.5.1996 63 Denis Grimberghs * De Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1633
Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale.

6.6.1996 65 Denis Grimberghs * Werken in de Troonstraat. 1633
Travaux rue du Trone.

13. 6.1996 66 Andre Drouart * Inrichting van een gewestelijke weg Maria Groeninckx-De Maylaan. 1633
Amenagement d'une voirie regionale boulevard Maria Groeninckx-De

May.

14.6.1996 67 Jean-Pierre Cornelissen * Erbarmelijke staat van het wegdek in de Luxemburgstraat. 1633
Etat lamentable de la voirie rue du Luxembourg.

14.6.1996 68 Jean-Pierre Cornelissen * Eigendommen van het Gewest: Elizabethpark. 1633
Proprietes regionales: Pare Elisabeth.

26.6.1996 70 Evelyne Huytebroeck * Staat van het terrein aan de Biestebroekkaai. 1633
Etat du terrain au quai de Biestebroeck.

2.7.1996 72 Stephane de Lobkowicz * Beroep ingesteld tegen handelingen van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. 1634

Recours introduits contre des actes du gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale.

*
5. 7.1996 74 MarieNagy * Evenwichtige vertegenwoordiging van mannenen vrouwen in advies-

organen. 1634
Promotion de la presence equilibree d'hommes et de femmes dans les

organes consultatifs.

8. 7.1996 76 Stephane de Lobkowicz * Borden ter verwelkoming in het Gewest. 1634
Panneaux routiers de bienvenue dans la Region.

18.7.1996 78 Denis Grimberghs * Heraanleg van het Stefanieplein. 1634
Reamenagement de la place Stephanie.

23.7.1996 79 Bernard Clerfayt * Onderhoud van het Vergoteplein. 1634
Entretien du square Vergote.

29. 7.1996 81 Alain Adriaens * Resultaten van het fietsbeleid van de regering. 1634
Realisation du gouvernement dans Ie domaine de la politique cycliste.

31. 7.1996 82 Brigitte Grouwels * Onveilige situaties voor voetgangers en fietsers op gewestwegen in de
Woluwes. 1635

Situations dangereuses pour les pietons et les cyclistes sur les voiries
regionales des deux Woluwes.
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Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

10.9.1996 84 Alain Adriaens

24.9.1996 85 Andre Drouart

10.10.1996 86 Walter Vandenbossche *

10.10.1996 87 Roeland Van Walleghem *

10.10.1996 88 Denis Grimberghs *

10.10.1996 89 Denis Grimberghs *

10.10.1996 . 9 0 Denis Grimberghs *

10.10.1996 91 Alain Adriaens

15.10.1996 92 Brigitte Grouwels *

18.10.1996 93 Denis Grimberghs *

28.10.1996 94 BenoTt Veldekens

30.10.1996 95 Brigitte Grouwels *

4.11.1996 96 Brigitte Grouwels *

8.11.1996 97 Brigitte Grouwels *

8.11.1996 98 Roeland Van Walleghem *

8.11.1996 99 Roeland Van Walleghem *

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

De door de werkgever op te stellen inventaris van het asbest. 1635
L'inventaire d'amiante exige des employeurs.

Anderlechtse Poort. 1635
Porte d'Anderiecht.

Verkeerslichten St. Niklaasinstituut Anderiecht. 16J5
Peux de signalisation a hauteur du Sint-Niklaasinstituut a Anderiecht.

Organisatie van een Gala-avond. 1635
Organisation d'une soiree de gala.

Reclameborden op de balustrades van de tunnels. 1635
Placement de panneaux sur les balustrades des tunnels.

Gebruik van de paardenrenbaan van Bosvoorde. 1636
Utilisation du site de 1'hippodrome de Boitsfort.

Parkeerplaats onder het Poelaertplein. 1636
Realisation du parking place Poelaert.

Wegmarkeringen ten behoeve van de fietsers op de Rooseveltlaan. 1636
Acces cyclable aux gares de Bruxelles.

Werken uitgevoerd onder de Kortenbergtunnel. 1636
Travaux effectues sous Ie tunnel Cortenbergh.

Overname van de verplichtingen die voortvloeien uit de door de provin-
cieraad aangenomen verordeningen die betrekking hebben op aan-
gelegenheden die nu tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest behoren. 1636

Reprise des obligations decoulant des reglements adoptes par Ie conseil
provincial qui ont fait 1'objet d'un transfert de competences a la Region
Bruxelloise.

Aanleg van nieuwe rotondes in de De Broquevillelaan, op de Josephine-
Charlottesquare en op het kruispunt Gibraumontlaan/Ridder Koning-
laan (Sint-Lambrechts-Woluwe). 1636

Amenagement de nouveaux ronds-points avenue de Broqueville, au
square Josephine-Charlotte et a Gibraumont-Roi Chevalier (Woluwe-
Saint-Lambert).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4). 1637
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 1638
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 1638
Ordonnance relative a la pubiicite de 1'administration (article 8).

Werken aan de De Troozsquare. 1638
Travaux au square De Trooz.

Afsluiting van de Georges Lombaertsstraat. 1639
Fermeture de la rue Georges Lombaert.
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* Vraag zonder antwoord * Question sans reponse
0 Vraag met voorlopig antwoord ° Question avec reponse provisoire
** Vraag met antwoord ' ** Question avec reponse

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
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 contre 1'Incendie et de 1'Aide medicate urgente

16.4.1996 26 Dorniniek Lootens-Stael * Uitgave van boeken en brochures. 1639
Edition de livres et de brochures.

25.4.1996 28 Serge de Patoul * Het door de minister gefinancierd niet-economisch onderzoek. 1639
Recherche scientifique non economique financee par Ie ministre.

30.10.1996 45 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betrefFende de openbaarheid van bestuur (artikel 4). 1640
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).

4.11.1996 46 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 1640
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

8.11.1996 47 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betrefFende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 1640
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter
Secretaire d'Etat adjoint an Ministre-President

3.4.1996 64 Stephane de Lobkowicz ** Contract met de CV Security Management. 1708
Contrat avec la SC Security Management. .

16.7.1996 86 Walter Vandenbossche * Sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1641
Logements sociaux dans la Region de Bruxelles-Capitale.

24. 9.1996 95 Jean Demannez ** Verpaupering van de huurders ofde kandidaat-huurders van de OVM's. 1710
Pauperisation des locataires ou candidats locataires dans les SISP.

24.9.1996 96 Denis Grimberghs * Reglement betreffende de toekenning van bijkomende leningen. 1641
Reglement du Conseil provincial relatifa 1'octroi de prets complemen-

taires.

9.10.1996 98 Philippe Debry * De kostprijs van de sociale woningen die de Molenbeekse Woning-
maatscnappij van zins is te kopen. 1641

Prix des logements sociaux que Ie Logement Molenbeekois projette
d'acheter.

9.10.1996 99 Denis Grimberghs ** Verwerven van aandelen van de cooperatieve huisvestingsmaatschap-
pijen door kandidaat-huurders. 1712

Acquisition de parts dans les societes cooperatives de logement par des
candidats-iocataires.

10.10.1996 100 Philippe Debry * Het voornemen om aan de Leopold II-laan sociale woningen te kopen. 1641
Projet d'achat de logements sociaux au bid Leopold II.

21.10.1996 101 Mostafa Ouezekhti ** ALESH: SWAP-transacties. 1714
FADELS: engagements SWAP.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur
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Objet
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Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

18.10.1996 102 Denis Grimberghs

30.10.1996 103 Brigitte Grouwels

4.11.1996 104 Brigitte Grouwels

4.11.! 996 105 Dominiek Lootens-Stael

8.11.1996 106 Brigitte Grouwels

8.11.1996 107 Mostafa Ouezekhti

8.11.! 996 108 Dominiek Lootens-Stael

' * Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

** Overname van de verplichtingen die voortvloeien uit de door de provin-
cieraad aangenomen verordeningen die betrekking hebben op aan-
gelegenheden die nu tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest behoren. 1715

Reprise des obligations decoulant des reglements adoptes par Ie conseil
provincial qui out fait 1'objet d'un transfert de competences a la Region
Bruxelloise.

* Ordonnantie betretYende de openbaarheid van bestuur (artikel 4). 1641
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 1642
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

* Wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 1642
Listes d'attente dans les societes de logeinent social.

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 1642
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

** Ticketprinters in de taxi's. 1716
Imprimantes de tickets installees dans les taxis.

** Informatisering bij de huisvestingsmaatschappijen. 1717
Information dans les societes de logement.
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