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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 Nederlands
(Fr.): Question posee en francais - (N.): Question posee en neeriandais

1897

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 Lobkovvicz d.d. 19 juli
1995 (Fr.):

Onderweksopdrachten.

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.):

Orgaiiogram van de afdeling informatica in de verschillende
gemeenten.

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

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

Organigramme du personnel charge du departement de
I'informatique 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.):

Aanvragen van gemeenten b'lj het comite 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 d'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.):

Evolutie van de overboekingen ten aanyen van de totale ont-
vangsten in de 19 gemeenten.

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

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

Evolution des transferts par rapport aux recettes totales dans
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.):

Taalkader 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 novcmbre 1995
(Fr.):

Cadre linguistique dans les administrations communales.

La question a ete 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.):

Controle de I'endettement des pouvoirs locaux.

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

Vraag nr. 88 van de heer Stephane de Lobkowicz 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 Bruxelles-
Capitale.

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.):

Compitteriseren van de gemeenten — toestand van het perso-
neel.

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

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

Informatisation 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.):

Voortzetting subsidies IBFW.

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 reconduction du FBIE.

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

Verfegenwoordigers van degemeenten in de algemene verga-
deiingen 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 hospitalieres.

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

Vraag nr. 134 van de heer Denis Grimberghs d.d. 5 maart
1996 (Fr.):

Subsidies voor de trottoirs.

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

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

Subsides pour les trottoirs.

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 het samenwerkingsakkoord tussen de federate
Regering 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 llant Ie gouvernement
federal et Ie gouvernement 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 ordinateurs.

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

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

Contracten afgesloten met de firma Strut & Corn.

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

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

Controls conclus avec la firme Strut & 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.):

Gesubsidieerde geiiieentelijke sportinfrastriictuur.

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

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

Infrastructures sportives communities subsidises.

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.):

Gesubsidieerde 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 (Chemlns de la \1lle): 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.):

Gesubsidieerde werken (investerlngen 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 (investissements pour la securite): 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.):

Gesubsidieerde 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 (voiries communales): dossiers introduits.

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

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

Gesubsidieerde 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.):

Travaux subsidies (eclairage 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.):

Gesubsidieerde 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 (deplacement 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.):

Gesubsidieerde 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.):

Gesubsidieerde werken (aanleg van openbare groene rulm-
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.):

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

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

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

Gesubsidieerde 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.):

Travaux subsidies (Chemins 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 (veiligheidscontracten) : 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 (controls de securite): montants.

La question a ete 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 (investissements 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): bedragen.

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
ruimten) : bedragen.

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

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

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

Gidsen aangaande 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 aux visitews.

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.) :

Toekeniiing van subsidies.

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

Question n° 208 de M. 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.):

Overeenkomst van de elektrlciteitsintercommunales 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 intercommunities d'electricite avec Elec-
trabel.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1131.

Vraag nr 213 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 2 juli
1996 (Fr.):

Beroepen ingesteld tegen handelingen van de Regeriitg van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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 gouvernement 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 juli
1996 (N.):

Pai'a-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.):

Parareglonaux — Composition des organes 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 aan 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 aux communes.

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

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. 233 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 23 juli
1996 (Fr.):

Aanwerving van polltlemannen.

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

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

Recrutement depoliciers.

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

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. Dominiek Lootens-Stael du 31 juillet
1996 (N.):

Deuxieme, troisieme et quatrieme rapports linguistiques tri-
mestriels.

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

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

Openbare stadsvoorzieningen en borden van 20 m2 langs de
gewestwegen en langs de M.I. V.B.-lijnen.

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

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

Mobilier urbain etpanneaiix 20 in2 places Ie long des voiries
regionales et Ie long des lignes exploitees par la STIB.

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.):

Samenwerkingsakkoorden Brussel-Vlaanderen.

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

Question n° 250 de M. Michiel Vandenbussche du 30 aout 1996
(N.):

Accords de cooperation entre Bruxelles et la Flandre.

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.):

Accords de cooperation entre Bruxelles et la Region wallonne.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1349.
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Vraag nr. 252 van de heer Michiel Vandenbussche d.d. 30
augustus 1996 (N.):

Samenwerkingsakkoorden Brussel-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 Bruxelles et la Commimaute
francaise.

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

Vraag nr. 253 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 30
augustus 1996 (N.):

Samenwerkingsakkoorden.

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 ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1350.

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

Afgifte 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 per mis de travail.

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

Vraag nr. 289 van de heer Denis Grimberghs d.d. 18 oktober
1996 (Fr.):

Toepassing van de oimendbriefvan 30 September 1988 betref-
fende de toelagen 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 du 30 septembre 1988 concernant
les subsides pour I'amenageinent des voies de circulation
pietonne.

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

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

Bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen
van eelt afschrlft van een bestuursdocument.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1615.

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

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

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1615.

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

Basisallocatie 14.11.12.01 (Lokale besturen).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1615.

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

Allocation de base 14.11.12.01 (Pouvoirs locaiix).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1615.
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Vraag nr. 295 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 4).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1616.

Question n° 295 de Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 4).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1616.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1616.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1616.

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

Politieke propaganda in het Belgisch Centrum voor het Strip-
verhaal.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1617.

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

Propagande politique an Centre beige de la bande dessinee.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1617.

Vraag nr. 305 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 14 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 15).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1746.

Question n° 305 de Mme Brigitte Grouwels du 14 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 15).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1746.

Vraag nr. 310 van de heer Denis Grimberghs d.d. 21 november
1996 (Fr.):

Toepassing van de samenwerklngsakkoorden tussen de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering en de federate regering.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1746.

Question n° 310 de M. Denis Grimberghs du 21 novembre
1996 (Fr.):

Application des accords de cooperation signes entre Ie Gou-
vernement de la Region de Bruxelles-Capitale et Ie Gouverne-
ment federal.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1746.

Vraag nr. 311 van de heer Denis Grimberghs d.d. 4 december
1996 (Fr.):

Uitvoering van het protocolakkoord van 9 mei 1989 voor de
werken die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewestmoeten warden uitgevoerd voor de Europese instellingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1747.

Question n° 311 de M. Denis Grimberghs du 4 decembre 1996
(Fr.):

Mise en ceuvre du protocole d'accord du 9 mai 1989 relatif
aiix travaux a realiser en faveur des institutions europcennes
sur Ie territoire de la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1747.
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Vraag nr. 313 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 9).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1747.

Question n° 313 de Mine Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la piiblicite de i'administration (arti-
cle 9)

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1747.

Vraag nr. 314 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 6).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1748.

Question n° 314 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la piiblicite de I'administration (arti-
cle 6).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1748.

Vraag nr. 318 van mevr. Brigitte Grouwels d.d, 26 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 7).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1749.

Question n° 318 de Mme Brigitte Grouwels du 26 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la piiblicite de I'administration (arti-
cle 7).

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1749.

Vraag nr. 320 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 4
december 1996 (N.):

Advies van de Vaste Cominissie voor Taaltoezicht aangaande
de Praktische Gids van Sint-Pieters-Woluwe.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1750.

Question n° 320 de M. Dominiek Lootens-Stael du 4 decembre
1996 (N.):

Avis de la Commission permanente de controls linguistique
sur Ie Guide pratique de Woluwe-Saint-Pierre.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1750.

Vraag nr. 323 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 5
december 1996 (Fr.):

Elkaar overlappende belastingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1751.

Question n° 323 de M. Francois Roelants du Vivier du 5
decembre 1996 (Fr.):

Taxes concurrentes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1751.

Vraag nr. 326 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 13
december 1996 (N.):

Advies van de Vaste Cominissie voor Taaltoezicht.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1752.

Question n° 236 de M. Dominiek Lootens-Stael du 13 decembre
1996 (N.):

Avis de la Commission permanente de controle linguistique.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1752.
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Vraag nr. 339 van de heer Guy Vanhengel d.d. 20 januari 1997
(N.):

Klassering van de hoofdtribune van het stadium van Cros-
sing Schaarbeek in het Josaphatpark.

In Le Soir van woensdag 8 januari jongstleden lees ik dat de
Commissie voor Monumenten en Landschappen zich verzet tegen
een afbraak van de hoofdtribune van het stadium van Crossing
Schaarbeek in het Josaphatpark. Het Josaphatpark is immers een
geklasseerd landschap.

Omdat, voor wie de plaats kent, de architectonische waarde
van het Crossing stadium in het Josaphatpark zeer klein is, zoniet
onbestaande, had ik graag de motivering gekend van de Commissie
voor Monumenten en Landschappen om zich tegen de afbraak en
de vernieuwing van het stadium te verzetten.

Question n° 339 de M. Guy Vanhengel du 20 janvier 1997 (N.):

Classement de la tribune principale du stade du Crossing de
Schaerbeek.

Dans «le Soir» de ce mercredi 8 janvier, j'ai lu que la Commis-
sion royale des monuments et des sites s'oppose a la demolition
de la tribune principale du stade du Crossing de Schaarbeek situe
dans le pare Josaphat. Le pare Josaphat est en effet un site classe.

J'aurais voulu connaitre la motivation qui pousse la Commis-
sion royale des monuments et des sites a s'opposer a la demolition
et a la renovation du stade; ceux qui connaissent le lieu savent
que la valeur architectonique du stade du Crossing dans le pare
Josaphat est mince, sinon nulle.

Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

Vraag nr. 87 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 30
augustus 1996 (N.):

Sameii werkingsakkoorden.

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

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

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

Accords de cooperation.

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

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

Samenwerkingsakkoorden Brussel-Vlaanderen.

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

Question n° 90 de M. Michiel Vandenbussche du 30 aout 1996
(N.):

Accords de cooperation entre Bruxelles et la Flandre.

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

Vraag nr. 91 van de heer Michiel Vandenbussche d.d. 30
augustus 1996 (N.):

Samenwerkingsakkoorden 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.):

A ccords de cooperation entre Bruxelles et la Region wallonne.

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

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

Samenwerkingsakkoorden 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 Bruxelles et la Communaute
francaise.

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



1908 Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 februari 1997 (nr. 17)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 fevrier 1997 (n° 17)

Vraag nr. 110 van de heer Denis Grimberghs d.d. 4 november
1996 (Fr.):

Retrocessie van de promotoren van. DAC-projecten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1620.

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

Retrocession des promoteurs de projets TCT.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1620.

Vraag nr. 116 van de heer Philippe Debry d.d. 13 november
1996 (Fr.):

De gevolgen van de eventuele verhuizing van defirma Belle-
Vue/Interbrew In Molenbeek.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1756.

Question n° 116 de M. Philippe Debry du 13 novembre 1996
(Fr.):

Consequences de la delocalisation eventuelle de la societe
Belle-Vue/Interbrew de Molenbeek.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1756.

Vraag nr. 136 van de heer Serge de Patoul d.d. 10 januari 1997
(Fr.):

Allocatie 12.31.01 - afdeling 11.

Graag vernam ik van de heer minister wie de begunstigden
zijn van het begrotingskrediet in allocatie 12.31.01 van afdeling
11, en dit voor dejaren 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991 en
1990?

Kan hij in zijn antwoord de taalaanhorigheid van de begun-
stigden mededelen en zeggen waar zij gevestigd zijn?

Kan de minister mededelen hoe de aanwending van dit
begrotingskrediet voor dejaren 1995, 1994, 1993, 1992, 1991 en
1990 is geevalueerd?

Question n° 136 de M. Serge de Patoul du 10 janvier 1997
(Fr.):

Allocation 12.31.01 - division 11.

Monsieur Ie ministre peut-il determiner les beneficiaires du
credit budgetaire de 1'allocation 12.31.01 de la division 11 pour
les annees 1996,1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990?

Dans sa reponse, Ie ministre peut-il preciser 1'appartenance
linguistique des beneficiaires ainsi que leur localisation?

Le ministre peut-il donner les evaluations portant sur les
utilisations du credit budgetaire pour les annees 1995,1994,1993,
1992, 1991, 1990?

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

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

Advies van de Vaste commissie voor taaltoewht aangaande
de MTB-kaai-ten.

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

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

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

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

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

Vraag nr. 155 van de heer Francois Roelants du 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 le Bulletin n° 13, p. 1357.
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Vraag nr. 174 van mevrouw Evelyne Huytebroeck d.d. 23
oktober 1996 (Fr.):

Het vervangen van de deuren aait de metro-ingangen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1624.

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

Remplacement des panneaux aux bouches de metro.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1624.

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

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 4).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1624.

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

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 4).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1624.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1625.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1625.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1626.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1626.

Vraag nr. 195 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 14 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 15).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1761.

Question n° 195 de Mme Brigitte Grouwels du 14 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 15).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1761.

Vraag nr. 202 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 9).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1762.

Question n° 202 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 9)

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1762.
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Vraag nr. 203 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 6).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1762.

Question n° 203 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de {'administration (arti-
cle 6).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1762.

Vraag nr. 204 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 21
november 1996 (Fr.):

Tram 2000 - meer zitplaatsen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1763.

Question n° 204 de M. Francois Roelants du Vivier du 21
novembre 1996 (Fr.):

Tram 2000 — extension du nombre de places assises.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1763.

Vraag nr. 214 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 26
november 1996 (Fr.):

Vervanging van de deuren van de in- en uitgangen van
sommige metrostations.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1765.

Question n° 214 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 26 novembre
1996 (Fr.):

Remplacement de panneaux aux sorties et entrees de certai-
nes stations de metro.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1765.

Vraag nr. 231 van de heer Guy Vanhengel d.d. 20 januari 1997
(N.):

Eten en/of drinken op tram, bus en metro en de Proton-kaart
als inogelijk betaalmiddel op het openbaar vervoernet.

De laatste maanden werd heel wat publiciteit gemaakt in het
Brusselse opdat men de proton-kaart, de geldbeugel zonder geld,
zou gebruiken.

Ook op het openbaar vervoer wordt het gebruik van dit handig
betaalmiddel aangeprezen. Zo kan men op de tram lezen: «Proton,
vlug een wafel voor de tram», of op de bus: «Proton, een appel om
op de bus te eten».

Deze publiciteitscampagne zou reizigers wel eens kunnen
aanmoedigen om op de tram, bus of metro te eten en/of te drinken.

Medereizigers ervaren dit echter niet zeiden als storend. Een
reep chocola is misschien nog onschuldig, maar wat met een vette
hamburger, een hete wafel of een gem-end pak friet, gul overgoten
met ketchup-saus?

Tevens houdt het bepaalde risico's in: de tram, de bus (en zeifs
de metro) maken in het drukke Brusselse verkeer— meestal totaal
onverwacht - erg bruuske bewegingen, met alle gevolgen vandien
wanneer men rechtstaand in een overvolle bus een hot dog aan het
verorberen is of een pasgeopend blikje Cola in evenwicht poogt te
houden...

Question n° 231 de M. Guy Vanhengel du 20 janvier 1997 (N.):

Nourriture et/ou boisson dans les trains, les bus et Ie metro —
Usage de la carte Proton comme may en depaiement sur Ie reseau
de transport public.

Ces demiers mois, on a fait beaucoup de publicite a Bruxelles
pour 1'usage de la carte Proton, Ie porte-monnaie sans pieces.

L'utilisation de cet ingenieux moyen de paiement vaut lui aussi
sur Ie reseau de transport public. Ainsi a-t-on pu lire sur les trams
les slogans suivants: «Une gaufre en attendant Ie tram? Payez avec
Proton!», ou sur les bus: «Une pomme a croquer dans Ie bus? Payez
avecProton!».

Cette campagne de publicite pourrait bien inciter les voyageurs
a manger et/ou a boire dans Ie tram. Ie bus ou Ie metro. Or, d'autres
voyageurs pourraient s'en trouver incommodes.

Si une barre de chocolat reste somme toute innocente, qu'en
est-il d'un hamburger gras, d'une gaufre chaude ou d'un sachet de
frites odorant, genereusement reconvert de sauce ketchup?

En outre, cette situation comporte certains risques: les trams,
les bus (et meme Ie metro) font dans la dense circulation bruxelloise
la plupart du temps des mouvements brusques et imprevus. On
imagine sans trop de mal ce qui peut se produire lorsqu'on con-
somme un hot dog debout dans un bus bonde ou qu'on tente de
maintenir en equilibre une canette de Coca-Cola que 1'on vient
d'ouvrir...
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Bovendien rijst de vraag waar men met het eventuele afval
blijft (etensresten, verpakkingen, lege blikjes en dergelijke meer).
Vaak ziet men afval slingeren in de bus ofde tram. In het bijzonder
in de metro zijn dergelijke taferelen gebruikelijk. Doordat er weinig
ofgeen sociale controlemogelijkheid is door de conducteur, laten
hongerige reizigers maar al te gemakkelijk herinneringen aan hun
snacks achter.

Dit geeft een verwaarloosd beeld van de metro, wat dan weer
het onveiligheidsgevoel versterkt! Bedroevend is ook het feit dat
de (bescheiden) vuilnisbakken op het perron van de metrostations
al te vaak overvol uitpuilen. Hierdoor klappen deze gemakkelijk
open, en raakt de hele troep verspreid over het perron. Vaak doen
dergelijke taferelen zich voor in de drukkere metrostations (de
Brouckere, Bockstael, Centraal Station e.a.). Dit is uiteraard niet
bevorderlijk voor de beeldvorming van een hoofdstad.

In het licht van deze beschouwingen zou ik de minister willen
vragen weike de huidige reglementaire bepalingen zijn inzake eten
en drinken op de tram, de bus en de metro. Graag had ik geweten
of de Proton-campagne al dan niet in strijd is met de geldende
bepalingen terzake. Tevens had ik willen vememen of de heer
minister op grond van de hier beschreven feiten concrete maat-
regelen overweegt om de netheid op metro, tram en bus te bevor-
deren, alsook op de perrons en gangen van het metronetwerk.

Aangezien de Proton-kaart in het bijzonder bedoeld is voor
kleinere verrichtingen, leent deze zich, wat het openbaar vervoer
betreft, beter tot andere aankopen (tramkaart, ticket, en andere).
Heden kan men aan de loketten van de MIVB (nog) geen
vervoerbewijs kopen met een Proton-kaart. Graag had ik dan ook
vemomen of men de invoering van dit betaalmiddel overweegt op
het openbaar vervoemet te Brussel.

Qu'advient-il par ailleurs des dechets eventuels (restes de
nourriture, emballages, canettes vides et autres)? II n'est pas rare
de voir des dechets trainer dans les bus ou les trams. Un tel spec-
tacle est surtout monnaie courante dans Ie metro. Comme les
possibilites de controle social du chauffeur sont rares, voire inexis-
tantes, des voyageurs affames ne se privent pas d'y abandonner
les restes de leur casse-croute.

Tout ceci donne une image negligee du metro, et contribue a
renforcer une fois de plus Ie sentiment d'insecurite.Il est egalement
regrettable que les poubelles (de taille plutot modeste) soient trop
souvent remplies a ras bords sur les quais des stations de metro.
Par consequent, elles ne se ferment plus, laissant ainsi s'echapper
les immondices sur Ie quai. On assiste la plupart du temps a de
telles scenes dans les stations de metro les plus animees (de
Brouckere, Bockstael, gare centrale, etc.). L'image de la capitale
ne s'en trouve evidemment pas grandie.

A la lumiere de ces considerations, j'aimerais interroger Ie
ministre sur les dispositions reglementaires actuelles en matiere
de nourriture et de boisson dans les trams, les bus et Ie metro.
J'aurais aime savoir si la campagne de publicite pour la carte Pro-
ton ne contrevient pas a ces dispositions. Je souhaiterais aussi
savoir si monsieur Ie ministre envisage de prendre des mesures
concretes sur la base des faits evoques ici en vue d'ameliorer la
proprete dans Ie metro, les trams et bus, ainsi que sur les quais et
dans les couloirs du reseau de metro.

Etant donne que la carte Proton est destinee en particulier au
retrait de petits montants, elle se prete mieux - pour ce qui est des
transports en commun — a d'autres achats (carte de tram, ticket,
etc.). Actuellement, on ne peut (pas encore) acheter de titre de
transport aux guichets de la STIB au moyen d'une carte Proton.
Des lors, j'aimerais savoir si 1'on envisage d'introduire ce moyen
de paiement sur Ie reseau de transport public bruxellois.

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.):

Berocpen 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 1'Incendie et

de 1'Aide medicale urgente

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

Recoiirs introduits centre des actes du gouvernement de la
Region de 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.):

Inventaire d'amiante exige des employeurs.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1358.
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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'achat de cadeaux.

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

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

Eigendominen 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.):

Proprletes 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.):

Sensibiliserings- en informatiecampagnes gevoerd door leden
van de Regering.

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

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

Campagnes de sensibilisation et d'information menees par
des membres du gouvernement.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1150.

Vraag nr. 156 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 23 juli
1996 (Fr.):

Evolutie van de grondwaterlagen.

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

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

Evolution de la nappe phreatique.

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

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

Sluikstortiitgeii 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 septembre 1996
(Fr.):

Depots de dockets clandestlns et dechetterie an sud de
Bruxelles.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1363.
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Vraag nr. 172 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 30
September 1996 (Fr.):

Belasting op het afvalwater — 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 reparation des eaiix — Recours et contestation.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1509.

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

Advertentie van Net Briissel.

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.

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

Vraag nr. 193 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordoimantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 9).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1772.

Question n° 193 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de {'administration (arti-
cle 9)

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1772.

Vraag nr. 198 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 26
november 1996 (Fr.):

Vitbreiding van de selectieve ophalingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1773.

Question n° 198 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 26 novembre
1996 (Fr.):

Extension des collectes selectives.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1773.

Vraag nr. 202 van de heer Guy Vanhengel d.d. 5 december
1996 (N.):

Dynamiek niimmer 10.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1775.

Question n° 202 de M. Guy Vanhengel du 5 decembre 1996
(N.):

Entreprendre numero 10.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1775.

Vraag nr. 204 van mevrouw Caroline Persoons d.d. 10 januari
1997 (Fr.):

Brussels Agentschap voorNetheid—dagen van de ophalingen.

In sommige gemeenten is het tijdschema van de ophaling van
de gele zakken gewijzigd. Vroeger werden die zakken wekelijks
opgehaald, nu nog tweemaal per maand.

Kan de geachte minister mij de reden van die wijziging mede-
delen?

Question n° 204 de Mme Caroline Persoons du lOjanvier 1997
(Fr.):

Bruxelles-Proprete — Jours de ramassage.

Les jours de ramassage des sacs jaunes ont change dans
certaines communes. Alors que ce ramassage etait hebdomadaire,
il se fera deux fois par mois.

L'honorable ministre peut-il m'indiquer la motivation de cet
espacement du ramassage?
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Bovendien liet de informatie daaromtrent te wensen over. De
bevolking moest een gele zak met een informatiefolder ontvangen,
maar er zijn hele wijken, zoals bijvoorbeeld in Sint-Pieters-
Woluwe, waar de inwoners geen enkele informatie hebben
gekregen, noch in him brievenbus, noch via de pers.

Kan de geachte minister mededelen hoe voor een volledige en
aangepaste voorlichting van de bevolking wordt gezorgd?

Wie is verantwoordelijk voor de verdeling en onder weike
voorwaarden (verantwoordelijke distributiemaatschappij, bedrag
van hot contract)?

D'autre part, 1'information concemant les changements de dates
de ramassage a connu certains manquements. La population devait
recevoir un sacjaune contenant un bulletin d'infonnation. Certains
quartiers entiers, par exemple a Woluwe-Saint-Pierre, n'ont recu
aucune information, ni en toutes boites, ni par la presse.

L'honorable ministre peut-il m'indiquer quelles sont les
modalites prevues pour assurer une information complete et
adequate de la population?

Quelles sont les structures responsables de la distribution et
selon quelles conditions? (societe distributrice responsable? prix
du contrat?)

Vraag nr. 206 van de heer Guy Vanhengel d.d. 10 januari 1997
(N.):

Het beleid inzake eco-consumptle.

Momenteel zijn er verkennende gesprekken aan de gang tussen
het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en hot Roseau Eco-
Consommation en Region Wallonne, een samenwerkingsverband
tussen drie organisaties uit de milieu- en consumentenwereld (Cen-
tre de Recherche et d'lnformation des Organisations des Consom-
mateurs, Inter-Environnement Wallonie en Espace Environne-
ment).

Het Waals netwerk voorziet onder andere in een telefonische
permanentie, een nieuwsbrief en andere publicaties om consu-
menten in Wallonie aan te zetten tot een milieubewuster verbrui-
kerspatroon.

Het BIM wenst samen te werken met dit netwerk, zodat het
zijn activiteiten (van dat netwerk dus) ook naar Brussel zou kunnen
uitbreiden. Daar tegenover zou dan wel een tussenkomst van het
BIM staan. Hierover zouden de onderhandelingen al vrij ver
gevorderd zijn met een principieel akkoord als concreet resultaat.

Twee jaar geleden heeft minister Gosuin een gelijkaardig
initiatief van «Le Centre Urbain/De Stadswinkel», dat al jaren
nuttig werk verrichtte terzake niet langer willen subsidieren. Hij
vertrouwde de sensibilisering en de voorlichting van de Brusselse
bevolking inzake eco-consumptie toe aan... het BIM. De eco-
consumptieactiviteiten van Le Centre Urbain/De Stadswinkel
belandden toen noodgedwongen in de koelkast.

Le Centre Urbain/De Stadswinkel heeft twee jaar geleden zijn
volledige ploeg medewerkers inzake eco-consumptie noodge-
dwongen moeten ontslaan. De politick van de heer Gosuin heeft
dus jobs te Brussel gekost. Via het BIM zai het «bespaarde» geld
nu naar andere projecten in andere regio's vioeien.

Bovendien zijn door de beslissing van de minister twee jaar
geleden ook andere werkzaamheden van Le Centre Urbain/de
Stadswinkel in het gedrang gekomen, vermits van de ene dag op
de andere de vaste afschrijvingen van de algemene infrastructuur
op een bescheidener globaal budget dienden te gebeuren.

De beleidsopties van minister Gosuin dienen duidelijk de
Brusselse belangen niet.

Question n° 206 de M. Guy Vanhengel du 10 janvier 1997 (N.):

Politique en matiere d'ecoconsommation.

Actuellement, des discussions exploratoires sont en cours en-
tre 1'Institut bruxellois pour la gestion de 1'Environnement (IBGE)
et le Roseau Eco-Consommation en Region wallonne, un grou-
pement au sein duquel collaborent trois organisations provenant
du monde de 1'environnement et de la consommation (Centre de
Recherche et d'lnformation des Organisations des Consommateurs,
Inter-Environnement Wallonie et Espace Environnement).

Le reseau wallon s'occupe entre autres d'une permanence
telephonique, de lettres d'information et d'autres publications pour
inciter les consommateurs wallons a etre plus respectueux de
1'environnement.

L'lBGE desire cooperer avec ce reseau afin de pouvoir etendre
les activites de ce dernier a la Region de Bruxelles-capitale. En
contrepartie, il y aurait une intervention de 1'IBGE. Les negocia-
tions a ce sujet seraient deja bien avancees, et auraient deja
debouche concretement sur un accord de principe.

II y a deux ans, le ministre Gosuin a refuse de continuer a
subsidier une initiative analogue du « Centre Urbain/De Stads-
winkel», qui oeuvrait utilement sur ce terrain depuis des annees.
II a confie a ...1'IBGE la tache de sensibiliser et d'informer la
population bruxelloise en matiere d'ecoconsommation. Les acti-
vites du Centre Urbain/ Stadswinkel furent alors mises au frigo
par la force des choses.

II y a deux ans, le Centre Urbain/ De Stadswinkel s'est trouve
contraint de licencier 1'equipe de ses collaborateurs dans le
domaine de 1'ecoconsommation. La politique qu'a menee M.
Gosuin a done coute des emplois a Bruxelles. L'argent «economise»
sera done transfere vers d'autres projets dans d'autres regions par
la voie de 1'IBGE.

En outre, la decision prise il y a deux ans par le ministre a
compromis aussi d'autres travaux du Centre Urbain/ Stadswinkel,
des lors que d'unjour a 1'autre les amortissements fixes de 1'infra-
structure generale devaient etre calcules sur un budget global plus
modeste.

Les options politiques de M. Gosuin ne servent manifestement
pas les interets bruxellois.
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Betekent het recent in Namen afgesloten Waals-brussels
samenwerkingsakkoord nu in de praktijk dat eigen, ervaren twee-
talige initiatieven en activiteiten worden gestaakt om ze uit te
besteden aan Waalse, eentalige tegenhangers?

Graag had ik van de minister enige toelichting gekregen bij
deze betwistbare beleidsoptie en de motivering ervan.

L'accord de cooperation recemment conclu a Namur entre la
Region wallonne et la Region de Bruxelles-Capitale implique-t-il
dans la pratique 1'abandon de nos propres activites et initiatives
bilingues - et bien rodees - afin de les sous-traiter a des homo-
logues unilingues wallons?

J'aimerais recevoir du ministre des explications quant a cette
option politique contestable et quant a sa motivation.

Vraag nr. 209 van de heer Alain Adriaens d.d. 20 januari 1997
(Fr.):

Gedeeltelijke overdracht van de verbrandingsoven aan de
prive-sector.

Ecolo heeft op 19 december 1996 een document van de
ministerraad bekendgemaakt dat bevestigt dat de overdracht van
40 % van de aandelen van de verbrandingsoven voor huishoudelijk
afval aan de prive-sector op middellange termijn (9 jaar volgens
het document van de ministerraad) een in mime mate verlieslatende
transactie is.

Binnen het uur na de bekendmaking van die informatie heeft
de minister het grote belang ervan bevestigd door heftig te reageren
en mede te delen dat alles wat de regering had vooropgesteld voor
de begroting 1997 op losse schroeven is gezet en dat de transactie
tenslotte "veel gunstiger" is.

Zonder in te gaan op de kritiek op de spreiding van de kosten
van die transactie in de tijd en op de eindbalans ervan, heefl de
minister voor leefmilieu enkele vage verklaringen afgelegd die de
pas goedgekeurde cijfers van de begroting 1997 in vraag stellen.
Kan de minister me dan ook de volgende inlichtingen verstrekken:

- Wat is de precieze en definitieve verkoopwaarde van de verbran-
dingsoven? Hoe komt men tot "meer dan 3 miljard"? Is het
duidelijk dat in die verkoopwaarde geen rekening is gehouden
met de nog te bouwen installatie voor het wassen van de rook-
gassen (die verkoopwaarde is wel opgenomen in de tabel, wat
bewijst dat de regering bij het opstellen van de begroting 1997
niet alles heeft gezegd)?

- Weike prive-partners zullen deel uitmaken van de gemengde
maatschappij? Naar verluidt, zou op 19 december.zijn vastge-
steld wie die prive-partners zijn. Waarom doet de minister dan
ook 20 geheimzinnig daarover?

Volgens de documenten van de regering moest men de installatie
voor het wassen van de rookgassen uiterlijk op 1 december 1996
beginnen bouwen, wat niet is gebeurd.

- Wanneer zullen die werken eindelijk worden aangevat? Op
weike precieze uiterste datum moet met het wassen van de
rookgassen worden begonnen?

Ofschoon de verkoopprijs van de verbrandingsoven hoger is
dan men aanvankelijk had gehoopt, neemt dit niet weg dat de
totale balans van de transactie negatief kan blijven wanneer
rekening wordt gehouden met alle parameters op middellange
termijn (bijvoorbeeld 10 jaar).

Question n° 209 de M. Alain Adriaens du 20janvier 1997 (Fr.):

Operation de cession partielle de 1'incinerateur auprive.

Le 19 decembre 1996, Ecolo rendait public un document du
Conseil des ministres qui confirmait que 1'operation de cession de
40% des parts de 1'incinerateur de dechets menagers au prive etait
une operation largement deficitaire lorsqu'elle etait evaluee a
moyen terme (9 annees dans le document du Conseil des ministres).

Dans 1'heure qui suivait la diffusion de cette information,
confirmant ainsi son grand interet, le ministre reagissait vivement
et annoncait que tout ce que le Gouvemement avait prevu pour le
budget 1997 etait remis en question et que finalement 1'operation
etait «nettement plus favorable».

Sans repondre aux critiques quant a 1'etalement des frais dans
le temps de cette operation et son bilan final, le ministre de
1'Environnement alignait quelques affirmations fort vagues qui
mettaient en cause les chiffres, a peine votes, du budget 1997.
Des lors, le ministre veut-il bien nous fournir les precisions
suivantes:

- Quelle est la valeur de vente precise et definitive de 1'inci-
nerateur? Comment en arrive-t-on a «plus de 3 milliards))? Est-
il bien clair que cette valeur exclut le systeme de lavage des
fumees encore a construire (et deja incluse dans le tableau
demontrant que le Gouvemement n'avait pas tout dit lors de
1'elaboration du budget 1997)?

- Quels sont les partenaires prives qui participeront a la societe
d'economie mixte? Pourquoi, alors qu'il paraitrait qu'ils ont ete
designes le 19 decembre, le ministre fait-il des cachotteries a
ce propos?

Selon les documents du Gouvemement lui-meme, le debut des
travaux de construction du systeme de lavage des fumees devait
avoir lieu au plus tard le I" decembre 1996. II n'en fut rien.

- Dans quel delais peut-on enfin esperer le debut des travaux?
Quelle date limite precise est fixee pour la mise en route de
1'epuration des fumees?

S'il se confirme que le prix de vente de 1'incinerateur est plus
eleve qu'initialement espere, il n'en reste pas moins vrai que
1'evaluation du bilan global de 1'operation peut continuer a etre
negatiflorsqu'on tient compte de tous les parametres sur le moyen
terme (10 ans par exemple).
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Kan de minister ons derhalve een bijgewerkte tabel bezorgen
van de hele transactie over een periode van 10 jaar?

— Le ministre veut-il bien, des lors, nous fournir un tableau
actualise de 1'ensemble de 1'operation sur 10 ans?

Vraag nr. 210 van de heer Alain Adriaens d.d. 20 januari 1997
(Fr.):

Het meten van de verontrelniging in de wegtunnels.

Hot besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22
december 1994 stelt de metingen vast om de kwaliteit van de lucht
in de wegtunnels te meten teneinde, indien nodig, de technische
maatregelen te nemen om het gehalte aan vervuilende stoffen te
verminderen of te beperken.

Kan de minister belast met leefmilieu mij in dit verband een
antwoord op de volgende vragen verstrekken:

- Op weike wegtunnels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
heeft dit besluit betrekking (volledige lijst)?

Van weike meettoestellen wordt in elk van die tunnels gebruik
gemaakt (aantal, soort, gemeten parameters)?

Hoe worden de resultaten van de met toepassing van het
voormelde besluit uitgevoerde metingen geordend en verspreid?
Hoe kan eenieder die daarin gemteresseerd is, kennis nemen
van die resultaten (meer bepaald in het kader van de ordonnantie
betreffende de toegang tot informatie met betrekking tot het
milieu)?

Question n° 210 de M. Alain Adriaens du 20janvier 1997 (Fr.):

Mesure de la pollution dans les tunnels routiers.

Un arrete du Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale
(22 decembre 1994) precise les mesures a realiser afin d'evaluer
la qualite de 1'air dans les tunnels routiers et ce afin de pouvoir, le
cas echeant, prendre les mesures techniques permettant de limiter
la teneur en polluants.

A ce sujet, le ministre de 1'Environnement peut-il m'apporter
reponse aux questions qui suivent:

— Quels sont les tunnels routiers situes en Region de Bruxelles-
Capitale qui sont concernes par cette reglementation (liste
complete)?

— Quels sont les appareils de mesure en activite dans chacun de
ces tunnels (nombre, type, parametres mesures)?

— De quelle maniere sont recences et diffuses les resultats des
mesures realisees en application de 1'arrete precite? En parti-
culier, comment toute personne interessee peut-elle en pren-
dre connaissance (notamment dans le cadre de 1'ordonnance
relative a la transparence des informations en matiere d'envi-
ronnement)?

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

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

Onbetaalde openbare werken.

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

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

des Travaux publics et du Transport

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

Travaux publics impayes.

La question a ete 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 Keher Karellaan.

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

Question n° 57 de M. Denis Grimberghs du 20 mars 1996 (Fr.):

Travaux avenue Charles-Quint.

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

De Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Go-west

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

Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 998.

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

H'erken in de Troonstraat.

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

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

Travaux rue du Trone.

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

Vraag nr. 66 van de heer Andre Drouart d.d. 13 juni 1996 Question n° 66 de M. Andre Drouart du 13 juin 1996 (Fr.):
(Fr.):

Iiirichting van een gewestelijke weg Maria Groeninckx-De Amenagement d'une voirie regionale Boulevard Maria Groe-
Maylaan. iiinckx-De May.

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

Erbarmelijke staat van het wegdek in de Luxemburgstraat.

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

Question n° 67 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 14 juin 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.):

Eigendommen van het Gewest: Eliwbethpark.

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 etc publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 1001.

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

Staat van het terrein aan de Blestebroekkaai.

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 quai de Biestebroeck.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1155.



1918 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 februari 1997 (nr. 17)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 fevrier 1997 (n° 17)

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

Beroepen iiigesteld tegen handelingen van de Regering van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Recours introdults centre des actes du gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale.

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.):

Borden ter verwelkoming in het Gewest.

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

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

Panneaux rentiers de bienvenue 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.):

Heraanleg van het Stefaniaplein.

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.):

Onderhoiid 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 Vergote.

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.):

Resultaten van het fletsbeleid 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 politique
cycliste.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1159.

Vraag nr. 84 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. 1367.

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

L'inventaire d'amiante exige des employeurs.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1367.
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Vraag nr. 85 van de heer Andre Drouart d.d. 24 September
1996 (Fr.):

Anderlechtse Poon.

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

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

Porte d'Anderlecht.

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

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

Verkeerslichten St. Niklaasinstituut Anderlecht.

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

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

Feiix de signalisation a hauteur du Sint-Niklaasinstituut a
Anderlecht.

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

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

Organlsatle 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
1996 (Fr.):

Reclameborden op de leuningen 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 panneaux sur les balustrades des tunnels.

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

Vraag nr. 89 van de heer Denis Grimberghs d.d. 10 oktober
1996 (Fr.):

Gebruik van de paardenrenbaan 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 I'hippodrome de Bolts fort.

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

Vraag nr. 90 van de heer Denis Grimberghs d.d. 10 oktober
1996 (Fr.):

Parkeerplaats onder het Poelaertplein.

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 etc publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1516.
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Vraag nr. 91 van de heer Alain Adriaens d.d. 10 oktober 1996
(Fr.):

Wegmarkeringen 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.):

Acces cyclable aux gares de Bruxelles.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1516.

Vraag nr. 93 van de heer Denis Grimberghs d.d. 18 oktober
1996 (Fr.):

Overname van de verplichtingen die voortvloeien uit de door
de provincieraad aangenomen verordeningen die betrekking
hebben op aangelegenheden die nu tot de bevoegdheid 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 reglements adoptespar
Ie conseil provincial qui ont fait I'objet d'un transfert de com-
petences a la Region Bruxelloise.

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.):

Aanleg van nieiiwe rotondes in de De Broqnevillelaan, op de
Josephine-Charlottesquare en op het kruispunt Gribaumont-
laan/Ridder Koninglaan (Sint-Lambrechts-Woluwe).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1636.

Question n° 94 de M. Benoit Veldekens du 28 octobre 1996
(Fr.):

Amenagement de nouveaux rands-points avenue de Bro-
queville, an square Josephine-Charlotte et a Gibraumont-Roi
Chevalier (Woluwe-Saint-Lambert).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1636.

Vraag nr. 95 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober 1996
(N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 4).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1637.

Question n° 95 de Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 4).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1637.

Vraag nr. 96 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 4 november
1996 (N.):

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

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

Question n° 96 de Mme Brigitte Grouwels du 4 novembre 1996
(N.):

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

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

Vraag nr. 97 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 8 november
1996 (N.):

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

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

Question n° 97 de Mme Brigitte Grouwels du 8 novembre 1996
(N.):

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1638.
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Vraag nr. 98 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 8
november 1996 (N.):

Werken aaii de de Troozsquare.

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

Question n° 98 de M. Roeland Van Walleghem du 8 novembre
1996 (N.):

Travaux au square De Trooz.

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

Vraag nr. 99 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 8
november 1996 (N.):

Affiliating van de Georges Lombaertsstraat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1639.

Question n° 99 de M. Roeland Van Walleghem du 8 novembre
1996 (N.):

Fermeture de la rue Georges Lombaert.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1639.

Vraag nr. 100 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 14 november
1996 (N.):

Ordonnantie hetreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 15).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1781.

Question n° 100 de Mme Brigitte Grouwels du 14 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administs'ation (arti-
cle 15).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1781.

Vraag nr. 101 van de heer Denis Grimberghs d.d. 4 december
1996 (Fr.):

Toepassing van het samen-werkingsakkoord van 9 maart 1990
tusseit de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de federate
regeiing.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1781.

Question n° 101 de M. Denis Grimberghs du 4 decembre 1996
(Fr.):

Application de I'accord de cooperation du 9 mars 1990 signe
entre Ie gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale et Ie
gouvernement federal.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1781.

Vraag nr. 102 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 9).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1782.

Question n° 102 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 9)

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1782.

Vraag nr. 103 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 6).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1782.

Question n° 103 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 6).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1782.
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Vraag nr. 104 van de heer Guy Vanhengel d.d. 21 november
1996 (N.):

Perspectieven van de Brusselse Regering in verband met het
Wgenaamde «Marconigebouw».

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1783.

Question n° 104 de M. Guy Vanhengel du 21 novembre 1996
(N.):

Perspectives du gouvernement bruxellois pour Ie bailment
de la rue Marconi.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1783.

Vraag nr. 105 van de heer Guy Vanhengel d.d. 5 december
1996 (N.):

Dyiiamiek nummer 10.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1783.

Question n° 105 de M. Guy Vanhengel du 5 decembre 1996
(N.):

Entreprendre numero 10.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1783.

Vraag nr. 106 van mevrouw Evelyne Huytebroeck d.d. 10
januari 1997 (Fr.):

De aanleg van de Troonstraat.

De aanleg van de Troonstraat lijkt het voorbeeld bij uitstek
van het gebrek aan samenhang op sommige bouwplaatsen in
Brussel. Enkele voorbeelden:

— De voorlopige bushalte aan het Biyckaertsplein bevindt zich
op een vooruitgeschoven gedeelte van het trorroir. Ze is 3
meter (!) lang en houdt op voor een grote put, die voor planten
bestemd is. Wanneer de deuren van de bus worden geopend,
bevindt een ervan zich onvermijdelijk voor die put!

— Er is op dit gevaarlijk kmispunt geen enkel verkeerslicht
geplaatst in de richting Troon-Viaduct.

— Het trottoir is op sommige plaatsen verbreed, maar meestal
staan daar wagens geparkeerd, wat de doorgang voor de
voetgangers uiterst moeilijk maakt.

— Bovendien mochten de voetgangers de trottoirs gebruiken nog
voor dat de betegeling was voltooid.

— Aan het Biyckaertsplein zijn de straatlantaams midden op de
trottoirs geplaatst, die zeifs geen 2 meter breed zijn. Waarom
zijn die niet op een uithouder geplaatst zoals dit het geval is
geweest tegenover de nabijgelegen Parnassus?

Mijnheer de minister, u zai het erover eens zijn dat die bouw-
plaats slecht is beheerd. Graag had ik vemomen ofu van zins bent
de problemen op die bouwplaats snel op te lessen en hoe u ervoor
zai zorgen dat dergelijke zaken zich niet meer voordoen?

Question n° 106 de Mine Evelyne Huytebroeck du 10 janvier
1997 (Fr.):

Amenagement de la rue du Trone.

L'amenagement de la rue du Trone semble etre 1'exemple meme
de 1'incoherence qui regente certains chantiers bruxellois. Je citerai
quelques exemples qui illustrent cet etat des choses:

- L'arret de bus provisoire situe a la place Biyckaert a ete installe
sur une oreille de trottoir sur une longueur de 3 metres (!)
prolonges par un large trou qui s'avere etre une fosse de planta-
tions. L'une des portes du bus s'ouvre done immanquablement
face a ce trou!

- Ce carrefour dangereux ne beneficie d'aucun feu de signalisa-
tion dans Ie sens Trone-Viaduc.

- Des excroissances de trottoirs ont ete realisees mais des voitures
y sont la plupart du temps garees, ce qui rend Ie cheminement
des pietons particulierement difficile.

- De plus, les trottoirs ont ete ouverts aux pietons bien avant que
Ie dallage ait ete acheve.

- Sur les trottoirs proches de la place Biyckaert, les reverberes
ont ete installes au milieu des trottoirs qui ne font pas deux
metres de large. Pourquoi n'ont-ils pas ete installes en console
comme cela a ete fait face au Pamasse proche de la?

Vous conviendrez, M, Ie ministre que ce chantier semble avoir
ete mal gere. Taimerais savoir si pour ce chantier, vous comptez
rapidement resoudre les problemes et pour les chantiers futurs
comment vous ferez en sorte que de tels dysfonctionnements ne se
reproduisent plus?

Vraag nr. 107 van de heer Jacques Pivin d.d. 20 januari 1997
(Fr.):

De voofwaarschuwingstekens in de tunnels van de kleine ring.

Aan de ingang van de tunnel aan de Naamse Poort is een
electronisch bord geplaatst om de weggebruikers ervoor te
waarschuwen dat het Ter Kameren Bos gesloten is.

Question n° 107 de M. Jacques Pivin du 20 janvier 1997 (Fr.):

Presignalisation dans les tunnels de la petite ceinture.

La tremie du tunnel situe sous la Porte de namur est equipee
d'un panneau electronique avertissant les usagers de la fermeture
du Bois de la Cambre.
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Die voorwaarschuwing is zeer doeltreffend: zij biedt de automo-
bilisten die zich naar Ukkel wensen te begeven de mogelijkheid
niet naar de Hallepoort te rijden en dan via de Waterloosesteenweg
terug op de Louizalaan te komen. Die uitrusting zou ook op andere
plaatsen kunnen worden gebmikt.

Ik denk meer bepaald aan de ingang van de Leopold II-tunnel
voor de automobilisten die via de Mettewielaan van Anderlecht
komen. Het verkeer in die tunnel zit dikwijis vast en de tunnel
wordt soms zeifs gesloten, wat aanleiding geeft tot ongelofelijke
maneuvers van voertuigen (rechtsomkeermaken ofachteruitrijden)
in de tunnelingang voor de basiliek. Dit soort incidenten wordt
immers slechts door een enkel verkeerslicht, dat door het Gewest
wordt bediend en dat slechts zichtbaar is wanneer men reeds de
tunnel binnenrijdt, aangegeven. Een verkeersbord voor de Baste-
nakenplaats zou de automobilisten de mogelijkheid bieden tijdig
een altematieve reisroute te kiezen.

Ook in geval van stilstaand verkeer als gevolg van een ongeval
zou het nuttig zijn in de tunnels zeif door middel van berichten
kenbaar te maken dat het raadzaam is die te verlaten (in de mate
van het mogelijke).

De plaatsing van die borden zou geen technische problemen
met zich mogen brengen aangezien het beheer van de verkeers-
lichten in de tunnels gebeurt vanaf een centrale controlekamer.

Zou de heer minister mij kunnen zeggen of zijn diensten van
zins zijn op de kleine ring electronische borden voor informatie of
voorwaarschuwing te plaatsen?

Cette presignalisation est tres efficace: elle permet aux automo-
bilistes desireux de se rendre vers Uccle de ne pas se retrouver
Porte de Hal et de bifurquer vers Ie Boulevard de Waterloo pour
reprendre 1'Avenue Louise. Ce systeme meriterait d'etre utilise a
d'autres endroits.

Je pense notamment a 1'acces au tunnel Leopold II pour les
automobilistes venant d'Anderlecht par Ie Boulevard Mettewie. II
arrive frequemment que Ie tunnel soit bouche, ou meme parfois
interdit a la circulation avec pour consequence d'invraisemblables
gymkhanas de voitures (demi-tour ou marche arriere) dans la tremie
d'acces situee devant la Basilique. En effet, seui un feu rouge -
actionne par la Region - signale ce genre d'incident mais il n'est
visible qu'au moment oil on manoeuvre pour penetrer dans Ie tun-
nel. Un panneau place avant la Place de Bastogne permettrait aux
automobilistes de se choisir a temps un itineraire altematif.

De meme, en cas de blocage de la circulation suite a un acci-
dent, il serait interessant de faire apparaitre dans les tunnels memes
des messages conseillant de les evacuer (dans la mesure du possi-
ble).

La gestion de la signalisation dans les runnels se faisant au
depart d'une cellule centrale de gestionnaires, cette installation ne
devrait pas poser de problemes techniques insurmontables.

Monsieur Ie ministre pourrait-il me dire si ses services ont
1'intention d'installer des panneaux electroniques d'information ou
de presignalisation sur la petite ceinture?

Vraag nr. 108 van mevrouw Evelyne Huytebroeck d.d. 20
januari 1997 (Fr.):

Het Marconigebouw in Vorst.

Mijnheer de minister, ik veroorloofmij u opnieuw een vraag te
stellen over "La magneto beige", een art-decogebouw aan de Mar-
conistraat te vorst dat eigendom is van het Gewest.

In de begroting van het Gewest is immers de verkoop van dit
gebouw verrekend. In uw antwoord op mijn vorige schriftelijke
vraag in dit verband staat echter te lezen dat dit gebouw zou worden
gebruikt door kustenaarsateliers en groepen van muzikanten.
Anderzijds heeft de heer Picque, als minister belast met monu-
menten en landschappen, mij medegedeeld dat dit gebouw een
architecturale waarde heeft en dat het binnenkort op de bewaarlijst
zou kunnen worden geplaatst.

Mijnheer de minister, graag had ik een antwoord op de volgende
vragen:

— Is er reeds een koper voor het gebouw, dat in 1997 zou worden
verkocht, en hoeveel zou die verkoop opbrengen?

- Zijn er geschreven overeenkomsten met de verschillende
artiesten die, zoals u zegt, gedeelten van het gebouw precario
voor culturele doeleinden gebruiken en met het voedingsmid-
delenbedrijf dat in het gebouw gevestigd is? Waarin voorziet
die overeenkomst (inachtneming van de lokalen, huur, ...) en
hoeveel brengt die verhuring op?

Question n° 108 de Mme Evelyne Huytebroeck du 20 janvier
1997 (Fr.):

Immeuble Marconi a Forest.

Je me permets, Monsieur Ie ministre, de vous reposer une ques-
tion concemant «La Magneto belge», batiment Art Deco situe rue
Marconi a Forest et qui appartient a la Region.

Le budget de notre Region prevoit en effet la vente de cet
immeuble. Or, il serait, d'apres votre reponse a ma question ecrite
precedente sur le sujet, occupe par des ateliers d'artistes et groupes
de musiciens. D'autre part. Monsieur Picque, en tant que ministre
responsable des Monuments et Sites, me dit quant a lui que ce
batiment, ayant une valeur architecturale pourrait bientot etre
inscrit sur la liste de sauvegarde.

J'aimerais savoir. Monsieur le ministre:

puisque la vente du batiment est prevue en 1997, si un acheteur
est deja en vue et quelle serait la recette de cette vente;

si, comme vous le dites, des parties de 1'immeuble sont occupees
a litre precaire pour une vocation culturelle s'il y a des conven-
tions ecrites avec les differents artistes et avec 1'entreprise
alimentaire presente sur les lieux. Ce que comprend cette con-
vention (respect des lieux, bail,...) et quelle est la recette de
ces locations?
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Heeft u contact met de heer Picque in verband met de archi-
tecturale waarde van het gebouw en de plaatsing ervan op de
bewaarlijst?

si vous avez des contacts avec Monsieur Picque concemant la
valeur architecturale de 1'immeuble et son inscription sur une
liste de sauvegarde.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Economie, Financien, Begroting,

Energie en Externe Betrekkingen en
aan de Minister belast met Openbaar Ambt,

Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk
Onderzoek, Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 26 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 16 april
1996 (N.):

Uitgave van 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 1'Incendie et

de 1'Aide medicale urgente

Question n° 26 de M. Dominiek Lootens-Stael du 16 avril 1996
(N.):

Edition de llvres et de brochures.

La question a ete publics dans Ie Bulletin n° 10, p. 870.

Vraag nr. 28 van de heer Serge de Patoul d.d. 25 april 1996
(Fr.):

Het door de minister gefinancierd niet-economisch 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 economique financee par Ie
ministre.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 10, p. 870.

Vraag nr. 45 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober 1996
(N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 4).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1640.

Question n° 45 de Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de ['administration (arti-
cle 4).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1640.

Vraag nr. 46 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 4 november
1996 (N.):

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1640.

Question n° 46 de Mme Brigitte Grouwels du 4 novembre 1996
(N.):

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1640.
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Vraag nr. 47 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 8 november
1996 (N.):

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1640.

Question n° 47 de Mme Brigitte Grouwels du 8 novembre 1996
(N.):

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1640.

Vraag nr. 48 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 14 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 15).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1785.

Question n° 48 de Mme Brigitte Grouwels du 14 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de ['administration (arti-
cle 15).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1785.

Vraag nr. 49 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 9).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1785.

Question n° 49 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de {'administration (arti-
cle 9)

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1785.

Vraag nr. 50 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 6).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1785.

Question n° 50 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 6).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1785.

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 96 van de heer Denis Grimberghs d.d. 24 September
1996 (Fr.):

Reglement betreffende de toekenning van bijkomende
leningen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1519.

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n° 96 de M. Denis Grimberghs du 24 septembre 1996
(Fr.):

Reglement du Conseil provincial relatif a I'octroi de prets
complementaires.

La question a ete 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 soclale woningen die de Molenbeekse
Woningmaatschappij 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 sociaux que Ie Logement molenbeekois
projette d'acheter.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1519.
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Vraag nr. 100 van de heer Philippe Dcbry d.d. 10 oktober 1996
(Fr.):

Het voornemen oin aan 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.):

ProJet d'achat de logements sociaux an bid Leopold I I .

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1520.

Vraag nr. 105 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 4
november 1996 (N.):

Wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1642.

Question n° 105 de M. Dominiek Lootens-Stael du 4 novembre
1996 (N.):

Listes d'attente dans les societes de logement social.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1642.

Vraag nr. 113 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 26
november 1996 (N.);

Aanwezigheid van bepaalde bevolkingsgroepen in bepaalde
huisvestingsmaatschappijen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1787.

Question n° 113 de M. Dominiek Lootens-Stael du 26 novembre
1996 (N.):

Presence de certaines populations dans certaines societes de
logements.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1787.

Vraag nr. 114 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 26
november 1996 (N.):

Overtredingen door de sociale huisvestingsmaatschappijen
van de reglementering intake sociale huisvesting.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1788.

Question n° 114 de M. Dominiek Lootens-Stael du 26 novembre
1996 (N.):

Infractions, par les societes immobilieres de service public,
an reglement en matiere de logement social.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1788.

Vraag nr. 115 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 26
november 1996 (N.):

Jnventaris van de sociale woningen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1788.

Question n° 115 de M. Dominiek Lootens-Stael du 26 novembre
1996 (N.):

Inventaire des logements sociaux.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1788.

Vraag nr. 116 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 28
november 1996 (N.):

Talrijke onregelmatigheden in het gebouwencomplex van
Sorelo gelegen in de S'mt-Jowfstraat te Evere.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1788.

Question n° 116 de M. Dominiek Lootens-Stael du 28 novembre
1996 (N.):

Nombreuses irregularites dans les immeubles a appartements
de la societe Sorelo situes rue Saint-Joseph a Evere.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1788.
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Vraag nr. 117 van de heer Marc Cools d.d. 20 januari 1997
(Fr.):

*
Het stopzetten van de subsidiering van de seniorentaxi's door

het Gewest.

Question n° 117 de M. Marc Cools du 20 janvier 1997 (Fr.):

Arret de la subsidiation par la Region des Taxis Seniors.

Op uw initiatief is in verschillende Brusselse gemeenten ten
behoeve van de senioren cen taxidienst tegen verminderde prijs
opgericht.

Dankzij die dienst kunnen de 60-plussers en de mindervaliden
op een comfortabele en veilige wijze en tegen een zeer interessante
verminderde prijs (20 % korting of meer, afhankelijk van de rit)
een taxi nemen.

Is hetjuist, mijnheerde minister, datuw diensten beslist hebben
de subsidiering van dit initiatief door het Gewest stop te zetten?
Zo ja, waarom?

A votre initiative, un service de taxi a prix reduit reserve aux
seniors a etc cree dans plusieurs communes bruxelloises.

Ce service pen-net aux plus de 60 ans et aux moins valides de
beneficier d'un service de taxi de qualite synonyme de contort et
de securite a un prix reduit tres interessant (20% de remise et
plus selon la course).

Est-il exact. Monsieur Ie ministre, que vos services ont pris la
decision d'arreter la subsidiation de cette initiative par la Region
et dans 1'affirmative pourquoi?
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II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie

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

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

De DAC-belrekkingen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 5, biz. 305.

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° 64 de M. 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.):

Gebruik van de titel "kablnetschef en hijwndere bewldiging
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 mars 1996
(Fr.):

Usage des litres de «chefde cabinet» et remuneration speciale
y afferente, 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.):

Evolutie van het personeel dat tewerkgesteld is in het kader
van de programma 's voor de geleidelijke verdwijning van de
werkloosheid.

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 occupe dans Ie cadre des programmes
de resorption du chomage.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 10, p. 875.

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

Verplichting voor de Brusselse gemeenten om de taalaan-
horigheid van him inwoners mee te delen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1790.

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

Obligation imposee aux communes bruxelloises de conimii-
niquer Ie role linguistique de lews adminlstres.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1790.
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Vraag nr. 307 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 4 december
1996 (N.):

Opdrachten van lokaal belong.

Vrij regelmatig beslissen gemeenteraden taken of Opdrachten
van lokaal belang toe te vertrouwen aan private rechtspersonen,
georganiseerd in de juridische vorm van v.z.w.'s.

Terzake graag, per gemeente, de lijst van dergelijke vereni-
gingen die met name de volgende kenmerken vertonen:

a) beslissingsorganen samengesteld uit een meerderheid van leden
die deel uitmaken van de gemeenteraad, of uit een meerderheid
van leden die rechtstreeks zijn aangeduid door leden van de
gemeenteraad;

b) over fmanciele middelen beschikken die, blijkens hun begro-
tingen of rekeningen, voor meer dan de helft ten laste vallen
van de gemeentebegroting.

Aittfvoord: Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat de
bedoelde lijsten opgevraagd werden bij de gemeenten.

Van zodra deze gegevens in mijn bezit zijn, zullen zij U ter
beschikking gesteld worden.

Question n° 307 de Mme Brigitte Grouwels du 4 decembre
1996 (N.):

Missions d'interet local.

Les conseils communaux decident assez regulierement de
confier des taches ou des missions d'interet local a des personnes
morales de droit prive organisees sous la formejuridique d'a.s.b.l.

Je souhaiterais obtenir pour chaque commune la liste des asso-
ciations de ce type qui presentent les caracteristiques suivantes:

a) leurs organes de decision sont composes d'une majorite de
membres siegeant au conseil communal ou d'une majorite de
membres designes directement par les membres du conseil com-
munal;

b) elles disposent de moyens financiers qui, au vu de leur budget
ou de leurs comptes, sont pour plus de moitie a charge du budget
communal.

Reponse: J'ai 1'honneur d'mformer 1'honorable membre que les
listes en question ont ete demandees aux communes.

Ces donnees vous seront communiquees, des qu'elles seront en
ma possession.

Vraag nr. 312 van de heer Stephane de Lobkovvicz d.d. 21
november 1996 (Fr.):

Verzekerliigsmaatschappij die de lisico 's dekt voor de diensten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1791.

Question n° 312 de M. Stephane de Lobkowicz du 21 novembre
1996 (Fr.):

Compagnies ({'assurances couvrant les risques rencontres
par les services de la Region de Bruxelles-Capitale.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1791.

Vraag nr. 315 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 13 december
1996 (N.):

Gemeentelljke v.z.w.'s.

Op biz. 69 van het regeerakkoord (Hoofdstuk «De betrekkingen
tussen Gewest en Gemeenten» — punt 8 - Overige maatregelen —
2de streepje) duikt de notie «gemeentelijke v.z.w.'s» op.

1. Weike zijn de wezenskenmerken van de v.z.w.'s die in het
regeerakkoord als «gemeentelijk» worden gekwalificeerd?

2. Gelieve, per gemeente, de lijst mee te delen van de zo gedefi-
nieerde «gemeentelijke v.z.w.'s».

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid te verwijzen naar het
antwoord dat gegeven werd op haar schriftelijke vraag nr. 307.

Question n° 315 de Mme Brigitte Grouwels du 13 decembre
1996 (N.):

A.s.b.1. communales.

A la page 69 de 1'accord de gouvemement (Chapitre «Les rela-
tions entre la Region et les communes» - point 8 - Autres mesures
- 2e tiret), on trouve la notion d'«a.s.b.l. communales».

1. Quelles sont les caracteristiques des a.s.b.l.'s qualifiees de «com-
munales» dans 1'accord de gouvemement?

2. Veuillez me communiquer pour chaque commune la liste de
ces «a.s.b.l.» qualifiees de «communales»?

Reponse: J'ai 1'honneur de renvoyer 1'honorable membre a la
reponse donnee a sa question n° 307.
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Vraag nr. 316 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 26
november 1996 (N.):

Toezicht van de voogdij-overheid — RWD Molenbeek.

Kan de heer minister mij laten weten:

— weike uitgave het stadsbestuur maakt ter organisatie en onder-
steuning van de activiteiten van RWDM op haar temtorium?

— weike inkomsten het stadsbestuur heeft tengevolge van fiscale
heffingen of andere gemeentelijke reglementeringen door de
aanwezigheid van deze club op haar territorium?

— kan de heer minister mij laten weten ofbij wijze van ambtelijke
ofjuridische maatregelen de tussenkomst van de gemeentelijke
overheid voor een professionele voetbalactiviteit is geregeld?

Anhvoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de
administratie nog niet beschikt over alle inlichtingen, nodig voor
een volledig antwoord op de gestelde vraag. Zodra wij over die
gegevens beschikken, zai het geachte lid de gevraagde informatie
worden meegedeeld.

Question n° 316 de M. Walter Vandenbossche du 26 novembre
1996 (N.):

Controle de I'autorite de tutelle - RUT) Molenbeek.

Le ministre peut-il me dire:

- quelles depenses 1'administration communale consent-elle pour
organiser et soutenir les activites du RWDM sur son territoire?

- quelles recettes la presence de ce club sur son territoire genere-
t-elle au profit de la commune par le biais de prelevements
fiscaux ou d'autres reglementations communales?

- le ministre peut-il me dire si des mesures admini strati ves ou
juridiques regissent 1'intervention du pouvoir communal en
faveur d'une activite footballistique professionnelle?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
quo 1'administration ne dispose pas encore de tous les
renseignements necessaires pour repondre de maniere complete a
la question posee. Des que nous disposerons de ces donnees,
1'honorable membre se verra communiquer les informations
demandees.

Vraag nr. 324 van de heer Andre Drouart d.d. 5 december
1996 (Fr.):

Intercoinmunales — aantal tewerkgestelde persoiien.

Er zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20 intercom-
munales die geheel of gedeeltelijk onder het toezicht van de
gewestregering vallen.

Kan de heer minister-voorzitter mij mededelen hoeveel perso-
nen in die intercommunales zijn tewerkgesteld? Kan hij mij tevens
zeggen hoe die personen in dienst zijn genomen? Heeft hij voor
die aanwerving een examen en/of een vergelijkend examen opge-
legd?Zoja,welk?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat
momenteel al de gevraagde gegevens verzameld worden.

Er zai op de vraag van het geacht lid geantwoord worden van
zodra al de gegevens verwerkt zijn.

Question n° 324 de M. Andre Drouart du 5 decembre 1996
(Fr.):

Intercommunales — emplois.

Notre Region de Bruxelles-Capitale comporte 20 intercom-
munales sur lesquelles le gouvemement regional a la tutelle en
tout ou en partie.

Monsieur le ministre-president pourrait-il me preciser le nombre
de personnes employees dans le cadre de celles-ci? Pourrait-il
egalement m'informer du mode d'engagement de ces personnes?
Le ministre-president a-t-il impose un examen et/ou un concours
pour ce faire? Dans 1'affirmative lequel?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
qu'il est actuellement precede a la collecte de toutes les donnees
demandees.

II sera repondu a la question de 1'honorable membre aussitot
que 1'ensemble des donnees auront ete traitees.

Vraag nr. 340 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 20 januari
1997 (Fr.):

De provinciale verordenlngen die nog van kracht zijn.

Krachtens artikel 8 van de wet van 11 juli 1994 wordt in de
provinciewet van 30 april 1836 een artikel \Wnovies ingevoegd,
luidend: "De reglementen en verordeningen die op 31 december
1994 in de provincie Brabant van kracht zijn, blijven in de provin-
cies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant en in het administratief
arrondissement Brussel-Hoofdstad van kracht tot ze door de
bevoegde overheden gewijzigd ofopgeheven worden.".

Question n° 340 de M. Bernard Clerfayt du 20 janvier 1997
(Fr.):

Reglements provinciaux encore en vigueur.

L'article 8 de la loi du 11 juillet 1994 modifiant la loi provinciale
par 1'insertion de 1'article 140novies prevoit que «les reglements
et ordonnances en vigueur au 31 decembre dans la province de
Brabant restent en vigueur dans les provinces de Brabant wallon,
de Brabant flamand et dans 1'arrondissementde Bruxelles-Capitale
jusqu'a leur modification ou leur abrogation par les autorites
competentes».
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Kan de minister-voorzitter:

1. mij de lijst en de administratieve referenties bezorgen van de
gewezen provinciale reglementen en verordeningen die op 31
december 1994 van kracht waren en nu tot de bevoegdheid van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren?

2. mij zeggen weike van die reglementen en verordeningen zijn
gewijzigd?

Antwoord: Ten einde het achtbare lid zo duidelijk mogelijk te
kunnen antwoorden, hebben wij onze administratie om bijkomende
inlichtingen gevraagd.

Van zodra deze inlichtingen in ons bezit zijn, zullen wij niet
nalaten U het antwoord op de vraag te laten geworden.

Monsieur Ie ministre-president peut-il:

1. me donner la liste et les references administratives des regle-
ments et ordonnances, anciennement provinciaux en vigueur
au 31 decembre 1994, qui relevent des competences de la
Region bruxelloise?

2. m'indiquer lesquels de ces reglements et ordonnances ont etc
modifies jusqu'a present?

Reponse: Afin de pouvoir foumir a 1'honorable membre une
reponse la plus eclairee possible, nous avons interroge notre ad-
ministration en vue d'obtenir des informations complementaires.

Des que ces renseignements seront en notre possession, nous
ne manquerons pas de vous transmettre la reponse a la question.

Minister belast met Economie,
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 opslaan van
de docuinentatie.

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 n0 59 de M. Stephane de Lobkowicz du 24 avril 1996
(Fr.):

Exposition universelle de Seville — Transport et entreposage
de documentation pour {'exposition.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 10, p. 875.

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

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1793.

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

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

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1793.

Vraag nr. 117 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 14 november
1996 (N.):

Ordonnaittie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 15).

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1793.

Question n° 117 de Mme Brigitte Grouwels du 14 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 15).

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1793.
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Vraag nr. 120 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 9).

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1793.

Question n° 120 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 9)

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1793.

Vraag nr. 121 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie hetreffende de openbaarheid van bestuur (ard-
kel 6).

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1794.

Question n° 121 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 6).

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1794.

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 gerechtszaak tegen enkele
kablnetsmedewerkers van 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 plusieiirs colla-
borateurs de cabinet d'un anclen ministre des Travaux publics.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie
Bulletinn° 13, p. 1342.

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 91 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 9).

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1795.

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° 120 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 9)

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1795.
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Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 86 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 16 juli
1996 (N.):

Sociale woningeit in het Brussels Hoofdstedelljk Gewest.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1796.

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n° 86 de M. Walter Vandenbossche du 16 juillet 1996
(N.):

Logements sociaux dans la Region de Bruxelles-Capitale.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1796.

Vraag nr. 103 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober
1996 (N.):

Ordoitnantle betreffeiide de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 4).

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1797.

Question n° 103 de Mine Brigitte Grouwels du 30 octobre 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 4).

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1797.

Vraag nr. 104 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 4 november
1996 (N.):

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1798.

Question n° 104 de Mme Brigitte Grouwels du 4 novembre
1996 (N.):

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

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1798.

Vraag nr. 106 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 8 november
1996 (N.):

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1798.

Question n° 106 de Mme Brigitte Grouwels du 8 novembre
1996 (N.):

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

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1798.

Vraag nr. 109 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 14 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 15).

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1799.

Question n° 109 de Mme Brigitte Grouwels du 14 novembre
1996 (N.):

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

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1799.
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Vraag nr. 110 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 9).

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1799.

Question n° 110 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de {'administration (arti-
cle 9)

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1799.

Vraag nr. Ill van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel 6).

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1799.

Question n° 111 de Mme Brigitte Grouwels du 21 novembre
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (arti-
cle 6).

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1799.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 februari 1997 (nr. 17)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 fevrier 1997 (n° 17)

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

1935

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

De Europese vrijwilllgersdienst.

De Europese commissie heeft op 10 juli de eerste reeks pro-
jecten goedgekeurd die ongeveer 200 jongeren vanaf augustus de
kans gegeven hebben in andere landen van de Europese Unie taken
van algemeen belang uit te voeren: sociale bijstand, culturele ani-
matie, bescherming van het leefmilieu of van het erfgoed. Dit initia-
tief is de voorbode van het project voor een Europese vrijwil-
ligersdienst onder de bescherming van Edith Cresson, commissaris
belast met onderzoek, opvoeding, opieiding enjeugd. Na de begin-
fase zai het project ontwikkeld worden tot een meerjarenpro-
gramrna, dat zich jaarlijks tot tienduizenden Europese jongeren
richt.

Om die vrijwilligersdienst te helpen ontwikkelen, heeft de com-
missie een aantal personaliteiten bijeengebracht onder het voor-
zitterschap van Hans Koschnik, oud-burgemeester van Bremen en
voorheen belast met het bestuur van de stad Mostar in Bosnie-
Herzegovina. Die groep telt leden van het Europese Parlement,
vertegenwoordigers van lokale overheden, gemteresseerde bedrij-
ven en jongerenorganisaties...

Hoe denkt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering informatie
te doen terechtkomen bij de mensen of instellingen die interesse
zouden kunnen hebben voor deze vrijwilligersdienst, omdat ze
jonge vrijwilligers kunnen aanbieden ofnodig hebben?

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

Participation de la Region bruxelloise an sei-vice volontaire
europeen.

La Commission europeenne a approuve, Ie 10 juillet dernier,
la premiere serie de projets qui ont permis a environ 200 jeunes
de partir des Ie mois d'aout dans un autre pays de 1'Union euro-
peenne pour y effectuer des taches d'interet general: aide sociale,
animation culturelle, protection de 1'environnement ou preservation
du patrimoine. Cette action annonce Ie lancement du projet de
service volontaire europeen, sous la houlette de Edith Cresson,
commissaire en charge de la recherche, 1'education, la formation
et la jeunesse. Ce projet, une fois passee la phase initiale, se
developpera selon un programme pluriannuel visant, cette fois,
un public de plusieurs dizaines de milliers de jeunes Europeens
par an.

Pour 1'assister dans Ie developpement de ce service volontaire,
la Commission a mis sur pied un groupe de personnalites preside
par Hans Koschnik, ancien maire de Breme et ex-administrateur
de la ville de Mostar en Bosnie-Herzegovine. Ce groupe compte
des membres du Parlement europeen, des representants d'autorites
locales, d'entreprises interessees ou d'organisations de jeunesse...

Quelle forme de relais de cette information Ie gouvemement
de la Region de Bruxelles-Capitale envisage-t-il de mettre en ceuvre
pour sensibiliser divers acteurs ou institutions susceptibles d'etre
interesses par ce service volontaire, que ce soit a titre d'ofrre ou
de demande de jeunes benevoles?
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Antwoord: Als antwoord aan het geachte lid wens ik het volgen-
de mede te delen:

De Europese vrijwillige dienst wordt nu "Jonge Burgers voor
Europa" genoemd. Het gaat om een model-project dat in de loop
van 1996 op initiatief van Commissaris Edith Cresson door de
Europese Commissie opgestart werd, in casu door het Directoraat-
Generaal XXII Onderwijs, Opieiding en Jeugdwerk.

Het programma dat door de Europese instanties werd aange-
nomen loopt van 1 januari 1998 tot 31 december 2002.

Met dit programma wil men, met gelijke kansen voor vrouwen
en mannen, een grotere mobiliteit en een actiever burgerschap
bevorderen bij jonge Europeanen. Men wil hun actieve bijdrage
aan het opbouwen van Europa en aan de samenwerking tussen de
Europese Unie en derde landen stimuleren door hen te laten deel-
nemen aan transnationale activiteiten van collectief nut.

Om dit programma te beheren doet de Europese Commissie,
zoals bij het programma "Jeugd voor Europa", beroep op de voor
hetjeugdbeleid bevoegde nationale overheden. In ons land, en in
dit geval, zijn dit de Gemeenschappen.

Dat neemt niet weg dat meerdere doelstellingen van het pro-
gramma "Jonge Burgers voor Europa" nauw aansluiten bij beleids-
gebieden die onder de bevoegheid van Brusselse gewestelijke
overheden vallen. Ik denk hierbij aan onze programma's voor socio-
professionele inschakeling, voorvorming en beroepsopleiding, voor
integratie en samenleven, die hetzij op initiatief van de Gewest-
regering, hetzij door de Gemeenschapscommissies opgestart
werden.

Dat betekent dat — en ik heb dit al meermaals gesteld - de
efficiente uitvoering van een dergelijk initiatief op goede samen-
werking moet steunen. Voor de uitvoering van dit programma
moeten de bevoegde diensten van de Europese Commissie, van
de Gemeenschappen en van ons Gewest dus nauw kunnen samen-
werken. In die zin werd er door mij een schrijven gericht aan
Mevrouw Edith Cresson, Europees Commissaris bevoegd voor
Onderzoek, Onderwijs, Vorming en Jeugd, om mijn grote belang-
stelling voor dit project te laten blijken en om de noodzaak van
overleg tussen al de betrokken overheden te bepleiten.

Door dit programma wordt het belang van samenwerking op
het lokale vlak sterk benadrukt. Dit is, zoals U wel weet, eveneens
een krachtlijn in de meeste gewestelijke programma's die steunen
op partnerschap tussen de overheid, het verenigingsleven en de
bedrijfswereld. Ik denk hierbij aan de acties voor socio-profes-
sionele inschakeling en eveneens aan de wijkontwikkelingscontrac-
ten en aan de veiligheids- en samenlevingscontracten,...

Ten slotte kan ik nog mededelen dat er nu reeds informatie-
bijeenkomsten doorgaan op initiatief van de Franse Gemeenschap
en ingericht door het BIJ (Bureau International Jeunesse), een
dienst van het Commissariaat-Generaal voor Internationale
Betrekkingen en het Directoraat-Generaal Cultuur van de Franse
Gemeenschap.

Ik zai er op toezien dat er voor de uitvoering van dit programma
in het Brussels Gewest gesteund wordt op overleg tussen al de
betrokken instanties, zowel van de Gemeenschappen als van de
Gewesten.

Reponse: En reponse a 1'honorable membre.je desire apporter
les precisions suivantes:

Le service volontaire europeen qui s'appelle desormais "Jeunes
citoyens pour 1'Europe" est une action pilote lancee cette annee
par la Commission europeenne a 1'initiative de Madame la Com-
missaire E. Cresson. Cette action pilote releve de la Direction
Generate XXII, Education, Formation et Jeunesse.

Le programme adopte par les instances europeennes conceme
laperiode du l^janvier 1998 au 31 decembre 2002.

Ce programme est destine, dans le respect de 1'egalite des
chances entre les hommes et femmes, a stimuler la mobilite des
jeunes europeens dans le cadre d'une citoyennete active, a favoriser
leur contribution active au service de la construction europeenne
et a la cooperation entre 1'Union europeenne et les pays tiers a
travers leur participation a des activites transnationales d'utilite
collective.

Pour gerer ces projets, la Commission europeenne s'appuie
comme pour "Jeunesse pour 1'Europe" sur les autorites compe-
tentes en matiere de politique de Jeunesse. En 1'occurrence ce
sont les Communautes qui sont concemees dans notre pays.

Neanmoins en bien des aspects, les objectifs donnes au pro-
gramme "Jeunes citoyens de 1'Europe" interessent particulierement
des volets de la politique menee par les Autorites regionales bruxel-
loises;j'evoque les programmes d'insertion socio-professionnelle,
de formation, d'integration et de cohabitation que ces initiatives
soient prises par le Gouvemement regional ou les Commissions
communautaires.

Aussi, comme je 1'ai deja explicite, il me parait que 1'efficacite
de pareille initiative repose sur la cooperation entre, en 1'occur-
rence, pour ce programme: 1'Europe, les Communautes et la
Region. C'est bien dans cet esprit que j'ai ecrit a Madame E.
Cresson Commissaire europeenne en charge de la Recherche,
1'Education, la Formation et la Jeunesse pour lui temoigner tout
mon interet pour ce projet et pour preconiser une concertation
entre toutes les Autorites concemees en Region bruxelloise.

Par ailleurs, ce programme met en evidence 1 'opportunity d'une
cooperation a 1'echelon local. Comme vous le savez, c'est egale-
ment un axe de la plupart des programmes regionaux fondes sur
le partenariat entre les pouvoirs publics, le tissus associatif et le
monde de 1'entreprise. Je pense aux programmes d'insertion socio-
professionnelle et egalement aux contrats de quartier, de securite
et de societe,...

En conclusion, je vous preciserai qu'actuellement, des seances
d'information sont en cours notamment a 1'initiative de la Com-
munaute francaise par 1'intermediaire du BIJ (Bureau International
Jeunesse) service dependant du Commissariat general aux rela-
tions intemationales et de la Direction generate de la Culture de
la Communaute francaise.

Je veillerai a ce qu'en Region bruxelloise ce programme re-
pose sur une concertation entre les instances concemees, qu'elles
relevent des Communautes ou de la Region.
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Vraag nr. 273 van de heer Denis Grimberghs d.d. 10 oktober
1996 (Fr,):

Overeenkomst IBF.

Ik heb de minister destijds vragen gesteld over de verlenging
van de overeenkomsten betreffende het interdepartementaal begro-
tingsfonds voor tewerkstelling. Er werd een voorlopige opiossing
voor zes maanden gevonden. Tijdens de vergadering van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Raad van 21 juni jongstleden heeft de mi-
nister meegedeeld dat er vanafjanuari 1997 met de Franse
Gemeenschap en met het Waalse Gewest over een driejarenakkoord
zai worden onderhandeld.

De sector van de kinderopvang wacht op een opiossing en voor
de tweede keer ditjaar heeft het personeel in die sector een conser-
vatoire opzegging ontvangen. Kan de minister me meedelen weike
maatregelen hij getroffen heeft opdat elk betrokken orgaan op de
hoogte zou worden gehouden van de voortgang van het dossier?
Kan hij me hoe dan ook bevestigen dat het aantal gesubsidieerde
banen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onveranderd zai
blijven zeifs als de lasten tussen het Waalse Gewest en het Brus-
sels Gewest anders zouden worden verdeeld?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

Zoals ik altijd al zei, heb ik de overeenkomsten met de Franse
Gemeenschap doen vernieuwen, waardoor de werkzekerheid
gewaarborgd wordt voor de 270 IBF-arbeidsplaatsen die werkelijk
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd.

Deze 270 arbeidsplaatsen zijn verdeeld over de volgende zes
sectoren: kinderzorg, permanente vorming, jongerencentra, regio-
nale televisie en productieateliers.

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

Convention FBI.

J'avais deja interroge Ie ministre en son temps sur la prolonga-
tion des conventions relatives au Fonds Budgetaire Interdeparte-
mental pour 1'emploi. Une solution provisoire a pu etre trouvee
pour 6 mois et Ie ministre, lors de la seance du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale du 21 juin dernier, avail annonce
que, des janvier 1997, un accord triennal sera a negocier avec la
Communaute francaise et la Region wallonne.

Le secteur de la petite enfance est en attente d'une solution et
pour la deuxieme fois cette annee, le personnel de ce secteur a
recu un preavis conservatoire. Le ministre peut-il m'informer des
dispositions qu'il a prises pour assurer 1'information de chacun
des organismes concernes par 1'evolution de ce dossier? Plus
precisement, le ministre peut-il indiquer s'il confirme qu'en tout
etat de cause le nombre d'emplois subsidies restera identique dans
la Region de Bruxelles-Capitale meme si la charge assumee tant
par la Region wallonne et la Region bruxelloise sera eventuelle-
ment repartie differemment?

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

Comme je 1'ai toujours dit, j'ai fait en sorte de renouveler les
conventions avec la Communaute francaise, ce qui permet de garan-
tir la stabilite d'emploi pour les 270 postes FBIE implantes et
reellement prestes en Region bruxelloise.

Ces 270 postes sont repartis selon les six secteurs suivants:
petite enfance, education permanente, organisations de jeunesse,
centres de jeunes, televisions communautaires et ateliers de pro-
duction.

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

IBF W-o vereenkomst.

Mijnheer de minister, in juni 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 ander 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 hemieuwen van de IBFW-overeenkomst op 1 januari
1997.

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

Convention FBI.

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

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
oiuvrant dans le 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 1"'janvier 1997.
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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, waarom wordt er
in dat dossier geen vooruitgang geboekt?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

De informatie als zou de vemieuwing van de IBF-overeenkomst
(kinderzorg) op 1 januari 1997 geblokkeerd zijn is totaal ongegrond.

Zoals ik altijd al zei, heb ik de overeenkomsten met de Franse
Gemeenschap doen vernieuwen, waardoor de werkzekerheid
gewaarborgd wordt voor de 270 IBF-arbeidsplaatsen die werkelijk
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd.

Deze 270 arbeidsplaatsen zijn verdeeld over de volgende zes
sectoren: kinderzorg, permanente vorming, jongerencentra, regio-
nale televisie en productieateliers.

Ceux-ci out ete engages une fois de plus a prendre les mesures
conservatoires qui s'imposent au regard du personnel sous statut
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?

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

L'information selon laquelle. Ie renouvellement de la conven-
tion FBIE (petite enfance) serait bloquee au fjanvier 1997 n'est
nullement fondee.

Commeje 1'ai toujours ditJ'ai fait en sorte de renouveler les
conventions avec la Communaute francaise, ce qui pen-net de
garantir la stabilite d'emploi pour les 270 postes FBIE implantes
et reellement prestes en Region bruxelloise.

Ces 270 postes sont repartis selon les six secteurs suivants:
petite enfance, education permanente, organisations de jeunesse,
centres de jeunes, televisions communautaires et ateliers de pro-
duction.

Vraag nr. 319 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 28
november 1996 (N.):

Bestrijding van het zwartwerk in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Uit de pers konden wij vememen dat de minister-voorzitter
tijdens een interministeriele conferentie aangaande de immigratie-
politiek er bij zijn collega's zou op aandringen dat er een aantal
dringende maatregelen en experimenten zouden worden genomen
om het zwartwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een
efficientere wijze te bestrijden.

Zo was er onder meer sprake van een versnelde procedure in te
stellen bij het vervolgen van zware overtredingen op het sociaal
recht, met name dan voor wat betreft het tewerkstellen van zwart-
werkers. De vraag van de minister-voorzitter was, luidens de
persberichten, vooral gericht op een hardere bestraffing van de
werkgevers van illegalen. De minister-voorzitter zou daarin zeifs
zover willen gaan om vreemde werkgevers die illegalen tewerk-
stellen hun verblijfsrecht te ontzeggen, en hun opdrachtgevers
streng te straffen.

Graag had ik van de minister-voorzitter vernomen wat het
resultaat van deze interministeriele conferentie is geweest.

Heeft de minister-voorzitter voldoening gekregen omtrent
hetgeen hij vroeg? Zo ja, wat zijn de precieze maatregelen die

Question n° 319 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 28 novembre
1996 (N.):

Lutte contre Ie travail au noir dans la Region de Bruxelles-
Capitale.

La presse nous a appris que Ie ministre-president a insiste aupres
de ses collegues, lors d'une conference interministerielle sur la
politique en matiere d'immigration, pour que des mesures urgentes
soient prises et des experiences tentees afin de lutter efficacement
contre Ie travail au noir dans la Region de Bruxelles-Capitale.

II a notamment ete question d'instaurer une procedure acceleree
pour poursuivre les infractions graves au droit social, notamment
en ce qui conceme 1'embauche de travailleurs au noir. D'apres les
joumaux, Ie ministre-president demandait surtout des sanctions
plus severes a 1'egard des personnes qui employent des illegaux.
Le ministre-president souhaiterait meme aller jusqu'a refuser Ie
droit de sejour a des employeurs etrangers qui occupent des illegaux
et a punir severement leurs commanditaires.

Je souhaiterais que le ministre me disc quel a ete le resultat de
cette conference interministerielle.

Le ministre-president a-t-il obtenu satisfaction en ce qui concer-
ne ses demandes? Si tel est le cas, quelles mesures precises seront-
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zullen worden getroffen, wanneer zullen deze hun uitwerking
krijgen, en hoeveel personen worden met de uitvoering hiervan
belast? Zo neen, wat waren de knelpunten, en wie heeft zich
daartegen verzet? Weike verdere stappen overweegt de minister-
voorzitter in dit geval verder te nemen?

Heeft de minister-voorzitter ook strengere maatregelen gevraagd
omtrent de uitwijzing van de illegaal tewerkgestelden? Zo neen,
waarom niet?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geacht lid kan ik
hem meedelen dat de Interministeriele Conferentie over het
Migrantenbeleid waar hij naar verwijst, plaatsgevonden heeft op
6 november 1996.

Zoals aangekondigd, heb ik er aangedrongen dat de invoering
van een versnelde gerechtelijke procedure ter beteugeling van de
zware inbreuken op het sociaal strafrecht — waartoe ik in de eerste
plaats de tewerkstelling van illegale vreemde werknemers reken
- op korte termijn zou gerealiseerd worden. Ik heb eveneens
gevraagd dat de voorgestelde procedure bij wijze van experiment
zou toegepast worden in Brussel alvorens definitief te worden
aanvaard, om te voorkomen dat een systeem zou ingevoerd worden
waarvan in de praktijk zou blijken dat het niet aangepast is aan de
realiteit van een verzadigd Brussels gerechtelijk apparaat.

Ingevolge mijn tussenkomsten heeft de Conferentie - zonder
verzet- beslist om het Brussels Gewest te betrekken bij het overleg
dat wordt georganiseerd op initiatief van de minister van Justitie
tussen de verschillende federale instellingen die belang hebben
bij de invoering van een versnelde procedure in het sociaal
strafrecht.

In de hoop een snelle uitvoering van deze beslissing te bekomen,
heb ik op 24 december 1996 een brief gericht aan de minister van
Justitie om hieromtrent zonder verwiji een eerste werkvergadering
te houden.

Tijdens de Conferentie heb ik eveneens gepleit voor een uitbrei-
ding van de bevoegdheden van de sociale inspecteurs - zowel op
federaal als op gewestelijk vlak — om het hen mogelijk te maken
meer systematisch beslag te leggen op materialen en werktuigen
te verzegelen, om - in afwachting van volledige regularisatie van
de vastgestelde inbreuken - de activiteiten te belemmeren van de
ondernemingen die de sociale wetgeving naast zich neerleggen.

Tot slot heb ik voorgesteld dat in de textielsector een mecha-
nisme van sociale solidariteit zou worden ingevoerd, naar het
voorbeeld van wat reeds bestaat in de bouwsector, teneinde de
opdrachtgevers (fabrikanten en groothandelaars) ervan te weerhou-
den in onderaanneming een beroep te doen op textielateliers van
wie zij het op grote schaal toepassen van sociale fraude minstens
kunnen vermoeden.

De Conferentie heeft - nog steeds zonder verzet — beslist dat
deze twee voorstellen zullen worden bestudeerd in het kader van
de uitvoering van de Ronde Tafel inzake bestrijding van zwartwerk
die op 13 mei 1996 op federaal vlak werd georganiseerd. Ik zai
erop toezien dat aan deze beslissing zo snel mogelijk gevolg wordt
gegeven.

Het in vraag stellen van het verblijfs- en vestigingsrecht van
vreemde werkgevers die zich schuldig maken aan zware sociale
inbreuken moet mijn inziens inderdaad aan bod komen. Dit werd

elles prises, quand prendront-elles effet et combien de personnes
seront-elles chargees de leur execution? Si tel n'est pas Ie cas,
quelles ont ete les pierres d'achoppement et qui s'est oppose a ces
mesures? Quelles autres demarches Ie ministre-president envi-
sage-t-il des lors d'entreprendre?

Le ministre-president a-t-il egalement demande des mesures
plus severes quant a 1'expulsion des travailleurs illegaux? Si tel
n'est pas le cas, pourquoi?

Reponse: En reponse a sa question, je puis faire savoir a 1'hono-
rable membre que la Conference interministerielle de la politique
de 1'immigration a laquelle il se refere s'est tenue le 6 novembre
1996.

Comme annonce, j'y ai insiste pour que la mise sur pied d'une
procedure judiciaire acceleree pour la repression des infractions
graves de droit penal social - au premier rang desquelles je place
1'occupation illegale de travailleurs etrangers - s'effectue dans
les meilleurs delais. J'y ai aussi demande que la procedure projetee
soit experimentee a Bruxelles avant adoption definitive, pour eviter
que ne soit instaure un systeme qui se revelerait, a 1'usage,
inadapte a la realite de 1'encombrement judiciaire bruxellois.

Suite a mes interventions, la Conference a decide - sans oppo-
sition - d' associer la Region de Bmxelles-Capitale a la concertation
qui sera organisee a 1'initiative du ministre de la Justice entre les
differentes instances federales interessees a 1'instauration d'une
procedure acceleree en droit penal social.

Dans 1'espoir d'obtenir une execution rapide de cette decision,
j'ai adresse un courrier au ministre de la Justice le 24 decembre
1996, pour lui demander d'organiser sans retard une premiere
reunion de travail a ce propos.

J'ai egalement plaide lors de la Conference pour un renforcement
des pouvoirs des inspecteurs sociaux - tant federaux que regionaux
— afin de les mettre a meme de pouvoir operer plus systemati-
quement les saisies de materiaux et les mises sous scelles de ma-
chines, propres a entraver - jusqu'a complete regularisation des
situations d'infraction constatees - 1'activite des entreprises qui
operent dans un trop grand mepris de la legislation sociale.

J'ai enfin propose que soit instaure dans le secteur textile un
mecanisme de responsabilite sociale solidaire analogue a celui
qui existe deja dans le secteur de la construction et ce, afin de
dissuader les donneurs d'ordres (fabriquants et grossistes) d'avoir
recours, en sous-traitance, a des ateliers de confection dont ils ne
peuvent raisonnablement ignorer qu'ils pratiquent la fraude sociale
a grande echelle.

La Conference a decide — toujours sans opposition - que ces
deux propositions seront etudiees dans le cadre de 1'execution de
la Table ronde en matiere de lutte centre le travail au noir qui a
ete organisee au plan federal le 13 mai 1996. Je veillerai a ce que
cette decision soit rapidement suivi d'effet.

La question de la remise en cause du droit au sejour et a
1'etablissement des employeurs etrangers qui se rendent coupables
d'infractions sociales graves me parait devoir etre posee. Elle n'a
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niet besproken tijdens de Conferentie van 6 novemberjongstleden,
maar het zou wel kunnen ten tijde van de besprekingen tussen de
federale Overheid en de Gewesten die weldra zullen plaatsvinden
in toepassing van de twee hoger vermelde beslissingen. Deze
problematiek belangt in de eerste plaats de minister van Justitie
en de minister van Binnenlandse Zaken aan.

Ik heb de minister van Binnenlandse Zaken niet om strengere
maatregelen gevraagd inzake repatriering van illegale arbeiders,
aangezien de problemen weike de Dienst Vreemdelingenzaken op
dit vlak kende ten tijde van de oprichting van de gewestelijke
sociale inspectie — en waarover ik mijn bezorgdheid uitte - in
grote mate zijn opgelost. Ik blijfniettemin waakzaam over hetgeen
een belangrijk aspect vormt van de opvolging van het optreden
van de gewestelijke sociale inspecteurs op het vlak van de bestrij-
ding van het zwartwerk.

pas etc abordee lors de la Conference du 6 novembre dernier, mais
elle pourra 1'etre lors des discussions entre 1'Autorite federale et
les Regions qui auront lieu prochainement en execution des deux
decisions precitees. Elle conceme au premier chef Ie ministre de
la Justice et Ie ministre de 1'lnterieur.

Enfinje n'ai pas demande des mesures plus strides en matiere
de rapatriement des travailleurs illegaux, vu que les problemes
que connaissait 1'Office des Etrangers en ce domaine lors de la
mise en place de 1'inspection sociale regionale- et dontje m'etais
ouvertement inquietes — ont ete en bonne partie resolus. Je reste
neanmoins attentifa cet aspect important du suivi de 1'action des
inspecteurs sociaux regionaux sur Ie terrain de la lutte centre Ie
travail au noir.

Vraag nr. 321 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 13 december
1996 (Fr.):

De DAC-betrekkingen in het Gandhicentrum.

De DAC-betrekkingen in het Gandhicentrum, dat reeds 25 jaar
in Sint-Gillis gevestigd is, zullen in 1997 geen GECO-betrekkingen
worden, aangezien die twee betrekkingen verdwijnen.

Het centrum had sinds 1983 recht op DAC-betrekkingen en
zeifs op een afwijking van de 5% die bepaalde v.z.w.'s voor loon-
kosten en werkgeversbijdragen hebben moeten betalen.

Op 22juli 1996 laat de BGDA zonder voorafgaande verwittiging
de v.z.w. weten dat de twee DAC-betrekkingen verdwijnen en dat
de twee medewerkers binnen drie dagen hun vooropzegging moeten
krijgen. De BGDA voert als argument aan dat de activiteiten van
de vereniging een verminderde maatschappelijke invloed hebben
en dat het openbare en sociale nut ervan steeds kleiner wordt.

Dat werd het centrum ter kennis gebracht na een beslissing
van het beheercomite van de BGDA op 4juli 1995 (een jaar eerder)
op grond van een rapport van een inspectrice van September 1994
(twee jaar eerder). Dat rapport bevestigt alleen maar een eerste
rapport van 1990 (zes jaar eerder!).

Het centrum heeft, na die negatieve rapporten, van de BGDA
nooit raad of een schriftelijke waarschuwing gekregen in verband
met de vermindering van zijn activiteiten en de gevolgen ervan
voor de DAC-betrekkingen. De inspectrice leek het centrum zeifs
aan te moedigen voor het geleverde werk.

Het Gandhicentrum heeft dan ook, nadat die DAC-betrekkingen
geschrapt waren, op 29 juli 1996 inzage gevraagd in zijn dossier,
overeenkomstig de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de
openbaarheid van bestuur. Het centrum heeft van de BGDA stukken
van voor 1994 gekregen, met als argument dat er geen andere stuk-
ken waren (het advies van het beheercomite werd echter in juli
1995 uitgebracht).

Ik zou van de minister willen vernemen waarom, als inspecteurs
negatieve rapporten schrijven over de activiteiten van een v.z.w.,

Question n° 321 de Mme Evelyne Huytebroeck du 13 decembre
1996 (Fr.):

Pastes TCTdu Centre Gandhi.

Le Centre Gandhi, installe a St-Gilles depuis 25 ans ne verra
pas ses postes TCT transformes en ACS en 1997 puisqu'il vient
tout simplement de perdre ces deux postes de travail.

Le Centre beneficiait de postes TCT depuis 1983 et meme d'une
derogation quant aux 5% que certaines a.s.b.l. ont du payer pour
frais de salaires et cotisations patronales.

Le 22juillet 1996,1'ORBEM signifie sans autre avertissement
prealable a 1'a.s.b.l. que ses TCT etaient supprimes et qu'il fallait
dans les trois jours envoyer les preavis aux deux collaborateurs.
Motif invoque par 1'ORBEM: <<une diminution de 1'impact collectif
des activites de votre association dont 1'utilite publique et sociale
est de plus en plus restreinte».

Cette notification resultait d'une decision prise par le Comite
de gestion de 1'ORBEM du 4juillet 1995 (un an plus tot) faisant
suite a un rapport d'une inspectrice datant de septembre 1994 (deux
ans plus tot). Rapport qui se revele etre la confirmation d'un pre-
mier rapport de 1990 (six ans plus tot!).

Le Centre n'a jamais recu, suite a ses rapports negatifs, de
conseil ou d'avertissement ecrit de la part de 1'ORBEM le mettant
en garde quant a la diminution de ses activites et a ses repercussions
sur 1'obtention des postes TCT. L'inspectrice semblait meme prodi-
guer des encouragements au Centre pour le travail accompli.

Le Centre Gandhi, suite a la suppression de ses postes TCT a
des lors demande le 29juillet 1996 a pouvoir prendre connaissance
de son dossier et cela en vertu de 1'ordonnance du 30 mars 1995
relative a la publicite de 1'Administration. II a recu des documents
anterieurs a 1994, 1'ORBEM assurant qu'il ne disposait d'aucun
autre document (1'avis du Comite de gestion datant cependant de
juillet 1995).

J'aimerais savoir, Monsieur le ministre, pourquoi alors que des
rapports d'inspecteurs de 1'ORBEM paraissent negatifs par rap-
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de BGDA niet snel de redenen ervan aan de vzw uiteenzet, samen
met de criteria die noodzakelijk zijn voor het behoud van DAC'ers?

Het is op zijn minst lichtzinnig dat de BGDA, op grond van
een rapport dat twee jaar oud is (en zeifs zes jaar), laat weten dat
zo snel mogelijk een einde gesteld moet worden aan de contracten
van de DAC'ers van een v.z.w., en dit zonder enige voorafgaande
verwittiging.

De minister weet ongetwijfeld dat heel wat kleine Brusselse
v.z.w.'s alleen maar overleven dankzij personen die tewerkgesteld
zijn in het kader van het programma ter bestrijding van de werk-
loosheid en dat het einde van die contracten ook het einde van die
v.z.w.'s betekent.

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

I. Opheffing van het betreffende DAC-project:

De v.z.w. Centre Gandhi — Internationale vereniging in dienst
van de mensheid en het leven - heeft op 21 maart 1983 twee
DAC-werknemers in dienst genomen (een animator-universitair
documental ist en een secretariaatsbediende) in het kader van DAC-
project nr. 1982 waarvan het doel bestond uit de versteviging van
de administratieve basis, de animatiemiddelen en de documentatie-
bronnen van de v.z.w. teneinde zijn animatieactiviteiten, zijn
informatie en de sensibiliseling van het steeds ruimer wordende
publiek uit de breiden (onder meer schoolacties tegen geweld).

Sinds 1986 heeft eike inspectie een progressieve achteruitgang
van de collectieve weerslag van de activiteiten van het Centre
Gandhi aangetoond. Het openbare en sociale nut wordt steeds
beperkter. De werkgever heeft zeif meerdere malen toegegeven
dat de interesse van het publiek voor de activiteiten van de v.z.w.
in het algemeen een dieptepunt heeft bereikt.

Hij heeft (aan de inspecteur) beloofd voor een nieuwe start te
zorgen. Hoewel de DAC-wetgeving nergens melding maakt van
enige vorm van waarschuwing, werd de promotor bij eike inspectie
(en dit sinds 1986) aangemaand om de situatie te verbeteren. Er
werd hem meegedeeld dat de tewerkstellingscriteria van de DAC-
werknemers de bestaansredenen van de v.z.w. niet verantwoordden
en dat deze situatie niet kon blijven duren.

Tijdens het laatste bezoek (van 2 inspecteurs) in oktober 1996,
was niet enkel de situatie onveranderd gebleven, maar heeft de
werkgever bovendien toegegeven dat hij deze waarschuwingen
nooit als een vorm van vewittiging heeft aanzien en dat hij er zeifs
geen rekening mee gehouden had.

Het spreekt dus voor zich, en de werkgever geeft dit trouwens
zeif toe, dat het DAC-project niet volgens de voorgeschreven crite-
ria verloopt.

De DAC-wetgeving voorziet in artikel 23 dat "indien de werk-
gever de werknemer niet tewerkstelt onder de voorwaarden van en
voor de zaken voorzien in de goedgekeurde aanvraag, de minister
van Tewerkstelling en Arbeid de loonlast en de daaraan verbonden
sociale bijdragen geheel of gedeeltelijk aan de werkgever kan
opieggen en, zo nodig, doen overgaan tot de invordering die daaruit
volgt, overeenkomstig de nadere regels die door de Koning worden
bepaald".

port aux activites d'une a.s.b.l., 1'ORBEM ne lui signifie pas
rapidement par ecrit les motifs de ce rapport negatif, mais aussi
les criteres qui s'averent necessaires pour qu'une a.s.b.l. conserve
ses TCT?

II semble pour Ie moms leger que 1'ORBEM signifie ainsi que,
sur la base d'un rapport vieux de deux ans (et meme six ans), il
sera mis fin dans les plus brefs delais aux contrats TCT d'une
a.s.b.l. et cela sans aucune forme d'avertissement au prealable.

Vous savez certainement, Monsieur Ie ministre, que bon nombre
de petites a.s.b.l. bruxelloises ne survivent que grace au travail de
personnes relevant des PRC et que les leur supprimer du jour au
lendemain entraine inevitablement leur chute.

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

I. Suppression du projet TCT conceme:

L'a.s.b.l. Centre Gandhi - Association intemationale au ser-
vice de 1'homme et de la vie a obtenu Ie 21 mars 1983 deux
travailleurs TCT (un animateur-documentaliste universitaire et une
employee secretaire) dans Ie cadre d'un projet TCT n° 1982 dont
1'objectifetait de consolider les bases administratives, les moyens
d'animation, les ressources documentaires de 1'a.s.b.l. afin de
permettre 1'extension de ses activites d'animation, information,
sensibilisation d'un public toujours plus large (notamment des
animations sur la non-violence dans les ecoles).

Des 1986, chacune des visites d'inspection a montre une dimi-
nution progressive de 1'impact collectif des activites du Centre
Gandhi dont 1'utilite publique et sociale est de plus en plus res-
treinte. L'employeur a reconnu lui-meme a plusieurs reprises qu'il
y avait une crise des interets du public en general pour les activites
de 1'a.s.b.l. dont il s'engageait (aupres de 1'inspecteur) a assurer
la relance.

Bien que la legislation TCT ne fasse pas mention d'aver-
tissement, Ie promoteur a etc averti, lors de chaque inspection (et
ce a partir de 1986) qu'il y avait lieu d'ameliorer la situation, que
les criteres d'occupation des travailleurs TCT n'etaient pas de
donner a 1'a.s.b.l. sa raison d'etre, voire meme que cette situation
ne pouvait se prolonger.

Lors de la demiere visite en octobre 1996 (de deux inspecteurs),
non seulement la situation n'a pas change, mais de plus 1'employeur
a admis qu'il n'a jamais reconnu ces avertissement comme tels et
meme, qu'il n'en a pas tenu compte.

II est done evident et reconnu par 1'employeur lui-meme que Ie
projet TCT ne se deroule pas selon les criteres prescrits.

La legislation TCT prevoit a Particle 23 que "si 1'employeur
n'occupe pas les travailleurs dans les conditions et taches prevues
dans la demande approuvee, Ie ministre de 1'Emploi et du Travail
peut transferer a 1'employeur tout ou partie de la charge des
remunerations et des cotisations y afferentes et faire proceder, s'il
y a lieu, au recouvrement qui en resulte selon les modalites
determinees par Ie Roi".
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Door de opheffing van het DAC-project in kwestie voor te stellen,
heeft de Administratie gehandeld zoals het hoort. Bijgevolg werd
de beslissing tot opheffing betekend en aan de werkgever mee-
gedeeld met de terecht aangehaalde reden: "de progressieve
achteruitgang van de collectieve weerslag van de activiteiten van
het Centre Gandhi en het steeds beperktere openbare en sociale nut
ervan".

II. Bepaling van de dagbedragen:

De bepaling van de dagbedragen (tussenkomst van de promo-
toren van de DAC-projecten in de loonslasten van de werknemers)
werd in het DAC-systeem ingevoerd door artikel 15 van het KB
nr. 25, gewijzigd door het KB nr. 473 van 28 oktober 1986 (B.S.
20november 1986).

Artikel 17 van ditzelfde besluit bepaalt onder andere dat een
volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van deze dag-
bedragen kan worden toegekend door de minister van Tewerk-
stelling en de minister van Begroting aan de werkgevers die het
bewijs kunnen aanbrengen dat zij in de onmogelijkheid verkeren
om de dagbedragen te betalen en hun activiteiten van sociaal nut
zijn of bestemd zijn voor een bijzonder achtergesteld publiek.

Ditzelfde artikel voorziet tevens dat de ministers bepalen wat
verstaan wordt onder activiteiten bestemd voor een bijzonder
achtergesteld publiek.

De ministers hebben de eerder vermelde begrippen vastgelegd
in het ministerieel besluit van 31 december 1986 (B.S. 21 juli
1987).

Dit MB bepaalt dat de vrijstelling kan worden voorgesteld voor
projecten waarbij wordt aangetoond dat zij activiteiten van sociaal
nut beogen die tegemoet komen aan een dringende behoefte.

Zijn echter uitgesloten: de projecten die administratieve,
informatieve, toeristische, vrijetijds-, animatie- en onderzoeks-
werkzaamheden beogen, alsook de activiteiten inzake de bescher-
ming van het leefmilieu, de verbetering van de infrastructuur of
die enig winstgevend of commercieel karakter vertonen.

De vrijstelling wordt tevens voorgesteld voor projecten waaruit
overduidelijk en zeker blijkt dat zij zich richten tot een bijzonder
achtergesteld publiek.

Worden beschouwd als bijzonder achtergesteld publiek de per-
sonen, de gezinnen, de personen van de derde leeftijd, de alleen-
staanden, de gehandicapten, de jongeren in moeilijkheden voor
zover zij tegelijk moeilijkheden van materiele aard kennen en
moeilijkheden van sociale, medische, medisch-sociale, psycholo-
gische of educatieve aard.

Voor de v.z.w. Centre Gandhi, blijkt uit het onderzoek van het
betrokken DAC-project dat de criteria voor de vrijstelling van
betaling van de dagbedragen niet werden vervuld. Ook al beant-
woordt de v.z.w. Centre Gandhi aan de eerste vrijstellingsvoor-
waarde, namelijk dat zij niet over de nodige financiele middelen
beschikt voor de betaling van de dagbedragen, toch beantwoordt
zij niet aan een van de twee bijkomende criteria. De administratieve
en informatieve activiteiten van het Centre Gandhi behoren niet
tot het eerste criterium betreffende de sociale activiteiten die
enerzijds aan een dringende behoefte moeten voldoen, en ander-
zijds op een bijzonder achtergesteld publiek gericht moeten zijn.

L'Administration a agi comme il se doit en proposant la sup-
pression du projet TCT conceme. Par consequent, la decision de
suppression a ete notifiee et confirmee a 1'employeur avec Ie mo-
tif diunent invoque: "la diminution progressive de 1'impact collectif
des activites du Centre Gandhi dont 1'utilite publique et sociale
est de plus en plus restreinte".

II. Paiement des montants joumaliers:

La disposition des montants joumaliers (intervention des pro-
moteurs de projets TCT dans les charges salariales des travailleurs)
a ete introduite dans Ie systeme TCT par 1'article 15 de 1'AR n° 25,
modifie par 1'AR n° 473 du 28 octobre 1986 (MB 20 novembre
1986).

L'article 17 du meme arrete stipule entre autres qu'une dis-
pense totale ou partielle du paiement de ces montants joumaliers
peut etre accordee par Ie ministre de 1'Emploi et Ie ministre du
Budget aux employeurs qui foumissent la preuve de leur impos-
sibilite de payer ces montants et dont les activites sont d'une utilite
sociale ou s'adressent a un public particulierement defavorise.

Ce meme article prevoit aussi que les ministres definissent ce
qu'il y a lieu d'entendre par activite s'adressant a ce public
particulierement defavorise.

Les ministres ont defini les notions precitees par 1'arrete
mmisteriel du 31 decembre 1986 (MB 21 juillet 1987).

Cet AM stipule que la dispense peut etre proposee pour des
projets dont il est demontre qu'ils visent des activites d'utilite
sociale repondant a un besoin imperieux.

Sont cependant exclus les projets visant des activites admi-
nistratives, informatives, touristiques, de ioisirs et d'animation.
d'enquetes, de protection de 1'environnement et d'amelioration
de 1'infrastructure ou qui presentent un quelconque caractere
lucratif ou marchand.

La dispense est egalement proposee pour des projets dont il
s'impose de maniere evidente et certaine qu'ils s'adressent a un
public particulierement defavorise.

Sont consideres comme publics particulierement defavorises
les personnes, les families, les personnes du 3eme age, les isoles,
les handicapes, lesjeunes en difficulte pour autant qu'ils connais-
sent a la fois des difficultes d'ordre materiel et des difficultes d'ordre
social, medical, medicosocial, psychologique ou educatif.

Pour 1'a.s.b.l. Centre Gandhi, il ressort de 1'examen du projet
TCT conceme que les criteres de derogation au paiement des
montants joumaliers ne sont pas remplis. En effet, si 1'a.s.b.l. Cen-
tre Gandhi repond a la premiere exigence de derogation, a savoir
qu'elle ne beneficie pas des moyens financiers pour Ie paiements
des montants joumaliers, elle ne repond pas pour autant a I'un
des deux autres criteres complementaires. Les activites admi-
nistratives et d'informations du Centre Gandhi sont exclues du
premier critere complementaire d'activites sociales repondant a
un besoin imperieux d'une part, et elles ne s'adressent pas a un
public particulierement defavorise d'autre part.
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De v.z.w. Centre Gandhi kon bijgevolg de vrijstelling niet meer
genieten en de verschuldigde dagbedragen hadden haar gefactu-
reerd moeten worden.

Niettemin, rekening houdend met de beslissing tot opheffing
van het DAC-project van het Centre Gandhi voor de in punt 1
reeds aangehaalde redenen, werd beslist om de theoretisch ver-
schuldigde dagbedragen niet aan de vereniging te factureren.

Par consequent, 1'a.s.b.l. Centre Gandhi ne pouvait plus bene-
ficier de la derogation et aurait du faire 1'objet d'une facturation
des montants joumaliers dus.

Neanmoins, compte tenu de la decision de suppression du projet
TCT du Centre Gandhi pour les motifs invoques au point 1. plus
haut, il a etc decide de ne pas facturer a 1'association des montants
joumaliers theoriquement dus.

Vraag nr. 325 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 13
december 1996 (N.):

Studie over de clandestlene arheid.

In Le Soir van 5 november lezen we dat er een studie is versche-
nen van een zekere Lofti Slimane over de clandestiene arbeid te
Brussel. Deze studie zou gefinancierd zijn door het Brussels
Gewest.

Kan de minister mij meedelen hoeveel deze studie heeft gekost
en op weike begrotingspost zij werd ingeschreven?

Kan u mij meedelen weike de (financiele) inbreng is geweest
van het gewest in de publicatie van deze studie?

Werd deze studie ook in het Nederlands gepubliceerd?

Aiihvoord: Hierbij ingesloten vindt u de inlichtingen die u vroeg
betreffende de studie over de illegale werknemers die uitgevoerd
werd door de heer Lofti Slimane.

Dit onderzoek werd gesubsidieerd in het kader van het pro-
gramma "research in Brussels" dat opgestart werd door het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.

Op basis hiervan heeft de heer Slimane twee beurzen verkregen:

- de eerste dekt de kosten van het onderzoek van 1 december
1991 tot 30 november 1992

kostprijs: 891.696 fr. (beurs, reis, working, verzekering)

begrotingsartikel: 01.01 afdeling 46 titel I van de begroting
1990.

- de tweede dekt de kosten van het onderzoek van 1 januari 1993
tot 31 december 1993

kostprijs: 892.574 fr. (beurs, reis, werking, verzekering)

begrotingsartikel: 24.1.0.41.01 van debegroting 1992.

Het Gewest heeft eveneens bijgedragen in de publicatiekosten
van de studie bij Uitgeverij Bruylants voor een bedrag van
100.000 fr. ingeschreven op begrotingsartikel 24.1.0.41.63 van de
begroting 1996.

Tot op heden werd de studie niet in het Nederlands gepubliceerd.

Question n° 325 de M. Dominiek Lootens-Stael du 13 decembre
1996 (N.):

Etude sur le travail clandestin.

«Le Soir» du 5 novembre nous signale la parution d'une etude
sur le travail clandestin a Bruxelles realisee par un certain Lofti
Slimane. II semblerait que cette etude ait etc financee par la Region
bruxelloise.

Le ministre peut-il me dire combien a coute cette etude et a
quel poste budgetaire elle a ete inscrite?

Pouvez-vous me dire quel a ete 1'apport (financier) de la Region
dans la publication de cette etude?

Cette etude a-t-elle egalement ete publiee en neerlandais?

Reponse: Je vous prie de trouver ci-joint les informations que
vous avez demandees au sujet de 1'etude sur les travailleurs
clandestins realisee par Monsieur Lofti Slimane.

Cette recherche a ete subventionnee dans le cadre du programme
"Research in Brussels" mis sur pied par la Region de Bruxelles-
Capitale.

Sur cette base, Monsieur Slimane a obtenu deux bourses:

- la premiere couvrant les frais de la recherche du ler decembre
1991 au 30 novembre 1992

cout: 891.696 frs (bourse, voyage, fonctionnement, assurance)

article budgetaire: 01.01 section 46 titre I du budget 1990

- la deuxieme couvrant les frais de la recherche du lerjanvier
1993 au31 decembre 1993

cout: 892.574 frs (bourse, voyage, fonctionnement, assurance)

article budgetaire: 24.1.0.41.01 du budget 1992.

La Region est egalement intervenue dans les frais de publica-
tion de 1'etude aux Editions Bruylants pour un montant de
100.000 frs impute sur 1'article budgetaire 24.1.0.41.63 du budget
1996.

L'etude n'a pas ete publiee en neerlandais a ce jour.
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Vraag nr. 327 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 13
december 1996 (Fr.):

Reportages en informatiecllps voor televisie.

Kan de minister-voorzitter mij de lijst en de kostprijs bezorgen
van de verschillende reportages en informatieclips die door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1995 en 1996 zijn besteld of
gesubsidieerd?

Op weike produktiemaatschappij is, voor elk van die audio-
visuele produkties, een beroep gedaan?

Antwoord: Het geachte lid gelieve hiema het antwoord op zijn
vraag te vinden.

Gedurende de jaren 1995 en 1996 werden de volgende tv-
reportages en tv-infoclips door de minister-voorzitter van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering besteld of betoelaagd:

- de reeks "Bruxelles utile", door Tele-Bruxelles uitgezonden in
1995 en ten belope van 1.012.200 Bef betoelaagd. In 1996 werd
er niet langer gesubsidieerd;

— een uitzending over Brussel op TV5. Overeenkomst in 1995
met SKY Magazine TV International Production b.v.b.a. voor
602.500 Bef.

Question n° 327 de M. Stephane de Lobkowicz du 13 decembre
1996 (Fr.):

Realisation de reportages et de clips d'in formation televises.

Monsieur Ie ministre-president aurait-il 1'amabilite de me
fournir la liste et Ie cout des differents reportages et clips d'infor-
mations televises qui ont etc commandos ou subventionnes par la
Region de Bruxelles-Capitale en 1995 et en 1996?

Pour chaque production audiovisuelle, quelle a ete la societe
de production?

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

Durant les annees 1995 et 1996, les reportages et clips d'infor-
mations televises commandes ou subventionnes par Ie ministre-
president de la Region de Bruxelles-Capitale, sont les suivants:

- serie d'emissions "Bruxelles utile" realisee par Tele-Bruxelles
en 1995 et subventionnee a concurrence de 1.012.200 BEF; il
n'y a plus eu de subventionnement en 1996;

— emission sur Bruxelles diffusee sur TV5. Convention en 1995
de 602.500 BEF avec SKY Magasine TV International pro-
duction s.p.r.l.

Vraag nr. 328 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 13
december 1996 (Fr.):

Bedrag van de door de gas- en elektriciteitsmaatschappljen
aan de gemeenten gestorte dividenden.

Dankzij hun prijsbeleid kunnen de intercommunales voor
energiebedeling (gas en elektriciteit) in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest de gemeenten jaarlijks dividenden uitkeren die een invloed
hebben op het evenwicht van de begrotingen van de gemeenten.

Die dividenden komen de gemeenten goed van pas, vooral in
de huidige conjunctuur, die er uw administratie nogmaals toe ver-
plicht de dotatie aan het gemeentefonds van verschillende gemeen-
ten in te krimpen.

Kan de minister ons per sector (gas en elektriciteit) en per
maatschappij (Sibelgas, RDE, Interelec en Interga) voor eike
gemeente van het Gewest het bedrag van de gestorte dividenden
mededelen?

Zou in de laatste kolom van die tabel voor eike gemeente het
bedrag van haar dotatie aan het gemeentefonds kunnen worden
aangegeven zoals dit zai worden vastgesteld ingeval de ordonnatie
die op dit ogenblik wordt voorbereid, wordt goedgekeurd?

Antivoord: Het geacht lid vindt hierbij de gevraagde inlichtingen
per gemeente en per intercommunale:

Question n° 328 de M. Stephane de Lobkowicz du 13 decembre
1996 (Fr.):

Montant des dividendes verses aux communes par les sodetes
de gaz et d'electricite.

Les intercommunales de distribution d'energie (gaz et electri-
cite) developpent des politiques de prix dans la Region de
Bruxelles-Capitale qui leur permettent de ristourner annuellement
aux communes des dividendes qui influencent 1'equilibre des bud-
gets communaux.

Ces dividendes sont fort utiles aux communes surtout dans la
conjoncture actuelle qui voit votre administration contrainte de
diminuer une nouvelle fois la dotation au fonds des communes de
plusieurs communes bruxelloises.

Monsieur Ie ministre pourrait-il nous faire connaitre les
montants des dividendes par secteur (gaz et electricite et par societe
— Sibelgaz, RDE, Interelec et Interga) qui ont ete verses aux
differentes communes de notre Region?

A titre de comparaison. Ie tableau pourrait-il inclure une der-
niere colonne indiquant pour chaque commune Ie montant de sa
dotation aux fonds des communes telle qu'elle s'etablira en cas de
vote de I'ordonnance actuellement en preparation?

Reponse: L'honorable membre trouvera dans les tableaux ci-
apres les renseignements demandes par commune et par intercom-
munale
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Dividenden /
Dividendes

1995 E = elektr. /
electr.

G = gas / gaz

Sibelgas
Sibelgaz

RDE Interelec Interga

Anderlecht
Oudergem / Auderghem
St.-Agatha-Berchem / Berchem-Ste.-Agathe

Brussel / Bruxelles

Etterbeek

Evere

Vorst / Forest
Ganshoren

Elsene / Ixelles
Jette

Koekelberg
St.-Jans-Molenbeek / Molenbeek-St.-Jean

St-Gillis / St-Gilles

G 62.363.774

E 555.163.784
G 97.710.968

87.912.585
21.651.589

42.009.918
15.770. 100

53.093.177
21.765.45 1

182.387.590
62.717.695
32.789.558

72.985.032

86.103.570

E 208.231.655

21.175.946

102.954.565
E 96.267.206
G 18.842.873

20.208.478
10.787.556

29.860.913

29.591.555

51.067.188

7.782.554

33.719.065

St.-Joost-ten-Node / St.-Josse-ten-Noode

Schaarbeek / Schaerbeek

Ukkel / Uccle
Watermaal-Bosvoorde / Watermael-Boitsfort

St.-Lambrechts-Woluwe / Woluwe-St.-Lambert

St.-Pieters-Woluwe / Woluwe-St.-Pierre

E
G
E
G

41.965.958
15.875.211

144.073.398
56.326.241

155.835.635
44.706.758

99.717.807
73.860.844

53.268.731
20.010.120

30.274.349
21.351.181

Het is momenteel niet mogelijk om in een bijkomende kolom
het bedrag van iedere gemeente in de gewestelijke dotatie van
1997 weer te geven aangezien enerzijds het voorontwerp van de
ordonnantie nog niet voor de Raad werd neergelegd, en anderzijds
rekening houdend met het feit dat deze verdeling op dit ogenbmik
nog niet nauwkeurig kan berekend worden.

II n'est pas possible de preciser actuellement dans une colonne
supplementaire Ie montant pour chaque commune dans la dotation
regionale de 1997 dans la mesure ou, d'une part, 1'avant-projet
d'ordonnance n'a pas encore ete depose devant Ie Conseil et tenant
d'autre part compte du fait que cette repartition ne peut etre calculee
a ce jour de facon precise.

Vraag nr. 330 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 13
december 1996 (N.):

Onrust in de wgenaamde Matongewijk ten gevolge van een
gebrek aan publleke hygiene en illegale tewerkstelllng.

In de zogenaamde Matonge-wijk van Elsene is het gewone leven
voor de normale Belgische burger bijna onmogelijk geworden ten
gevolge van relletjes, nachtlawaai, geurhinder, en valse handels-
praktijken.

Question n° 330 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 13 decembre
1996 (N.):

Troubles survenus dans Ie quartier connu sous Ie noin de
«Matonge» suite a tin manque d'hygiene publique et a la mise
au travail d'illegaux.

Dans Ie quartier d'lxelles connu sous Ie nom de «Matonge», la
vie quotidienne est devenue pratiquement impossible pour Ie
citoyen beige normal en raison des bagarres, du tapage nocturne,
des odeurs et de certaines pratiques commerciales deloyales.
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Tijdens een politiecontrole in de betreffende wijk bleek dat de
uitbaters van 12 van de 15 kapsalons over geen geldige papieren
beschikten of illegalen tewerkstelden.

Bovendien blijkt dat de openbare reinheid in deze wijk absoluut
niet wordt verzekerd.

Het toppunt is wel dat het college van burgemeester en
schepenen van Elsene al jaren perfect op de hoogte is van deze
illegale toestanden, maar tot op de dag van vandaag welbewust
heett nagelaten om hiertegen op te treden.

Aangezien een aantal aspecten van deze zaak tot de bevoegd-
heden van de minister-voorzitter en de minister bevoegd voor
Openbare Reinheid behoren, zou ik hen de volgende vragen willen
stellen:

1. overweegt de minister-voorzitter als voogdijminister over de
plaatselijke besturen maatregelen te nemen tegen het college
van burgemeester en schepenen van Elsene, dat duidelijk tekort
komt in het doen eerbiedigen van de openbare orde;

2. heeft de minister-voorzitter reeds in de zogenaamde Matonge-
wijk inspecties laten uitvoeren inzake illegale tewerkstelling
in de betreffende wijk, hoe dikwijis is dit gebeurd, en wat waren
de resultaten hiervan?

3. acht de minister-voorzitter het niet noodzakelijk deze controles
in deze wijk drastisch op te voeren?

4. weike maatregelen heeft de minister bevoegd voor Openbare
Reinheid reeds genomen om ervoor te zorgen dat de publieke
hygiene in deze wijk verzekerd kan worden?

Antwoord: Op deze vraag moest reeds geantwoord worden in
het kader van mijn antwoord op de mondelinge vraag die me op
14 november 1996 door de heer Van Walleghem werd gesteld.

Ik verwijs U dan ook naar dit antwoord, waarin al de gegevens
die voor Uw informatie nuttig zijn, waren opgenomen.

Antwoord op de mondelinge vraag van de Brusselse volks-
vertegenwoordiger de heer Roeland Van Walleghem

Enkele dagen geleden is het Vlaams Blok begonnen met de
verspreiding van een tweetalige brochure die de Franstaligen opriep
zich aan te sluiten bij zijn extremistische stellingen.

Met deze strategic probeert de partij van de heer Van Walleghem
een deel van de kiezers aan te trekken door zijn beledigende en
extremistische taal naar bepaalde bevolkingsgroepen te verschui-
ven; vandaag ligt de Matongewijk onder vuur.

Zorgen om de wijken in moeilijkheden, concrete voorstellen
inzake veiligheid en immigratie hebben de Blokkers nauwelijks;
zij willen het Gewest en zijn instellingen lamleggen. Het is dus in
die context dat men de beweringen van het Vlaams Blok moet
opvatten.

Eerst en vooral wil ik de heer Van Walleghem duidelijk maken
dat, wat de openbare orde betreft, de minister-voorzitter geen
toezicht uitoefent op het college van burgemeester en schepenen.
De burgemeester moet rechtstreeks voor de minister van Binnen-
landse Zaken rekenschap en verantwoording afleggen; juridisch
gezien kan ik dus geen maatregelen treffen inzake de openbare
orde.

Un controle de police dans Ie quartier concerne a fait apparaitre
que les exploitants de 12 des 15 salons de coiffure n'avaient pas
de papiers en regle ou employaient des illegaux.

II s'avere en outre que la proprete publique est loin d'etre
assuree dans ce quartier.

Pour comble, Ie College des bourgmestre et echevins d'lxelles
est parfaitement au courant de ces illegalites depuis des annees,
mais il a sciemment neglige d'intervenir.

Comme certains aspects de ce probleme relevent des compe-
tences du ministre-president et du ministre charge de la Proprete
publique, je souhaiterais leur poser les questions suivantes:

1. en sa qualite de ministre de tutelle des pouvoirs locaux, Ie
ministre-president envisage-t-il de prendre des mesures a
1'encontre du College des bourgmestre et echevins, qui est
manifestement en defaut de faire respecter 1'ordre public;

2. Ie ministre-president a-t-il deja fait executer des inspections
pour debusquer Ie travail illegal dans Ie quartier du Matonge,
a combien de reprises et quels en ont ete les resultats?

3. Ie ministre-president nejuge-t-il pas necessaire d'augmenter
radicalement ces controles dans ce quartier?

4. quelles mesures Ie ministre charge de la Proprete publique a-t-
il deja prises pour veiller a assurer 1'hygiene publique dans ce
quartier?

Reponse: II devrait deja etre repondu a cette question dans Ie
cadre de la reponse a la question orale de Monsieur Van Walleghem
posee Ie 14 novembre 1996.

Des lors, je vous renvoie a cette reponse qui contient tous les
elements necessaires a votre information.

Reponse a la question orale du depute bruxellois, Monsieur
Roeland Van Walleghem.

II y a quelques jours. Ie Vlaams Blok commencait la diffusion
d'une brochure bilingue qui etait un appel au ralliement des
francophones a ses theses extremistes.

Par cette strategic, Ie Parti de Monsieur Van Walleghem tente
de seduire une partie de 1'electorat en deviant son discours injurieux
et extremiste vers certaines categories de la population; aujour-
d'hui, c'est Matonge qui est dans la mire.

De souci pour les quartiers en difficulte, de propositions concre-
tes en matiere de securite, d'immigration, les Blokkers n'en n'ont
guere; leur volonte, c'est de bloquer la Region et ses institutions.
C'est done bien dans ce contexte qu'il faut comprendre les alle-
gations du representants du Vlaams Blok.

Je preciserai d'abord a Monsieur Van Walleghem qu'en matiere
d'ordre public, Ie ministre-president n'exerce pas de tutelle sur Ie
college des bourgmestre et echevins. Le bourgmestre est directe-
ment responsable devant le ministre de 1'Interieur, il est done
juridiquement non envisageable de prendre des mesures en matiere
d'ordre public.
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Sinds zijn oprichting heeft het Gewest echter grote middelen
ingezet om de gemeenten te helpen die een veiligheids- en preven-
tiebeleid opzetten. Sinds 1989 werd 1.900 miljoen hieraan besteed,
met concrete resultaten. Elsene heeft voor hetjaar 1996 een deel
van deze middelen ontvangen. De gemeente ontving 46 miljoen in
het kader van haar veiligheidscontract en wendt een deel van dit
bedrag aan voor de strijd tegen de criminaliteit zoals wat zich in
de Matongewijk voordeed.

Sinds einde 1993, werden volgende acties gevoerd:

— een actie ter verhoging van de veiligheid ongeveer om de twee
maanden;

- in 1994, 1995 en 1996 werden specifieke acties gevoerd op
initiatief van de gemeentepolitie waarvoor de samenwerking
van verschillende diensten werd gevraagd:

- de Sociale Inspectiediensten van het Ministerie van Sociale
Voorzorg;

- Werkgelegenheid en Tewerkstelling (personeelsregister,
sociale documenten);

- de RSZ (aangifte van personeel,...)
- het ministerie van Financien (ontvangstenboek, boekhou-

ding),
- de Douanes en Accijnsen (conrole op tabak en alcohol).

De gewestelijke inspectie heeft aan sommige acties deelge-
nomen, waaronder deze van 25 januari 1996 in de kapsalons.

Over de controles werden processen-verbaal opgesteld, de ille-
gale salons werden gesignaleerd bij de Dienst Vreemdelingen-
zaken; bepaalde personen werden ter beschikking gesteld van het
Parket.

Voor de drankslijterijen nam de burgemeester van Elsene de
laatste maanden 15 sluitingsbesluiten.

Ten slotte wil ik erop wijzen dat de politiediensten distributie-
ketens en soms productieketens van verdovende middelen ontman-
teld hebben. Twee bendes die in deze wijk hun werkterrein hadden
werden opgerold met hulp van het Parket: de «New Jacks» in 1994
en «Force de Reaction Rapide» dit jaar.

Zoals u kunt vaststellen, zijn de federale, gewestelijke en plaat-
selijke overheden opgetreden. Uw uitlatingen zijn dus eens te meer
niet gebaseerd op kennis van de werkelijke situatie.

Wat de andere aspecten betreft, wordt het algemeen politie-
reglement strikt toegepast inzake nachtlawaai, openbare netheid
en de installatie van terrasjes.

Wat de openbare netheid betreft, afgezien van de verscherpte
inspanningen van het Gewest die de gewestwegen onderhoudt die
de Matongewijk omringen, doet de gemeente de regels naleven
inzake het buitenzetten van vuilniszakken, onderhoudt ze de
gemeentewegen en heeft ze de vestiging van nieuwe container-
parken bevorderd.

Uit zorg om de burgers verantwoordelijk te maken, heeft het
gemeentebestuur op 13 oktober laatstleden de handelaars van
Matonge ontmoet om hen aan hun verplichtingen te herinneren in
de optiek van een goede verstandhouding tussen de verschillende
gemeenschappen.

II n'empeche que depuis sa creation, la Region a mobilise
d'importants moyens pour aider les Communes qui developpent
une politique de securite et de prevention. 1.900 millions ont ainsi
etc consacres depuis 1989, avec des resultats concrets. Ixelles a
beneficie de ces moyens pour 1'annee 1996. Cette commune
beneficie de 46 millions dans Ie cadre de son contrat de securite et
oriente une partie des moyens evoques dans sa lutte centre la
delinquance dont celle qui a pu se manifester a Matonge.

Depuis la fin de 1'annee 1993, les operations suivantes ont ete
menees:

- une operation de securisation environ tous les deux mois;

- en 1994, 1995 et 1996, des operations specifiques ont ete
menees a 1'initiative de la police communale pour lesquelles
la collaboration de differents services a ete requise:

- les Inspections sociales du Ministere de la Prevoyance sociale;

- de 1'Emploi et du Travail (registre du personnel, document
sociaux);

- de 1'ONSS (declaration du personnel,...),
- du ministere des Finances (livre des recettes, comptabilite),
- les Douanes et Accises (controle en matiere de tabac et

d'alcool).

L'inspection regionale a participe a certaines de ces operations
dont celle du 25 janvier 1996 qui visaient les salons de coiffure.

Les controles ont fait 1'objet de PV, les illegaux ont ete signales
a 1'OfRce des Etrangers; certains ont ete mis a disposition du Par-
quet.

Les debits de boissons ont fait 1'objet, ces demiers mois de 15
arretes de fermeture pris par Ie bourgmestre d'lxelles.

Enfin, je tiens a souligner que les services de police ont deman-
tele des filieres de distribution, et parfois de fabrication de stupe-
fiants. Deux bandes qui agissaient dans ce quartier ont ete decimees
avec 1'aide du Parquet: les New Jacks en 1994, et «Force de
Reaction Rapide» cette annee.

Comme vous pouvez Ie constater, les autorites federates,
regionales et locales ont agi. Vos propos sont done une nouvelle
fois non fondes sur la connaissance de la realite.

Pour ce qui conceme les autres aspects, Ie reglement general
de police est strictement applique en matiere de tapage nocturne,
de proprete publique et d'installation de terrasse.

Pour ce qui conceme la proprete publique, independamment
des efforts accrus de la Region qui assure 1'entretien des voies
regionales ceinturant Matonge, la Commune fait respecter les regles
en matiere de depots de sacs d'immondice, entretient les voiries
communales et a developpe 1'implantation de nouveaux receptacles
de proprete.

Dans un souci de responsabilisation des citoyens, 1'autorite
communale a rencontre, Ie 13 octobre dernier, les commercants
de Matonge pour leur rappeler leurs obligations dans une logique
de bonne cohabitation entre communautes differentes.
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Het is in deze geest dat het Gewest de inspanningen in dit deel
van de gemeente Elsene zai verderzetten, in het bijzonder in het
kader van de samenlevingsprogramma's, van het veiligheidscontract
en de strijd tegen de illegale immigratie.

C'est bien dans cet esprit que la Region poursuivra les efforts
deployes sur cette partie de la Commune dTxelles notamment dans
Ie cadre des programmes de cohabitation, du contrat de securite et
de lutte centre 1'immigration clandestine.

Vraag nr. 331 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 13
december 1996 (Fr.):

De mededelingen die na afloop van de wekelijkse vergade-
lingen van de Regering aan de Raadsleden warden bezorgd.

In de schriftelijke vraag nr. 224 van 13 november 1990 van
onze achtbare collega Marie Nagy lezen we onder meer: "Na eike
van haar wekelijkse vergaderingen, ontvangen wij op uw initiatief
een copie van de persmededeling van de Executieve aan de
Brusselse redacties. Dit communique geeft een samenvatting van
de belangrijke beslissingen oftenminste van deze weike het grote
publiek mogelijk aanbelangen.". Mevrouw Nagy voegt daaraan
toe: "Denkt u eraan deze toestand te verbeteren en erover te waken
dat de leden van de Hoofdstedelijke Raad voortaan, na afloop van
haar wekelijkse vergaderingen, de volledige notulen van de
beslissingen van de Executieve ontvangen?".

U hebt onze achtbare collega via het bulletin van vragen en
antwoorden medegedeeld dat u haar het antwoord rechtstreeks
hebt bezorgd. Het is niet mijn bedoeling een oordeel te vellen
over het feit dat u op een vraag betreffende het ontbreken van
openbaarheid van de beslissingen van de Regering een heel ver-
trouwelijk antwoord heeft gegeven, dat uitsluitend aan de indiener
van de vraag is bezorgd. Wij moeten toegeven dat dit een zeer
uitzonderlijke handelwijze is.

De vraag is nog steeds actueel en ik had dan ook graag een
bijgewerkt antwoord verkregen. Gelet op het belang van dit ant-
woord, zou de minister misschien kunnen overwegen het in het
bulletin van vragen en antwoorden bekend te maken.

Antwoord: Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn
vraag te vinden.

Wanneer de Regering punten behandelt die bijzondere aandacht
verdienen, worden deze diezelfde dag openbaar gemaakt. Deze
mededeling wordt dan onmiddellijk naar de Gewestraad verzonden,
via de Griffiie, en uiteraard ook naar de pers.

Hierdoor worden de parlementsleden binnen de kortst mogelijke
termijn op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Regering
die hen zouden kunnen interesseren.

Question n° 331 de M. Stephane de Lobkowicz du 13 decembre
1996 (Fr.):

Communiques diffuses aupres des conseillers regionaux a
I'issue des reunions hebdomadaires de I'Execittif.

Par sa question ecrite n° 224 du 13 novembre 1990, notre
honorable collegue Madame Marie Nagy vous demandait notam-
ment: «Nous recevons, a votre initiative, une copie du communique
de presse adresse par 1'Executffaux redactions bruxelloises a I'issue
de chacune de ses reunions. Ce communique fait la synthese des
principales decisions prises ou, du moins, de celles qui sont
susceptibles d'interesser Ie plus large public...». Et Madame Nagy
ajoute «Pensez-vous pouvoir remedier a cet etat de choses et veiller
a ce que, desormais, Ie proces-verbal integral des decisions de
I'Executifa I'issue de ses reunions hebdomadaires soit transmis aux
membres du Conseil regional?».

Vous repondiez a notre honorable collegue par la voie du bul-
letin des questions et reponses qu'une reponse lui avait etc commu-
niquee directement. Loin de moi 1'idee de porter un jugement sur
Ie fait qu'a une question sur 1'absence de visibilite des decisions
prises par 1'Executif vous avez repondu d'une facon tres confi-
dentielle reservant votre reponse a la seule personne qui vous avait
pose la question, procedure, reconnaissons-le tout a fait excep-
tionnelle.

La question restant d'actualite, pourrais-je avoir communica-
tion d'une reponse mise a jour? En raison de 1'interet que ne
manquera pas de presenter cette reponse, 1'honorable ministre
pourrait peut-etre envisager sa publication au bulletin des ques-
tions et reponses?

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

Les points traites lors des reunions du Gouvemement meritant
une information particuliere font 1'objet d'une communication
publique Ie jour meme de la reunion au Gouvemement. Ce commu-
nique est immediatement envoye au Conseil regional, via son
Greffe, outre bien sur a la presse.

Ceci permet aux parlementaires d'etre informes dans les delais
les plus brefs des decisions du Gouvemement pouvant les inte-
resser.

Vraag nr. 332 van de heer Paul Galand d.d. 10 januari 1997
(Fr.):

25 0.000 frank voorde "24uren van Francorchanips" in 1996
in het kader van de bevordering van het natlonaal en interna-
tionaal imago van het Brussels Hoofdstedelljk Gewest.

Met het oog op de mobiliteit in de stad moet het gebruik van
het openbaar vervoer en van andere vervoermiddelen dan de wagen

Question n° 332 de M. Paul Galand du 10 janvier 1997 (Fr.):

Montant de 250.000 f r s dont out beneficie «les 24 h de Fran-
corchamps» en 1996 dans Ie cadre de la promotion de I'lmage
nationale et Internationale de la Region de Bruxelles-Capitale.

Pour aborder les defis de la mobilite en ville, nous devons mettre
en avant les transports publics et les autres modes de deplacements
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bevorderd worden. Bovendien zijn de verplaatsingen met de wagen
op dit ogenblik de voomaamste oorzaak van de luchtvervuiling in
de stad (50 a 70 % volgens de onderzoeken).

De autoraces dienen voor de promotie van het individuele
voertuig, wat niet de keuze van de overheid zou mogen zijn.

Het gaat weliswaar om een bescheiden bedrag, maar die bij-
drage lijkt mij in strijd met het beeld van een leefbare en gezonde
stad dat van het centrum van Europa moeten worden gegeven.

Kan de minister me preciseren hoe een subsidie van 250.000
(allocatie 22.11.33.01) voor de "24 uren van Francorchamps" in
1996 het beeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten goede
is gekomen?

Antwoord: Als antwoord op de hiervoor vermelde vraag kan ik
aan het geachte lid het volgende mededelen. Tijdens de laatste
"24 uren van Francorchamps" voerde de wagen van een der deel-
nemers de kleuren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het
lijkt ons belangrijk te melden dat deze wagen, met een jonge
Brusselse dame van 22 jaar achter het stuur, de wedstrijd volledig
uitreed en dus opgenomen werd in het palmares van de beroemste
uithoudingswedstrijd van Belgie.

Omdat we de symbolen van het Gewest onder de aandacht
brengen, zijn we nog geen promotoren geworden van het individueel
autogebruik, zeifs al zijn deze symbolen aangebracht op een koers-
auto.

Indien de redenering van het geachte lid doorgetrokken wordt,
zai eike sponsoring door het Gewest van eender weike manifestatie
aan kritiek blootgesteld zijn onder voorwendsel van een ofandere
vervuiling (van de lucht, door geluidshinder,...).

Wij denken integendeel dat het Brusselse dynanisme volop tot
uiting kwam dank zij de jonge pilote Clothilde Van Laethem.

Deze wedstrijd werd in meer dan 30 landen uitgezonden en
door 350 joumalisten gevolgd. Er waren minstens 450.000 toe-
schouwers aanwezig. Meer dan 110 miljoen personen hebben
steeds opnieuw de kleuren en symbolen van het Gewest kunnen
zien, met fierheid gedragen door een jonge vrouw die zich in een
mannenwereld wist te onderscheiden.

Dit alles bewijst overduidelijk dat het imago van ons Gewest
een grote toegevoegde jonge en dynamische waarde kreeg door
deze heel beperkte toelage, zonder dat daarbij werd aangezet tot
onnodig gebruik van de eigen wagen.

que la voiture. De plus, les deplacements en voiture sont actuelle-
ment la cause principale de pollution de 1'air ambiant en ville (de
50 a 70% suivant les etudes).

Les courses automobiles servent la promotion de la voiture
individuelle, ce qui ne devrait pas etre 1'option des pouvoirs pu-
blics.

Malgre Ie montant limite de cette intervention, celle-ci me parait
en contradiction avec 1'image de ville conviviale et en sante qui
doit etre mise en avant au cosur de 1'Europe.

Le ministre peut-il me preciser en quoi un subside de
250.000 frs accorde aux 24h de Francorchamps en 1996 a servi
1'image de la Region de Bruxelles-Capitale (allocation
22.11.33.01)?

Reponse: En effet, lors des 24h de Francorchamps qui se sont
deroules finjuillet 1996, une voiture arborait les couleurs de la
Region de Bruxelles-Capitale. II est important de signaler au
prealable que cette voiture, conduite par une jeune bruxelloise de
22 ans, est arrivee au terme de la competition et a done eu le
privilege de figurer au palmares de la plus celebre course organisee
en Belgique.

Mettre en bonne place les symboles de la Region de Bruxelles-
Capitale ne nous apparait pas comme une volonte de promouvoir
1'utilisation individuelle de 1'automobile et ceci meme si le sup-
port tient au capot d'une voiture de course.

Ne doit-on pas craindre de voir le moindre sponsoring de la
Region d'etre critique sous le pretexte d'une quelconque pollution
(de 1'air, par le bruit,...) et ceci quel que soil le type de manifesta-
tion.

A 1'inverse, la promotion du dynamisme bruxellois trouvait a
s'exprimer pleinement grace a Clothilde Van Laethem.

Relayee dans plus de 30 pays, couverte par quelques 350 jour-
nalistes, visitee par au moins 450.000 personnes, la course aura
permis a plus de 110 millions de personnes de voir et revoir les
couleurs de la Region, fierement presentees par une jeune femme
se distinguant dans un milieu etrangement masculin.

II apparait done evident que 1'image de la Region a ainsi ete
rehaussee d'un caractere jeune et dynamique sans pour autant in-
citer le particulier a utiliser inutilement son vehicule.

Vraag nr. 338 van de heer Guy Vanhengel d.d. 20 januari 1997
(N.):

Leclen van het kabinet.

Bij de regeringsvorming wordt aan de ministers en staats-
secretarissen medegedeeld over hoeveel kabinetsleden zij op de
verschillende niveaus van hun kabinet kunnen beschikken. Binnen
de toegestane aantallen kunnen zij dan overgaan tot aanwerving
van een aantal personeelsleden die volledig ten laste vallen van

Question n° 338 de M. Guy Vanhengel du 20 janvier 1997 (N.):

Membres du cabinet.

Lors de la formation du gouvernement, les ministres et les
secretaires d'Etat se voient communiquer le nombre de membres
de cabinet dont ils peuvent disposer aux differents niveaux de
leur cabinet. Us peuvent alors proceder au recrutement d'un cer-
tain nombre de membres du personnel dans le cadre des quotas
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de begroting van het kabinet of van gedetacheerde ambtenaren
waarvoor alleen de kabinetsvergoedingen ten laste vallen van het
kabinet.

Er werd mij eveneens gemeld dat verschillende excellenties
uit de Brusselse Regering naast hogergenoemde categorieen
kabinetsleden ook over contractuele medewerkers beschikken die
geen kabinetsvergoeding krijgen en waarvan het loon volledig ten
laste valt van de begroting van de algemene diensten van het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Graag zou ik willen weten of dit laatste binnen de geldende
regels kan en zoniet ofde minister-voorzitter daarvan op de hoogte
is en eventueel uitzonderingen dienaangaande heeft toegestaan.

Tevens wens ik te vememen weike ministers of staatssecre-
tarissen over dergelijke contractuele werknemers, zonder kabinets-
vergoeding, beschikken en hoeveel van deze werknemers op elk
van de kabinetten tewerkgesteld zijn.

Antwoord: Hiema volgt het antwoord op de vraag van het geacht
lid.

Op 5 juli ) 995 heeft de Regering een besluit genomen tot
vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten
van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van
de gewestelijke staatssecretarissen. Dit besluit is afgekeken van
hetzelfde besluit dat op 12 juli 1989 door de gewestelijke Execu-
tieve genomen werd.

Artikel 5, § 4 van dat besluit bepaalt: «Wanneer het onderhoud
van de lokalen niet toevertrouwd is aan een prive-firma mag het
onderhoudspersoneel worden aangeworven als contractueel
personeel of als personeel met verlof van openbare diensten voor
een opdracht van algemeen belang ten laste van de algemene
diensten van de administratie en ter beschikking gesteld van de
Regering».

Deze bepaling wordt als volgt aangevuld door het besluit van
28 September 1995 tot wijziging van het werkingsbesluit van 5
juli 1995: <<Hun aantal wordt vastgesteld op 3 voor de staatssecre-
tarissen, 5 voor de ministers en 7 voor de minister-voorzitter. De
ministers of staatssecretarissen wier kabinetten gevestigd zijn in
de Regentlaan 21 -23 mogen bovendien onder dezelfde voorwaarden
een contractueel personeelslid aanwerven bestemd voor het onthaal
op het gelijkvloers van voomoemd gebouw».

Artikel 5, § 6, van het besluit van 5 juli 1995 bepaalt bovendien:
«De algemene diensten van de administratie stellen als contrac-
tuelen of als personeel met verlof van openbare diensten voor een
opdracht van algemeen belang tolken, vertalers en documentalisten
ter beschikking van de Regering die nodig zijn voor haar working
en voor het overmaken van de stukken in de beide landslaten en
voor de kennisgeving, de behandeling, de administratieve opvol-
ging en het archiveren van de beraadslagingen van de Regering.
Hun aantal wordt vastgesteld op 2 voor de staatssecretarissen, 3
voor de ministers en 5 voor de minister-voorzitter».

Deze contractuele personeelsleden genieten niet van de kabi-
netstoelage die toegekend wordt aan de personeelsleden gedeta-
cheerd van een administratie of aan de personeelsleden die een
als wedde geldende kabinetstoelage ontvangen.

autorises, dont les traitements sont integralement a charge du
budget du cabinet, ou de fonctionnaires detaches pour lesquels
seules les indemnites de cabinet sont a charge du cabinet.

II m'est revenu par ailleurs que differents ministres du Gouver-
nement bruxellois disposent, en dehors des categories ci-dessus,
de collaborateurs contractuels qui ne recoivent pas d'indemnite
de cabinet et dont Ie traitement est integralement a charge du budget
des services generaux du ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale.

J'aimerais savoir si cette formule est compatible avec les regles
en vigueur et, dans Ie cas contraire, si Ie ministre-president est au
courant et s'il a eventuellement autorise qu'on y deroge.

J'aimerais aussi savoir quels sont les ministres ou secretaires
d'Etat qui disposent de personnel contractuel auquel n'est pas
allouee d'indemnite de cabinet, ainsi que Ie nombre pour-chaque
cabinet - de ces agents contractuels.

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

Le 5juillet 1995, Ie Gouvernement a pris un arrete determinant
la composition et le fonctionnement des Cabinets des membres du
Gouvernement regional de Bruxelles-Capitale et des secretaires
d'Etat regionaux. Cet arrete est caique sur le ineme arrete pris le
12juillet 1989 par 1'Executif regional.

L'article 5, § 4, de cet arrete stipule: «Lorsque 1'entretien des
locaux n'est pas confie a une firme privee, le personnel d'entretien
peut etre recrute a titre de personnel contractuel ou de personnel
place en conge de services publics pour mission d'interet general,
a charge des services generaux de 1'administration et mis a la dis-
position du Gouvemement».

Cette disposition est completee comme suit par 1'arrete du 28
septembre 1995, modifiant 1'arrete de fonctionnement du 5juillet
1995: «Leur nombre est fixe a 3 pour les secretaires d'Etat, 5 pour
les ministres et 7 pour le ministre-president. Les ministres ou
secretaires d'Etat dont les cabinets sont situes boulevard du Regent
21-23 peuvent en outre recruter dans les memes conditions un
agent contractuel affecte a 1'accueil au rez-de-chaussee de ce
batiment».

L'article 5, § 6, de I'arrete du 5 juillet 1995, stipule en outre:
«les services generaux de ['administration mettent a la disposition
du Gouvernement, en qualite de contractuels ou en qualite de per-
sonnel place en conge de services publics pour mission d'interet
general des interpretes, traducteurs et documentalistes necessaires
au fonctionnement du Gouvernement et a la transmission des pieces
dans les deux langues nationales ainsi qu'a la notification, le
traitement, le suivi administratif et 1'archivage des deliberations
du Gouvernement. Leur nombre est fixe a 2 pour les secretaires
d'Etat, 3 pour les ministres et 5 pour le ministre-president».

Ces agents contractuels ne beneficient pas de 1'allocation de
cabinet qui est accordee aux agents detaches d'une administration
et aux agents qui beneficient d'une allocation de cabinet tenant
lieu de traitement.
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Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen
Vraag nr. 103 van de heer Leo Goovaerts d.d. 10 oktober 1996

(N.):

Siiccessierechten.

De Vlaamse regering heeft een belangrijke vermindering van
de Siiccessierechten op de activa van ondememingen voorzien. Dit
teneinde ervoor te zorgen dat de kleine en middelgrote ondememin-
gen verder zouden kunnen functioneren zonder dat onder meer de
werkgelegenheid in gevaar komt.

Zo zai een decreet gepubliceerd worden waarbij bedrijven met
een tot vijf werknemers een graduele verlaging krijgen van de
successierechten daar waar een bedrijf met vijf werknemers op
100% van zijn kapitaal het gunsttariefvan 3% erfenisrechten ver-
krijgt.

Heeft de minister maatregelen voorzien om eveneens voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gunstige regeling uit te werken
aangezien het gevaar niet denkbeeldig is dat ondememingen zullen
kiezen voor de fiscaal meest vriendelijke regio?

Antwoord: Het geachte lid wenst te weten of ik als minister
van Financien en Economic van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest maatregelen wens voor te stellen die zouden leiden tot
een verlaging van de successierechten, b.v. in het kader van de
ovemame van een (familiale) KMO.

Ik deel alvast uw bekommemis en uw zorg m.b.t. het vermelde
onderwerp. Wij weten dat de KMO's een bijzonder belangrijke
sector is voor de Brusselse tewerkstelling. En een van de grote
problemen waarmee het KMO-bedrijf in het algemeen en het
familiale bedrijf in het bijzonder geconfronteerd worden, is de
problematiek van de opvolging. Ingeval hiervoor geen bevredigende
opiossing gevonden wordt, is de liquidatie van de ondememing
met het eraan verbonden verlies aan arbeidsplaatsen vaak het enige
resultaat.

Een van de aspecten van deze opvolgingsproblematiek is de
hoogte van de fiscale lasten (successierechten en schenkings-
rechten) n.a.v. de opvolging in een familiale ondememing. Het
vijfde actieplan van mijn beleidsnota inzake economie (het DY-
NAMO-plan), stelt in dit verband tekstueel voor om 'de succes-
sierechten te verlagen bij de overdracht van familiale ondeme-
mingen'. Het Dynamo-plan stipuleert verder dat ik aan de regering
zai vragen om in te stemmen met een ontwerp van ordonnantie dat
ertoe strekt de successierechten bij de overdracht van familiale
bedrijven te verlagen.

Het Vlaamse Gewest heeft reeds op 19 decemberji. een de-
creet goedgekeurd waarin o.a. maatregelen werden aangenomen
die zullen leiden tot een vereenvoudiging en verlaging van de
successierechten bij overdracht van een familiale KMO.

Het is ook mijn uitdrukkelijke intentie om binnen relatiefkorte
tijd een ontwerp van ordonnantie aan de Regering voor te leggen
dat tegemoet komt aan de verzuchting om de successierechten te
verlagen. Hierbij is het mijn bedoeling om een consensus na te
streven op het niveau van de Interministeriele Conferentie
Financien, opdat er geen te grote concurrentie zou ontstaan tussen

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

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

Droits de succession.

Le gouvemement flamand a prevu une diminution importante
des droits de succession sur 1'actifdes entreprises pour permettre
aux petites et moyennes entreprises de continuer a fonctionner
sans mettre en danger 1'emploi.

Un decret sera ainsi public qui octroie aux entreprises comptant
de un a cinq travailleurs une diminution graduelle des droits de
succession, une entreprise de cinq travailleurs obtenant quant a
elle le tarifde faveur (soit 3% de droits de succession sur 100%
de son capital).

Le ministre a-t-il prevu des mesures pour mettre egalement au
point un regime de faveur pour la Region de Bruxelles-Capitale?
Le risque existe, en effet, de voir les entreprises opter pour la
region qui leur est fiscalement la plus favorable.

Reponse: L'Honorable membre souhaite savoir si j'envisage
en ma qualite de ministre des Finances et de 1'Economie de la
Region de Bruxelles-Capitale de proposer des mesures pouvant
conduire a une diminution des droits de succession, p. ex. dans le
cadre de la reprise d'une PME (familiale).

Je partage vos preoccupations en la matiere. Nous savons en
effet que les PME constituent un secteur particulierement impor-
tant pour 1'emploi a Bruxelles. Et qu'un des problemes importants
auxquels sont confrontees les PME en general et 1'entreprise
familiale en particulier est la problematique de la succession. Si
aucune solution satisfaisante n'est trouvee, la liquidation de 1'entre-
prise et la perte d'emplois qui en decoule est souvent 1'unique
resultat.

Un des aspects de cette problematique de succession est 1'im-
portance des droits fiscaux (droits de succession et taxe sur les
donations) a 1'occasion de la reprise d'une entreprise familiale.
Le cinquieme plan d'action de ma note de politique economique
(ledit Plan DYNAMO) prevoit a ce propos textuellement de
"diminuer les droits de succession pour les transferts d'entreprises
familiales". Le Plan DYNAMO stipule egalement que je deman-
derai au Gouvemement d'approuver un projet d'ordonnance qui
visera a diminuer les droits de succession en cas de transferts
d'entreprises familiales.

Le 19 decembre dernier, la Region flamande a deja approuve
un decret dans lequel des mesures sont adoptees pour une simpli-
fication et une diminution des droits de succession en cas du
transfer! d'une PME familiale.

J'ai la ferme volonte de soumettre dans un delai assez rapproche
un projet d'ordonnance au Gouvemement qui rencontre les deman-
des d'une diminution des droits de succession. A ce propos, je
veux arriver a un consensus au niveau de la Conference Inter-
ministerielle des Finances afin qu'il n'en resulte pas une trop
grande concurrence entre les trois Regions (droits de succession),
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de drie Gewesten onderling (successierechten) en tussen de
Gewesten en de Federale Overheid (schenkingsrechten).

Ik verwijs even naar de techniciteit van de materie van de
successierechten; deze brengt met zich mee dat de Federale
overheid enkele wijzigingen dient aan te brengen m.b.t. de
belastbare materie die een federale bevoegdheid gebleven is. Een
technische werkgroep met vertegenwoordigers van de betrokken
entiteiten werd ondertussen belast met het fonnuleren van con-
crete voorstellen voor de noodzakelijke aanpassingen van dit
wettelijke (federale) kader. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk
opdat de Gewesten (nu reeds zeker: het Vlaamse Gewest) hun
wijzigingen op het vlak van de successierechten zouden kunnen
doorvoeren. De aanpassingen en verduidelijkingen hebben o.a.
betrekking op de definitie van de betrokken ondememingen, de
omschrijving van het begrip 'overdracht van onderneming', de
regels inzake de imputatie van de tariefvermindering, en de
omschrijving van de begunstigde van het lagere tarief. De gewesten
zullen dan, via de bepaling van een aantal voorwaarden, een eigen
opvulling geven (b.v.: termijn voor instandhouden van onderneming
na de overdracht). Ik wil nu reeds aanstippen dat ik bij deze
voorwaarden, wat het BHG betreft, de nadruk zai leggen op het
vraagstuk van het behoud van de tewerkstelling in de overgelaten
onderneming.

Zolang het wettelijk kader (op voorstellen van de hierboven
beschreven technische werkgroep) niet is aangepast, kunnen de
initiatieven van de verschillende gewesten niet in working treden.
Na ontvangst van de nota van deze werkgroep zai ik onmiddellijk
mijn collega's van de regering inlichten over de inhoud ervan, en
zai de nota het voorwerp uitmaken van een grondige bespreking.

Ik maak het geachte lid er echter nu reeds attent op dat ik bij
het definitieve voorstel dat ik zai indienen, terdege rekening zai
houden met de budgettaire manosuvreerruimte waarover ik beschik.

d'une part, et entre les Regions et 1'Etat federal (taxe sur les do-
nations), d'autre part.

Je me permets de referer quelques instants au caractere tech-
nique de la matiere des droits de succession qui implique que
1'Etat federal doit apporter quelques modifications par rapport a
la matiere imposable qui est restee une competence federale. Un
groupe de travail technique compose de representants des entites
concemees a entretemps ete charge de formuler des propositions
concretes pour les adaptations necessaires de ce cadre legal
(federal). Ces adaptations sont necessaires pour que les Regions
(et surement la Region flamande) puissent realiser leurs modifica-
tions dans Ie domaine des droits de succession. Les adaptations et
explications portent notamment sur la definition des entreprises
concemees, de la notion de "transfert d'une entreprise", les regles
pour 1'imputation de la diminution tarifaire et sur la description
du beneficiaire du tarif revu a la baisse. Les Regions donneront
alors moyennant la definition d'une certain nombre de conditions
leur propre contenu (p.ex.: delai de maintien d'une entreprise apres
Ie transfert). Je tiens a souligner d'ores et deja que dans Ie cadre
de ces conditions je mettrai en ce qui concerne la Region de
Bruxelles-Capitale en exergue la problematique du maintien de
1'emploi dans 1'entreprise qui est transmise.

Aussi longtemps que Ie cadre legal (sur base des propositions
du groupe de travail que je viens de decrire) n'est pas adapte, les
initiatives des differentes Regions ne peuvent entrer en vigueur.
Des reception de la note de ce groupe de travail, j'informerai mes
Collegues du Gouvemement de sa teneur. La note fera alors 1'objet
d'une analyse circonstanciee.

J'attire d'ores et deja 1'attention de 1'honorable membre sur Ie
fait qu'au moment de la proposition definitive je tiendrai evidem-
ment compte de la marge budgetaire dont je dispose.

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

Steun die aan verschillende verenigingen is toegekend voor
hun start- en begeleidingsprogranuna voor KMO's.

De Brusselse Regering heeft op uw voorstel beslist subsidies
toe te kennen voor initiatieven die betrekking hebben op de
begeleiding van toekomstige bedrijfsleiders om hen te helpen bij
het analyseren en het beheren van de sleutelaspecten van hun
omgeving.

In 1997 zai onder de v.z.w. Cascade, het ICHEC, de KUB en
de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel aldus 15,6
miljoen worden verdeeld.

Zou de minister ons inlichtingen kunnen verstrekkken over de
programma's voor de begeleiding en de oprichting van KMO's?

Antwoord: U weet dat de KMO's een onmisbare schakel
vormen in het economisch weefsel van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Onze KMO's zorgen voor heel wat arbeidsplaatsen in
Brussel, en zijn de vaak meer flexibele en soepele tegenpool van
de grote bedrijven. Bovendien behoren nogal wat Brusselse KMO's
tot de secundaire sector, en zorgen zij aldus, via ambachtelijke,

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

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

A votre initiative, Ie Gouvemement bruxellois a decide d'oc-
troyer des subsides a des initiatives relevant de 1'accompagnement
de filturs chefs d'entreprises, dans Ie but de les aider dans 1'analyse
et la gestion des aspects-cles de leur environnement.

Durant 1'exercice 1997, un montant global de 15,6 millions sera
reparti entre 1'a.s.b.l. Cascade, 1'ICHEC, la KUB et la Chambre de
Commerce et d'lndustrie de Bruxelles.

Le ministre pourrait-il nous communiquer des informations sur
les programmes d'accompagnement et de creation de PME?

Reponse: Vous n'etes pas sans savoir que les PME constituent
un element essentiel du tissu economique de la Region de
Bruxelles-Capitale. En effet, nos PME sont une source importante
d'emploi a Bruxelles et sont souvent plus flexibles et plus souples
que les grandes entreprises. Tout un nombre de PME bruxelloises
font en outre partie du secteur secondaire et assurent de par leurs
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artisanale of licht-industriele activiteiten, voor de nodige diversi-
ficatie binnen de economische ontwikkeling in Brussel.

In mijn economisch beleidsplan voor Brussel, het zgn. Dynamo-
Plan, besteed ik dan ook veel aandacht aan de uitbouw van een
efficient KMO-beleid. Bovendien zai de gestadige uitvoering van
de totaliteit van de 50 actieplannen die de beleidsnota telt,
natuurlijk ook ten goede komen aan alle Brusselse bedrijven en
dus ook de KMO's.

Een van de aandachtspunten van mijn KMO-beleid is onge-
twijfeld het aanreiken aan de Brusselse ondernemingen van
informatieve elementen die kunnen leiden naar een beter mana-
gement tijdens de levenscyclus van het bedrijf. Twee actieplannen
uit mijn Dynamoplan refereren uitdrukkelijk naar de beleids-
aspecten "Vorming" en "Informatieverstrekking":

Actieplan 13: "Starters ondersteunen en aanmoedigen": "De
minister zai de begeleiding en de opvolging van starters nadruk-
kelijk ter harte nemen. Het subsidiariteitsbeginsel (de overheid
hoeft geen initiatieven te nemen waar de bestaande prive-organi-
saties reeds goed werk leveren) is hierbij het uitgangspunt. Deze
startersbegeleiding mag echter in geen geval beperkt zijn tot een
financiele ondersteuning of kapitaalverstrekking. Vorming, infor-
matieverstrekking en adequaat preventiebeleid zijn minstens zo
belangrijk".

Actieplan 17: "Samenwerking met de universiteiten inzake
managementbegeleiding": "De minister wil met de Brusselse
universiteiten overleggen om te zien op weike wijze hun acade-
mische know-how kan worden aangewend in een proces dat het
management van de Brusselse bedrijven ondersteunt, bijvoorbeeld
door cycli van gerichte begeleiding. Naar analogie met wat in het
buitenland gebeurt, wil de minister er zich voor inzetten dat ook
hier deze kennis op een adequate manier doorstroomt naar het
Brussels bedrijfsleven".

Om gestalte te geven aan deze actieplannen ondersteun ik, wat
de jaargang 1996-1997 betreft, zes actie- en begeleidingspro-
gramma's die zich naar de KMO's richten. De programma's richten
zich zowel naar starters als naar bestaande (groeigerichte) onder-
nemingen; bovendien zorgde ik ervoor dat zowel Franstalige als
Nederlandstalige ondememers die beroep willen doen op deze pro-
gramma's, aan hun trekken komen.

Hier volgt een kort overzicht van de gesubsidieerde program-
ma's (jaargang 1996-1997):

I. Opieidingsprogramma PME-PLUS (ICHEC)

Doelstelling

PME-PLUS is een programma ontworpen, uitgewerkt en verbe-
terd door de leiders van KMO's, in samenwerking met opieidings-
deskundigen van het ICHEC. De doelstelling bestaat erin aan
leiders of toekomstige leiders van KMO's de instrumenten en de
inzichten te verschaffen die hen zullen toelaten hun activiteiten te
versterken en te ontwikkelen. PME-PLUS is veel meer dan de
opsomming van uiteenzettingen van personen die actief zijn op
het terrein, het is een plaats waar deelnemers en sprekers erva-
ringen kunnen uitwisselen en samen activiteiten kunnen ontwik-
kelen.

activites artisanales ou industrielles legeres la diversification neces-
saire au developpement economique de Bruxelles.

Dans mon plan de politique economique pour Bruxelles, ledit
Plan DYNAMO, j'accorde des lors une attention particuliere a
1'elaboration d'une politique efficace pour les PME. La realisation
progressive de tous les 50 plans d'action que compte ma note de
politique economique beneficiera a toutes les entreprises
bruxelloises en general et done egalement aux PME.

Une des lignes de force de ma politique en favour des PME est
sans doute la mise a disposition des entreprises bruxelloises
d'elements informatifs devant ameliorer Ie management des entre-
prises pendant leur cycle de vie. Deux plans d'action de mon Plan
DYNAMO referent d'ailleurs de maniere explicite aux aspects
politiques que sont la formation et 1'information.

Plan d'action 13: "Le soutien aux nouveaux entrepreneurs":
"Le ministre s'interessera plus specialement a 1'accompagnement
et au suivi des nouveaux entrepreneurs. A ce propos, le principe
de subsidiarity (les pouvoirs publics ne doivent pas prendre d'ini-
tiatives la ou les organisations privees existantes font deja du bon
travail) constitue un point de depart. Cet accompagnement des
nouveaux entrepreneurs ne peut en aucun cas se limiter a un soutien
financier ou a 1'investissement de capitaux. La formation, 1'infor-
mation et une politique de prevention adequate sont des facteurs
tout aussi importants".

Plan d'action 17: "Collaboration avec les universites pour un
accompagnement au niveau du management": "Le ministre veut
se concerter avec les universites bruxelloises sur la maniere dont
leur savoir-faire academique peut etre mis a profit dans un pro-
cessus de soutien au management des entreprises bruxelloises,
p.ex. par des cycles d'accompagnement ponctuel. A 1'instar de ce
qui se fait a 1'etranger, le ministre veut faire en sorte que ces
connaissances beneficient egalement et de maniere adequate aux
entreprises bruxelloises".

Pour donner corps a ces plans d'action, je soutiens pour 1 'exer-
cice 1996-1997 six programmes d'action et d'accompagnement
qui s'adressent aux PME. Ces programmes sont aussi bien destines
aux jeunes entrepreneurs qu'aux entreprises existantes mais desi-
reuses de se developper. J'ai en outre veille a ce que entrepre-
neurs francophones et neerlandophones qui veulent beneficier de
ces programmes puissent le faire sans discrimination linguistique
aucune.

Ci-apres, vous trouverez un bref apercu des programmes
subsidies (session 1996-1997):

I. Programme de formation PME-PLUS (ICHEC)

But du programme

PME-PLUS est un programme concu, mis au point et corrige
par des dirigeants de PME, et cela avec le concours de specialistes
en formation de 1'ICHEC. L'objectifest de foumir a des dirigeants
ou futurs dirigeants de PME les outils et les convictions qui leur
permettront de renforcer et de developper leur activite. Bien plus
qu'une somme d'exposes par des hommes de terrain, PME-PLUS
est un lieu d'echanges d'experiences et d'interactivite entre par-
ticipants et intervenants.
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Inhoud

PME-PLUS onderzoekt op gedetailleerde wijze de vier hoofd-
elementen die men terugvindt in eike KMO:

- de bedrijfsleider (29u)
- de verkoop (17u)
- mannen en vrouwen (18u)
- een organisatie uitbouwen: beheer, financien, informatica

(61 u).

Het programma duurt zes maanden (van begin oktober tot einde
maart - 130 u) en omvat 16 sessies en 2 weekends. Eike sessie
vindt plaats op donderdagavond van 17 tot 20 u en op zaterdag-
morgen van 9 tot 13 u.

Eike bedrijfsleider beschikt bovendien gedurende 6 halve dagen
over een mogelijkheid tot raadpleging van docenten of exteme
consulenten die zijn erkend door het ICHEC.

Jaar van oprichting

Het programma is aan zijn vierde jaargang toe en werd een
eerste keer georganiseerd in 1993.

Bedrag van de subsidie 1996-1997

Het ministerie van Economie steunt enkele programma's voor
bijkomende vorming in het kader van zijn acties ten gunste van de
KMO's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo wordt aan
het programma PME-PLUS een subsidie toegekend van
4.200.000 BEF.

Contenu

PME-PLUS examine dans Ie detail les quatre axes que 1'on
retrouve dans toute PME:

- Le dirigeant (29 h)
- Vendre(17h)
- Des femmes etdes hommes (18 h)
- Batir une organisation: Gestion, Finance, Informatique (61 h).

S'etendant sur 6 mois (debut octobre a fin mars), le programme
(130 heures) comprend 16 sessions et 2 week-ends residentiels.
Chaque session se donne lejeudi soir de 17 h a 20 h et le samedi
matin de 9 h a 13 h.

Chaque dirigeant beneficie en outre d'un credit-consultance
de 6 demi-journees aupres des formateurs ou de consultants
exterieurs agrees par 1'ICHEC.

Annee de creation

Le programme, qui en est a sa 4eme session, a debute en 1993.

Montant du subside 1996 - 1997

Dans le cadre de ses actions envers les PME de la Region de
Bruxelles-Capitale, le ministere de 1'Economie soutient quelques
programmes de formation complementaires. Un subside de
4.200.000 FB est ainsi accorde au programme PME-PLUS.

Raming begroting jaargang 1996-1997

Uitgaven

Budget previsionnel session 1996 - 1997

Depenses

Personeelsuitgaven - Sprekers
Consulent
Verantwoordelyken project

Promotiekosten

Pedagogische kosten (met name
de weekends, de raadplegingen en
het colloquium PME'97)

400.000
1.600.000
2.000.000

550.000

1.250.000

Frais de personnel — Intervenants
Conseiller
Responsables du projet

Frais de promotion

Frais pedagogiques
(notamment week-ends residentiels,
consultance et colloque PME 1997)

400.000
1.600.000
2.000.000

550.000

1.250.000

Logistieke kosten
(lokalen, telefoon, postzegels, allerhande benodigdheden,
documentatie,...) 650.000

Frais logistiques
(locaux, tel., timbres, petit materiel, documentation,...) 650.000

Totale uitgaven:

Inkomsten

Subsidie Brussels Gewest

Deelnemers

Totale ontvangsten:

Saldo Te fmancieren saldo

6.450.000

4.200.000

1.300.000

5.500.000

950.000

Total Depenses:

Rentrees

Subside Region de Bruxelles-Capitale

Participants

Total Rentrees

Solde Solde a financer

6.450.000

4.200.000

1.300.000

5.500.000

950.000
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Aantal deelnemers jaargang 1996-1997

De kwaliteit van het programma wordt aangetoond door het
enthousiasme en de inzet van de 84 deelnemers aan de 4 jaar-
gangen, waarvan 24 voor de lopende jaargang '96-'97.

Nombre de participants session 1996 - 1997

La qualite du programme est attestee par 1'enthousiasme et
1'assiduite des 84 participants aux quatre sessions, dont 24 pour
la session 1996 - 1997 en cours.

D. Actie- en begeleidingsprogramma Starters NCMV en KU-
Brussel (op te starten in 1997)

Doelstelling

Starters wijzen op de mogelijkheden, maar ook op de valkuilen
en de nodige bedrijfseconomische kennis en begeleiding meegeven,
opdat hun slaagpercentage stijgt (het falingspercentage is immers
hoog onder starters: 18 % verdwijnt binnen hetjaar, een op drie
haalt het vierde jaar niet en 60 % is verdwenen binnen de 5 jaar).

n. Programme d'action et d'accompagnement Starters NCMV et
KU-Brussel (a mettre en place en 1997)

Objectif

Indiquer aux nouveaux entrepreneurs les possibilites mais aussi
les pieges, apprendre les connaissances et assurer 1'accompagne-
ment industriel necessaire, de sorte que leur pourcentage de reussite
augmente (Ie nombre des faillites est en effet eleve parmi les
nouveaux entrepreneurs: 18 % disparaissent endeans 1'annee, un
sur trois n'arrive pas a la quatrieme annee et 60 % ont disparu
endeans les 5 ans).

Inhoud

- Startersservice: gratis verstrekken van informatie over de
startersproblematiek aan kandidaat-starters

- Info-avonden: verstrekken van basisinformatie aan kandidaat-
starters

- Starterssessies: uitdiepen van onderwerpen rond de starterspro-
blematiek met getuigenissen gedurende 6 avonden

-• Begeleiding: individuele begeleiding van potentiele starters voor
de verdere ontwikkeling van hun startersplannen.

Begindata

Voorjaar 1997

Aantal deelnemers

(Nog niet gekend)

Subsidie

Contenu

Startersservice: information gratuite sur la problematique de
la creation d'une entreprise a des candidats-entrepreneurs

Soirees d'information: foumir de 1'information de base a des
candidats-entrepreneurs

Seances pour entrepreneurs debutants: approfondir des sujets
a propos de la problematique pour des entrepreneurs debutants et
des temoignages (6 soirees)

Accompagnement: accompagnement individuel d'entrepreneurs
potentiels dans 1'elaboration de leurs plans d'entreprise.

Date de mise en place

Printemps 1997

Nombre de participants

(Pas encore connu)

Subside

NCMV:
KU Brussel:

1.403.500 BEF
696.500 BEF

NCMV:
KU Brussel:

1.403.500 BEF
696.500 BEF

III. Actie- en begeleidingsprogramma groeigerichte KMO's 1996

Doelstelling

Bedrijfsleiders van groeigerichte KMO's kennis laten maken
met modem beheer en management. Uit onderzoek blijkt immers
dat bedrijfsleiders tijdens de groeifase van hun bedrijf vaak te
kampen hebben met problemen, die kunnen toegeschreven worden
aan een ontoereikende managementskennis. KMO'ers kenmerken
zich namelijk vooral door een stevige technische kennis.

in. Programme d'action et d'accompagnement a 1'attention des
PME desireuses de se developper (1996)

Objectif

Faire connaitre a des chefs de PME qui desirent se developper
les techniques modemes de gestion et de management. Des en-
quetes ont en effet revele que des chefs d'entreprises sont souvent
confrontes durant la phase d'expansion de leur entreprise a des
problemes qui peuvent etre imputes a des connaissances insuf-
fisantes dans Ie domaine du management. Les PME se caracterisent
surtout par de tres bonnes connaissances techniques.
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Invloed

De deelnemers hebben het actie- en begeleidingsprogramma
zeer goed geevalueerd, zoals moge blijken uit enkele citaten van
hen:

"Uit de vele cursussen en seminaries die ik als bedrijfsleider
van een K-MO reeds heb gevolgd, heeft dit programma mij het
meest aangesproken door zijn diversiteit van goed gekozen onder-
werpen, die in de dagelijkse praktijk onmiddellijk kunnen worden
toegepast".

"Het programma heet actie- en begeleidingsprogramma. De vlag
dekt de lading".

"Het hele programma heeft mij niet alleen heel wat bijgebracht,
maar ook actiefeen aantal dingen laten doen, aanpassen, aanpakken
en veranderen".

"Deze formule, waarbij we ook effectiefde kennis van praktijk-
docenten in de firma kunnen halen, is schitterend".

Begindata

Module 1: Omgaan in en met een woelige omgeving.

Van 16 april tot en met 25 juni 1996

Module 2: Financieel beleid.

Van 3 September tot en met 12 november 1996.

Aantal deelnemers

Module 1:7 KMO'ers (4 uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en 3 van buiten het Gewest)

Module 2:6 KMO'ers (4 uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en 2 van buiten het Gewest)

Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2.900.000 BEF

Totaal budget

3.320.000 BEF (2.900.000 BEF subsidie + 420.000 BEF in-
schrijvingsgelden).

Incidence

Les participants ont evalue tres positivement Ie programme
d'action et d'accompagnement. Cela apparait d'ailleurs de leur
appreciation:

"Des nombreux cours et seminaires que j'ai suivi cornme
dirigeant d'une PME, c'est ce programme qui m'a plu Ie plus par
la diversite de sujets bien choisis qui peuvent etre mis en pratique
immediatement".

"Le programme s'appelle programme d'action et d'accompa-
gnement et cela convient tout a fait".

"Ce programme ne m'a pas seulement appris plein de choses,
il m'a aussi fait en faire, adapter, aborder et modifier un certain
nombre".

"Cette formule qui nous permet d'appliquer 1'experience de
professeurs de pratique dans nos societes est excellente".

Date de mise en place

Module 1: Fonctionner dans et avec un environnement agite

Du 16 avril jusqu'au 25 juin 1996 y compris

Module 2: Politique Financiere

Du 3 septembre jusqu'au 12 novembre 1996 y compris.

Nombre de participants

Module 1: 7 PME (4 de la Region de Bruxelles-Capitale et 3
de 1'exterieur)

Module 2: 6 PME (4 de la Region de Bruxelles-Capitale et 2
de 1'exterieur)

Subvention Region de Bruxelles-Capitale

2.900.000 BEF.

Budget total

3.320.000 BEF (2.900.000 BEF subvention + 420.000 BEF
inscriptions).

IV. + V. Het Programma IACE-IADE van de Handelsschool Solvay
van de ULB

Doelstelling van de lACE-opleiding

De LACE-cyclus (Initiation - Accompagnement a la Creation
d'Entreprise) is een programma van de 3de cyclus van de Handels-
school Solvay van de ULB dat speciaal is opgesteld voor kader-
personeel dat van plan is om op korte termijn een eigen zaak te
begmnen, evenals voor de ondememers die sedert minder dan 3

IV + V. Le programme IACE - IADE de 1'Ecole de Commerce
Solvay de 1'ULB

But de la formation IACE

Le cycle IACE (Initiation-Accompagnement a la Creation
d'Entreprise) est un programme de 3eme Cycle de 1'Ecole de Com-
merce Solvay de 1'ULB concu specialement pour les cadres en
activite ayant le projet de lancer a court terme leur propre affaire
ainsi que pour les entrepreneurs ayant mis en oeuvre leur projet
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jaar met een bedrijf zijn gestart. De doelstelling van het IACE
bestaat erin de kansen op welslagen van de opgerichte bedrijven
aanzienlijk te verhogen door aan de oprichters een opieiding en
een individuele begeleiding aan te bieden op het vlak van het
beheer ervan, aangepast aan de oprichting van het bedrijf.

Inhoud van de lACE-opleiding

De lACE-opleiding is concreet en praktisch, en omvat twee
fazen:

— de cursussen in kleine groepen over de basisdisciplines van
het beheer: strategic, marketing, boekhouding, financien, onder-
handelingen, communicatie (40 sessies van 4 uur gespreid over
een periode van 8 maanden);

- de individuele opvolging bestemd om eike deelnemer bij te
staan en raad te verstrekken bij de opstelling en de uitvoering
van zijn bedrijfsplan (22 uur per deelnemer gespreid over een
periode van 21 maanden).

Datum van oprichting en doeltreffendheid van de lACE-opleiding

Sedert zijn oprichting in 1986 heeft het IACE mogen rekenen
op 220 deelnemers (van 86 tot 96). De deelnemers aan de 9 eerste
jaargangen (volgens de resultaten van een studie in 1995) hebben
148 bedrijven opgericht die 985 arbeidsplaatsen hebben opgele-
verd, bij een overlevingspercentage van 95 %.

Deelnemers [ACE 1996-1997

De jaargang 1996-1997 is begonnen op 7 oktober 1996 en
begeleidt 17 deelnemers waarvan 10 toekomstige en 7 recente
oprichters van een ondememing.

Doelstelling van de lADE-opleiding

De lADE-cyclus ("Initiation-Accompagnement au Developpe-
ment de 1'Entreprise") is een programma van de 3de cyclus van
de Handelsschool Solvay van de ULB dat streeft naar een verbete-
ring van de beheerscapaciteiten van de leiders van KMO's.

Inhoud van de lADE-opleiding

Het IADE biedt een beheersopleiding op maat aan, met keuze
tussen 4 modules: "Beheer van Human Ressources", "Strategic
en Marketing", "Financieel Beheer" en "Prestatiebeheer". Eike
module bestaat uit gemeenschappelijke cursussen van 7 tot 9
weken.

Tijdens de zes maanden die volgen op het einde van eike mo-
dule genieten de deelnemers van een kapitaal van 8 uur aan
individuele opvolging dat hen toelaat te worden begeleid in hun
ondememing bij de omzetting in de praktijk van de kennis die ze
hebben verworven tijdens de opieiding.

Datum van oprichting en doeltreffendheid van de lADE-opleiding

Sedert zijn oprichting in 1992 kan het IADE zich in minder
dan 5 jaargangen beroepen op 101 deelnemers en heeft het 86
ondernemingen opgevolgd die goed zijn voor een gemiddeld
zakencijfer van 85 miljoen bij een gemiddelde tewerkstelling van
15 personen.

de creation depuis moins de trois ans. L'objectifde 1'IACE consiste
a augmenter significativement les chances de succes des entreprises
creees, en apportant a leurs createurs une formation et un accom-
pagnement individuel en gestion, adaptes a la demarche de creation
d'entreprise.

Contenu de la formation IACE

Concrete et pratique, la formation IACE comprend deux phases:

— les cours en groupe restreint sur les disciplines de base de la
gestion: strategic, marketing, comptabilite, finance, negociation,
communication (40 seances de cours de 4 heures etalees sur une
periode de 8 mois);

- Ie suivi individuel destine a assister et a conseiller chaque par-
ticipant dans 1'elaboration et la mise en oeuvre de son plan
d'affaires (22 heures par participant reparties sur une periode
de 21 mois).

Date de creation et performance de la formation IACE

Depuis sa creation en 1986, 1'IACE a accueilli 220 partici-
pants (de 86 a 96). Les participants des 9 premieres sessions (selon
les resultats d'une etude effectuee en 1995) ont cree 148 entreprises
qui ont genere 985 emplois, avec un taux de survie de 95 %.

Participants IACE 1996-1997

La session 1996-1997 a demarre Ie 7 octobre 1996 et encadre
17 participants dont 10 futurs createurs et 7 createurs recents.

But de la formation IADE

Le cycle IADE (Initiation-Accompagnement au Developpement
de 1'Entreprise) est un programme de 3eme cycle de 1'Ecole de
Commerce Solvay de 1'ULB qui vise a ameliorer les capacites de
gestion des dirigeants de PME.

Contenu de la formation IADE

L'lADE propose une formation en gestion a la carte, au choix
parmi 4 modules: "Gestion des Ressources Humaines", "Strategic
& Marketing", "Gestion financiere" et "Gestion de la Perfor-
mance". Chaque module est compose de cours collectifs d'une
duree de 7 a 9 semaines.

Au cours des six mois suivant la fin de chaque module, les
participants beneficient d'un capital de 8 heures de suivi individuel
leur permettant d'etre accompagnes, au sein de leur entreprise,
dans la mise en pratique des acquis de la formation.

Date de creation et performance de la formation IADE

Depuis sa creation en 1992,1'IADE en moins de 5 sessions a
accueilli 101 participants et a, ainsi, suivi 86 entreprises qui gene-
rent un chiffre d'affaires moyen de 85 millions de francs avec un
effectifmoyen de 15 personnes.
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Deelnemers IADE 1996-1997

- De module "Beheer van Human Ressources" vond plaats van 7
oktober 1996 tot 20 november 1996 en kon rekenen op 24
deelnemers.

- De module "Strategic & Marketing" is begonnen op 25 novem-
ber 1996 en zai eindigen op 22 januari 1997. Er nemen 15
personen aan deel.

- De module "Financieel Beheer" vindt plaats van 27 januari
1997 tot 21 april 1997 en telt 23 deelnemers.

- De module "Prestatiebeheer" zai plaatsvinden van 23 april 1997
tot 16juni 1997. Het aantal deelnemers bedraagt voorlopig 20
personen.

Totale begroting van het programma IACE-IADE 1996-1997

UITGAVEN

Participants IADE 1996 - 1997

— Le module "Gestion des Ressources Humaines" a eu lieu du 7
octobre 1996 au 20 novembre 1996 et a accueilli 24 partici-
pants.

— Le module "Strategic & Marketing" a debute le 25 novembre
1996 et se terminera le 22 janvier 1997 et comprend 15 par-
ticipants.

— Le module "Gestion Financiere" aura lieu du 27 janvier 1997
au 21 avril 1997 et accueillera 23 participants.

— Le module "Gestion de la Performance" aura lieu du 23 avril
1997 au 16 juin 1997. Le nombre de participants est provisoi-
rement de 20 personnes.

Budget total du programme IACE - IADE 1996 - 1997

DEFENSES

Promotie
Vergoeding intervenienten
Pedagogische kosten
Logistieke kosten
Administratieve kosten
Personeelskosten
Heffing ULB & andere taksen
Totale uitgaven

ONTVANGSTEN

Totale ontvangsten - Inschrijvingsrechten

TE FINANCIEREN SALDO

4.000.000
2.670.000

430.000
315.000
500.000

6.400.000
360.000

14.675.000

1.750.000

12.925.000

Promotion
Remuneration des intervenants
Frais pedagogiques
Frais logistiques
Frais administratifs
Frais de personnel
Prelevement ULB et taxes diverses
Depenses totales

RECETTES •

Recettes totales - Droits d'inscription

SOLDEAFINANCER

4.000.000
2.670.000

430.000
315.000
500.000

6.400.000
360.000

14.675.000

1.750.000

12.925.000

Subsidie 1996-1997 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Gewest heeft aan de v.z.w. Cascade een subsidie van
6.400.000 BEF verleend om bij te dragen tot de organisatie van
het programma IACE-IADE.

Subside 1996-1997 de la Region de Bruxelles-Capitale

La Region a octroye a 1'a.s.b.l. Cascade un subside d'un montant
de 6.400.000 FB pour contribuer a 1'organisation du programme
IACE - IADE.

VI. Balans van een initiatief van de Kamer van Koophandel van
Brussel tot bevordering van de oprichting van bedrijven

Tussenkomst van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel
voor de oprichting van bedrijven

Datum van oprichting

De Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel houdt zich
traditioneel bezig met bestaande kleine en middelgrote onder-
nemingen die bij de Kamer zijn aangesloten maar heeft de toe-
komstige oprichters van ondernemingen willen sensibiliseren door
voor hen in 1979 een departement op te richten waarvan de
werkingsmiddelen worden verstrekt door dejaarlijks hemieuwbare
overeenkomsten waarvan de laatste werd ondertekend injuli 1996
en afliep op 31 december 1996.

VI. 1979 -1997 - Bilan d'une initiative de la Chambre de Com-
merce de Bruxelles destinee a promouvoir la creation d'entre-
prises

Intervention de la Chambre de Commerce et d'lndustrie de
Bruxelles en faveur de la creation d'entreprises

Date de la creation

Traditionnellement orientee vers les petites et moyennes entre-
prises, existantes et affiliees a notre Compagnie celle-ci a souhaite
sensibiliser les futurs createurs d'entreprises en creant a leur inten-
tion, des 1979 un departement dont les moyens de fonctionnement
lui sont foumis par les Conventions renouvelables annuellement
dont la derniere a ete signee enjuillet 1996 et qui vient a echeance
le31 decembre 1996.
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Doelstelling

De eel Oprichting van Ondernemingen orienteert dankzij
individuele en persoonlijke contacten elk initiatiefmet betrekking
tot de Oprichting van een nieuwe ondememing.

Deze initiatieven moeten hun zetel hebben in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de oorsprong van de promotor heeft geen
belang, hij/zij dient er wel te investeren.

But

La Cellule Creation d'Entreprises oriente grace aux contacts
individuels et personnalises la demarche de toute initiative, ayant
pour objectif la creation d'une nouvelle entreprise.

Ces initiatives doivent avoir leur siege dans la Region de
Bruxelles-Capitale independamment de 1'origine du promoteur,
pour autant qu'il y investisse.

Inhoud

Raadgevingen aan de ontwikkelaars van projecten

A. Analyse van het project:

1. Onderzoek en toepassing van de vigerende wetten en regle-
menteringen;

2. Controle van de kennis en de vorderingsstaat van de reeds
ondcmomen stappen;

3. Raadgevingen om een bedrijfsplan op te stellen;

4. Raadgevingen met betrekking tot de financiering van het project;

5. Bedrijfsrecht;

6. Steun op het vlak van investeringen en tewerkstelling. Analyse
van de steun per type project. Gewestelijke en federale steun.

B. Formaliteiten:

Fonnaliteiten te vervullen met het oog op de Oprichting in Belgie
van bijhuizen en filialen van buitenlandse ondememingen, verbin-
dingsbureaus.

Aantal deelnemers

Het aantal onderzochte en begeleide dossiers bedraagt ± 250
per jaar en per consulent. De begeleiding wordt verzekerd gedu-
rende 1 jaar.

Subsidie 1996/1997

Een aanvraag tot hernieuwing werd ingediend in november
1996. Tot op heden werd hierop nog niet geantwoord.

De overeenkomst heeft betrekking op een bedrag van
2.400.000 BEF en dekt het loon van een persoon.

Totale begroting 1996/1997

De beperkingen qua personeel voor de eel ingevolge de
vermindering van de bedragen voorzien door de overeenkomsten
1995 en 1996 laten toe op het departement een persoon in dienst
te houden. De totale begroting voorzien voor 1997 wordt geraamd
op 3.200.000 BEF.

Contenu

Conseils aux porteurs de projets d'etablissement

A. Analyse du projet:

1. Recherche et application des lois et reglementations qui regissent
la profession.

2. Controle de 1'etat des connaissances et du stade d'avancement
des demarches si elles ont debutes.

3. Conseils pour elaborer un projet d'entreprise.

4. Conseils pour financer Ie projet.

5. Droit des societes.

6. Aides a 1'investissement et a 1'emploi. Analyse des aides par
type de projet. Aides regionales et federates.

B. Formalites

Formalites a accomplir en vue de 1'etablissement en Belgique
de succursales ou filiales de societes etrangeres, bureaux de liai-
son.

Nombre de participants

Les dossiers etudies et accompagnes sont de ± 250 par an et
par conseiller. L'accompagnement est assure pendant un an.

Subside 1996/1997

Une demande de renouvellement a ete introduite au mois de
novembre 1996. A cejour, nous n'avons pas de reponse.

La convention porte sur un montant de 2.400.000 FB. Elle
couvre Ie salaire d'une personne.

Budget total 1996/1997

Les restrictions du personnel mis au service de la cellule suite
aux diminutions des sommes prevues par les conventions 1995 et
1996, nous autorisent a maintenir une personne dans ce departe-
ment. Le budget total prevu pour 1997 est estime a 3.200.000 FB.
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Vraag nr. 115 van de heer Leo Goovaerts d.d. 13 november
1996 (N.):

Uitstaande leningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft
meegedeeld aan actief schuldbeheer te doen. Om me een nauw-
keurig beeld te kunnen vormen van het schuldbeheer van de
regering, had ik graag van de minister vemomen:

- Weike de nog uitstaande leningen zijn van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en van de Agglomeratie Brussel?

- Weike de voorwaarden zijn van deze uitstaande leningen
(crediteur, vervaldata, interest, aflossingen, etc...)?

- Wat het actief schuldbeheer juist omvat? Weike maatregelen
werden zo dejongste tweejaren (1995 en 1996) getroffen om
de lasten verbonden aan de schulden terug te dringen?

- Weike technieken hierbij gebruikt worden (bijvoorbeeld munt-
operaties, interestswaps enz...)?

- Of voor de plaatsing van de leningen buitenlandse banken of
brokers werden aangesproken en wat hun commissielonen zijn?

Antwoord: De rechtstreekse schuld van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, die de rechtstreekse schuld stricto sensu van
het Gewest omvat, evenals de schuld van de Agglomeratie, de
Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en het
Gewestelijk Agentschap voor Netheid, bedroeg op 30 november
1996 48,7 miljard BEF.

27,5 % van die schuld staat uit tegen variabele intresttarieven
en 72,5 % tegen vasie intresttarieven. Dit betekent dat de schuld-
structuur defensiever geworden is naar het einde van het jaar toe;
eindjanuari 1996 stond immers nog 54 % van de schuld uit tegen
vaste intresttarieven en 46 % tegen variabele tarieven. 36,2 %
van de schuld betrefl leningen met aflossing of vaste annui'teiten;
63,8 % heeft betrekking op leningen van het BULLET-type.

Het Gewest verzorgt zijn financiering tegen nagenoeg dezelfde
voorwaarden als deze van de interbancaire markt voor variabele
rentevoeten op lange termijn; zo werden de marges op de variabele
rentevoeten tussen 1991 en 1996 herleid tot een kwart; de marges
op OLO zijn met 50% gedaald tussen 1991 en 1996: Het Gewest
verzekert momenteel zijn financien tegen voorwaarden die iets
boven deze van de federate overheid liggen op OLO-basis.

Inzake schuldbeheer levert het Gewest inspanningen inzake
de marges van de nieuwe leningen en tracht het daamaast de twee
fundamentele principes toe te passen: de gewestelijke intrestlast
verlagen en het intrestrisico op een redelijke manier beheren.

Daartoe werd sinds augustus 1994 gebruik gemaakt van intrest-
swaps (IRS) voor een nominaal bedrag van 6,5 miljard BEF. De
definitieve winst die werd geboekt op swapverrichtingen komt
overeen met een verlaging van de rentelast met 253,6 miljoen,
gespreid over gemiddeld 2,7 jaar. De swapverrichtingen vertegen-
woordigen thans geen enkel risico, daar alle swaps opnieuw gefixt
werden.

Om het fixingrisico te verminderen, heeft het Gewest gebruik
gemaakt van FRA's en basis swaps. Verder worden de herfinancie-

Question n° 115 de M. Leo Goovaerts dii 13 novembre 1996
(N.):

Emprunts en cours de la Region de Bruxelles-Capitale.

Le gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale a dit avoir
une gestion active de la dette. Pour pouvoir me faire une idee
precise de la facon dont precede le gouvemement, je souhaiterais
que le ministre me dise:

- Quels emprunts de la Region de Bruxelles-Capitale et de
1'Agglomeration de Bruxelles sont encore en cours;

— Quelles en sont les conditions (crediteur, dates d'echeance,
interets, amortissements, etc.);

— Ce que recouvre exactement la gestion active de la dette; quel-
les mesures ont ete prises au cours des deux demieres annees
(1995 et 1996) pour reduire les charges liees aux emprunts;

- Quelles techniques sont utilisees a cet effet (par exemple
operations de change, echanges financiers (swaps), etc.);

- Si des banques ou des courtiers etrangers ont ete sollicites pour
le placement des emprunts et quelles sont leurs commissions.

Reponse: L'encours de la dette directe de la Region de
Bruxelles-Capitale comprenant la dette directe stricto sensu de la
Region ainsi que la dette de 1'Agglomeration, la dette de 1'ex pro-
vince du Brabant, la dette du SIAMU et la dette de 1'Agence
Bruxelles-Proprete s'elevait au 30 novembre 1996 a 48,7 mil-
liards BEF.

27,5 % de cette dette directe sont a taux variables; 72,5 % sont
a taux fixes. La structure est done plus defensive en cette fin d'annee:
fin janvier 96,54 % etaient a taux fixes et 46 % a taux variables.
36,2 % de cet encours sont sous forme d'emprunts a amortissement
ou annuites constantes; 63,8 % sont des emprunts BULLET.

La Region se finance a des conditions quasi identiques au
marche interbancaire sur taux variables a long terme; les marges
sur taux variables (BIBOR) ont ainsi ete divisees par 4 entre 1991
a 1996; les marges sur OLO ont diminuees de 50 % entre 1991 et
1996. La Region se finance actuellement legerement au dessus du
Federal sur base OLO.

En matiere de gestion de la dette, outre le travail sur les marges
des nouveaux emprunts, la Region tente d'appliquer les deux
principes fondamentaux: diminuer la charge d'interet de la Region
et gerer le risque sur taux de maniere raisonnable.

Pour ce faire, elle a utilise des swaps sur taux d'interets (IRS)
depuis aout 94 portant sur un nominal de 6,5 milliards BEF. Les
gains nets definitifs sur operations de swap representent une dimi-
nution de la charge d'interet de 253,6 millions repartis en moyenne
sur 2,7 ans. Le risque sur operations de swap est nul aujourd'hui,
tous les swaps ayant ete refixes.

Pour diminuer le risque de fixing, la Region a utilise des FRA
ainsi que des basis swaps; elle lisse egalement dans le temps les
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ringsbehoeften van het Gewest in de tijd gespreid door de keuze
van de vervaldagen en de aflossingswijzen van de leningen.

Het Gewest heeft nooit deviezenverrichtingen uitgevoerd; wis-
selrisico's zijn dus onbestaande.

Alle leningen werden aangegaan bij banken met een vestiging
in Belgie, met uitzondering van een lening van 500 miljoen BEF
in Belgische frank, waarvoor de toelating van het federaal ministe-
rie van Financien bekomen werd. Alle leningen, met inbegrip van
de bovenvermelde lening van 500 miljoen BEF, vallen onder de
toepassing van het Belgisch recht en ressorteren onder de bevoegd-
heid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

besoins de refinancement de la Region par Ie choix des maturites
des emprunts et les modes d'amortissement qui y sont attaches.

La Region n'ajamais effectue d'operations en devises; son ris-
que de change est done nul.

A 1'exception d'un emprunt de 500 millions BEF libelle en francs
beiges pour lequel 1'autorisation du ministre des Finances federal a
etc obtenue, tous les emprunts ont ete conclus avec des banques
ayant un siege en Belgique. Pour tous les emprunts et meme celui
de 500 millions BEF dont il est fait mention ci-dessus. Ie droit
beige est applicable ainsi que les Cours et Tribunaux de Bruxelles.

Vraag nr. 123 van de heer Guy Vanhengel d.d. 4 december
1996 (N.):

Personeel van de GOMB dat naar ministeriele kabinetten
werd gedetacheerd.

In antwoord op vraag nr. 54 van mevrouw Nagy (3 april 1996)
met betrekking tot het personeel van de GOMB dat naar de ministe-
riele kabinetten werd gedetacheerd, heeft de minister geantwoord
dat vier personeelsleden van de GOMB een voltijdse activiteit
uitoefenen in de Brusselse ministeriele kabinetten.

De minister verwijst wat dit betreft naar het kabinet van minis-
ter-voorzitter Charles Picque, het kabinet van minister Didier
Gosuin en het kabinet van staatssecretaris Eric Andre.

In hetjaarverslag 1995 van de GOMB lees ik dat een inspecteur-
generaal van de Directie Stadsvemieuwing met politick verlof is.
Voor zover ik goed ben ingelicht oefent deze inspecteur-generaal
een functie uit op het kabinet van minister Rufin Grijp.

In zijn antwoord op vraag nr. 54 meldt de minister overigens
dat een statutair ambtenaar met de graad van inspecteur-generaal
een voltijdse activiteit uitoefent in een Brussels ministerieel
kabinet.

Graag had ik vemomen of het hier over dezelfde inspecteur-
generaal gaat en indien dit zo is, waarom onder punt 2 van het
antwoord van de minister op de vraag nr. 54 het kabinet van minis-
ter Rufin Grijp niet wordt vermeld.

Het lijkt mij ook wenselijk dat de minister het detail zou geven
van de wedden die voor deze ambtenaren die voltijds werkzaam
zijn in de ministeriele kabinetten door de GOMB worden uitge-
keerd. In zijn antwoord op vraag nr. 54 citeert de minister immers
een globaal bedrag voor een ambtenaar met de graad van eerste
adviseur, voor een ambtenaar met de graad van inspecteur-generaal,
voor een ambtenaar met de graad van adviseur en voor een
contractueel ambtenaar van niveau 1 van 635.416 fr. (bruto) en
van 329.613 fr. (netto).

Uit het antwoord van de minister kan helemaal niet worden
opgemaakt waarvoor deze bedragen staan. Het is onmogelijk dat
deze bedragen zouden overeenstemmen met dejaarlijkse bezoldi-
gingen die aan deze ambtenaren worden uitgekeerd.

Question n° 123 de M. Guy Vanhengel du 4 decembre 1996 (N.):

Personnel de la SDRB detache dans les cabinets ministeriels.

Le ministre a repondu a la question 54 de Mme Nagy (3 avril
1996) relative au personnel de la SDRB detache dans les cabinets
ministeriels que quatre membres du personnel de la SDRB exercent
une activite a temps plein dans les cabinets ministeriels bruxellois.

Le ministre mentionne a cet egard le cabinet du ministre-
president Charles Picque, le cabinet du ministre Didier Gosuin et
le cabinet du secretaire d'Etat Eric Andre.

Je lis dans le rapport d'activites 1995 de la SDRB qu'un inspec-
teur general de la direction Renovation urbaine est en conge poli-
tique. Si mes informations sont exactes, cet inspecteur general
travaille au cabinet du ministre Rufin Grijp.

D'ailleurs, dans sa reponse a la question n°54, le ministre
indique qu'un fonctionnaire statutaire revetu du grade d'inspecteur
general exerce une activite a temps plein dans un cabinet ministe-
riel bruxellois.

Je souhaiterais savoir s'il s'agit du meme inspecteur general et
si tel est le cas, pourquoi le ministre ne mentionne pas le cabinet
du ministre Rufin Grijp au point 2 de sa reponse a la question
n°54.

Je souhaiterais egalement que le ministre detaille les traitements
payes par la SDRB pour ces fonctionnaires qui travaillent a temps
plein dans les cabinets ministeriels. Dans sa reponse a la question
n°54, le ministre cite en effet un montant global de 635.416 F
(brut) et de 329.613 F (net) pour un fonctionnaire revetu du grade
de premier conseiller, pour un fonctionnaire revetu du grade d'in-
specteur general, pour un fonctionnaire revetu du grade de conseil-
ler et pour un fonctionnaire contractuel de niveau 1.

La reponse du ministre ne permet pas de deduire a quoi corres-
pondent ces montants. II est impossible que ces montants corres-
pondent aux remunerations annuelles versees a ces fonctionnaires.
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Antwoord;

1. Zoals blijkt uit het Activiteitenverslag 1995 van de GOMB
is een ambtenaar van deze instelling, bekleed met een graad van
Inspecteur-generaal, momenteel met politiek verlof.

Dit politick verlof van ambtswege werd hem toegekend overeen-
komstig de bepalingen van de wet van 18 September 1986 tot
invoering van het politick verlof voor personeelsleden van over-
heidsdiensten - het huidig Organiek reglement houdende perso-
neelsstatuut van de GOMB verwijst nog steeds naar die wetgeving
— om hem een mandaat van schepen te laten uitoefenen in een
gemeente van meer dan 80.000 inwoners.

Overeenkomstig voomoemde wetgeving betaalt de GOMB geen
enkele bezoldiging aan die ambtenaar. Dit geval kan niet gelijk-
geschakeld worden met een detachering.

De Vraag nr. 54 van Mevrouw Nagy en nujn antwoord golden
echter alleen de GOMB-personeelsleden die gedetacheerd zijn in
een ministerieel kabinet of ter beschikking gesteld werden van
een ministerieel kabinet volgens analoge financiele voorwaarden.

De inspecteur-generaal die ik citeerde in mijn antwoord aan
Mevrouw Nagy is dus niet dezelfde persoon als die vermeld in het
activiteitenverslag van de GOMB en de ministeriele kabinetten
die ik in hetzelfde antwoord citeerde waren dus de ENIGE met
gedetacheerde ambtenaren van de GOMB.

2. De bruto maandwedde die de GOMB momenteel uitbetaalt
aan de gedetacheerde ambtenaar is:

Reponse:

1. II est vrai, comme 1'indique Ie Rapport d'activite 1995 de la
SDRB, qu'un fonctionnaire de cette institution revetu du grade
d'lnspecteur general est actuellement en conge politique.

Ce conge politique d'office lui a ete accorde conformement aux
dispositions de la loi du 18 septembre 1986 instituant Ie conge
politique pour les membres du personnel des services publics;
legislation a laquelle se refere encore a 1'heure actuelle Ie Regle-
ment Organique portant Statut du Personnel de la SDRB, pour lui
permettre d'exercer un mandat d'echevin dans une commune de
plus de 80.000 habitants.

Conformement a la legislation precitee, la SDRB ne verse
aucune remuneration a ce fonctionnaire. Ce cas ne peut etre
assimile a un detacbement.

Or, la question n° 54 de Madame Nagy ainsi que ma reponse
concemaient uniquement les agents de la SDRB detaches dans un
cabinet ministeriel ou, a tout Ie moins, mis a la disposition d'un
cabinet ministeriel selon des conditions financieres analogues.

L'inspecteur general que je citais dans ma reponse a Madame
Nagy n'est done pas la meme personne que celle visee dans Ie
rapport d'activite de la SDRB et les cabinets ministeriels cites
dans la meme reponse etaient bien les seuls aupres desquels des
fonctionnaires de la SDRB etaient detaches.

2. La remuneration mensuelle, brute, payee actuellement par
la SDRB au fonctionnaire detache est la suivante:

Inspecteur-generaal 200.236 BF Inspecteur general: 200.236 FB

Bovendien werden een ambtenaar met de graad van adviseur
en een contractuele medewerkster van niveau I ook ter beschikking
gesteld van twee ministeriele kabinetten zonder dat dit echter
detacheringen zijn.

Hun wedde bedraagt:

Adviseur 177.189BF

Par ailleurs, un fonctionnaire du grade de conseiller et une
collaboratrice contractuelle de niveau I sont mis a la disposition
de deux cabinets ministeriels sans etre des detachements a propre-
ment parler.

Leurs remunerations sont les suivantes :

Conseiller: 177.189 FB

Contractueel (gelijkwaardig met rang 10.1) 94.801 BF

Een ambtenaar van de GOMB met de graad van eerste adviseur,
die gedetacheerd was bij een ministerieel kabinet op het ogenblik
dat Mevrouw Nagy mij de schriftelijke vraag nr. 54 stelde, heeft
sindsdien verlof voor de uitoefening van een opdracht van algemeen
belang aangevraagd en bekomen van de Raad van bestuur van de
GOMB. Deze ambtenaar is dus niet meer gedetacheerd bij een
ministerieel kabinet en zijn wedde valt bijgevolg niet meer ten
laste van de GOMB.

Contractuel (equivalent au rang 10.1): 94.801 FB

Un fonctionnaire de la SDRB revetu du grade de premier
conseiller, qui etait detache aupres d'un cabinet ministeriel au
moment ou Madame Nagy m'a pose la question ecrite n° 54, a
depuis lors demande et obtenu du Conseil d'administration de la
SDRB un conge pour exercer une mission d'interet general. Ce
fonctionnaire n'est done plus detache aupres d'un cabinet ministe-
riel et sa remuneration n'est plus en charge par la SDRB.

Vraag nr. 126 van de heer Guy Vanhengel d.d. 5 december
1996 (N.):

Dynamiek nummer ID.

In Dynamiek nummer 10 van november 1996 lees ik een vieiend
interview met de minister. Naast dit interview wordt een adverten-

Question n° 126 de M. Guy Vanhengel du 5 decembre 1996
(N.):

Entreprendre numero 10.

J'ai lu dans Ie numero 10 de la revue Entreprendre de novembre
1996 une interview flatteuse du secretaire d'Etat. A cote de celle-
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tie gepubliceerd uitgaande van het kabinet van de minister van
Economie en het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest departement Economie.

Graag had ik de kostprijs van deze advertentie gekend, weike
doelstellingen aan de basis ervan liggen, of deze advertentie con-
crete resultaten heeft opgeleverd en ofer een verband bestaat tussen
het plaatsen van deze advertentie en het interview van de minis-
ter.

Antwoord:

1. De kostprijs van de advertentie in het tijdschrift Dynamiek
bedraagt 67.500 BEF (eKclusiefBTW).

2. De advertentie heeft als doelstelling de Brusselse onder-
nemingen in te lichten over de steunmaatregelen waarop ze kunnen
aanspraak maken. Het betreft zowel fmanciele tegemoetkomingen
als mogelijkheden inzake begeleiding; waarbij melding wordt
gemaakt van de bevoegde instellingen.

3. Een raming van het aantal ondememingen die ingevolge de
advertentie, met het Kabinet, de Administratie of andere instel-
lingen contact opnam, werd tot op heden niet gerealiseerd. Er kan
in dit kader op gewezen worden dat de ondememingen die om
inlichtingen vragen, niet noodzakelijk melding maken van de
infonnatiebron die hen deed reageren. Om de concrete resultaten
van de advertentie te evalueren, zou een uitgebreide enquete nood-
zakelijk zijn.

4. De Kamer van Koophandel kreeg de opdracht de advertentie
in 1996 zesmaal te laten verschijnen, met name in de nummers:
januari, maart, mei, September, oktober en november.

De plaats van de advertentie in het tijdschrift wordt bepaald
door de Kamer van Koophandel. De Kamer deelde mee dat ze de
bedoeling had deze in het begin van het dossier "Brussel, de
ondememingen en het milieu" te plaatsen.

ci, on y trouve une publicite sur Ie cabinet du ministre de 1'Eco-
nomie et sur Ie departement Economie du ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale.

Je souhaiterais savoir combien a coute cette publicite, quels
sont ses objectifs, si cette publicite a debouche sur des resultats
concrets et s'il y a un lien entre 1'insertion de cette publicite et
1'interview du ministre.

Reponse:

1. Le cout de 1'annonce publicitaire dans la revue Entreprendre
s'eleve a 67.500 FB (hors TVA).

2. L'annonce a pour but d'informer les entreprises bruxelloises
sur les aides auxquelles elles peuvent faire appel. II s'agit aussi
bien d'aides financieres que d'aides en matiere d'accompagnement;
dans chaque cas les instances competentes sont mentionnees.

3. Une evaluation du nombre d'entreprises qui, suite a 1'an-
nonce, ont pris contact avec le Cabinet, 1'Administration ou
d'autres organismes n'a pas encore ete realisee. A ce propos, il
faut remarquer que les entreprises qui demandent des informa-
tions ne mentionnent pas necessairement la source d'information
qui les a fait reagir. Une vaste enquete serait necessaire en vue
d'evaluer les resultats concrets de 1'annonce.

4. La chambre de Commerce a ete chargee de faire paraitre
1'annonce six fois en 1996, notamment dans les numeros dejanvier,
mars, mai, septembre, octobre et novembre.

La Chambre de Commerce determine 1'endroit ou 1'annonce
sera inseree dans la revue. La Chambre a communique qu'elle
avait 1'intention de 1'inserer au debut du dossier "Bruxelles, les
entreprises et 1'environnement".

Vraag nr. 128 van de heer Guy Vanhengel d.d. 13 december
1996 (N.):

Brouwerij Belle-Vue.

Naar aanleiding van de delokalisatie van een deel van de acti-
viteiten van de brouwerij Belle-Vue te Molenbeek is beroering
ontstaan omtrent een aantal onteigeningen uitgevoerd door de
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel (GOMB).
Zo onteigende de GOMB met inroeping van «het openbaar belang»
in 1992 een tiental gezinnen die woningen betrokken op terreinen
gelegen naast de brouwerij.

Volgens de Molenbeekse burgemeester Philippe Moureaux
zouden deze onteigeningen het onderwerp hebben uitgemaakt van
een overeenkomst met de n.v. Interbrew, eigenaar van de brouwerij
Belle-Vue. Luidens de verklaringen van de burgemeester zou
Interbrew zich hierbij hebben verbonden op de Molenbeekse site
een bepaald aantal arbeidsplaatsen te waarborgen.

Een en ander roept een aantal vragen op.

Question n° 128 de M. Guy Vanhengel du 13 decembre 1996
(N.):

Brasserie Belle-Vue.

La delocalisation d'une partie des activites de la brasserie Belle-
Vue a Molenbeek a provoque des remous quant a plusieurs expro-
priations effectuees par la Societe de developpement regional de
Bruxelles (SDRB). La SDRB a en effet exproprie en 1992 une
dizaine de families qui occupaient des logements construits sur
des terrains jouxtant la brasserie, en invoquant l'«utilite publique».

Selon M. Philippe Moureaux, bourgmestre de Molenbeek, ces
expropriations auraient fait 1'objet d'une convention avec la s.a.
Interbrew, proprietaire de la brasserie Belle-Vue. D'apres les
declarations du bourgmestre, Interbrew se serait engagee a garantir
en 1'occurrence un certain nombre d'emplois sur le site molen-
beekois.

Tout ceci m'amene a me poser plusieurs questions.
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1. Weike waren de elementen van de overeenkomst gesloten tussen
de GOMB en Interbrew?

2. Onder weike vorm werd hierover tussen de GOMB en Interbrew
een overeenkomst afgesloten?

3. Hebben de vertegenwoordigers van de regering in de raad van
bestuur van de GOMB hieromtrent een advies uitgebracht en
zo ja, hetwelk?

4. Naar verluidt zou door een aantal van de onteigende personen
destijds een gerechtelijke procedure tegen deze onteigeningen
zijn ingezet. Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze
gerechtelijke procedure?

Antwoord: De overeenkomst afgesloten tussen de Brouwerij
BELLE-VUE en de GOMB omvat, kort samengevat, volgende
gegevens:

- De wettelyke basis van de onteigeningsbevoegdheid van de
GOMB (wet van 15 juli 1970).

- De beslissing van de Raad van bestuur van 16 december 1988,
die het economisch belang van de activiteiten van de Brouwerij
BELLE-VUE erkent evenals het openbaar nut van de verwer-
ving van de vereiste goederen voor de realisatie van de econo-
mische projecten van dit bedrijf, orn over te gaan tot de onder-
handse of gerechtelijke verwerving van voomoemde goederen.

- De beslissing om aan de minister van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en aan de Koning voor te stellen de onteigening
van deze goederen te bekrachtigen.

- Bij het uitblijven van een onderhandse verwerving, zullen deze
gebouwen door de GOMB onteigend worden voor openbaar
nut, zijnde de constructie te Molenbeek van een coherent
vastgoedcomplex dat de ontwikkeling mogelijk maakt van een
zone gespecialiseerd in de industrie.

In dit kader verbindt de eerste ondertekenende partij zich ertoe
de volgende richtlijnen voor te staan en na te leven voor de volledige
site die zij op deze plaats zai gebruiken:

1. De NV Brouwerij BELLE-VUE ontwikkelt een eersterangs-
activiteit op de Belgische markt in de sector van de brouwerijen.
Ze verbindt zich ertoe haar activiteiten de komende jaren in
deze sector te ontwikkelen, naarmate de materiele situatie dit
toelaat.

2. De eerste ondertekenende partij verbindt zich er bijgevolg toe
het huidige tewerkstellingscijfer te behouden en, indien moge-
lijk, te verhogen tot ongeveer 274 personeelsleden tegen einde
1988.

De overeenkomst afgesloten tussen de GOMB en de NV
Brouwerij BELLE-VUE op 28 februari 1989 is een onderhandse
overeenkomst.

De Regeringscommissaris en de Inspecteur van financien waren
aanwezig op de vergadering van de Raad van bestuur van de GOMB
op 16 december 1988. De notulen van deze vergadering vermelden
niet dat ze een advies of een voorbehoud hadden betreffende dit
punt.

Na alles in het werk gesteld te hebben om te proberen de 4
vereiste gebouwen voor de realisatie van de uitbreidingsprojecten

1. Quels etaient les elements de la convention passee entre la SDRB
et Interbrew?

2. Sous quelle forme une convention a-t-elle ete passee entre la
SDRB et Interbrew?

3. Les representants du gouvemement siegeant au conseil d'admi-
nistration de la SDRB ont-ils emis un avis sur ce point, et si tel
est Ie cas, lequel?

4. II semblerait que plusieurs personnes expropriees aient entame
a 1'epoque une procedure judiciaire contre ces expropriations.
Ou en est cette procedure judiciaire?

Reponse: La convention conclue entre la Brasserie BELLE-
VUE et la SDRB comporte, en resume, les elements suivants:

- Le fondement legal du pouvoir d'exproprier de la SDRB (loi
du 15juillet 1970).

- La decision du Conseil d'administration du 16 decembre 1988,
ayant reconnu 1'interet economique de 1'activite de la Brasserie
BELLE-VUE ainsi que 1'utilite publique de 1'acquisition des
biens necessaires a la realisation des projets economiques de
cette societe, de proceder a 1'acquisition amiable ou forcee
desdits biens.

- La decision de proposer au ministre de la Region de Bruxelles-
Capitale et au Roi de decreter 1'expropriation de ces biens.

- A defaut d'avoir pu acquerir a 1'amiable, la SDRB procedera a
1'expropriation de ces immeubles, uniquement motivee par
1'utilite publique, celle-ci etant en 1'espece, la creation a Molen-
beek d'un ensemble immobilier coherent permettant le develop-
pement d'une zone specialisee dans 1'industrie.

Dans ce cadre la premiere soussignee s'engage a promouvoir
et a respecter les lignes directrices suivantes pour 1'ensemble du
site qu'elle utilisera a cet endroit:

1. La SA Brasserie BELLE-VUE developpe une activite de
premiere importance sur le marche beige dans le secteur des
brasseries. Elle s'engage a developper son activite dans ce
secteur dans les prochaines annees, dans la mesure ou les con-
ditions materielles le permettent.

2. La premiere soussignee s'engage, en consequence, a maintenir
et, si possible, a accroitre le chiffre de 1'emploi actuel soit, a
fin 1988, environ 274 personnes.

La convention conclue entre la SDRB et la SA Brasserie
BELLE-VUE le 28 fevrier 1989 est une convention sous seing
privee.

Le commissaire du gouvemement et 1'inspecteur des finances
etaient presents a la seance du Conseil d'administration de la
SDRB du 16 decembre 1988. Le proces-verbal de cette seance ne
mentionne pas qu'ils aient un avis ou une reserve au sujet de ce
point.

Apres avoir mis tout en oeuvre pour tenter d'acquerir a 1'amiable
les 4 immeubles necessaires a la realisation des projets d'extension
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van BELLE-VUE onderhands te verwerven, zag de GOMB zich
genoodzaakt terug te vallen op een gerechtelijke onteigening.

Deze onteigening werd op 7 oktober 1991 bekrachtigd door de
Vrederechter van het Kanton Molenbeek in het kader van een pro-
cedure bij hoogdringendheid.

De 4 onteigende personen hebben echter een rechtsvordering
ter herziening van de vergoedingen ingediend bij de Rechtbank
van Eerste Aanleg die op 15 oktober 1996 een vonnis velde waarin
met name de onteigening onwettig werd verklaard.

De Raad van bestuur van de GOMB heeft op 20 december
1996 beslist in beroep te gaan tegen deze beslissing.

Vraag nr. 133 van mevrouw Anne-Sylvie Mouzon d.d. 13
december 1996 (Fr.):

Financiering van de Kainer voor Handel en Nijverheid van
Brussel.

Kan de minister me het bedrag mededelen dat de Brusselse
instellingen door middel van subsidies of andere vormen van
financiering aan de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel
hebben toegekend, meer bepaald via overeenkomsten voor opiei-
ding en onderzoek?

Aitt\voord: Twee jaarlijkse toelagen worden ten laste van pro-
gramma 1 van afdeling 11 allocatie 31.01 aan de Kamer van
Koophandel van Brussel toegekend. Deze facultatieve en niet
terugvorderbare subsidies hebben enerzijds betrekking op een eel
"oprichting van ondememingen" en anderzijds op de sector van
de toelevering. De eel zorgt ervoor de startende Brusselse onder-
nemingen bij te staan in de stappen die ze moeten ondernemen
om een onderneming op te richten en verschaft hen eveneens
praktische raad op fiscaal, juridisch en beleidsgebied. Deze eel
wordt door het Gewest betoelaagd sinds 1981.

Wat de toelevering betreft, deze activiteit wordt sinds 1991
betoelaagd en is bedoeld om de ondernemingen die in de sector
actief zijn, te promoten.

De volgende bedragen werden toegekend:

Cel Onderaanneming

1995 2.700.000 2.800.000
1996 2.400.000 2.800.000

Wat programma 4 van afdeling 11 betreft, wordt een enkele
subsidie van 3.100.000 F geboekt op allocatie 30.02. Deze subsidie
is bedoeld voor de gedeeltelijke dekking van de kosten voor
selectie, de behandeling en verspreiding van zakenvoorstellen uit
het buitenland, het onthaal van buitenlandse handelsdelegaties;
de coordinatie van de stages van buitenlandse kaderleden in onder-
nemingen en van het onderzoek en begeleiding in het kader van
het internationaal partnership-programma; van de valorisatie van
de toelevering; van de organisatie van ontmoetingen van buiten-
landse handelsvertegenwoordigers en van zendingen in het buiten-
land.

Deze subsidie wordt, voor eenzelfde bedrag, toegekend sinds
1991.

de BELLE-VUE, la SDRB s'est vue contrainte de recourir a leur
expropriation forcee.

Cette expropriation fat enterinee en date du 7 octobre 1991 par
Ie Juge de Paix du Canton de Molenbeek dans Ie cadre d'une
procedure d'extreme urgence.

Les 4 proprietaires expropries ont cependant introduit une ac-
tion en revision des indemnites, devant Ie Tribunal de Premiere
Instance qui a rendu Ie 15 octobre 1996, un jugement declarant
notamment que 1'expropriation est illegale.

Le Conseil d'administration de la SDRB vient de decider, en
seance du 20 decembre 1996, d'interjeter appel de cette decision.

Question n° 133 de Mme Anne-Sylvie Mouzon du 13 decembre
1996 (Fr.):

Financement de la Chambre de Commerce de Bruxelles.

Monsieur le ministre veut-il bien me preciser a combien
s'elevent les subsides et autres formes eventuelles de financement
octroyes par les institutions bruxelloises a la Chambre de Com-
merce de Bruxelles, notamment sous la forme de contrats de for-
mation ou de recherche?

Reponse: Deux subventions annuelles sont accordees a la
Chambre de Commerce de Bruxelles a charge du programme 1 de
la division 11 sur 1'allocation 31.01. Ces subsides facultatifs et a
fonds perdu concemant d'une part une cellule "creation d'entre-
prises" et d'autre part le secteur de la sous-traitance. La cellule se
charge d'apporter aux entrepreneurs bruxellois debutants une as-
sistance technique dans leurs demarches de creation d'entreprises
et egalement, des conseils pratiques en matiere fiscale, juridique
et de gestion. Cette cellule est subsidiee par la Region depuis
1981.

En ce qui conceme la sous-traitance, cette activite est subsidiee
depuis 1991 et vise a assurer la promotion des entreprises
bruxelloises oeuvrant dans ce secteur.

Les montants suivants ont ete alloues:

Cellule Sous-traitance

1995 2.700.000 2.800.000
1996 2.400.000 2.800.000

En ce qui conceme le programme 4 de la division 11, un seui
subside de 3.100.000 F est impute sur 1'allocation 30.02. Ce sub-
side est destine a la couverture partielle des frais de selection, de
traitement et de diffusion de propositions d'affaires emanant de
1'etranger, d'accueil de delegations commerciales etrangeres; coor-
dination de stages de cadres etrangers en entreprises et de la re-
cherche et 1'accompagnement dans le cadre du programme de
partenariat international; de la valorisation de la sous-traitance;
de 1'organisation de rencontres avec les representants commerciaux
etrangers, et de missions a 1'etranger.

Ce subside est octroye pour le meme montant, depuis 1991.
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Vraag nr. 135 van de heer Guy Vanhengel d.d. lOjanuari 1997
(N.):

Officiele reizen.

Bij deze dank ik de minister voor zijn antwoord op mijn vraag
nr. 118 van 3 juli 1996. Graag had ik vemomen ofde minister een
onderscheid maakt tussen "officiele" bezoeken en andere buiten-
landse reizen waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste
vallen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zoja, had ik graag vemomen ofde minister sedert 6 juli 1996
andere reizen dan officiele bezoeken heeft ondemomen dan het
bezoek aan Moskou waarover sprake in het antwoord op vraag
nr.118.

Ook voor dergelijke reizen had ik graag een antwoord op:

(1) wat de doelstelling ervan was, (2) hoeveel kabinetsleden
de minister hebben begeleid en in weike hoedanigheid, (3) of de
reis en/of het verblijf van bepaalde joumalisten bekostigd werd
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, (4) hoeveel eike reis
uiteindelijk in zijn geheel heeft gekost, (5) en vooral wat de con-
crete resultaten zijn van elk van de reizen.

Inmiddels heb ik vemomen dat de minister op bezoek of op
reis is geweest in China. Hieromtrent kreeg ik eveneens graag een
antwoord op bovengestelde vragen.

Antwoord: Gezien het technisch en statistisch karakter van het
antwoord, zai het niet gepubliceerd worden maar blijft het voor
raadpleging ter beschikking op de Griffie.

Question n° 135 de M. Guy Vanhengel du lOjanvier 1997 (N.):

Voyages «officiels».

Par la presente, je remercie Ie ministre pour sa reponse a ma
question n°118 du 3 juillet 1996. J'aimerais savoir si Ie ministre
fait une distinction entre les visites «officielles» et d'autres voy-
ages a 1'etranger dont les couts sont pris en charge, en tout ou en
partie, par la Region de BruxelIes-Capitale.

Si tel est Ie cas, je souhaiterais savoir si Ie ministre a entrepris,
depuis Ie 6 juillet 1996, d'autres voyages que des visites
«officielles» hormis la visite a Moscou dont il est question dans la
reponse a la question n° 118.

J'aimerais egalement recevoir, a propos de ces voyages, une
reponse aux questions suivantes:

(1) quel en etait 1'objectif, (2) combien de membres du cabi-
net ont-ils accompagne Ie ministre, et en quelle qualite, (3) Ie
voyage et/ou Ie sejour de certainsjoumalistes a-t-il etc paye par la
Region de BruxelIes-Capitale, (4) a quel montant s'elevait en
definitive Ie cout total de chaque voyage, (5) et surtout, quels sont
les resultats concrets de chacun des voyages.

J'ai appris entre-temps que Ie ministre a effectue une visite ou
un voyage en Chine. A ce sujet, J'aimerais egalement obtenir une
reponse aux questions susmentionnees.

Reponse: Vu Ie caractere technique et statistique de la ques-
tion, la reponse ne sera pas publiee mais restera disponible au
Greffe pour consultation.

Vraag nr. 137 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 21
januari 1997 (Fr.):

Inning van de registratierechten in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

Blijkbaar bevestigen de vastgoedspecialisten dat er een licht
herstel is in de Brusselse vastgoedsector, wat een weerslag heeft
op de ontvangsten van ons Gewest.

Kan de minister mij:

- de raming mededelen van de successierechten die in 1996 zullen
worden ontvangen, alsmede de vergelijking met de prognoses;

- mededelen of de ontvangsten uit de successierechten in 1996
gestegen zijn (wat is ditjaar de weerslag van de inning van de
rechten op een uitzonderlijke nalatenschap);

- mededelen weike weerslag de evolutie van die twee belastingen
zai hebben op de uitvoering van de begroting voor 1996?

Antwoord: Hierbij deel ik het achtbare raadslid de gewenste
inlichtingen mede:

Question n° 137 de M. Stephane de Lobkowicz du 21 janvier
1997 (Fr.):

Perception des droits d'enregistrement dans la Region de
BruxelIes-Capitale.

Les specialistes du marche immobilier semblent confirmer une
legere reprise du secteur immobilier bruxellois, ce qui n'est pas
sans consequence sur les recettes de notre Region.

Le ministre peut-il me communiquer:

— 1'estimation du chiffre reel des droits d'enregistrement qui
seront percus en 1996 par rapport aux previsions faites;

— si, pour la meme periode, les recettes sont croissantes en matiere
de droits de succession (quelle a ete 1'incidence de la percep-
tion de droits sur une succession exceptionnelle cette annee);

— quelles seront les incidences de 1'evolution de ces deux impots
sur 1'execution du budget 1996?

Reponse: Je communique ci-apres a 1'honorable membre les
informations souhaitees:
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. Verband begroting/ontvangst

Ontvangsten
1996

Gewijzigde begroting
1996

2.633,9
6.059,4
8.693,3

2.713,1
6.431,2
9.144,3

Registratierechten
Successierechten

2. Successierechten: buitengewone ontvangst

Het is duidelijk dat de Successierechten in 1996 een totaal
uitzonderlijke ontvangst hebben gekend.

Met een totaal van 6.431 miljoen heeft deze belasting dat jaar
haar hoogste opbrengst behaald, zoals de hieronder vermelde
evolutie aantoont:

1993: 5.513
1994: 5.831 + 5,77%
1995: 5.534 - 5,10 %
1996; 6.431 + 16,21 %

3. Weerslag van deze beide belastingen op de globale ontvangsten
1996

De leningen niet inbegrepen, bedroegen de algemene ontvang-
sten van het Gewest 50.158 miljoen. De Successierechten + de
registratierechten vertegenwoordigen op zichzelf reeds 18,2 % van
het totaal.

In 1995 vertegenwoordigden deze twee belastingen 15,58 %
van de totale ontvangsten.

1. Rapport budget/perception

Budget ajuste Perception
1996 1996

Droits d'enregistrement 2.633,9 2.713,1
Droits de succession 6.059,4 6.431,2

8.693,3 9.144,3

2. Droits de succession: recette exceptionnelle

II est clair que les droits de succession ont connu une percep-
tion 1996 tout a fait exceptionnelle.

Avec un total de 6.431 millions, cet impot a connu sa meilleure
annee de rendement comme Ie temoigne 1'evolution ci-apres:

1993: 5.513
1994: 5.831 + 5,77%
1995: 5.534 - 5,10%
1996: 6.431 + 16,21 %

3. Incidence de ces deux impots sur les recettes globales 1996

Hors emprunts, les recettes generales de la Region se sont
elevees a 50.158 millions. Les droits de succession + les droits
d'enregistrement representent a eux seuls 18,2 % du total.

En 1995, ces deux impots representaient 15,58 % de 1'ensemble
des recettes.

Vraag nr. 138 van mevrouw Brigitte Grouwels d.d. 21 januari
1997 (N.):

Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in hun kabi-
netten.

De paritaire democratic, die een gelijke deelname van vrouwen
en mannen aan de besluitvorming in het algemeen en de politick
in het bijzonder vooropstelt als een voorwaarde van democratie,
is een belangrijk streefdoel waar dringend en concreet werk moet
van gemaakt worden.

Deze evenwichtige Vertegenwoordiging is nodig op alle domei-
nen en dit zowel stroomopwaarts, waar de beleidsbeslissingen
worden uitgedacht, als stroomafwaarts, waar de beleidsbepalingen
worden uitgevoerd.

Het is interessant vast te stellen dat de Federate Regering er
zich in haar programma uitdrukkelijk toe verbonden heeft resoluut
verder te werken orn een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen
en mannen in de verschillende maatschappelijke domeinen en in
het politiek leven in het bijzonder te bevorderen.

Tijdens de vierde UNO-Wereldvrouwenconferentie (Bejing —
September 1995) werd uitdrukkelijk bevestigd dat de gelijke
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het besluitvor-
mingsproces tegelijk een voorwaarde en een garantie is voor een
goede working van de democratie.

Question n° 138 de Mme Brigitte Grouwels du 21 janvier 1997
(N.):

Representation des homines et desfemmes dans les cabinets
ministeriels.

La democratic paritaire, qui postule comme une des conditions
a la democratie une participation egale des femmes et des hommes
au processus decisionnel en general et a la decision politique en
particulier, est un objectif important a la realisation duquel il faut
oeuvrer rapidement et concretement.

Cette representation equilibree est necessaire dans tous les
domaines et ce tant en amont, ou se trouvent les cerveaux des
decisions politiques, qu'en aval, ou ces decisions politiques sont
mises a execution.

II est interessant de constater que Ie Gouvemement federal s'est
expressement engage dans son programme a travailler resolument
pour promouvoir une presence equilibree des femmes et des
hommes au sein des differents domaines de la societe et plus
particulierement dans la vie politique.

Au cours de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes
organisee par les Nations unies (Pekin - septembre 1995), il a ete
expressement confirme que la representation egale des femmes et
des hommes dans Ie processus decisionnel est a la fois une condi-
tion et une garantie du bon fonctionnement de la democratie.
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De Platformtekst voor Actie van de vierde UNO-Wereld-
vrouwenconferentie somt een aantal maatregelen op die door de
regeringen dienen te worden genomen teneinde de gelijke vertegen-
woordiging van vrouwen en mannen in het besluitvormingsproces
te realiseren.

Het kan aanzien worden als een beginsel van goed bestuur dat
de beleidsverantwoordelijken, ook op het niveau van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, deze maatregelen zeif toepassen en aldus
het voorbeeld tonen.

In het licht hiervan had ik graag vemomen:

1. Wat is de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabi-
netsmedewerkers, in globo en per niveau, binnen uw eigen
kabinet?

2. Waren er tijdens het voorbije jaar vacante plaatsen ofnieuwe
aanwervingen binnen uw kabinet? Zo ja, werden hiervoor
vrouwen of mannen aangeworven ofgecontracteerd?

3. Wat is uw beleidsvisie over een evenwichtige aanwezigheid
van vrouwen en mannen in ministeriele kabinetten?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de
samenstelling van het personeel van het Kabinet als volgt is:

1. Globaal aantal vrouwelijke kabinetsmedewerkers: 23
Globaal aantai mannelijke kabinetsmedewerkers : 25

- Niveau 1: 10(1V+9M)

- Uitvoerend niveau: 30 (16V + 14M)

- Aangezien het onderhoud van de lokalen niet toevertrouwd
is aan een prive-firma werden ten laste van de Algemene
Diensten van de Administratie 5 contractuelen ter beschik-
king gesteld, waarvan: (4V + 1M).

- De Algemene Diensten van de Administratie stellen voor
de werking van de Regering en voor het overmaken van de
stukken in de beide landstalen 2 tolken-vertalers ter beschik-
king, evenals 1 personeelslid voor het verzekeren van de
betekening, de administratieve opvolging en het archiveren
van de beraadslagingen van de Regering, waarvan (2V +
1M).

2. Tijdens het voorbije jaar werden 2 vacante plaatsen (1V+ 1M)
in mijn kabinet ingenomen door 2 nieuwe aanwervingen (2V).

3. Mijn beleidsvisie over een evenwichtige aanwezigheid van
vrouwen en mannen in mijn kabinet wordt ingegeven door de
bepalingen van de Wet van 4 augustus 1978 tot economische
herorientering met betrekking tot de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden
en de toegang tot het arbeidsproces, in toepassing van arti-
kel 10 van de Grondwet.

Le texte du Programme d'action de la quatrieme Conference
mondiale sur les femmes enumere un certain nombre de mesures
qui doivent etre prises par les gouvemements dans le but d'aboutir
a une representation egale des femmes et des hommes dans le
processus decisionnel.

II me parait de bonne gestion que les responsables politiques -
y compris au niveau de la Region de Bruxelles-Capitale -
appliquent eux-memes ces mesures, et qu'ils montrent ainsi
1'exemple.

A la lumiere de ces elements, j'aimerais savoir:

1. Quelle est la proportion entre homines et femmes des colla-
borateurs de votre cabinet, globalement et a chaque niveau?

2. L'annee demiere, y a-t-il eu des places vacantes dans votre
cabinet; avez-vous precede a de nouveaux recrutements? Si oui,
avez-vous recrute ou engage sous contrat des hommes ou des
femmes?

3. Quelle est votre vision politique quant a une presence equilibree
de femmes et d'hommes au sein des cabinets ministeriels?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre
que la composition du personnel de mon Cabinet est la suivante:

1. Nombre total de collaborateurs feminins: 23
25Nombre total de collaborateurs masculins:

- Niveau 1: 10(1 F + 9 M).

- Niveau execution: 30 (16 F + 14 M)

- Etant donne que 1'entretien des locaux n'est pas confie a
une societe privee, 5 contractuels ont ete mis a disposition a
charge des Services Generaux de 1'Administration: (4 F +
1M).

- Les Services Generaux de 1'Administration mettent pour le
fonctionnement du Gouvemement et pour le transmis des
documents dans les deux langues nationales 2 traducteurs-
interpretes a disposition, ainsi qu'un membre du personnel
pour la notification, le suivi administratifet 1'archivage des
deliberations du Gouvemement, dont (2 F + 1 M).

2. Durant 1'annee ecoulee, il y a eu au sein de mon Cabinet 2
vacatures (1 F + 1 M) auxquelles il a ete pourvu par 2 nouveaux
engagements (2 F).

3. Ma vision politique en ce qui conceme une representation egale
d'hommes et de femmes au sein de mon Cabinet est basee sur
les dispositions de la Loi du 4 aout 1978 de reorientation
economique concemant le traitement egal des hommes et des
femmes en ce qui conceme les conditions de travail et 1'acces
au marche du travail, en application de 1'article 10 de la Con-
stitution.

Vraag nr. 139 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 21
januari 1997 (Fr.):

Lijst van de publicaties van het kabinet.

Graag had ik de lijst verkregen van de door uw kabinet in 1995
uitgegeven publicaties en, indien mogelijk, van die weike in 1996
zijn uitgegeven.

Question n° 139 de M. Stephane de Lobkowicz du 21 janvier
1997 (Fr.):

Inventaire des publications du cabinet.

Je souhaiterais obtenir la liste des publications editees par votre
cabinet en 1995 et dans la mesure du possible, de ce qui a deja ete
public en 1996.
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Voor elk ervan had ik graag de volgende inlichtingen verkregen:

- de opiage;

- de totale kostprijs en het/de begrotingsartikel(en) waarin die
is ingeschreven;

- in voorkomend geval, de verkoopprijs "aan derden".

Weike publicaties zijn nog steeds beschikbaar en weike niet
meer?

Waar en hoe kunnen de nog beschikbare publicaties worden
besteld?

Antwoord: Antwoordend op de vraag betreffende de publicaties
uitgegeven in 1995 en 1996, meld ik het geachte raadslid dat mijn
Gewestkabinet in die periode twee publicaties heeft uitgegeven:

1. De brochure "Welkom in Brussel". Dit is een verwelkomings-
brochure voor nieuwe "Europese" inwoners van het Brussels
Gewest. De brochure is uitgegeven in het Engels (5.000 exem-
plaren), het Frans (3.500 exemplaren) en het Nederlands (1.500
exemplaren). Voor deze brochure heb ik in 1996 als minister van
Exteme Betrekkingen 970.000 frank uitgetrokken op de begrotings-
post 22.21.12.01 (Exteme Betrekkingen, bevordering van het inter-
nationaal imago van Brussel). Deze brochure werd vervaardigd in
samenwerking met het Verbindingsbureau Brussel-Europa. Ze is
gratis verkrijgbaar bij het Verbindingsbureau Brussel-Europa,
Oudergemselaan 63, 1040 Brussel. Tel.: 280.00.80.

2. Het Dynamoplan. Dit werkstuk bevat mijn globaal- econo-
misch beleidsplan voor het Brussels Gewest. De materiele kostprijs
van dit document is zeer beperkt: het gaat hier immers om foto-
kopies. Het Dynamoplan, met een Nederlandse en een Franse versie,
is gratis te verkrijgen op mijn kabinet (eel Economie), Louizalaan,
54 bus 12, 1050 Brussel.

J'aimerais connaitre pour chaque litre:

— Ie tirage;

— Ie cout global et le(s) poste(s) du budget ou celui-ci a ete inscrit,

— Ie cas echeant, Ie prix de vente "a des tiers".

Quelles sont les publications qui sont toujours disponibles et
celles qui sont epuisees?

Quelles sont 1'adresse et les modalites de commande pour les
publications encore disponibles?

Reponse: En reponse a sa question concernant les publications
editees en 1995 et 1996,j'ai 1'honneurde faire savoir a 1'honorable
membre que mon Cabinet a edite deux publications durant cette
periode:

1. La brochure "Bienvenue a Bruxelles". II s'agit d'une bro-
chure pour 1'accueil des nouveaux habitants "europeens" de la
Region bruxelloise. La brochure est editee en anglais (5.000
exemplaires), en francais (3.500 exemplaires) et en neerlandais
(1.500 exemplaires). En 1996, j'ai affecte comme ministre des
Relations Exterieures un montant de 970.000 BEF a cette bro-
chure sur Ie poste budgetaire 22.21.12.01 (Relations Exterieures,
promotion de 1'image intemationale de Bruxelles). Cette brochure
a ete realisee en collaboration avec Ie Bureau de Liaison Bruxelles-
Europe et est disponible gratuitement aupres de ce Bureau, ave-
nue d'Auderghem, 63 a 1040 Bruxelles. Tel. 02/280.00.80.

2. Le Plan Dynamo. Ce document contient ma politique econo-
mique globale pour la Region bruxelloise. Le cout materiel de ce
document est tres limite puisqu'il s'agit de photocopies. Le Plan
Dynamo est disponible gratuitement en francais et en neerlandais
a mon cabinet (cellule Economie), avenue Louise, 54 boite 12 a
1050 Bruxelles.

Vraag nr. 140 van de heer Guy Vanhengel d.d. 20 janiiari 1997
(N.):

Waarborgfonds.

Eind vorige maand nam de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
enkele beslissingen met betrekking tot de regionalisering van het
beheerscomite en van de regeringscommissarissen van het Waar-
borgfonds. Zo hechtte de Regering haar goedkeuring aan de
aanstelling van de regeringscommissarissen en plaatsvervangers
bij dit fonds.

Opmerkelijk daarbij is dat een ambtenaar die sinds 1979 de
dossiers van het Waarborgfonds volgde, eerst voor het ministerie
van Middenstand en later het ministerie van het Brussels Gewest,
slechts als plaatsvervangend regeringscommissaris werd aange-
steld. De twee Brusselse ambtenaren die als effectieve regerings-
commissaris zullen zetelen beschikken daarentegen vooralsnog
over geen relevante ervaring met betrekking tot de werking van
dit fonds.

Question n° 140 de M. Guy Vanhengel du 20 janvier 1997
(N.):

Fonds de garantie.

A la fin du mois dernier, le Gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale a pris quelques decisions relatives a la regio-
nalisation du comite de gestion et des commissaires du gouver-
nement au Fonds de garantie. Ainsi, le Gouvemement a donne
son approbation a la nomination de commissaires du gouvemement
et de suppleants aupres de ce Fonds.

Ce qui est singulier, c'est qu'un fonctionnaire qui suivait les
dossiers du Fonds de garantie depuis 1979, d'abord pour le
ministere des Classes Moyennes puis pour le ministere de la Region
bruxelloise n'a ete nomme que comme commissaire suppleant.
En revanche, les deux fonctionnaires bruxellois qui siegeront
comme commissaires effectifs n'ontpour le moment aucune expe-
rience pertinente quant au fonctionnemnt de ce fonds.
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Graag had il< vernomen waarom bij de aanduiding van de
effectieve regeringscommissarissen bij het Waarborgfonds geen
rekening werd gehouden met de ervaring die mogelijke gegadigden
konden voorleggen en op weike wijze de desbetreffende beslissing
van de regering van 28 november jongstleden door de bevoegde
minister wordt gemotiveerd.

Antwoord: De organisatie en de working van het Waarborgfonds
steunt op de wet van 4 augustus 1978 tot economische herorien-
tering.

De recente aanstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van Regeringscommissarissen is dan ook gebeurd volgens de regels
ter zake vervat in artikel 23 van voomoemde wet.

Volgens dit artikel worden de Regeringscommissarissen en hun
plaatsvervangers gekozen uit de ambtenaren respectievelijk uit
de diensten van de minister van Financien en van de minister die
de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft.

J'aimerais savoir pourquoi on n'a pas tenu compte, lors de la
designation des commissaires de gouvernement effectifs, de
1'experience dont pouvaient faire etat les candidats eventuels et
de quelle maniere la decision prise par Ie gouvernement en cette
matiere Ie 28 novembre dernier est motivee par Ie ministre compe-
tent.

Reponse: L'organisation et Ie fonctionnement du Fonds de
Garantie sont regis par la loi du 4 aout 1978 de reorientation
economique.

La designation recente de Commissaires du Gouvernement par
la Region de Bruxelles-Capitale a des lors ete operee suivant les
regles de Particle 23 de la loi precitee.

Suivant cet article, les Commissaires du Gouvernement et leurs
suppleants sont designes parmi les fonctionnaires emanant respec-
tivement des services du ministre des Finances et du ministre dont
relevent les Classes Moyennes.

Vraag nr. 141 van de heer Francois Roelants dii Vivier d.d. 28
januari 1997 (Fr.):

Vertegenwoordiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
in de Raad van de Regio's van Europa.

Het is een traditie dat de drie Belgische gewesten om beurten
in het Bureau van de Raad van de Regio's van Europa zitting hebben.
Graag had ik vemomen of de recente verkiezing van de heer Van
Den Brande tot voorzitter van de Raad van de Regio's van Europa
het voor het Brussels Gewest en voor Wallonie nog mogelijk maakt
vertegenwoordigd te zijn volgens die in tempore non suspecto
vastgestelde beurtrol.

Antivoord: De Algemene Vergadering van de Vergadering van
de Regio's van Europa (VRE), die plaatsvond te Bazel op 4 en 5
december 1996, duidde de heer Luc Van Den Brande aan tot
voorzitter, die hierdoor de Heer Jordi Pujol opvolgt.

Te dezer gelegenheid werden ikzelf en een vertegenwoordiger
van het Waalse Gewest verkozen tot lid van het Bureau.

De drie Belgische Gewesten worden dan ook vertegenwoordigd
in het Bureau van de VRE, dit terwiji ons land in principe slechts
over twee zetels beschikt (de verdeling van de zetels is berekend
in functie van de bevolking en van het aantal regio's die lid zijn
van de VRE in elk land). Aangezien de functie van voorzitter van
de Vergadering niet in aanmerking wordt genomen bij de bereke-
ning van de vertegenwoordigers van elk land, heeft de verkiezing
van de heer Van Den Brande geen enkele invloed op de vertegen-
woordiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de VRE.

Question n° 141 de M. Francois Roelants du Vivier du 28 jan-
vier 1997 (Fr.):

Representation de la Region de Bruxelles a I'Assemblee des
Regions d'Europe.

Traditionnellement, les trois regions de Belgique effectuent un
tour de role au sein du bureau de I'Assemblee des Regions
d'Europe (ARE). Je souhaiterais savoir si la recente election de
Monsieur Van Den Brande comme President de 1'ARE permet
neanmoins a la Region de Bruxelles (et a la Wallonie) d'etre
representee(s) aux echeances prevues par Ie tour de role etabli in
tempore non suspecto.

Reponse: L'Assemblee des Regions d'Europe (ARE), reunie
en Assemblee Generate a Bale les 4 et 5 decembre 1996, a elu
comme president, Monsieur Luc Van Den Brande, qui succede ainsi
a Monsieur Jordi Pujol.

Moi-meme ainsi qu'un representant de la Region wallonne,
avons ete a cette meme occasion nommes au Bureau.

Les trois regions beiges se trouvent ainsi representees au Bu-
reau de 1'ARE alors que notre pays n'y dispose en principe que de
deux sieges (repartition des sieges calculee en fonction de la popu-
lation et du nombre de regions membres de 1'ARE dans chaque
pays). Le poste de president de I'Assemblee n'entrant pas en ligne
de compte dans le calcul des representants par pays, 1'election de
Monsieur Van Den Brande n'affecte pas la representation de la
Region de Bruxelles-Capitale a 1'ARE.

Vraag nr. 143 van mevrouw Francoise Carton de VViart d.d.
28 januari 1997 (Fr.):

Gevolgen voor ons Gewest van de kandidatuur van Rijsel als
olympische stad In 2004.

De stad Rijsel heeft officieel zijn kandidatuur gesteld om in
2004 de Olympische Spelen te organiseren. Rijsel ligt vlakbij

Question n° 143 de Mme Franyoise Carton de Wiart du 28
janvier 1997 (Fr.):

Implications pour notre Region de la candidature de Lille
comme ville olympique en 2004.

La ville de Lille a officiellement pose sa candidature pour
1'organisation desjeux olympiques en 2004. Lille est a nos portes.
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Brussel en indien de Spelen er plaatsvinden, zai dit voor ons Gewest
aanzienlijke gevolgen hebben.

Kan de geachte minister mij mededelen of hem is gevraagd de
kandidatuur van Rijsel te steunen?

Kan hij mij tevens zeggen hoe het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest Rijsel kan helpen bij het organiseren van de Olympische
Spelen?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid te melden dat er tussen
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Rijsel regelmatig informele
contacten zijn over de kandidatuur van Rijsel voor de Olympische
Spelen van 2004.

Deze contacten vinden plaats hetzij in het kader van het
EUROREGIO-samenwerkingsverband, hetzij in het raam van het
op 22januari 1996 afgesloten samenwerkingsakkoord tussen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Rijsel.

Ondanks deze contacten werd ik of de Regering nooit formeel
aangezocht om de kandidatuur van Rijsel te steunen. Dit is trou-
wens niet toegestaan door het Intemationaal Olympisch Comite.

Uiteraard zouden wij het verwelkomen indien Rijsel de spelen
van 2004 zou mogen organiseren en zullen wij, daar waar mogelijk
deze kandidatuur ondersteunen.

Voor uw informatie kan ik U meedelen dat de eerste ronde
voor de toewijzing van de spelen, waarbij 4 of 5 steden zullen
weerhouden worden, zai plaatsvinden op 7 maart a.s. en de uitein-
delijke beslissing zai vallen in September van dit jaar.

Si elle devient Ie siege desjeux, les retombees seront importantes
pour notre Region.

L'Honorable ministre pouirait-il me faire savoir s'il a recu une
demande de soutien a la candidature de Lille?

Pourrait-il egalement me dire comment la Region bruxelloise
pourrait s'impliquer pour aider Lille a accueillir les jeux olympi-
ques?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre
que la Region de Bruxelles-Capitale et Lille entretiennent des
contacts informels reguliers a propos de la candidature de Lille
pour les Jeux Olympiques de 2004.

Ces contacts ont lieu dans Ie cadre de la cooperation au sein
d'EUROREGION ou de 1'accord de cooperation conclu Ie 22 jan-
vier 1996 entre la Region de Bruxelles-Capitale et Lille.

Malgre ces contacts, ni Ie Gouvemement ni moi-meme n'avons
jamais ete sollicites formellement pour soutenir la candidature de
Lille. Cela n'est d'ailleurs pas autorise par Ie Comite Olympique
International.

Nous serions evidemment heureux si Lille pouvait organiser
les Jeux de 2004, et nous soutiendrons cette candidature dans la
mesure du possible.

A titre d'information, je suis en mesure de vous faire savoir
que Ie premier tour pour 1'attribution des jeux a 1'issue duquel 4
ou 5 villes seront retenues aura lieu Ie 7 mars prochain. La decision
finale devrait tomber en septembre de cette annee.

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 60 van mevrouw Evelyne Huytebroeck d.d. 19 januari
1996 (Fr.):

Voort-ietting van de onderhandelingen tussen de MIVB en De
Li/it.

Kan de minister me zeggen of in de ICVI (interministeriele
conferentie voor vervoer en infrastructuur) tijdens de onderhan-
delingen over een intergewestelijke vervoerovereenkomst tussen
de MIVB, De Lijn, de NMBS en de TEC, de volgende punten
worden besproken:

1. het beheer of de uitwisseling van sommige stadslijnen van de
MIVB door of met De Lijn en vice versa (ik denk aan de
afschaffing van tram 58 in Vilvoorde, aan de vervanging van
de sporen van tram 44 in Tervuren, aan bus 30, 47, 54 waarvan
het eindpunt zich in het Vlaamse Gewest bevindt, aan de
stadslijnen 0, F en deels M van De Lijn);

2. de complementariteit, het voorzien van eindpunten van De Lijn
in het centrum van de stad (cfr verplaatsing van het eindpunt

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

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

Poursuite des negoclations entre la STIB et De Lijn.

Dans Ie cadre des reunions de la CICI (Conference inter-
ministerielle des communications et de 1'infrastructure), Ie ministre
peut-il me dire si les negociations menees en vue de la conclusion
d'un accord interregional de deplacements entre la STIB, De Lijn,
SNCB, TEC abordent les points suivants:

1. la prise en charge ou 1'echange de certaines lignes urbaines
STIB avec De Lijn ou vice-versa (je pense a la suppression du
tram 58 a Vilvoorde, au remplacement des voies du tram 44 a
Tervuren, aux bus 30,47,54, qui aboutissent en region flamande,
aux lignes urbaines De Lijn comme 0, F et M en partie);

2. la complementarite, 1'implantation de terminus de Lijn dans Ie
centre-ville (cf. deplacement du terminus place Rouppe vers Ie
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Rouppeplein naar het Zuidstation), de aansluitingen met de metro
en de andere lijnen van de MIVB in het Brussels Gewest;

3. het opvoeren van de onderhandelingen over de eenvormigheid
van de tarieven, het coordineren en het aanbrengen van de
uurregelingen in de bushokjes, de nieuwe nummering (3 cijfers)
van de lijnen van De Lijn;

4. de coOrdinatie tussen de verschillende vervoermaatschappijen
(waaronder De Lijn in Brussel, die tot de bevoegdheid van het
Vlaamse Gewest behoort), de optimalisering van het inter-
gewestelijk aanbod of van de stadslijnen via de totstandbrenging
van een echte vervoergemeenschap en een «overkoepelende»
openbaar-vervoermaatschappij in het Brussels Gewest.

Gelden voor De Lijn, die in Brussel stedelijke (bijvoorbeeld
lijn 60 en 0) of voorstedelijke lijnen heeft, dezelfde financiele
beperkingen en beperkingen inzake exploitatierendabiliteit als die
weike door de toezichthoudende overheid aan de MIVB opgelegd
worden?

En zai de MIVB, ingeval zij stadslijnen van De Lijn (of de
TEC) ovemeemt of lijnen milt, een bijkomende werkingsdotatie
krijgen?

Antwoord: Het geachte lid vraagt mij naar de lopende onder-
handelingen in het Interministrieel Comite van Verkeer en Infra-
structuur betreffende het sluiten van een overeenkomst inzake
verplaatsingen.

De thans op dit niveau gevoerde onderhandelingen gaan niet
over dit onderwerp. Er bestaan momenteel werkgroepen die ver-
slagen opstellen over uiteenlopende onderwerpen zoals de kust-
vaart, het GEN, de bevaarbare waterlopen en de fiscaliteit. De
problematiek van het GEN overschrijdt ruimschoots de samen-
werking tussen de MIVB en DE LIJN. Door de complexe materie
van de financiering van de investeringen en de uitbating van het
GEN, en vooral van de tariefintegratie is het vandaag de dag niet
wenselijk procedures op te starten voor het verleggen of het
wisselen van lijnen.

Ik zie het openbaar vervoersnet inderdaad als een geheel dat
thans verdeeld is onder vier openbare maatschappijen. Weike
structuur zai men nemen voor het beheer van het GEN? Het
antwoord op deze vraag zai afhangen van de toekenning van de
lijnen. Als het waar is dat vanuit territoriaal standpunt de ratio-
nalisatie van de netwerken naar voren wordt geschoven, dan wil
men vanuit commercieel standpunt dat de klant zich kan verplaat-
sen in om het even welk voertuig van een uitbater, zonder zich
zorgen te maken over het te gebruiken vervoerbewijs. Daarom
dring ik aan op de tariefintegratie die, mijn inziens, op tennijn
lonender zai zijn qua nieuwe clienteel.

De vraag over de wenselijkheid om de voorstedelijke lijnen
naar de metrostations in de rand te doen afnemen, is ingewikkelder,
omdat een deel van de klanten een andere eindbestemming heeft
dan een metrostation in de stad. Alvorens dit debat te beginnen
moet een uitvoerig onderzoek gevoerd worden naar de bestem-
mingen van de klanten. DE LIJN heeft haar net in de zone Leuven
gewijzigd door de afschaffing van bepaalde lijnen naar het station
Kraainem.

Deze herstructurering heeft haar vruchten afgeworpen, zodat
binnenkort de frequentie en de bediening van die lijnen tijdens de
spits zai verdubbelen.

Midi), les correspondances avec Ie metro ou les autres lignes
STIB en Region bruxelloise;

3. 1'intensification des negociations concemant 1'integration tari-
faire, la coordination et Ie deplacement des horaires dans les
abribus, la nouvelle numerotation des lignes De Lijn a trois
chif&es;

4. la coordination entre les diverses societes de transport (dont
De Lijn a Bruxelles qui est de la competence de la Region
flamande) et 1'optimalisation de 1'offre interregionale ou des
lignes urbaines par la creation d'une veritable communaute de
transport et une societe «federatrice» de transports publics en
Region bruxelloise.

Est-il prevu pour la societe De Lijn qui cireule dans Bruxelles,
lignes urbaines (par exemple ligne de bus 60 et 0) ou suburbaines,
les memes contraintes financieres et de rentabilite d'exploitation
que celles qu'impose la tutelle a la STIB?

Et si la STIB reprend ou echange certaines lignes urbaines avec
De Lijn (ou du TEC) des moyens seront-ils mis en oeuvre pour
prevoir un transfert de dotation supplementaire de fonctionnement
a la STIB?

Reponse: L'honorable membre m'interroge sur les negociations
en cours au sein du Comite Interministeriel des Communications
et de 1'Infrastructure, au sujet de la conclusion d'un accord inter-
regional relatif aux deplacements.

Les discussions en cours ne portent pas, a cet echelon, sur ce
sujet. II y a actuellement des groupes de travail qui elaborent des
rapports sur des sujets aussi varies que Ie cabotage. Ie RER, les
voies navigables et la fiscalite. La problematique du RER depasse
largement Ie cadre de la coordination entre la STIB et De Lijn. La
complexite du financement des investissements et de 1'exploitation
du RER et, surtout, de 1'integration tarifaire, font qu'il n'est pas
opportun a 1'heure actuelle de s'engager dans des procedures de
remises ou echanges de lignes.

Je vois en effet Ie reseau de transports en commun comme un
ensemble partage actuel entre quatre operateurs publics. Vers
quelle structure se dirige-t-on pour gerer Ie RER? De la reponse a
cette question dependra la solution a 1'attribution des lignes. S'il
est vrai que la logique territoriale pousserait a rationaliser les
reseaux, d'un autre cote la logique commerciale voudrait que Ie
client puisse se deplacer indifferemment dans n'importe quel
vehicule de quelque exploitant, que ce soit sans se soucier du
ticket a utiliser. C'est la raison pour laquelle je prefere pousser
1'integration tarifaire qui me semble, a terme, plus payante en
attraction de nouveaux clients.

La question de 1'opportunite de rabattre les lignes suburbaines
vers les stations de metro peripheriques est plus complexe, dans la
mesure ou une part de clientele n'a pas comme destination finale
une station de metro en ville. Avant de trancher dans ce- debat, un
examen attentif des destinations des clients doit se faire. De Lijn
a precede a des modifications de son reseau dans la zone de Louvain
en rabattant quelques lignes vers la station Crainhem.

Cette restructuration a porte ses fruits de sorte que, prochaine-
ment, la frequence et la desserte de ces lignes sera doublee a 1 'heure
de pointe.
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Het probleem op het Rouppeplein is ingewikkelder, omdat de
ligging van bepaalde Nederlandstalige scholen in de buurt ervan
een rechtstreekse bediening kan rechtvaardigen. DE LIJN werd
gevraagd om eventueel de parkeerplaatsen voor de bussen aan het
Zuidstation te verplaatsen zonder dat de doorgang aan het Rouppe-
plein hierbij in het gedrang komt. Ik werd nog niet op de hoogte
gebracht van de resultaten van dit onderzoek.

Wat betreft de andere punten zoals de coordinatie van de
dienstregelingen, de informatie omtrent de kenmerken en de num-
mering van de lijnen, werd er regelmatig contact gehouden met de
uitbaters via een "provinciale" commissie die door de Staat werd
opgericht.

Tot besluit geef ik voorrang aan de tariefintegratie. Er is een
dialoog tussen de maatschappijen en de uitbouw van het GEN is
een federatiefonderwerp dat de samenwerking tussen de Gewesten
op het vlak van de verplaatsingen kan doen viotten.

Le probleme de la place Rouppe est plus complexe puisque la
proximite de certaines ecoles neerlandophones fait qu'une desserte
directe peut se justifier. De Lijn a ete interroge sur la possibility
de transferor le stationnement des bus a la gare du Midi tout en
continuant d'assurer le passage par la place Rouppe. Je n'ai pas
eu a ce jour connaissance des resultats de son examen.

En ce qui conceme les autres points, comme la coordination
des horaires, les renseignements dans les attributs et la numero-
tation des lignes, des contacts reguliers ont lieu entre les exploitants
au sein d'une commission "provinciale" mise sur pied par 1'Etat.

En conclusion ma priorite est axee sur 1'integration tarifaire.
Le dialogue entre les societes existe et la mise en place du RER
est un sujet federateur susceptible de faire avancer la collabora-
tion entre les Regions en matiere de displacements.

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

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

Langs de gewestwegen en de MIVB-lijnen bevinden zich ver-
schillende soorten openbare stadsvoorzieningen (vlaktemeters,
overdekte bushaltes, aanplakzuilen,...).

In geval van permanent gebruik dient de toestemming te worden
gevraagd van zowel het Gewest, dat instaat voor het beheer van
de openbare weg en derhalve belast is met de integriteit en het
behoud van de openbare ruimte, als van de gemeente, die belast is
met het handhaven der politic. Voor een door de MIVB toegekende
concessie is een bijkomende vergunning noodzakelijk.

Alvorens voorzieningen te plaatsen dient de aanvrager dus in
het bezit te zijn van de twee vergunningen die door het Gewest en
de gemeente worden afgegeven. Kunnen de geachte ministers me
bevestigen dat dit beginsel in acht wordt genomen, ook door de
MIVB?

Is het mogelijk mij een volledige lijst van de afgegeven vergun-
ningen te bezorgen? Heeft het Gewest die lijst opgesteld?

Voorts heeft het Gewest aan een aantal reclamebureaus, zoals
Pano, HBP en More O'Ferral, toegestaan reclameborden van 20
m2 te plaasten.

Hoeveel vergunningen zijn dejongste driejaar afgegeven? Aan
weike bedrijven? Hoeveel hebben die afgegeven vergunningen
opgebracht?

Antwoord:

Juridische basiscontext

Het plaatsen langs de wegen van stadsmeubilair en reclame-
inrichtingen van 20 m2 wordt geregeld door de volgende bepalingen:

Question n° 149 de M. Stephane de Lobkowiez du 30 aout 1996
(Fr.):

Mobilier urbain etpanneaux 20 m2 places le long des voiries
regionales et le long des lignes exploitees par la STIB.

Plusieurs types de mobilier urbain (planimetres, abribus, colon-
nes Morris,...) sont places le long de nos voiries regionales et le
long des lignes exploitees par la STIB.

Lorsqu'il s'agit d'occupations permanentes, 1'autorisation doit
etre demandee a la fois a la Region et a la commune; a la premiere
au titre de gestionnaire de la voie publique charge de veiller a
1'integrite et a la conservation du domaine; a la seconde en tant
qu'elle s'est vu confier les prerogatives de police. En cas de con-
cession octroyee par la STIB, une autorisation supplementaire est
necessaire.

II s'ensuit que la partie demanderesse ne peut etablir d'instal-
lations que lorsqu'elle est en possession des deux autorisations
delivrees et par la Region et par la commune. Les honorables
ministres peuvent-ils me confirmer que dans la pratique ce principe,
en ce compris par la STIB, est respecte?

Est-il possible de me communiquer une liste complete des
autorisations accordees? La Region a-t-elle etabli 1'inventaire des
autorisations?

Par ailleurs, la Region donne 1'autorisation a des societes d'affi-
chage publicitaire telles que Pano, HBP, More O'Ferrall de pouvoir
apposer des panneaux d'affichage de type «vingt metres carres».

Combien d'autorisations ont ete octroyees ces 3 dernieres
annees? A quelles societes? Quelle fut la recette des autorisations
octroyees?

Reponse:

Contexte juridique de base

Le placement en voirie du mobilier urbain et des dispositifs de
publicite 20 m2 est regi par les dispositions suivantes:



1974 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 20 febmari 1997 (nr. 17)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 fevrier 1997 (n° 17)

1. STEDEBOUWKUNDIGE VERGUNNING

De ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie
van de planning en de stedebouw (OPS).

- door artikel 84 moet men een stedebouwkundige vergunning
hebben om te bouwen, om een terrein te gebruiken voor het
plaatsen van een ofmeerdere vaste inrichtingen, met inbegrip
van de reclame-inrichtingen en de uithangborden;

- artikel 88 van de OPS voorziet een beperking van de duur van
de stedebouwkundige vergunning, meer bepaald voor de
reclame-inrichtingen;

- ter herinnering: artikel 208 van de OPS stelt dat de stede-
bouwkundige vergunningen en de administratieve toelatingen
inzake reclame-inrichtingen en uithangborden, die uitgereikt
werden voor de inwerkingtreding van de ordonnantie over de
planning en de stedenbouw (d.w.z. voor 1 december 1993)
uiterlijk op 31 december 1994 vervallen zijn.

Besluit van de Regering van 11 januari 1996 tot bepaling van
de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stede-
bouwkundige vergunning, van het eensluidend advies van de
gemachtigde ambtenaar of van de medewerking van een architect.

Zolang deze handelingen en werken geen afwijking vereisen
ten opzichte van de reglementaire bepalingen, geen aanvulling
zijn op de werken waarvoor een stedebouwkundige vergunning
nodig is of, omwille van hun aantal, niet meer van geringe omvang
zijn, stelt artikel 4, 3° het plaatsen, verplaatsen of weghalen van
de volgende elementen of inrichtingen, vrij van een stedebouw-
kundige vergunning:

h) de schuilhokjes voor de gebruikers van het openbaar vervoer
zolang deze niet hoger zijn dan 2.50 meter, dat hierop per 8
vierkante meter grondoppervlakte, niet meer dan twee reclame-
inrichtingen met een maximumoppervlak van 2 vierkante me-
ter elk, zijn aangebracht.

Wel is een stedebouwkundige vergunning nodig voor het plaat-
sen langs de wegen van reclame-inrichtingen die niet verbonden
zijn aan de schuilhokjes voor de gebruikers van het openbaar
vervoer. Aldus worden de in bijiage gaande dossiers inzake overtre-
dingen (ref.: OVT) gerechtvaardigd. Het gaat hier om handelingen
en werken die werden uitgevoerd zonder vergunning en die niet
gekoppeld zijn aan een gekende opdracht van openbare dienst-
verlening.

Uitreikende overheid

Wat betreft de stedebouwkundige vergunning, is ofwel de
gemeente, ofwel het Gewest de uitreikende overheid.

Wanneer de gemeente de uitreikende overheid is, brengt het
Gewest een eensluidend advies uit of helemaal geen (zie hiertoe
de vrijstelling van het advies van de gemachtigde ambtenaar in
het besluit van de Regering van 11 januari 1996).

Wanneer het Gewest de uitreikende overheid is, dan wordt het
advies van de gemeente steeds ingewonnen. In beide gevallen kan
de overlegcommissie steeds ingrijpen, vooral wanneer de aanvraag
in een structurerende ruimte ligt op het GewOP. Meer in het

1. PERMIS D'URBANISME

Ordonnance organique du 29 aout 1991 de la planification et
de 1'urbanisme modifiee (OPU)

- 1'article 84 impose 1'obligation de disposer d'un permis d'ur-
banisme pour construire, utiliser un terrain pour Ie placement
d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispo-
sitifs de publicite et les enseignes.

- 1'article 88 de 1'ordonnance OPU prevoit une limitation de la
duree du permis d'urbanisme, notamment pour les dispositifs
de publicite.

- pour memoire, 1'article 208 de 1'ordonnance OPU stipule que
les permis d'urbanisme et autorisations administratives relatifs
aux dispositifs de publicite et aux enseignes, delivres avant
1'entree en vigueur de 1'ordonnance de la Planification et de
1'Urbanisme (c'est-a-dire avant Ie 1" decembre 1993) sont
perimes au plus tard Ie 31 decembre 1994.

Arrete du gouvernement du 11 janvier 1996 determinant les
actes et travaux dispenses du permis d'urbanisme, de 1'avis
conforme du fonctionnaire delegue ou de Pintervention d'un
architecte.

Pour autant que ces actes et travaux n'impliquent aucune
derogation aux dispositifs reglementaires, qu'ils ne constituent
pas Ie complement de travaux soumis a permis d'urbanisme ou
que, de par leur grand nombre, ils ne perdent leur caractere de
minime importance, 1'article 4,3° dispense du permis d'urbanisme
Ie placement. Ie deplacement ou 1'enlevement des dispositifs ou
elements suivants:

h) les abris pour voyageurs aux arrets des transports publics pour
autant que leur hauteur ne depasse pas 2.50 metres, qu'ils ne
comportent, par module de 8 metres carres de superficie au
sol, pas plus de deux dispositifs de publicite d'une superficie
maximale de 2 metres carres chacun.

Le placement des dispositifs de publicite en voirie, qui sont
dissocies des abris pour voyageurs aux arrets des transports pu-
blics, necessite un permis d'urbanisme. Ainsi, les dossiers infrac-
tion (ref. INF), repris a 1'inventaire ci-joint, trouvent ici leur jus-
tification. II s'agit d'actes et travaux realises sans permis, et qui
ne sont pas lies a une mission de service public identifiee.

Autorite delivrante

En matiere de permis d'urbanisme, soit la commune, soit la
Region est 1'autorite delivrante.

Lorsque la commune est 1'autorite delivrante, la Region inter-
vient en avis conforme ou pas du tout (voir a ce propos les dis-
penses de 1'avis du fonctionnaire delegue contenues dans 1'arrete
du gouvernement du 11 janvier 1996). Lorsque la Region est
1'autorite delivrante, 1'avis de la commune est toujours sollicite.

Dans les deux cas, la commission de concertation est souvent
appelee a intervenir, notamment lorsque la demande est situee en
espace structurant du PRD. En ce qui conceme les dispositifs de
publicite 20 m2, la Region n'est jamais 1'autorite delivrante. En
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bijzonder is het Gewest nooit de uitreikende overheid geweest bij
de reclame-inrichtingen van 20m2. Hoewel deze inrichtingen
zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, worden deze inderdaad
geplaatst buiten de grenzen van de wegen.

2. TOELATINGEN VOOR DE WEG

De toelatingen voor de weg worden ofwel door de gemeente
verleend als het gaat om gemeentewegen, of wel door de Dienst
Bl van het Bestuur Uitrusting en Vervoer als het gaat om een
gewestweg. Deze toelating wordt verkregen nadat een stede-
boirwkundige vergunning werd uitgereikt die door de procedure
vereist is.

3. INVENTARIS

Wat betreft het stadsmeubilair dat geplaatst wordt in een open-
bare ruimte, gaat de inventaris in bijiage van de door het Bestuur
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, dienst Stedebouw behan-
delde dossiers.

Het wordt onder de gemeenten als volgt verdeeld:

- geregistreerd dossier, maar niet behandeld;

- geregistreerd dossier dat wordt behandeld;

- behandeld dossier: gunstige beslissing of gunstig advies;

- behandeld dossier: ongunstige beslissing of ongunstig advies.

4. DE MIVB

De MIVB dient, als openbare dienst, haar aanvragen om stede-
bouwkundige vergunning in bij de gemachtigde ambtenaar van het
Gewest. Indien de MIVB reclame wenst aan te brengen op een
terrein of tegen een gebouw dat haar niet toebehoort, moet zij de
toelating krijgen van de eigenaar. Deze maatregel geldt trouwens
voor alle aanvragers.

De MIVB heeft een reclamemaatschappij, MEDIA TRANS-
PORT BRUSSELS (MTB).

Deze maatschappij beschikt over 73 borden met een omvang
van 20m2. Hiervan gebruikt zij er 48, de overige 25 worden geleend
aan andere adverteerders. De omzet voor 1996 bedraagt respec-
tievelijk 7.237.825 BEF voor de eerste 48 borden en
1.620.000 BEF voor de overige 25. Dit komt in totaal neer op
8.857,825 BEF.

effet, ces dispositifs, bien que visibles de 1'espace public, sont
eriges hors du domaine de la voirie.

2. PERMISSION DE VOIRIE

Les permissions de voirie sont octroyees soit par les communes
s'il s'agit de voiries communales, soit par Ie service B 1 de
1'Administration de 1'Equipement et des Deplacements s'il s'agit
d'une voirie regionale. Cette autoristion est delivree apres obten-
tion du permis d'urbanisme si celui-ci est requis par la procedure.

3. INVENTAIRE

En ce qui conceme Ie mobilier urbain place en espace public,
1'inventaire des dossiers traites par 1'Administration de 1'Amena-
gement du Territoire et du Logement, service de 1'Urbanisme fi-
gure en annexe.

II est ventile par commune de la maniere suivante:

- dossier enregistre mais non traite;

— dossier enregistre dont 1'instruction est en cours;

- dossier instruit: decision ou avis favorable;

— dossier instruit: decision ou avis defavorable.

4. La STIB

En tant que service public, la STIB introduit ses demandes de
permis d'urbanisme aupres du fonctionnaire delegue de la Region.
Si la STIB souhaite placer de la publicite sur un terrain ou sur un
batiment qui ne lui appartient pas, elle doit obtenir 1'accord du
proprietaire. Cette mesure est d'ailleurs requise pour tous les
demandeurs.

La STIB dispose d'une societe de publicite, MEDIA TRANS-
PORT BRUSSELS (MTB).

Cette societe exploite 73 panneaux de 20 m2. Parmi ceux-ci,
elle en utilise 48, tandis que 25 sont loues a d'autres annonceurs.
Le chiffre d'affaires pour 1996 s'eleve respectivement a
7.237.825 BEF pour les 48 premiers panneaux et 1.620.000 BEF
pour les 25 autres panneaux, totalisant 8.857.825 BEF.

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

Het aanbreitgen van bewegwijzering op de ring.

In zijn antwoord op mijn vraag nr. 65 van 22 januari 1996
betreffende de bewegwijzering naar het TIR-parkeerterrein in
Brussel, bevestigde de heer minister me dat het Vlaamse Gewest
niet is ingegaan op het verzoek van het BUV om op de Ring RO

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

Pose de panneaux directionnels sur le boulevard peripherlque
(Ring) RO.

En reponse a ma question n° 65 du 22 janvier 1996 relative a
la signalisation de la gare routiere de bruxelles, Monsieur le
ministre me confirmait que la Region flamande n'avait pas donne
suite a la demande de 1'AED de placer sur le ring RO des panneaux
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richtingsaanwijzers te plaatsen naar het TIR-parkeerterrein in
Brussel omdat het Vlaamse Gewest niet over de nodige financiele
middelen beschikte.

De heer minister voegde eraan toe dat, gelet op de patstelling,
hij het BUV gevraagd had om de contacten met het Vlaams Gewest
opnieuw op te nemen teneinde dat probleem zo vlug mogelijk op
te lessen.

Wetende dat het grote aantal zware voertuigen in Brussel onder
andere te wijten is aan het gebrek aan specifieke bewegwijzering
naar het TIR-terrein aan de ring, had ik graag vemomen of het
Vlaamse Gewest op het verzoek van de heer minister is ingegaan
en, hoe dan ook, hoe de zaken op dit ogenblik staan?

Antwoord: Het achtbare lid stelt zich vragen omtrent de
bewegwijzering die moet worden aangebracht langs de RO om
het zware wegverkeer te leiden naar de twee belangrijke industrie-
gebieden van het Gewest.

Het geldend principe bestaat in het omieiden van de vracht-
wagens naar afrit 17 voor de zone "Kanaal Zuid", die de industrie-
zones van Vorst en Anderlecht omvat en naar afrit 6 voor de zone
"Kanaal Noord".

Er werd reeds contact opgenomen met het kabinet van de
Vlaamse minister van Openbare Werken om over te gaan tot de
bewegwijzering op de Ring (voomamelijk gelegen op het grond-
gebied van het Vlaamse Gewest).

directionnels indiquant la gare routiere TIR de Bruxelles, «consi-
derant qu'elle n'avait pas les budgets necessaires».

Monsieur Ie ministre ajoutait que, vu Ie blocage de la situa-
tion, il avait demande a 1'AED de reprendre contact avec la Region
flamande afin de resoudre au plus vite Ie probleme.

Sachant que 1'envahissement de Bruxelles par les poids lourds
est notamment cause par la carence d'une signalisation specifique
de la gare routiere sur Ie boulevard peripherique, Monsieur Ie
ministre a-t-il pu obtenir satisfaction de la Region flamande et, en
tout etat de cause, quels sont les developpements de ce dossier?

Reponse: L'honorable membre s'inquiete de la signalisation
routiere a placer sur Ie Ring Ouest afin de guider les poids lourds
vers les 2 zones industrielles importantes de la Region.

Le principe retenu consiste a diriger les camions vers la sortie
17 pour la zone "Canal Sud" qui englobe les zones industrielles
de Forest et d'Anderlecht et vers la sortie 6 pour la zone "Canal
Nord" .

Des contacts ont lieu avec le cabinet du ministre flan-land des
travaux publics afin de proceder au flechage sur le ring (situe
essentiellement sur le territoire de la Region flamande).

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

Medewerking van de MIVB aan het feest van de Franse
gemeenschap.

Uit een advertentie in Vlan kan worden opgemaakt dat de MIVB
haar medewerking heeft verleend aan het feest van de Franse
gemeenschap.

Kan de minister mij meedelen waaruit deze medewerking
concreet bestond, en wat ze aan de MIVB heeft gekost?

Kan de minister mij tevens meedelen weike medewerking de
MIVB heeft verleend aan de 11 juliviering te Brussel?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Roeland Van Walleghem
brengt de medewerking van de MIVB ter sprake aan het feest van
de Franse Gemeenschap en hij vraagt verduidelijkingen inzake
dit soort interventies.

De MIVB denkt dat mijn correspondent zijn informatie haalt
uit de navermelde procedures die sedert geruime tijd toegepast
worden door de Maatschappij en weike slechts in ver verband
staan met een reele medewerking.

Bij manifestaties of commerciele evenementen van een zekere
omvang die wijken van Brussel animeren, is de MIVB genoopt
om sommige van haar geregelde lijnen om te leggen in de nabijheid
van de betrokken sites; uit deze omieggingen vioeien kosten voort
(controlepersoneel, plaatsing van speciale platen, eventueel
gepresteerde kilometers).

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

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

Une annonce publicitaire parue dans Vlan permet de deduire
que la STIB a apporte sa collaboration a la fete de la Communaute
francaise.

Le ministre peut-il me dire comment s'est traduite concretement
cette collaboration et ce qu'elle a coute a la STIB?

Le ministre peut-il egalement me dire en quoi a consiste la
collaboration de la STIB a la fete du 11 juillet a Bruxelles?

Reponse: Monsieur le Depute Roeland Van Walleghem evoque
une collaboration de la STIB a la fete de la Communaute francaise
et demande des precisions sur ce genre d'interventions.

La STIB pense que 1'information de mon interlocuteur provient
des procedures suivantes adoptees depuis longtemps par la Societe
et qui n'ont qu'un rapport lointain avec une reelle collaboration.

Lors de manifestations ou evenements commerciaux d'une
certaine ampleur qui animent des quartiers de Bruxelles, la STIB
est contrainte de detoumer une partie de ses lignes regulieres qui
passent a proximite des sites concemes; ces detoumements generent
des couts (personnel de controle, placement de plaques speciales,
kilometres prestes le cas echeant).
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In de meeste gevallen zijn de organisatoren niet in staat het
bedrag van de door de MIVB voorgelegde factuur te honoreren.

Sedert verscheidenejaren stelt de Maatschappij, die alle organi-
saties van weike aard ook op gelijke voet wil behandelen, een
vermindering van de toegepaste tarieven voor naar rata van het
invullen van reclameruimte die de organisatoren ter beschikking
willen stellen van de MIVB.

Zulks vertaalt zich dan ook in de aanwezigheid van het logo
van de MIVB op de affiches, in reclame in de programma's, in
spandoeken die aan de nadar-afsluitingen hangen, in documenten
in de persmappen, enz.

In het geval van de ter gelegenheid van het feest van de Franse
Geineenschap georganiseerde stoet, was dezelfde procedure van
toepassing, zoals trouwens op de markt van Jette, van Anderlecht
en op een tiental andere activiteiten die het leven te Brussel in de
maand September her en der hebben opgevrolijkt.

Er is geen enkele aanvraag voor ornleggingen van lijnen en dus
voor eventueel partnership bij de MIVB binnengelopen voor het
feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli.

Er dient eveneens gemeld te worden dat de Vlaamse Gemeen-
schap in de lente herhaaldelijk deze voormelde formule heeft
genoten ter gelegenheid van in het Brusselse Gewest georga-
niseerde manifestaties.

Dans la plupart des cas, les organisateurs ne sont pas en mesure
d'honorer Ie montant de la facture presentee par la STIB.

Des lors, depuis plusieurs annees, et dans Ie souci de mettre
toutes les organisations quelles qu'elles soient sur Ie meme pied,
la Societe propose une diminution des tarifs pratiques au prorata
de la presence publicitaire que les organisateurs veulent bien
consentir a 1'egard de la STIB.

Cela se traduit par la presence du logo de la STIB sur les
affiches, par de la publicite dans les programmes, par des bande-
roles promotionnelles accrochees aux bameres nadar, par des
presences dans des fardes de presse, etc.

Dans Ie cas du cortege organise a 1'occasion de la fete de la
Communaute Francaise, c'est la meme procedure qui a ete d'appli-
cation, comme d'ailleurs au marche de Jette, d'Anderlecht et a
une dizaine d'autres activites qui ont emaille la vie bruxelloise
durant Ie mois de septembre.

Aucune demande relative a des detoumements de lignes et done
a un partenariat eventuel avec la STIB n'est parvenue pour la fete
de la Communaute Flamande du 11 juillet.

II faut signaler par ailleurs qu'au printemps la "Vlaamse
gemeenschap" a beneficie a plusieurs reprises de la formule
developpee ci-dessus lors de manifestations organisees en Region
Bruxelloise.

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

Eindstatioiiverinelding van bus 30.

In het blad De Zes van augustus-oktober laatstleden staat te
lezen: «0p bussen 30 van de MIVB, die Wezembeek-Oppem en
Kraainem doorkruizen, lees je de niet-wettelijke eindstationver-
melding Crainhem-Kraainem.

De VCT (Vaste Commissie voor Taaltoezicht) bevestigt haar
advies van 14juni 1990 en oordeelt dat het gebruik van de naam
Crainhem in strijd is met de gecoordineerde taalwetten».

Heeft de minister reeds maatregelen genomen opdat de betref-
fende eindstationvermelding van de bussen 30 in overeenstemming
met de taalwetten wordt gebracht?

Antwoord: Ik meld het achtbaar lid dat ik de MIVB geboden
heb zich te richten naar het advies dat de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht op 23 januari 1997 uitgebracht heeft wat betreft de
naam van het thans genoemd metrostation "Kraainem-Crainhem".

Om geen polemiek te veroorzaken, heb ik de MIVB gevraagd
mij een nieuwe naam voor te stellen.

Gezien de aanzienlijke kosten die deze wijziging zai mee-
brengen op de informatiedragers (pictogrammen in de stations en
in de voertuigen, op de richtingwijzers, brochures, plannen en
andere informatiedocumenten), zullen deze wijzigingen geza-
menlijk worden doorgevoerd met de indienststelling van de uit-
breiding van de metro Heizel - Koning Boudewijn nl. in 1998.

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

Mention du terminus du bus 30.

On peut lire dans Ie journal «De Zes» d'aout-octobre demiers
ce qui suit: «Sur les bus 30 de la STIB, qui circulent a Wezembeek-
Oppem et a Kraainem, figure une mention illegale du terminus, a
savoir Crainhem-Kraainem.

La Commission permanente de controle linguistique a confirme
son avis du 14 juin 1990 et a estime que 1'utilisation du nom
«Crainhem» est contraire aux lois coordonnees sur 1'emploi des
langues».

Le ministre a-t-il deja pris des mesures afin de rendre la men-
tion de terminus des bus 30 conforme aux lois linguistiques?

Reponse: J'informe 1'honorable membre quej'ai enjoint la STIB
de se conformer a 1'avis rendu le 23 janvier 1997 par la Commis-
sion permanente de controle linguistique en matiere de denomi-
nation de la station de metro actuellement appelee "Kraainem -
Crainhem".

Afin de ne pas susciter de polemique, j'ai demande a la STIB
de me faire proposition d'un nouveau nom.

Etant donne les frais importants qu'engendrera la modifica-
tion des supports d'information (pictogrammes dans les stations et
a bord des vehicules, indicateurs, depliants, plans et autres docu-
ments d'information), ces changements seront operes conjointe-
ment a 1'entree en exploitation de la prochaine extension du reseau
metro "Heysel-Roi Baudouin", c'est-a-dire en 1998.
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Vraag nr. 171 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 15
oktober 1996 (Fr.):

Het overschrijden van de verhoogde benn in de Stallestraat.

Mijn vraag nr. 283 van 6 mei 1992 luidde: "(...) op weike
plaatsen [mag] men de verhoogde berm (...) oversteken om een
straat links ten opzichte van de rijrichting in te rijden?". Uw
achtbare voorganger heeft daarop geantwoord: "Het overschrijden
van de verhoogde eigen bedding door de voertuigen is toegestaan
op de volgende plaatsen die zijn aangeduid met een dambord-
markering met onderbreking van de randmarkering van de rijbaan:

— ter hoogte van de E. Michielsstraat;

— ter hoogte van het gebouw op nr. 150;

— ter hoogte van de Roetaerstraat;

— ter hoogte van het gebouw op nr. 9a.".

Hij heeft er echter aan toegevoegd: "Deze situatie zai voor het
einde van het jaar het voorwerp uitmaken van een nieuw onder-
zoek.".

Meer dan vierjaar later had ik graag vemomen hoe de besluiten
van dat nieuwe onderzoek luiden.

Antwoord: Na evaluatie van de toestand en in overleg met de
gemeente Ukkel, heb ik de eer het geacht lid mee te delen dat het
Gewest er aan denkt de mogelijkheden voor het oversteken van de
verhoogde bedding in de Stallestraat op volgende wijze te herzien:

behoud van de vier bestaande oversteken die het geacht lid
vermeldt. Buiten deze oversteken wordt de bedding beschermd
door doorlopende witte lijnen;

verwezenlijking van een nieuwe oversteek ter hoogte van de
Van Ophemstraat die de linksaf-beweging toelaat voor voer-
tuigen die uit deze weg komen; de aanleg van deze oversteek
houdt in dat de Van Ophem tramhalte wordt verplaatst naar de
Steenweg op Neerstalle. Teneinde het verkeer van de trams in
eigen bedding niet te hinderen, zullen knipperlichten worden
geplaatst bij de uitmonding van de Van Ophemstraat in de
Stallestraat. Deze lichten zullen op rood springen zodra een
tram werd opgespoord bij het naderen van en bij het voorbij-
rijden van de Van Ophemstraat;

heraanleg van de uitmonding van de Gambierstraat in de
Stallestraat door installatie van een verkeerseiland dat zodanig
zai worden geprofileerd dat het de weggebruikers die uit deze
weg of uit de Stallestraat (kant buitenwijken) komen, ervan
afbrengt de eigen bedding over te steken;

heraanleg van de uitmonding van de Rittwegerstraat in de
Stallestraat teneinde al het doorgaand verkeer te verbieden;

als gevolg van de twee vorige bepalingen die het doorgaand
verkeer afraden ofonmogelijk maken, afschaffen van de paaltjes
die, ter hoogte van de Gambierstraat en de Rittwegerstraat, de
eigen bedding van de steenweg afscheiden, deze paaltjes zijn
weinig esthetisch en worden regelmatig beschadigd.

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

Franchissement du site sureleve de la rue de Stalle.

En reponse a ma question ecrite n° 283 du 6 mai 1992: "... a
quels endroits Ie franchissement du site sureleve est autorise en
vue de rejoindre une rue situee a gauche par rapport au sens de la
circulation?...", votre honorable predecesseur me repondait: "Le
franchissement du site propre sureleve est autorise aux vehicules
aux endroits suivants indiques par un marquage en damier avec
interruption du marquage du bord de la chaussee:

- a hauteur de la rue E. Michiels;

— a hauteur de 1'immeuble n° 105;

- a hauteur de la rue du Roetaert;

— a hauteur de 1'immeuble n° 9 a."

II ajoutait toutefois: "Cette situation fera 1'objet d'un reexamen
avant fin d'annee."

Un delai de plus de quatre ans etant a present passe, je sou-
haiterais connaitre les conclusions de ce reexamen.

Reponse: Apres evaluation de la situation et en concertation
avec la commune d'Uccle, j'ai le plaisir de faire savoir a 1'hono-
rable membre que la Region envisage de revoir les possibilites de
franchissement du site sureleve de la rue de Stalle dans le sens
suivant:

- maintien des quatre traversees existantes citees par 1'honorable
membre. En dehors de ces traversees, le site est protege par
des lignes blanches continues;

— creation d'une nouvelle traversee a hauteur de la rue Van Ophem
permettant le mouvement de toume-a-gauche pour les vehicules
debouchant de cette voirie; 1'amenagement de cette traversee
implique un deplacement de 1'arret Van Ophem vers la chaussee
de Neerstalle. Afin de ne pas perturber la circulation des trams
sur le site propre, des feux clignotants seront disposes au
debouche de la rue Van Ophem sur la rue de Stalle, ces feux
passant au rouge des qu'un tram aura ete detecte a 1'approche
et au passage de la rue Van Ophem;

reamenagement du debouche de la rue Gambier sur la rue de
Stalle par la mise en place d'un ilot profile de telle sorte qu'il
dissuade la traversee du site propre pour le trafic debouchant
de cette voirie ou en provenance de la rue de Stalle (cote
faubourgs);

reamenagement du debouche de la rue Rittweger sur la rue de
Stalle de facon a interdire tout trafic de transit;

a la suite des deux dispositions precedentes dissuadant ou
rendant impossible le trafic de transit, suppression des potelets
separant le site propre de la chaussee au droit des rues Gambier
et Rittweger; ces potelets sont peu esthetiques et regulierement
endommages.
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Zodra de aanleg is gebeurd, zai het effect ervan worden geeva-
lueerd. De evaluatie zai betrekking hebben op de gemiddelde snel-
heid van het openbaar vervoer dat de eigen bedding gebruikt
(overeenkomstig het beheerscontract tussen het Gewest en de
MIVB) en op de doeltreffendheid van het verkeer.

Une fois mis en place, 1'effet de ces amenagements sera evalue.
II Ie sera en termes de vitesse commerciale des transports en
commun empruntant Ie site propre (conformement au Contrat de
Gestion liant la Region et la STIB) et d'efficacite sur Ie plan de la
circulation.

Vraag nr. 199 van de heer Denis Grimberghs d.d. 20 november
1996 (Fr.):

Het plan voor het sluiten van de kleine ring (metro).

Wat de uitbreidingen van de metro betreft, bepaalt het Gewes-
telijk Ontwikkelingsplan dat lijn 2 wordt doorgetrokken tot het
Weststation. Het ziet emaar uit dat de regering nu gekozen heeft
voor het sluiten van de kleine ring, wat niet helemaal hetzelfde is.

Kan de minister me de gevolgen schetsen van die beide moge-
lijkheden, op het vlak van de kosten voor de infrastructuurwerken
en van de uitgaven voor het aankopen van rollend materieel?

Kan de minister me tevens de voordelen preciseren van deze
en gene opiossing op het vlak van het vervoeraanbod, zowel wat
de uitbreiding van het net betreft na het sluiten van de ring als wat
de verwachte stijging van het gebruik van dit net betreft?

Kan de minister me ten slotte de verschillen aangeven inzake
exploitatiekosten tussen de beide opties?

Antivoord: Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) voor-
ziet in de verlenging van metrolijn 1B van Bizet naar Erasmus en
van metrolijn 2 van Clemenceau naar het Weststation, zonder te
verduidelijken of het om een gewone verlenging gaat, zoals
geprogrammeerd van Bizet naar Erasmus, ofom een meer ingrij-
pende operatie, de zogenaamde "lusexploitatie" van de Kleine
Ring.

Theoretisch kunnen er voor lijn 2 voorbij het station Clemen-
ceau verschillende verlengingen overwogen worden. Rekening
houdend met de verschillende technische gedwongenheden en met
het onderzoek van de verkeerssimulaties is de lusexploitatie van
de Kleine Ring de interessantste variante, zowel qua technische
haalbaarheid ervan als op het vlak van de positieve invloed op de
algemene mobiliteit in het Gewest.

De verlenging die de uitbreiding behelst van de exploitatie van
lijn 2 tot het metrostation Weststation vergt op deze plaats de bouw
van een nieuw eindpuntstation voor lijn 2 met overstapmogelijkheid
op lijn 1B Erasmus-Stokkel. De aandacht dient evenwel te worden
gevestigd op het feit dat de configuratie van de omgeving langs de
Ninoofsesteenweg de bouw op grote diepte zou vergen van het
nieuwe metrostation "Weststation" van lijn 2. De reizigers die
wensen over te stappen op lijn 1 zouden derhalve verplicht zijn
zich, via de steenweg op grondniveau, terug ondergronds naar het
bestaande metrostation te begeven.

Voor de overstap op dezelfde plaats op lijn 1A, Koning
Boudewijn - Herrmann-Debroux, zouden de stellen van lijn 1A

Question n° 199 de M. Denis Grimberghs du 20 novembre
1996 (Fr.):

Projet de bondage metro de la petite ceinture.

Le Plan Regional de Developpement prevoit en ce qui conceme
les extensions du metro, le prolongement de la ligne 2 jusqu'a la
Gare de 1'Ouest. Aujourd'hui, le gouvemement semble avoir opte
pour la realisation du bondage de la petite ceinture, ce qui n'est
pas exactement la meme chose.

Monsieur le ministre peut-il indiquer tant en termes de cout
d'infrastructures qu'en termes de depenses en vue de 1'acquisition
du materiel roulant, quels sont les impacts de 1'une ou 1'autre des
alternatives?

Peut-il egalement preciser quels sont les benefices de 1'une ou
1'autre solution en termes d'offres de transport tant en ce qui
conceme la modification du reseau des transports offerts dans le
cadre du bondage qu'en termes d'augmentation attendue de la
frequentation de ce reseau?

Enfin, Monsieur le ministre peut-il preciser quelles sont les
differences en termes de cout d'exploitation dans 1'une et 1'autre
option?

Reponse: Le Plan Regional de Developpement (PRD) prevoit
le prolongement de la ligne de metro 1B de Bizet a Erasme, et de
la ligne de metro n° 2 de Clemenceau a la gare de 1'Ouest, sans
preciser s'il s'agit d'un simple prolongement, tel que programme
de Bizet vers Erasme, ou d'une operation plus radicale appelee
"bondage" de la Petite Ceinture.

Differents types de prolongement sont theoriquement envisa-
geables pour la ligne 2 au-dela de Clemenceau. La prise en compte
des diverses contraintes techniques et 1'examen des simulations
de trafic montrent que le bondage de la Petite Ceinture est la
variante la plus favorable, tant du point vue de sa faisabilite tech-
nique, que de son impact positif sur la mobilite generale dans la
Region.

En effet, le prolongement consistant a etendre 1'exploitation
de la ligne 2 jusqu'a la station de metro gare de 1'Ouest necessiterait
la construction a cet endroit d'une nouvelle station terminus pour
la ligne 2, permettant d'assurer la correspondance avec la ligne
1B Erasme-Stockel. II faut souligner que la configuration des lieux
au droit de la chaussee de Ninove imposerait la construction, a
grande profondeur, de la nouvelle station de metro "gare de
1'Ouest" de la ligne 2, avec 1'obligation pour les voyageurs sou-
haitant transiter vers la ligne 1 de rejoindre le niveau de la chaussee
avant de se rendre a nouveau en sous-sol dans la station de metro
existante.

La correspondance a assurer avec la ligne 1A - Roi Baudouin
Hermann-Debroux, au meme endroit, necessiterait de deplacer le
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moeten kop maken in het Weststation in plaats van in Beekkant
zoals op dit ogenblik, hetgeen op technisch vlak moeilijk realiseer-
baar is en de dubbele doorkomst impliceert van de stellen van lijn
1 A in het station Beekkant.

Deze verplichting vergt de aanleg van twee bijkomende sporen
in het station Beekkant, hetgeen onmogelijk te verwezenlijken is
zonder de configuratie van de huidige sporen en de structuur zeif
van het station grondig te herzien.

Rekening houdend met het feit dat deze werken moeten uitge-
voerd worden met instandhouding van de exploitatie van de huidige
metrolijnen, zou het onredelijk zijn de verlenging te realiseren
van lijn 2 naar het Weststation.

Zij zou aanleiding geven tot een buitensporige kostprijs voor
infrastructuurwerken die geraamd wordt op minimum het drievoud
van de kostprijs voor de aansluiting van lijn 2 in het station Beek-
kant, waardoor de "lusexploitatie" van de Kleine Ring gemateria-
liseerd is, te meer omdat de toegangskokers tot dit station reeds
gebouwd zijn over een afstand van 400 meter en thans gebruikt
worden als opstelsporen.

In termen van uitgaven met het oog op de aanschafvan rollend
materieel, heeft de MIVB haar behoeften geraamd op basis van
de verwezenlijking van de lusexploitatie. Ze heeft echter ook de
behoeften berekend voor een tijdelijke opiossing die erin bestaat
lijn 2 te verlengen tot voorbij het kanaal met bouw van het station
Delacroix en exploitatie van de lijn met een voorlopig eindpunt in
dit station.

Deze voorlopige fase zou het mogelijk maken de zone tussen
de Birminghamstraat en het Weststation snel te ontsluiten.

Het voor de exploitatie van een verlenging tot het Weststation
vereiste park rollend materieel werd niet als dusdanig geraamd,
ervan uitgaand dat deze opiossing moest verworpen worden uit
hoofde van de voormelde aangevoerde argumenten; de behoeften
zouden ongeveer dezelfde geweest zijn als die voor een doeltref-
fende exploitatie van het net en de voorlopige verlenging van
lijn 2 tot Birmingham, of de noodzaak 25 rijtuigen te bestellen.
Deze lusexploitatie biedt inderdaad een rechtstreekse verbinding
tussen de noordwestelijke wijken van het Gewest en de zuidelijke
zone van de Kleine Ring met bediening van wijken in voile ontwik-
keling, zoals de omgeving van het Zuidstation, of wijken die
beschikken over een daadwerkelijk ontwikkelingspotentieel, zoals
de zone aan het Weststation die op het GewOP in een PGB.

Bovendien maakt de configuratie "lusexploitatie" het uitein-
delijk mogelijk het station Beekkant te exploiteren zoals dit bij de
bouw ervan, meer dan 20 jaar geleden, voorzien was, vermits in
de beste veiligheidsvoorwaarden op hetzelfde perron zai kunnen
overgestapt worden van lijn 2 op de lijnen nrs 1A en 1B en omge-
keerd. De gewone verlenging naar het Weststation zou een verve-
lende overstap met zich gebracht hebben, zoals hierboven ter sprake
gebracht en de exploitatie van lijn 1 zou werkelijk uniek geweest
zijn met twee doorkomsten in hetzelfde station Beekkant tijdens
dezelfde rit! Dit had voor de klant en bijkomend tijdverlies met
zich meegebracht.

In verband met de voorzienbare toename van het gebruik van
het net, verwijs ik naar de in het kader van het GewOP door mijn
voorgangers aan het bureau Stratec toevertrouwde studie. In deze
studie wordt, na vergelijking van de twee mogelijkheden (ver-

rebroussement actuel de la ligne 1A de Beekkant vers la gare de
1'Ouest, ce qui ne s'avere pas facile a realiser sur Ie plan tech-
nique et implique un double passage des rames de la ligne 1A
dans la station Beekkant.

Cette contrainte necessite la construction de deux voies supple-
mentaires au droit de Beekkant, ce qui est impossible a realiser
sans revoir fondamentalement la configuration des voies actuelles,
de meme que la structure de la station elle-meme.

Ces operations devant s'executer tout en maintenant opera-
tionnelles les lignes de metro actuelles, il s'indique de considerer
qu'il serait deraisonnable de realiser Ie prolongement de la ligne
2jusqu'a la gare de 1'Ouest.

II necessiterait un cout d'infrastructures exorbitant estime au
minimum au triple du cout du raccordement de la ligne 2 a la
station Beekkant, materialisant Ie "bouclage" de la Petite Ceinture,
d'autant plus que les pertuis d'acces a cette station sont deja
construits sur une distance de 400 metres et utilises actuellement
comme voies de garage.

En terme de depenses en vue de 1'acquisition du materiel
roulant, la STIB a evalue ses besoins dans 1'hypothese de la
realisation du bouclage, mais a egalement calcule les necessites
pour une solution transitoire qui consisterait a prolonger la ligne 2
au-dela du canal avec construction de la station Delacroix et ex-
ploitation de la ligne avec un terminus provisoire en cette station.

Cette phase provisoire permettrait de desenclaver rapidement
la zone comprise entre la rue de Birmingham et la gare de 1'Ouest.

Le calcul du pare de materiel roulant necessaire pour exploiter
un prolongement jusqu'a la gare de 1'Ouest n'a pas ete realise tel
quel, partant du principe que cette solution etait a ecarter du fait
des divers arguments exposes precedemment; mais les besoins
auraient ete quasi identiques a ceux qui seront necessaires pour
exploiter valablement le reseau et le prolongement provisoire de
la ligne 2 jusqu'a Birmingham, soit 1'obligation de commander
25 voitures. Le "bouclage" ofirira, quant a lui, une liaison directe
entre les quartiers du Nord-Ouest de la Region vers la zone sud de
la Petite Ceinture, en desservant des lieux en plein essor, tel le
quartier de la gare du Midi, ou qui presentent un reel potentiel de
developpement, telle la zone de la gare de 1'Ouest reprise en PIR
auPRD.

De plus, la configuration bouclage permet enfin d'exploiter la
station Beekkant comme il etait prevu de le faire des sa concep-
tion il y a plus de 20 ans, puisque les correspondances entre la
ligne 2 et les lignes 1A et 1B pourront s'y effectuer sur le meme
quai, dans les meilleures conditions de contort et de securite. Le
simple prolongement vers la gare de 1'Ouest aurait necessite une
correspondance fastidieuse comme explique precedemment et
1'exploitation de la ligne 1A aurait ete unique en son genre puis-
qu'au cours d'un meme trajet, vous seriez passe a deux reprises
dans la meme station Beekkant, ce qui aurait entraine, pour chaque
client, une perte supplementaire de temps.

Pour ce qui concerne 1'augmentation attendue de la frequen-
tation du reseau, je m'en refere a 1'etude confiee au bureau Stratec
par mes predecesseurs dans le cadre du PRD, qui conclut, apres
avoir compare les deux possibilites (prolongement ou bouclage)
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lenging of lusexploitatie), geconcludeerd dat de lusexploitatie de
interessantste variante is qua toegankelijkheid en dat de creatie
van een ontwikkelingspool in de omgeving van het Weststation
deze investering ten voile rechtvaardigt.

Tot slot zai de lusexploitatie op de as van de Kleine Ring
aanleiding geven tot een toename met haast 30% van het verkeer
in vergelijking met de huidige toestand, ongeacht de aanvullende
toename gegenereerd door de indienststelling van het nieuwe sta-
tion Birmingham.

Als de configuratie "verienging naar het Weststation" zoals
vroeger gelijkgesteld wordt met de overgangsfase van indienst-
stelling van de lusexploitatie, te weten de verienging naar Bir-
mingham, wordt vastgesteld dat het verschil in termen van
exploitatiekosten tussen deze toestand en de lusexploitatie zo'n
tien miljoen frank per jaar bedraagt, waarbij de frequentie en de
configuratie van treinen gelijk is. Dit kan gemakkelijk gecom-
penseerd worden door de toename van de clienteel, ingevolge de
voordelen die voortvloeien uit de lusexploitatie voor gans de
bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor de
pendelaars en buitenlanders die in Brussel zullen toekomen in het
Zuidstation, het Weststation en in het station Bockstael. Aldus
wordt hen rechtstreeks toegang geboden tot het metronet van de
hoofdstad. in volkomen overeenstemming met de aanbevelingen
van al de specialisten en van de Europese Commissie in het
bijzonder, die het toenemend gebruik voorstaan van het openbaar
vervoer door de intensifiering van de intermodaliteit.

que c'est Ie bouclage qui est la variante la plus favorable du point
de vue de 1'accessibilite et que la creation d'un pole de develop-
pement dans la zone de la gare de I'Ouestjustifie parfaitement cet
investissement.

Enfin, Ie bouclage entrainera sur 1'axe de la Petite Ceinture
une augmentation de 1'ordre de 30 % du trafic par rapport a la
situation actuelle, abstraction faite de 1'apport complementaire
genere par la mise en service de la nouvelle station Birmingham.

Enfin, pour ce qui concerne les couts d'exploitation, et si,
comme precedemment, on assimile la configuration "prolongement
vers gare de 1'Quest" a la phase intermediaire de mise en service
du bouclage, a savoir un prolongement jusqu'a Birmingham, on
constate que la difference en terme de cout entre cette situation et
1'exploitation du bouclage est de 1'ordre d'une dizaine de mil-
lions de francs par an a frequence et configuration de trains egales,
ce qui peut etre compense aisement par 1'augmentation de la
clientele suite aux avantages procures par Ie bouclage pour 1'en-
semble de la population de la Region de Bruxelles-Capitale, ainsi
que pour les navetteurs et etrangers qui arriveront a Bruxelles aux
gares du Midi, de 1'Ouest et de Bockstael et qui auront ainsi acces
directement au reseau de metro de la capitale, en conformite
parfaite avec les recommandations de tous les specialistes et de la
Commission europeenne en particulier, qui pronent Ie developpe-
ment de 1'usage des transports publics par une intensification ac-
crue de 1'intermodalite.

Vraag nr. 200 van de heer Denis Grimberghs d.d. 20 november
1996 (F.)

Aankoop van metrovoertiiigen.

Mijnheer de minister, ik heb vernomen dat de MIVB een bestek
heeft opgesteld voor de aankoop van 17 metrovoertuigen en even-
tueel 5 bijkomende voertuigen met het oog op een goede exploi-
tatie van het metronet, rekening houdend met de minimale uitbrei-
dingen ervan.

Kan de minister die bestelling bevestigen en mededelen weike
voorwaarden erop van toepassing zijn, meer bepaald wat de
financiering betreft?

Kan hij tevens preciseren op weike uitbreidingen van het net
die bestelling betrekking heeft en weike bijkomende bestellingen
nodig zullen zijn voor de exploitatie van de geplande uitbreidingen
van het net, te weten de verienging van de metro tot Erasmus en
het sluiten van de kleine ring?

Kan de minister de noden aangeven inzake remises en opslag-
plaatsen die de bestelling van dat materieel met zich brengt?

Kan de minister mededelen in weike vorm en door wie de des-
betreffende investeringsuitgaven ten laste zullen worden genomen?

Antwoord: Ik kan u bevestigen dat de MIVB in augustus 1996
een Europese offerteaanvraag gelanceerd heeft voor 17 of 25 metro-
rijtuigen.

Question n° 200 de M. Denis Grimberghs du 20 novembre
1996 (Fr.):

Acquisition de voitures metro.

Monsieur Ie ministre, il me revient que la STIB a lance un
cahier des charges pour 1'acquisition de 17 voitures metro avec
possibility d'un supplement de 5 voitures pour assurer 1'exploitation
correcte du reseau metro avec les extensions minimales du reseau.

Le ministre peut-il confirmer cette commande et les modalites
qui lui sont applicables notamment en termes de fmancement?

Peut-il egalement preciser les extensions de reseau qui sont
couvertes par le volume de cette commande et preciser les comman-
des supplementaires qui seront necessaires pour assurer 1'exploi-
tation des extensions de reseau annoncees dans le cadre de la pro-
longation du metro jusqu'a Erasme et du bouclage de la petite
ceinture?

Monsieur le ministre peut-il indiquer quels sont les besoins en
termes de «remisage» et d'entrepot metro lies a la commande de
ce materiel?

Monsieur le ministre peut-il egalement indiquer sous quelle
forme et par qui seront prises en charge les depenses d'investis-
sement liees a cette question?

Reponse: Je peux vous confirmer que la STIB a lance un appel
d'offres europeen en aout 1996 pour 17 ou 25 voitures de metro.
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De Tijdelijke vereniging ACEC TRANSPORT/BOMBARDIER
EURORAIL heeft een offerte ingezonden. Zij wordt door de
technische diensten van de MIVB onderzocht.

De bestelling is gepland in de loop van bet Ie trimester van
1997.

Zij zai geplaatst worden door de raad van bestuur van de
maatschappij, overeenkomstig de statuten en de modaliteiten
waarin voorzien is in het beheercontract voor de financiering van
deze aankoop, te weten een budget van 2,225 miljoen frank voor
25 rijtuigen.

Deze 17 rijtuigen zullen het de MIVB mogelijk maken de kwali-
teit van de dienst te verbeteren op heel het METRO-net en de
exploitatie te verzorgen van de uitbreidingen van het net naar de
nieuwe stations Koning Boudewijn en COOVI.

De 8 bijkomende rijtuigen maken de verlenging mogelijk zowel
van lijn 2 van het station Clemenceau naar het nieuwe station
Delacroix, voorbij het kanaal, om de wijk tussen de Birmingham-
straat en het Weststation snel te ontsluiten, als van de Oost-Westas
voorbij COOVI.

De inrichting van een remise op de site Vandermeeren, voorzien
in het GewOP, maakt het in een eerste fase mogelijk de 25 rijtuigen
die eerstdaags zullen worden besteld, te stallen.

Deze inrichting biedt later de gelegenheid de stallingscapaciteit
op deze plaats te verhogen naargelang van de evolutie van het
park.

De thans in samenwerking met mijn bestuur en de MIVB ver-
richte studies zullen het mogelijk maken de begroting en de plan-
ning van deze remise op te maken.

Une of&e a ete introduite par 1'Association momentanee ACEC
TRANSPORT/BOMBARDIER EURORAIL. Celle-ci est en cours
d'examen par les services techniques de la STIB.

La commande est prevue pour Ie 1" trimestre 1997.

Elle sera passee par Ie Conseil d'Administration de la societe,
conformement a ses statuts et aux modalites prevues dans Ie contrat
de gestion qui assurent Ie financement de cette acquisition, soit
un budget de 2.225 millions de francs pour 25 voitures.

Le volume de 17 voitures permettra a la STIB d'ameliorer la
qualite du service offert sur 1'ensemble du reseau METRO et
d'assurer 1'exploitation des extensions du reseau jusqu'aux nouvel-
les stations Roi Baudouin et CERIA.

Les 8 voitures supplementaires permettent le prolongement de
1'exploitation tant de la ligne 2 au-dela du canal de Clemenceau a
la nouvelle station Delacroix, ce qui permettrait de desenclaver
rapidement le quartier compris entre la rue de Birmingham et la
gare de 1'Ouest, que de 1'axe Est-Ouest au-dela de CERIA.

L'amenagement d'un depot sur le site de Vandermeeren prevu
au PRD permet le garage dans une premiere phase des 25 voitures
a commander tout prochainement.

Cet amenagement autorise ulterieurement une extension au
meme endroit de la capacite de remisage en fonction de 1'evolution
du pare,

Les etudes en cours realisees en collaboration par la STIB et
mon administration permettront de definir le budget et le plan-
ning d'execution de ce depot.

Vraag nr. 206 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21
november 1966 (N.):

Ter beschikking stellen van gratis reclaineruiinte door de
MIVB.

De betaalde reclame op het MIVB-net wordt uitbesteed aan
een prive-regie. Daamaast beschikt de MIVB echter zeif over een
zekere oppervlakte reclameruimte, waarvan zij een deel gratis ter
beschikking stelt van zogenaamde humanitaire of filantropische
verenigingen.

Nu blijkt echter dat er zich onder deze "filantropische en
humanitaire" verenigingen die in het verleden van deze gratis
reclameruimte gebruik hebben kunnen maken, een aantal vereni-
gingen bevinden die een uitgesproken politieke inslag hebben of
een ideologisch geladen en door een aanzienlijk deel van de bevol-
king omstreden boodschap verkondigen, met het doel de bevolking
in een bepaalde zin te indoctrineren. Dergelijke boodschappen
wekken de wrevel op van een belangrijk deel van de bevolking. Ik
citeer in dit verband het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
Racismebestrijding, MRAX-BRAX en het Centre Integration
Refugies.

Mijn vragen zijn de volgende:

Question n° 206 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 novembre
1996 (N.):

Mise a disposition par la STIB d'espace publidtaire gratuit.

La publicite payante du reseau STIB est sous-traitee a une regie
privee. Toutefois, la STIB dispose toujours de certaines surfaces
publicitaires dont elle met une partie gracieusement a disposition
d'associations soi-disant humanitaires ou philanthropiques.

Or, il apparait que se retrouvent, parmi ces associations "phi-
lanthropiques et humanitaires" qui ont beneficie a titre gratuit de
ces espaces publicitaires dans le passe, plusieurs associations qui
ont une couleur politique prononcee ou qui vehiculent un message
ideologique conteste par une partie importante de la population;
elles utilisent cette possibilite qui leur est offerte dans un but
d'endoctrinement. De tels messages suscitent le mecontentement
de beaucoup de gens. Je citerai parmi ces associations le Centre
pour 1'egalite des chances et la lutte centre le racisme, le MRAX-
BRAX et le Centre integration refugies.

Voici mes questions:
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1. is het toewijzen van gratis reclameruimte aan enige regle-
mentering onderworpen?

2. zo ja, bevat deze reglementering bepalingen waarbij het gratis
ter beschikking stellen van reclameruimte enkel kan gebeuren
aan verenigingen die een politiek en ideologisch neutraal karak-
ter hebben, en die enkel boodschappen van algemeen belang
brengen?

3. zo neen, is de minister bereid om een dergelijke reglementering
op teleggen?

4. wie bepaalt weike verenigingen wel of niet, en weike bood-
schappen wel of niet over gratis reclameruimte mogen beschik-
ken?

5. bestaat hier enige controle over?

6. werden er ooit al verenigingen afgewezen die gebruik wensten
te maken van deze gratis reclameruimte, en zo ja, om weike
redenen?

Antwoord: De heer Dominiek Lootens-Stael, volksver-
tegenwoordiger, stelt zich vragen in verband met het gebruik dat
gemaakt wordt van de reclameruimten die de MIVB voorbehoudt
voor zichzelf of om ze kosteloos ter beschikking te stellen van
filantropische ofhumanitaire verenigingen, maar formuleert vooraf
enkele persoonlijke beschouwingen. Dat is zijn recht.

Hij stelt vervolgens een reeks van zes vragen, wat de moge-
lijkheid om mijn antwoorden te nuanceren, des te meer inperkt.
Ziehier de antwoorden zoals ze door de bevoegde diensten van de
MIVB zijn verstrekt.

— De kosteloze reclameruimte is aan geen enkele specifieke regle-
mentering onderworpen. Het gebruik ervan wordt ingegeven
door gezond verstand en intellectuele eerlijkheid.
Vragen 2 en 3 zijn dus als doelloos te beschouwen.

- Op voorstel van haar regie MTB n.v. beslist de MIVB over het
al dan niet toekennen van kosteloze ruimten aan menslievende
of humanitaire verenigingen.

— De MIVB controleert natuurlijk de vorm en de grond van de
voorgestelde reclame in de bovenvermelde context.

- Het is in het verleden al voorgevallen dat boodschappen geheel
ofgedeeltelijk geweigerd werden. Er is geen boekhouding bijge-
houden noch een analytisch rapport opgesteld van die zeidzame
gevallen.

1. 1'octroi a titre gracieux d'espace publicitaire est-il soumis a
une quelconque reglementation?

2. si tel est Ie cas, cette reglementation prevoit-elle que les espaces
publicitaires ne peuvent etre gracieusement mis qu'a la dispo-
sition d'associations a caractere politique et ideologique neutre,
qui ne diffusent que des messages d'interet general?

3. si tel n'est pas Ie cas. Ie ministre est-il pret a imposer une telle
reglementation?

4. qui decide des associations et des messages qui peuvent - ou
non - beneficier d'espaces publicitaires gratuits?

5. Ces decisions font-elles 1'objet d'un controle?

6. A-t-on deja oppose un refus a des associations qui souhaitaient
beneficier de cet espace publicitaire gratuit, et si tel est Ie cas,
pour quelles raisons?

Reponse: Dans sa question relative a 1'usage fait des espaces
publicitaires que la STIB se reserve pour elle ou pour les prefer
gratuitement a des associations philanthropiques ou humanitaires,
Monsieur Ie depute Dominiek Lootens-Stael emet tout d'abord
quelques considerations personnelles. C'est son droit.

II pose ensuite une serie de six questions, ce qui restreint
d'autant la possibility de nuancer mes reponses. Les voici done
telles qu'emanant des services competents de la STIB.

L'espace publicitaire gratuit n'est soumis a aucune reglemen-
tation specifique. Le bon sens et 1'honnetete intellectuelle
president a son usage.
Les questions 2 et 3 sont done a considerer comme sans objet.

C'est la STIB, sur proposition de sa regie MTB s.a. qui decide
de 1'attribution ou non d'espaces gratuits a des associations
philanthropiques ou humanitaires.

La STIB controle evidemment la forme et le fond des publicites
proposees dans le cadre susmentionne.

Enfin, il est deja arrive que, dans le passe, des messages soient
refuses en tout ou en partie. II n'a pas ete tenu de comptabilite
ou de rapport analytique des rares cas survenus.

Vraag nr. 207 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21
november 1996 (N.):

Inspanningen door de MIVB gedaan om tweetalig personeel
aan te werven.

In een krantenartikel in Het Nieuwsblad van 7 oktober bevestigt
de heer Camerlinck, woordvoerder van de MIVB, dat de MIVB
bij het aanwerven van haar personeel massaal de taalwet overtreedt.
Volgens hem gebeurt dit omdat de Vlamingen geen belangstelling

Question n° 207 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 novembre
1996 (N.):

Efforts consentis par la STIB pour engager du personnel
bilingue.

Dans un article paru dans Het Nieuwsblad du 7 octobre, le
porte-parole de la STIB, M. Camerlinck, confirme que la STIB
contrevient massivement a la legislation linguistique lorsqu'elle
recrute son personnel. Cette situation est due, selon lui, au fait
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hebben voor een betrekking bij de MIVB, en dat daarom vooral
Nederlandsonkundige vreemdelingen worden aangeworven.

De vraag die zich hierbij stelt is natuurlijk ofde MIVB wel de
moeite doet om tweetalige personeelsleden aan te werven.

Kan de minister mij daarom een gedetailleerd en volledig
overzicht geven van de Nederlandstalige en Franstalige publicaties
en audio-visuele media waarin de MIVB in 1995 en 1996
publiciteit en/of aankondigingen heeft geplaatst voor de aanwerving
van personeel?

Antwoord: De heer Dominiek Lootens-Stael, volksvertegen-
woordiger, vraagt zich bij deze gelegenheid af waarom de MIVB
zoveel moeilijkheden ondervindt om tweetalig personeel aan te
werven.

Om te proberen dit probleem te begrijpen, wenst hij dat de
MIVB een gedetailleerd en volledig overzicht zou geven van de
plaatsaanbiedingen die zij in de audiovisuele media liet ver-
schijnen.

De Maatschappij antwoordt mij dat zij voor haar recrutering
geen gebruik maakt van deze kanalen, maar enkel van de diensten
van de BGDA en van de VDAB.

que les Flamands n'ont aucun interet pour les emplois que pro-
cure la STIB; aussi la societe fait-elle appel a des etrangers qui, Ie
plus souvent, ne connaissent pas Ie neerlandais.

La question qui se pose dans ce cadre est naturellement la
suivante: la STIB se donne-t-elle vraiment la peine de recruter
des agents bilingues?

Le ministre peut-il des lors me communiquer un releve detaille
et complet des publications et des medias audiovisuels franco-
phones et neerlandophones dans lesquels la STIB a place en 1995
et en 1996 des publicites et/ou des annonces en vue du recrutement
de personnel?

Reponse: Dans sa presente question, Monsieur le depute
Dominiek Lootens-Stael se demande pourquoi la STIB eprouve
tellement de difficultes a embaucher du personnel bilingue.

Pour essayer de comprendre ce probleme, il souhaite que la
STIB fournisse un apercu detaille et complet des publications
d'offres d'emplois qu'elle utilise a cet effet dans les medias au-
dio-visuels.

La Societe me repond qu'elle ne passe pas par ces canaux pour
son recrutement mais uniquement par les services de 1'ORBEM
et du VDAB.

Vraag nr. 213 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 26
november 1996 (N.):

Publiciteit gevoerd ter promotie van lijn 26.

In verschillende tijdschriften kon men de voorbije weken en
maanden advertenties terugvinden ter promotie van lijn 26.

Kan de minister mij een volledig en gedetailleerd overzicht
geven van de tijdschriften en audio-visuele media waarin hiervoor
propaganda werd gemaakt, hoe dikwijis er in elk tijdschrift en
medium werd geadverteerd, hoeveel hiervoor aan elk tijdschrift
of medium werd betaald, en op weike begrotingspost dit werd
ingeschreven?

Antwoord:

1. De promotiecampagne bedoeld door het geacht lid wordt
gefinancierd in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen
de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
15 September 1993, en valt dus niet ten laste van de gewestelijke
begroting.

2. De advertenties verschenen viermaal in twee uitgaven van Vlan
voor een bedrag van 203.840 BEF + BTW en verschenen
driemaal in elk van de volgende bladen:

— Deze week in Brussel
— Streekkrant Zennevallei
— Streekkrant Week in Asse/Dilbeek/Temat
— Streekkrant Ninove/Geraardsbergen
— Streekkrant Vilvoorde

voor een bedrag van 192.885 BEF + BTW.

Question n° 213 de M. Dominiek Lootens-Stael du 26 novembre
1996 (N.):

Publicite en faveur de la ligne 26.

On a pu lire ces demieres semaines, dans differentes revues,
des publicites vantant les merites de la ligne 26.

Le ministre peut-il me donner la liste complete et detaillee des
revues et des medias audiovisuels utilises pour cette publicite, la
frequence de parution ou de passage dans chaque revue ou media,
le prix paye a chaque revue ou media et le poste budgetaire auquel
ce montant a ete inscrit?

Reponse:

1. La campagne de promotion a laquelle 1'honorable membre fait
allusion est financee dans le cadre de 1'Accord de Cooperation
du 15 septembre 1993 entre 1'Etat federal et la Region de
Bruxelles-Capitale et n'est done pas a charge du budget de la
Region.

2. Les publicites ont ete publiees a quatre reprises dans deux
editions du Vlan pour un montant de 203.840 BEF + TVA et a
trois reprises dans chacun des hebdomadaires suivants:

— "Deze week in Brussel"
— "Streekkrant Zennevallei"
— "Streekkrant Week in Asse/Dilbeek/Temat"
— "Streekkrant Ninove/Geraardsbergen"
— "Streekkrant Vilvoorde"

pour un montant de 192.885 BEF + TVA.
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Vraag nr. 215 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 26
november 1996 (Fr.):

Toegang tot sommige winkels die gelegen zijn binnen de
controlezones in de metrostations.

Het reglement van de MIVB bepaalt duidelijk dat eike persoon
die zich in de premetro ofde metro voorbij een toegangscontrole
bevindt een geldig vervoerbewijs dient te hebben.

De inrichting van sommige stations en de aanwezigheid van
winkels, die gelukkig steeds talrijker zijn, leiden soms tot absurde
situaties.

Het Louizastation wordt bijvoorbeeld door heel wat voetgangers
gebruikt omdat zij genoeg hebben van de huidige inrichting van
de oversteekplaatsen met haar herhaalde wachttijden. Zij geven
er de voorkeur aan om zich via de tunnel onder de centraal gelegen
rotonde naar de Louizaflessenhals ofnaar de Gulden Vlieslaan te
begeven. Zodoende komen zij voorbij verschillende winkels,
waarvan sommige (ontwikkeling van foto's, sneldienst voor sleutels
en hakken) zich over de rode lijn bevinden die het begin van de
controlezone aanduidt.

Hetzelfde geldt voor een textielwinkel in het Rogierstation.

Uit de inlichtingen waarover ik beschik, blijkt dat sommige
klanten die zich enkel naar die winkels begaven reeds de pech
hebben gehad aan een controle te zijn onderworpen zonder dat zij
een vervoerbewijs hadden.

Kan de heer minister mij mededelen:

1. in weike stations, naast het Louiza- en het Rogierstation, een
vergelijkbare situatie bestaat;

2. ofhij in kennis is gesteld van klachten over gelijksoortige toe-
standen;

3. weike maatregelen zouden zijn genomen om ervoor te zorgen
dat die winkels toegankelijk zijn voor klanten die niet nood-
zakelijk gebruikmaken van het openbaar vervoer, zonder dat
zulks aanleiding geeft tot een veralgemening van het zwart-
rijden?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Cornelissen
stelt met verbazing vast dat zich in de gecontroleerde zone van
sommige Brusselse metrostations handelszaken bevinden.

De bevoegde diensten van de MIVB verzekeren me dat de
huurders die deze winkels exploiteren perfect op de hoogte zijn
van deze situatie.

Door de aard van hun handelszaak kunnen zij een rendabele
activiteit ontplooien louter op basis van de metroklanten in het
bezit van een vervoerbewijs.

Sinds 1994 betreft het 5 gevallen, waarvan 2 in het station
Louiza en 3 in het station Rogier. Een ander geval in het station
De Brouckere verdween door de verplaatsing van de scheidingslijn
tussen gecontroleerde en niet-gecontroleerde zones.

Question n° 215 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 26 novembre
1996 (Fr.):

Acces a certains commerces situes dans les stations de metro
au-dela des zones de controle.

Les dispositions du reglement de la STIB sont tres claires quant
a 1'obligation pour toute personne se deplacant dans les infra-
structures de metro ou premetro au-dela d'un controle d'acces
d'etre munie d'un titre de transport valide.

La configuration de certaines stations et 1'installation de com-
merces heureusement toujours plus nombreux conduisent toutefois
a des situations parfois aberrantes.

Par exemple, la station Louise est empruntee par de nombreux
pietons rebutes par la disposition actuelle des passages proteges
qui provoque des periodes d'attente repetees. Us preferent se rendre
par Ie souterrain du rond-point central en direction du goulet Louise
ou de 1'avenue de la Toison d'Or. Ce faisant, ils passent devant
differents commerces dont certains (developpement de photos, cles
et talons rapides) se trouvent au-dela de la ligne rouge marquant
Ie debut de la zone de controle.

Un magasin de textiles a la station Rogier presente la meme
particularite.

Selon des informations quej'ai pu recueillir, certains clients
se rendant uniquement dans ces boutiques semblent avoir deja
connu la mesaventure d'un controle alors qu'ils ne possedaient
pas de titre de transport.

Monsieur Ie ministre peut-il m'indiquer:

1. les stations en dehors de Louise et de Rogier qui connaitraient
une situation analogue;

2. s'il a eu connaissance de plaintes relatives a des fails similaires;

3. les mesures qui auraient ete prises pour garantir 1'acces a ces
magasins pour des clients qui n'emprunteraient pas forcement
Ie transport public, sans pour autant que cela ne laisse Ie champ
libre a la fraude generalisee?

Reponse: Monsieur Ie depute Jean-Pierre Cornelissen s'etonne
de constater la presence de commerces dans la zone controlee de
certaines stations du metro bruxellois.

Les services competents de la STIB m'assurent que les exploi-
tants-locataires occupent ces emplacements en toute connaissance
de cause.

La nature de leur commerce leur permet, en effet, une activite
rentable avec la seule clientele du metro munie de litres de trans-
port.

5 cas existent depuis 1994 dont 2 a la station Louise et 3 a la
station Rogier. II en existait un autre a la station De Brouckere
mais il a ete supprime par Ie deplacement de la ligne de demar-
cation entre zones controlees et non controlees.
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Vraag nr. 217 van de heer Denis Grimberghs d.d. 5 december
1996 (Fr.):

Onderweken betreffende de verbetering van de exploitatie
van lijn 26.

Kan de heer minister mij mededelen of er onderzocht is weike
maatregelen het mogelijk zouden maken lijn 26 beter te exploi-
teren?

Kan de minister bovendien de maatregelen schetsen die met
het oog op die verbetering zijn genomen en preciseren weike ervan
voor rekening zijn gekomen van de NMBS en van het Gewest en
weike ervan zijn gefinancierd in het kader van het samenwerkings-
akkoord tussen de federale regering en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest?

Kan de minister me in het bijzonder zeggen:

1 ° ofer maatregelen zijn genomen om de door de MIVB uitgereikte
vervoerbewijzen op lijn 26 te kunnen valideren?

2° ofer nog steeds plannen zijn voor een bijkomende halte aan de
Ganzenvijver in Ukkel?

3° of alle maatregelen inzake bewegwijzering van de haltes op
lijn 26 op dit ogenblik zijn uitgevoerd?

4° of er op dit ogenblik maatregelen worden uitgevoerd met
betrekking tot de aanleg van de bestaande haltes?

Kan de heer minister me mededelen hoe de coordinatie van de
bij de exploitatie van lijn 26 betrokken besturen is georganiseerd
en me preciseren hoe vaak dit overlegorgaan in 1994, 1995 en
1996 is bijeengekomen?

Antwoord: Zoals het parlementslid wel weet, werd in 1991
een overeenkomst gesloten tussen de minister-voorzitter en de
minister van Vervoer van de Brusselse Regering en de minister
van Verkeer van de Federate Regering betreffende een pilootuit-
bating op lijn 26. De twee andere Gewesten traden later tot deze
overeenkomst toe. De frequentie werd geleidelijk aan opgevoerd
van een naar drie treinen per uur (op werkdagen en niet tijdens de
avonduren).

- Het studiesyndicaat GEN met de FIM, de NMBS, de MIVB,
de SRWT en De Lijn heeft voorstellen gedaan om in verschil-
lende fasen de spoorbediening van en rond Brussel te verbe-
teren. Daarin was eveneens lijn 26 begrepen. Deze studie werd
uitgevoerd in samenwerking met een gespecialiseerd studie-
bureau Sofretu (Frankrijk).

Het studiesyndicaat werkt momenteel aan een complementaire
opdracht waarbij het onder andere het net moet verfijnen door
beter gebruik te maken van de ringsporen, de financieringswijze
van het toekomstig GEN moet omschrijven en de structuur die
moet instaan voor de uitbating van het GEN moet organiseren.

Het studiesyndicaat zai tegen eind September 1997 een nieuw
rapport voorleggen waama de Brusselse Regering zich opnieuw
over het probleem zai beraden.

Question n° 217 de M. Denis Grimberghs du 5 decembre 1996
(Fr.):

Etudes relatives a I'amelioration de ['exploitation de la ligne
26.

Monsieur Ie ministre peut-il m'indiquer si des etudes ont etc
realisees en vue d'inventorier les mesures qui permettraient d'ame-
liorer 1'exploitation de la ligne 26?

Par ailleurs, Monsieur Ie ministre peut-il decrire les mesures
qui ont ete prises pour assurer cette amelioration en indiquant
celles qui ont ete realisees a charge du budget de la SNCB, celles
qui 1'ont ete a charge du budget regional et celles qui ont ete
financees dans Ie cadre de 1'accord de cooperation entre Ie Gou-
vemement federal et la Region de Bruxelles-Capitale.

Plus particulierement, Ie ministre peut-il indiquer:

1° Si des mesures visant a permettre Ie compostage des cartes de
voyages delivrees par la STIB sur Ie reseau de la ligne 26, ont
ete mises en ceuvre?

2° Si 1'idee de la creation d'un point d'arret supplementaire situe a
Uccle au lieu-dit «Le Vivier d'0ie» est toujours prevue?

3° Si les mesures en matiere de signalisation des arrets sur la
ligne 26 sont a ce jour toufes mises en oeuvre?

4° Si des mesures relatives aux amenagements des arrets existants
sont a ce jour mises en oeuvre?

Monsieur Ie ministre peut-il m'indiquer comment est organisee
la coordination des administrations concemees par 1'exploitation
de la ligne 26 en precisant combien de fois cet organe de concer-
tation s'est reuni respect; vement en 1994, 1995 et 1996?

Reponse: Monsieur Ie depute n'ignore pas qu'une convention
a ete conclue en 1991 entre Ie ministre-president, Ie ministre du
Transport du Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale
et Ie ministre des Communications du Gouvemement federal au
sujet de ['exploitation pilote de la ligne 26. Les deux autres Regions
ont adhere ulterieurement a cette convention. La frequence a etc
graduellement augmentee d'un a trois trains par heure (pendant
les jours ouvrables et pas Ie soir).

- Le groupe d'etudes RER, qui reunit la SFI, la SNCB, la STIB,
la SRWT et "De Lijn", a formule des propositions en vue
d'ameliorer - en plusieurs phases successives — la desserte de
Bruxelles et de ses environs. La ligne 26 avait egalement etc
abordee dans ce cadre. Cette etude a ete realisee en collabora-
tion avec un bureau d'etudes specialise, a savoir Sofretu
(France).

- le groupe d'etudes travaille actuellement a une mission comple-
mentaire visant entre autres a affiner le reseau par une meilleure
utilisation des voies de ceinture, a definir le mode de finance-
ment du futur RER et a etablir 1'organisation de la structure
chargee d'exploiter le RER.

- Le groupe d'etudes soumettra un nouveau rapport a la fin du
mois de septembre 1997. Le Gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale se concertera alors a nouveau sur ce pro-
bleme.



Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 20 februari 1997 (nr. 17)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 fevrier 1997 (n° 17) 1987

Het Bestuur Uitrusting en Vervoerwerkt momenteel aan nieuwe
verbeteringen van de spoorbediening van Brussel en in een eerste
fase van de lijn 26. Dit in samenspraak met de gemeenten in het
kader van de gemeentelijke ontwikkelingsplannen. Ik heb meer
bepaald een studie gelast naar de haltes "Watermaal en Diesdelle"
op deze lijn.

De kosten met betrekking tot dit experiment zijn volledig ten
laste van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat
en het Gewest in het kader van de bevordering van de
initiatieven om de rol van Brussel als hoofdstad te intensiveren.

Deze kosten betreffen de volgende aspecten: de meerkosten
voor de uitbating door de NMBS van deze drie verbindingen
per uur, de inrichting van de perrons, de verbetering van de
toegankelijkheid en van de intermodaliteit van haar stations
(MIVB, voetgangers, fietsers) en de promotiecampagnes op het
grondgebied van het Gewest.

Voor wat betreft de ontwaarding van de MIVB-kaarten is sedert
geruime tijd een proefinstallatie in werking op het perron Sint-
Job richting Merode en op het perron in Merode richting Sint-
Job. De Beheerraad van de NMBS heeft een positieve beslissing
genomen met betrekking tot de veralgemening van deze proef.
Ik kan het geacht lid mededelen dat uiterlijk op 1 September
1997 alle haltes van de lijn 26 in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zouden uitgerust moeten worden met ontwaardings-
apparatuur van de MIVB.

Tijdens het eerste semester van 1997 zai een proefsignalisatie
in de omgeving van de halte Moensberg aangebracht worden
volgens de richtlijnen van een studie uitgevoerd door een Brus-
sels studiebureau. In geval van akkoord over deze opstelling
zullen alle haltes van lijn 26 uiterlijk tegen het nieuwe ritten-
schema in mei 1998 voorzien zijn van een aangepaste weg-
signalisatie.

Verscheidene haltes hebben reeds een verjongingskuur onder-
gaan, meer bepaald wat betreft de bodembekleding en de schuil-
hokjes.

De halte Boondaal krijgt, in samenwerking met de Gemeente
Elsene, een nieuwe toegang.

Voor de halte Evere is eenzelfde uitvoering gepland, zodat een
verbinding tot stand komt met de Hoedemaeckerssquare.

L'Administration de 1'Equipement et des Deplacements travail-
le actuellement a de nouvelles ameliorations de la desserte
ferroviaire de Bruxelles et, dans une premiere phase, de la ligne
26 et ceci de concert avec les communes dans le cadre des
plans de developpement communaux. J'ai demande en particu-
lier 1'etude des points d'arret "Watermael et Vivier d'Oie" sur
cette ligne.

Les frais inherents a cette experience tombent entierement dans
le cadre de 1'accord de cooperation entre 1'Etat federal et la
Region, dans le cadre de la promotion des initiatives visant a
intensifier le role de Bruxelles en tant que capitale.

Ces frais concement les aspects suivants: les couts supple-
mentaires pour 1'exploitation par la SNCB de ces trois liaisons
par heure, 1'amenagement des quais, 1'amelioration des acces
et de 1'intermodalite de ses gares (STIB, pietons, cyclistes) et
les campagnes de promotion sur le territoire de la Region.

En ce qui conceme la validation des litres de transport de la
STIB, une installation experimentale est deja depuis longtemps
en service sur le quai Saint-Job direction Merode et sur le quai
a Merode direction Saint-Job. Le Conseil d'administration de
la SNCB a pris une decision positive quant a la generalisation
de cette experience. Je peux informer 1'honorable membre que
le I" septembre 1997 au plus tard tous les arrets de la ligne 26
sur le territoire de la Region de Bruxelles-Capitale devraient
etre equipes de 1'installation de validation de la STIB.

Une signalisation experimentale sera installee au cours du pre-
mier trimestre de 1997 aux environs de 1'arret Moensberg,
suivant les directives de 1'etude realisee par un bureau d'etudes
bruxellois. En cas d'accord sur cette initiative, tous les arrets
de la ligne 26 seront pourvus d'une signalisation routiere appro-
priee, au plus tard lors de la mise en ceuvre du nouvel horaire
enmai 1998.

Divers arrets ont d'ores et deja subi une cure de jouvence,
particulierement en ce qui conceme les revetements de sol et
les abris.

L'arret Boondael a un nouvel acces vers la chaussee de Boitsfort
en collaboration avec la Commune d'lxelles.

Une realisation similaire est prevue a 1'arret Evere pour le relier
au Square Hoedemaecker.

Vraag nr. 220 van mev. Marie Nagy d.d. 13 december 1996 (Fr.):

Het slopen of het herstellen van de Rogiertoren.

In een artikel van de krant Le Soir van 25 September 1996 heb
ik gelezen dat er een meningsverschil bestaat tussen "het Gewest"
- ik vermoed dat het over uw departement gaat — en het BIM, de
Commissie voor Monumenten en Landschappen en de gemeente
Sint-Joost-ten-Node over de interpretatie van de verordenende
bepalingen van het GewOP betreffende het al dan niet samen-
voegen van de verplichtingen inzake stedebouwkundige lasten en
die met betrekking tot de wederopbouw van de woningen.

Question n° 220 de Mme Marie Nagy du 13 decembre 1996
(Fr.):

Demolition/refection de la tour Rogier.

Dans un article du journal «Le Soir» du 25 septembre 1996,
j'ai pu lire qu'il existait une divergence de vue entre d'une part, «la
Region», je suppose qu'il s'agit de votre departement, et d'autre
part, 1'IBGE, la Commission des Monuments et Sites et les autorites
communales de Saint-Josse-ten-Noode sur 1'interpretation qu'il
fallait faire des dispositions reglementaires du PRD, au sujet du
cumul ou non des obligations relatives aux charges d'urbanisme et
de celles relatives a la reconstruction des logements.



1988 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 februari 1997 (nr. 17)
Questions et Reponses — Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 fevrier 1997 (n° 17)

Bevestigt de minister dat?

Weike oppervlakte hebben de woningen die zullen worden
afgebroken?

Zou hij mij de stand van zaken kunnen mededelen in dit dossier
en mij zeggen ofhet standpunt van de verschillende hoofdrolspelers
eventueel gewijzigd is?

Voor weike werken zai de opbrengst van de stedebouwkundige
lasten worden aangewend?

Antwoord: Het krantenartikel in «Le Soir» van 25 September
1996, waamaar de volksvertegenwoordiger verwijst, was gewijd
aan het advies van de Overlegcommissie van 24 September 1996
over het project voor de heropbouw van het intemationaal centrum
Rogier.

De Overlegcommissie heeft zich uitgesproken omtrent de
gemengde attestaanvraag. Het betreft hier dus eigenlijk een princi-
piele aanvraag.

Wat betreft de cumul van de artikelen A.0.4.30 (opgelegde
woningen) en A.0.8. (stedebouwkundige lasten) van het GewOP,
zijn de leden van de Commissie eensgezind. Het gaat hier wel
degelijk om de toevoeging van twee verbintenissen die worden
opgelegd door het GewOR

Een meerderheid van de leden van de Overlegcommissie wenste
te benadrukken dat het belang van de verplichtingen van het GewOP
die aan de aanvrager worden opgelegd, geen afbreuk doen aan de
haalbaarheid van zijn project.

Ik bevestig het advies van mijn bestuur tijdens de Overleg-
commissie van 24 September 1996, dat wordt hemomen in het
eensluidend advies van het college van burgemeester en schepenen
van 14 november 1996.

Het college van burgemeester en schepenen reikte het stede-
bouwkundig attest uit aan de aanvrager op 25 november 1996.
waarbij het het advies van de gemachtigde ambtenaar hemeemt.

Ik herinner eraan dat het in dit stadium gaat om een procedure
voor het verkrijgen van een principiele aanvraag. De definitieve
woningoppervlakten waarmee rekening moet worden gehouden,
zullen dus vastgesteld worden tijdens de behandeling van de
stedebouwkundige vergunningsaanvraag. De aanvrager wordt
hierbij verplicht gedetailleerde informatie te verstrekken.

De thans geldende cijfers zijn evenwel de volgende:

— Vermindering van het aanral woningen (Voorschrift A.0.4.30 van
het GewOP): 4.900 m3

— Verhoging van het aanral m2 kantooroppervlakte: (Voorschrift
A.0.8. van het GewOP)

8.700 m2 (Project: 39.000 -Bestaande: 30.300)

De stedebouwkundige lasten zullen worden opgesteld overeen-
komstig de hierop betrekking hebbende nieuwe omzendbrief van
21januari 1997.

Monsieur Ie ministre confirme-t-il ces affirmations?

Quelle est la surface totale affectee a des logements qui sera
demolie?

Pourrait-il me dire ou en est Ie dossier sur cette question en me
faisant part de 1'evolution eventuelle de la position des differents
protagonistes?

A quels travaux Ie benefice des charges d'urbanismes sera-t-il
affecte?

Reponse: L'article du journal "Le Soir" du 25 septembre 1996
auquel Madame la deputee fait reference etait consacre a 1'avis de
la Commission de concertation du 24 septembre 1996 sur le projet
de reconstruction du centre international Rogier.

La Commission de concertation s'est prononcee sur la demande
de certificat mixte. II s'agit done a ce stade d'une demande de
principe.

II n'y a pas de divergence de vues entre les membres de la Com-
mission au sujet du cumul des articles du PRD A.0.4.30 (logements
imposes) et A.0.8 (charges d'urbanisme). II s'agit bien de 1'addition
des deux obligations imposees par le PRD.

Une majorite des membres de la Commission de concertation a
souhaite preciser que 1'importance des obligations du PRD imposees
au demandeur ne porte pas atteinte a la faisabilite de son projet.

Je confirme 1'avis de mon administration en Commission de
concertation du 24 septembre 1996, repris dans son avis conforme
au college des bourgmestre et echevins le 14 novembre 1996.

Le college des bourgmestre et echevins a octroye le certificat
d'urbanisme au demandeur le 25 novembre 1996 en reprenant 1'avis
du fonctionnaire delegue.

Je rappelle qu'a ce stade il s'agit d'une procedure de demande
de principe. Les surfaces de logement definitives a prendre en
compte seront done fixees lors de 1'instruction de la demande de
permis d'urbanisme, ou les renseignements precis devront etre
obligatoirement foumis par le demandeur.

Neanmoins les chiffres actuels sont les suivants:

- Reduction du nombre de logements (Prescription A.0.4.30 du
PRD): 4.900 m2

— Accroissement du nombre de m2 de bureaux: (Prescription A.0.8
duPRD)

8.700 m2 (Projet: 39.000 - Existant: 30.300)

Les charges d'urbanisme seront etablies conformement a la
nouvelle circulaire y relative, du 21 janvier 1997.
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Vraag nr. 221 van mevr. Marie Nagy d.d. 13 december 1996
(Fr.):

Kaittoren in de riiiinte Brussel-Europa.

Ik had graag inlichtingen verkregen over de kantooroppervlakte
in de ruimte Brussel-Europa. Zou de minister mij de volgende
vragen kunnen beantwoorden:

1. Is de totale kantooroppervlakte (m2 bovengrondse vioeropper-
vlakte) in de ruimte Brussel-Europa of in een deel ervan ooit
berekend?

2. Wanneer? Door wie? Hoe luiden de resultaten?

3. Hoeveel kantooroppervlakte kan nog worden toegelaten (in m2

bovengrondse vioeroppervlakte)?

4. Bestaat er over de toegelaten kantooroppervlakte een akkoord
tussen het Gewest en prive-partners? Wat houdt dat in? Wie
zijn de betrokken partners?

Antwoord: Om te zien waar er eventueel kantoren kunnen
gebouwd worden in de Eurowijk, moet men de volgende zaken
analyseren:

- een evaluatie van de mogelijkheden aan kantooroppervlakte
die toegelaten zijn door de voorschriften van de BBP's die
betrekking hebben op de EW, d.w.z. de mogelijkheden op
planologisch vlak. Er bestaan 17 BBP's die reeds goedgekeurd
of in opmaak zijn;

- de berekening van het aantal m2 aan kantooroppervlakte dat is
toegelaten door de stedebouwkundige vergunningen uitgereikt
voor deze ruimte;

- door aftrek, de berekening van de nog toelaatbare oppervlakten

Thans beschikt het BROH niet over de nodige instrumenten
voor dit soort berekening. Het Bestuur houdt zich evenwel bezig
met deze berekeningen en bijwerkingen.

Voorts heeft het BRAT in 1996 een raming gemaakt van de
mogelijkheden aan kantoorruimte in de wijken van de Leopolds-
wijk en het Rondpunt Schuman. Deze mogelijkheden zijn gebouw
per gebouw uitvoerig onderzocht in een verslag dat een beschrijving
geeft van de toestand in februani 1996. Daaruit blijkt dat op een
totaal van 2 miljoen m2 nog 185.000 m2 kantoorruimte mogelijk is
in de EW.

Er bestaat tot op heden nog geen overeenkomst tussen het
Gewest en de prive-partners.

Question n° 221 de Mme Marie Nagy du 13 decembre 1996
(Fr.):

Bureaux dans I'Espace de Bruxelles-Europe.

Souhaitant disposer d'mfbrmations concemant Ie volume des
bureaux dans I'Espace Bruxelles-Europe, Monsieur Ie ministre
pourrait-il m'informer sur les aspects suivants:

1. Des evaluations de la totalite de la surface de bureaux (m2 de
plancher hors sol) dans 1'espace Bruxelles-Europe ou sur une
partie de ce temtoire ont-elles etc effectuees?

2. Quand ces evaluations ont-elles ete effectuees? Par qui? Quels
en sont les resultats?

3. Quelle est la superficie totale de bureaux qui peut encore etre
autorisee (plancher hors sol en m2)?

4. Existe-t-il un ou des accords entre la Region et des partenaires
prives au sujet de la superficie autorisee de bureaux? Quel en
est Ie contenu? Quels sont les partenaires concemes?

Reponse: Pour pouvoir evaluer les potentialites de bureaux
constructibles au sein de I'Espace Bruxelles-Europe, il faudrait
effectuer les analyses suivantes:

— une evaluation des potentialites des surfaces de bureaux permi-
ses par les prescriptions des PPAS concemes par 1'EBE, c'est-
a-dire les potentialites planologiques. Ces PPAS sont au nombre
de 17, approuves ou en cours d'elaboration;

Ie calcul des m2 de bureaux autorises par les permis d'urbanisme
delivres dans cet espace;

— par deduction, Ie calcul des surfaces encore autorisables

A 1'heure actuelle, 1'AATL ne dispose pas des outils necessaires
a ce type d'analyse. Neanmoins, 1'Administration effectue des
calculs et mises a jour.

Par ailleurs, Ie BRAT a estime en 1996 les potentialites de
bureaux dans les quartiers couvrant Ie Quartier Leopold et Ie Rond-
point Schuman. Ces potentialites sont detaillees immeuble par
immeuble dans un rapport decrivant la situation en fevrier 1996.
II en ressort que sur un total de 2 millions de m2,1'EBE contiendrait
un potentiel de 185.000 m2.

II n'existe a cejour aucun accord entre la Region et des parte-
naires prives.

Vraag nr. 222 van mevr. Marie Nagy d.d. 13 december 1996
(Fr.):

Een verkeersstiidie.

Kan de minister mij inlichtingen verstrekken over het gevolg
dat is gegeven aan de aankondiging van een studie over de
verkeerssituatie in de buurt van het Luxemburgstation?

Question n° 222 de Mme Marie Nagy du 13 decembre 1996
(Fr.):

Etude sur la circulation.

Monsieur Ie ministre pourrait-il me transmettre des informa-
tions concemant les suites reservees a 1'annonce de la realisation
d'une etude sur la circulation aux abords de la gare du Luxem-
bourg?
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Wie is met die studie belast?

Hoeveel kost ze?

Hoe ziet het bestek van die studie emit?

Wat is het tijdschema?

Zou de minister mij, zeifs gedeeltelijke, resultaten van die studie
kunnen mededelen?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid ter kennis te brengen
dat er in de school van het Gewest thans geen specifieke ver-
keersstudie gepland is voor de omgeving van het station Luxemburg
maar wel voor de gewestwegen van de wijk (Wetstraat en
Belliardstraat) als aanvulling op de studie die aan de gang is voor
de Noord-Oostwijk weike door de Stad werd toevertrouwd aan
het Studiebureau AGORA. Deze studie beoogt een betere gebrui-
kersvriendelijkheid van de ruimte en optimale mobiliteitsvoor-
waarden.

Verder wens ik ook aan mevrouw de volksvertegenwoordiger te
melden dat in het kader van het samenwerkingsakkoord van 15
September 1993 tussen de Federate Staat en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest er een studie wordt voorzien betreffende
de opmaak van een dynamisch model van de verplaatsingen in het
kader van het vervoersplan van het Gewest om de specialisatie
van het wegennet te optimaliseren. Dit verkeersmodel zai onder
meer een evaluatie van de gemeentelijke vervoersplannen en hun
coordinatie mogelijk maken. Dit zai als instrument worden aange-
wend voor de bepaling van de projecten voor het optimaliseren
van de verplaatsingsinfrastructuur in het testgebied, met name de
zuidoostelijke zone van het Gewest, die toegang verleend onder
meer tot de Leopoldswijk.

Qui a etc charge de la realisation de cette etude?

Quel est Ie cout de ce travail?

Quel est Ie cahier des charges de cette etude?

Quelles echeances ont ete fixees?

Monsieur Ie ministre pourrait-il me communiquer des resultats
meme partiels de cette etude?

Repoiise: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre
que la Region n'a actuellement pas de projet d'etude de circulation
specifique aux abords de la gare du Luxembourg mais bien pour
les voiries regionales du quartier (rue de la Loi et rue Belliard) en
complement a 1'etude en cours pour Ie quartier Nord-Est confiee
par la Ville au Bureau d'etudes AGORA. Cette etude vise a ame-
liorer la convivialite des lieux en assurant la mobilite dans des
conditions optimales.

Je signale egalement a Madame la deputee que dans Ie cadre
de 1'accord de cooperation du 15 septembre 1993 entre 1'Etat federal
et la Region de Bruxelles-Capitale, il est prevu 1'etude de la
modelisation dynamique des deplacements de la Region en vue
d'optimiser Ie reseau routier hierarchise. La modelisation du reseau
permettra notamment d'evaluer les plans communaux de
deplacement et leur coordination. Elle servira d'outil pour definir
les projets d'optimisation de ['infrastructure de deplacement dans
la zone test, a savoir la zone Sud-Est de la region, qui donne acces
notamment au quartier Leopold.

Vraag nr. 223 van mevr. Marie Nagy d.d. 13 december 1996
(Fr.):

Bepalingen van het BPA betreffende de directe omgeving van
het Ltixemburgstation.

Hoe luiden de bepalingen van het BPA voor het gebied waarvan
het Luxemburgstation en meer in het bijzonder de huizenblokken
tussen de Pamassusstraat, de Trierstraat, de Montoyerstraat en de
Aarlenstraat en de huizenblokken aan beide zijden van het station
langs de Trierstraat deel uitmaken?

Zijn er voor die huizenblokken afwijkingen toegekend? Weike?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in het gebied van dit BPA op
grond van een stedebouwkundige of een bouwvergunning reeds
toegelaten?

Voor maximum hoeveel parkeerplaatsen kan er nog een vergun-
ning worden gegeven?

Question n° 223 de Mme Marie Nagy du 13 decembre 1996
(Fr.):

Prescriptions du PPA aux abords de la gare du Luxembourg.

Quelles sont les prescriptions du PPA de la zone dans laquelle
est comprise la gare du Luxembourg et plus particulierement les
ilots situes entre la rue du Parnasse, la rue de Treves, la rue
Montoyer et la rue d'Arlon et les ilots situes de part et d'autre de la
gare a flanc de la rue de Treves?

Y-a-t-il des derogations qui ont ete accordees a ce jour pour
ces ilots? Lesquelles?

Quel est Ie nombre d'emplacements de parking deja autorise
par voie de permis d'urbanisme ou de batir dans la zone de ce PPA?

Quel est Ie nombre d'emplacements de parking maximum qui
peut encore etre autorise?
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Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in de aanvragen voor een stede-
bouwkundige vergunning waarvoor nog geen beslissing is genomen
eventueel aangevraagd?

Antivoord: De omgeving van het Luxemburg-station ligt binnen
de grenzen van het BBP "Leopoldswijk" van de gemeente Elsene,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 6juli 1989.

Dit BBP werd gewijzigd omwille van openbaar nut bij besluit
van de Executieve van 9 april 1992.

Het gebied aan de voorzijde van de Trierstraat, tussen de
Montoyerstraat en de verlenging van de Pamassustraat is in het
BBP opgenomen in een "administratiegebied" (artikel 7) dat
opgesplitst is in een subzone Bl Noord en Bl Zuid.

Het station van de Leopoldswijk ligt in de subzone Bl Zuid.

Tussen de subzones Bl Noord en Bl Zuid en langsheen de
Trierstraat geeft het bestemmingsplan een "openbare doorgangs-
zone onder gebouwen met administratieve activiteiten" (arti-
kel 11).

Wat de parkings betreft, stelt artikel 15 "Voorschriften met
betrekking tot de parkings":

"De gebouwen ondergronds toegelaten, mogen bestemd worden
tot parking. Er kan in elk geval worden afgeweken van het ministe-
rieel rondschrijven in die mate dat de voorwaarden voor de
organisatie van de plaats verplichten ervan af te zien.

De toegangen worden zodanig georganiseerd teneinde zo min
mogelijk het verkeer te verstoren namelijk door de in- en uitgangen
van de parkings naar het noordelijk deel van het ontwerp te
begunstigen".

De twee huizenblokken aan beide zijden van het Luxemburg-
plein tussen de Trierstraat en de Aarlenstraat zijn niet opgenomen
binnen de perimeter van een BBP.

Wat betreft de vergunningen afgeleverd binnen het BBP is de
gemeente autonoom en en is zij alleen gemachtigd stede-
bouwkundige vergunningen afte leveren en desgevallend arwijkm-
gen te vragen. Er werd tot op heden geen enkele aanvraag tot
afwijking ingediend.

Wat betreft de stedebouwkundige vergunningen die afgeleverd
werden voor eigendommen buiten het BBP voor de twee huizen-
blokken aan beide zijden van het Luxemburgplein, werden er vier
aanvragen ingediend en ingewilligd:

- 1 plaats Aarlenstraat nr. 27 in 1986
- 11 plaatsen Aarlenstraat nr. 15 in 1983
- 2 plaatsen Aarlenstraat nr. 19 in 1992
- 137 plaatsen Montoyerstraat nrs. 68-81 in 1985

Alle bestaande overdekte parkeerterreinen van meer dan 3
plaatsen met inbegrip van deze waarvoor geen stedebouwkundige
vergunningsaanvraag werd ingediend, moeten over een milieuver-
gunning beschikken om uitgebaat te mogen worden.

Quel est Ie nombre d'emplacements de parking eventuellement
demande dans les demandes pendantes de permis d'urbanisme?

Reponse: Les abords de la gare du Luxembourg sont compris
dans les limites du PPAS "Quartier Leopold" de la commune
d'lxelles, approuve par arrete royal du 6juillet 1989.

Ce PPAS a ete modifie pour interet public par arrete de 1'Exe-
cutifdu9avril 1992.

La zone situee a front de la rue de Treves, entre la rue Montoyer
et la prolongation de la rue du Pamasse est reprise par Ie PPAS en
"zone d'activites administratives" (article 7) qui est divise en sous-
zones Bl NordetBl Sud.

La gare du Quartier Leopold est integree dans la sous-zone Bl
Sud.

Entre les sous-zones Bl Nord et Bl Sud et Ie long de la rue de
Treves, Ie plan de destination indique une "zone de passage pu-
blic sur sol prive sous batiments d'activites administratives" (ar-
ticle 11).

En ce qui conceme les parkings, 1'article 15 "Prescriptions rela-
tives aux parkings" indique:

"Les constructions autorisees en sous-sol peuvent etre affectees
aux parkings. II peut toutefois etre deroge a la circulate ministe-
rielle en la matiere dans la mesure ou les conditions d'amenage-
ment des lieux obligent a y renoncer.

Les acces y sont amenages de maniere a perturber Ie moins
possible les circulations, notamment en favorisant au maximum
les entrees et sorties de ces parkings vers la partie nord du projet".

Les deux ilots situes de part et d'autre de la Place du Luxem-
bourg entre la rue de Treves et la rue d'Arlon ne sont pas repris
dans Ie perimetre d'un PPAS.

En ce qui conceme les permis delivres dans Ie PPAS, la com-
mune est autonome et a seule 1'autorite de delivrer les permis
d'urbanisme et de demander eventuellement des derogations.
Aucune demande de derogation n'a ete introduitejusqu'a cejour.

Pour ce qui est des permis d'urbanisme delivres hors PPAS,
dans les deux ilots situes de part et d'autre de la Place du Luxem-
bourg, quatre demandes ont ete introduites et acceptees:

- 1 emplacement rue d'Arlon n° 27 en 1986
- 11 emplacements rue d'Arlon n° 15 en 1983
- 2 emplacements rue d'Arlon n° 19 en 1992
- 137 emplacements rue Montoyer n° 68-81 en 1985

Tous les parkings converts existants de plus de 3 places y
compris ceux qui n'ont pas fait 1'objet d'une demande de permis
d'urbanisme doivent faire 1'objet d'un permis d'environnement
pour pouvoir etre exploites.
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Buiten het BBP werd er geen enkele vergunningsaanvraag voor
parkeerplaatsen behandeld bij het Gewest.

En dehors du PPAS, aucune demande de permis comportant des
emplacement de parking n'a ete instruite a la Region.

Vraag nr. 224 van mevrouw Marie Nagy d.d. 13 december 1996
(Fr.):

Het Martelaarsplein.

Zou het geacht lid van de regering mij kunnen mededelen wat
het samenwerkingscomite heeft ondernomen betreffende het
probleem van de inachtneming, door het Vlaamse Gewest, van
het protocolakkoord van 1990 russen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en het Vlaamse Gewest?

Zou ik mogen vernemen weike concrete opiossingen worden
overwogen ofzijn vastgesteld om ervoor te zorgen dat dit akkoord
wordt nageleefd en dat de huisvestingsbestemming wordt gewaar-
borgd?

Binnen weike termijnen moeten die opiossingen worden uitge-
voerd?

Antwoord: In mijn antwoord op uw vraag van eind 1995 heb ik
meegedeeld dat ik het protocol van 1990 beslist wil doen naleven.

Op 23 januari 1996 heb ik mij aldus schriftelijk gericht tot de
minister-president, in de hoedanigheid van ondertekenaar van het
protocol, en hem ervan op de hoogte gebracht dat, rekening houdend
met de gegevens waarover ik beschik, een vergadering van de
Coordinatiecommissie zoals voorzien door het protocol van
3 oktober 1990 aangewezen was.

Ik heb hem verzocht om die Commissie samen te stellen en dat
punt op de agenda van de volgende regering te zetten.

Daar aan die brief geen gevolg is gegeven, heb ik op 13 augustus
1996 opnieuw geschreven naar de heer Charles Picque met het
verzoek me op te hoogte te brengen over de stand van zaken van
het dossier en van zijn bedoelingen in verband met mijn verzoek
van 23 januari waaraan geen gevolg werd gegeven.

Bovendien heb ik erop aangedrongen dat dit punt op zijn
initiatief op de agenda van de volgende regering zou worden
geplaatst.

Tot op heden heeft de minister-president zich nog in stilzwijgen
gehuld over de evolutie van dat dossier.

Zoals ik U in mijn antwoord van 16 oktober 1996 verzekerd
heb, blijfik erop toezien dat de inbreuk van de Vlaamse Gemeen-
schap gerechtelijk wordt vervolgd.

De gemeenteraad van de Stad Brussel heeft op 18 november
1996 beslist om in rechte op te treden tegen de Vlaamse Gemeen-
schap om haar te laten veroordelen tot de stopzetting van het
onwettig gebruik van de lokalen en deze opnieuw in overeen-
stemming te brengen met de voomoemde voorschriften.

Question n° 224 de Mme Marie Nagy du 13 decembre 1996
(Fr.):

Place des Martyrs.

L'honorable membre du gouvemement pourrait-il m'informer
sur la suite qui a ete reservee au sein du comite de cooperation au
sujet du respect par la Region flamande du protocole d'accord
conclu en 1990 entre les Regions de Bruxelles-Capitale et fla-
mande?

Pourrais-je avoir connaissance des solutions concretes qui sont
envisagees ou arretees pour assurer Ie respect de cet accord et
done garantir 1'affectation prevue de logements?

Dans quels delais ces solutions devront-elles etre mises en
oeuvre?

Reponse: Dans ma reponse fournie a la question que vous
m'aviez posee fin 1995, je vous ai ecrit quej'etais decide a faire
respecter Ie protocole conclu en 1990.

En date du23janvier 1996, j'ai done ecrit au ministre-president,
en tant que signataire du protocole, lui faisant part du fait que, au
regard des elements en ma possession, une reunion de la Commis-
sion de Coordination prevue par Ie protocole du 3 octobre 1990,
s'imposait.

Je lui demandais de bien vouloir constituer cette Commission
et de mettre ce point a Pordre dujour du prochain gouvemement.

Cette lettre etant restee sans suite, j 'ai reecrit a Monsieur Charles
Picque Ie 13 aout 1996, lui demandant de m'informer de 1'etat
d'avancement du dossier et de ses intentions en ce qui concemait
ma demande du 23 janvier, laissee sans suite.

J'insistais, par ailleurs, pour que ce point soit mis a 1'ordre du
jour d'un prochain gouvemement, a son initiative.

A ce jour. Ie ministre-president est reste muet sur 1'evolution
de ce dossier.

Commeje vous 1'ai assure dans ma reponse du 16octobre 1996,
je reste vigilant a ce que 1'infraction de la Communaute flamande
soit poursuivie devant les tribunaux.

La Ville de Bruxelles, par la voie de son Conseil communal, a
decide Ie 18 novembre 1996 d'ester en justice centre la Commu-
naute flamande afin de 1'entendre condamner a cesser 1'utilisation
illicite des locaux et a remettre ceux-ci en etat conformement aux
prescriptions precitees.
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Vraag nr. 225 van de beer Stephane de Lobkowicz d.d. 13
december 1996 (Fr.):

Bekewingen opgesteld door personeelsleden van de MIVB.

Eike dag staan duizenden wagens verkeerd geparkeerd op de
haltes van de MIVB.

Sinds 1 april 1992 mogen beedigde personeelsleden van de
MIVB in dit geval bekeuringen geven.

Zou de geachte minister mij kunnen mededelen hoeveel auto-
bestuurders die hun wagen verkeerd hebben geparkeerd in 1995
en 1996 maandelijks zijn bekeurd?

Wanneer heeft de laatste informatiecampagne, te weten bench-
ten op de voorruit van de verkeerd geparkeerde voertuigen, plaats-
gehad en wanneer zai de volgende plaatshebben?

Krachtens de artikelen van het verkeersreglement waarvoor zij
bevoegd zijn, mogen de personeelsleden van de MIVB de voer-
tuigen in overtreding doen wegslepen.

Kan u mij zeggen of die artikelen de jongste twee jaar zijn
toegepast, dan wel ofde personeelsleden van de MIVB een beroep
hebben gedaan op de politie, zoals dit in het verleden het geval
was?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Stephane de Lobkowicz
stelt mij een reeks vragen over de manieren van afschrikking die
door de agenten van de MIVB worden aangewend om foutparkeren
te vermijden aan de halten van het tram- en autobusnet.

Na inlichtingen te hebben ingewonnen bij de bevoegde diensten
van onze Vervoermaatschappij, werd mij het volgende antwoord
meegedeeld:

Ten eerste: Aantal maandelijkse bekeuringen gedurende de
laatste twee jaren:

Question n° 225 de M. Stephane de Lobkowicz du 13 decembre
1996 (Fr.):

Contraventions dressees par des agents de la STIB.

Chaquejour, des milliers de voitures sont garees en contraven-
tion aux arrets de la STIB.

Depuis Ie 1" avril 1992, des agents assermentes de la STIB
peuvent, dans ce cas, dresser des proces-verbaux.

L'honorable ministre pourrait-il me faire savoir combien d'auto-
mobilistes gares en contravention ont-ils ete verbalises mensuelle-
ment en 1995 et 1996?

A quand remonte la demiere campagne d'information consistant
a mettre un avis sur Ie pare-brise des vehicules en infraction et
une prochaine campagne est-elle programmee?

Suivant les articles du code de la route pour lesquels les agents
verbalisants de la STIB sont competents, ils sont en droit de faire
enlever un vehicule se trouvant en infraction.

Pouvez-vous me faire savoir si ces articles ont trouve a s'appli-
quer ces deux demieres annees ou si les agents de la STIB ont
toujours comme par Ie passe recours a 1'intervention de la police?

Reponse: Monsieur Ie depute Stephane de Lobkowicz me pose
une serie de questions sur les modes de dissuasion employes par
les agents de la STIB pour eviter les phenomenes de parking
sauvage aux arrets du reseau de tramway et autobus.

Interroges a ce sujet, les services competents de la STIB
m'informent que:

Primo: Nombre de verbalisations mensuelles durant les deux
demieres annees:

Jaar

Annee

1995

1996

Maanden

Mois

1 2 3

689 403 326

323 261 355

4 5 6 7 8 9

236 287 354 147 146 108

308 173 472 335 245 401

10 11 12 Tot.

323 333 320 3.672

305 266 317 3.761

Ten tweede: De laatste preventiecampagne, die gematerialiseerd
werd door gedrukte berichten, weike op de voorruit van de voer-
tuigen in overtreding werden aangebracht, heeft plaatsgevonden
van 13 november tot 1 december 1996. Deze campagne was de
dertiende van dit soort en had betrekking op meer dan 40 halten.

Ten derde: Het is zo dat personeelsleden van de MIVB, die
bevoegd zijn om voertuigen in overtreding te doen wegslepen,
gebruik hebben gemaakt van dat recht; zulks was niet echt vaak
het geval en de redenen waren ofwel geblokkeerde diensten, ofwel
het bezetten van eindpuntzones, of nog verschillende gevallen
waarbij de algemene veiligheid op het spel stond uit hoofde van
het ongeoorloofd geparkeerde voertuig.

Secundo: La demiere campagne de prevention, materialisee
par des avis imprimes deposes sur Ie pare-brise de vehicules en
contravention, a eu lieu du 13 novembre au ler decembre 1996.
Cette campagne est la treizieme du genre et visait plus de 40 arrets.

Tertio: II est exact que des agents de la STIB, competents pour
faire enlever des vehicules en infraction, ont use de ce droit; les
cas n'ont pas etc fort frequents et avaient tous comme raisons soit
des services bloques, soit des occupations de zones terminus, ou
encore, divers cas ou la securite generale etait mise en cause par Ie
vehicule en stationnement illicite.
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Vraag nr. 226 van mevrouvv Marie Nagy d.d. 10 januari 1997
(Fr.):

De v.z.w. "Brusselse Federatie voor Stedeboiiw".

In de persmededeling na afloop van de ministerraad van
donderdag 28 november 1996 staat te lezen dat de regering haar
goedkeuring heeft gehecht aan de toekenning van een subsidie
aan de v.z.w. "Brusselse Federatie voor Stedebouw". Kan het
geachte lid van de regering mij de samenstelling van de raad van
bestuur en van de algemene vergadering van die v.z.w. mededelen
en mij zeggen weike subsidie is toegekend en aan weike voor-
waarden die toekenning is onderworpen?

Antwoord: De v.z.w. "Brusselse Federatie voor de Stedebouw"
heeft sinds haar oprichting nog geen enkele werkingstoelage
ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er werd enkel een toelage van 800.000 F beloofd in 1996. Deze
is tot op heden nog niet aan de v.z.w. overgemaakt. Deze toelage
heeft betrekking op de "Gouden Regels" van de Stedebouw, 1995-
1996 (4de editie). Ze dekt verschillende onkosten die gemaakt
zijn voor de organisatie van die gebeurtenis.

De volgende leden hebben zittingsrecht in de Algemene
Vergadering:

- De leden van de "Brusselse Federatie voor de Stedebouw"
(volgens bijdrage)

- De vertegenwoordigers van de gemeenten
- DeBGHM
- DeGOMB
- DeMIVB
- DeGIMB
- Het Huisvestingsfonds
- De Bouwconfederatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- De vertegenwoordigers van de banken en verzekeringsmaat-
schappijen

- De vertegenwoordigers van de vastgoedsector
- De vertegenwoordigers van het Verbond der Ondememingen

te Brussel
- De vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel en

Nijverheid van Brussel
- De vertegenwoordigers van de notarissen
- De vertegenwoordigers van de architecten en stedebouw-

kundigen

De Raad van Bestuur van de "Brusselse Federatie voor de
Stedebouw" is als volgt samengesteld:

Erevoorzitter:

De heer Vanden Borre Philippe, gewezen Directeur-generaal
van het Bestuur voor Stedebouw.

Voorzitster:

Mevrouw Neyts-Uytebroeck Annemie, Europees volksvertegen-
woordiger

Ondervoorzitters:

Guns Victor, ereburgemeester van Sint-Agatha-Berchem.
Merten Pierre, ereschepen van de Stad Brussel.
Bertot Francis, erevoorzitter van de Kamer van Brussel van de

Confederatie van Vastgoedmakelaars van Belgie (CVB - Brussel).
Heindryckx Franz, attache bij de Directie van Electrabel.

Question n° 226 de Mine Marie Nagy du 10 janvier 1997 (Fr.):

A.s.b.1. «Federation bruxelloise de l'Urbanisme».

Apprenant a la lecture du communique de presse a 1'issue du
conseil des ministres de cejeudi 28 novembre 1996 1'approbation
de 1'octroi d'une subvention a 1'a.s.b.l. "Federation bruxelloise
de 1'Urbanisme", je demande a 1'honorable membre du gouver-
nement de bien vouloir m'informer de la composition des conseil
d'administration et assemblee generale de cette a.s.b.l. ainsi que du
montant alloue et des eventuelles conditions liees a cette alloca-
tion.

Reponse: L'a.s.b.l. "Federation bruxelloise de 1'Urbanisme"
n'a recu aucun subside de fonctionnement de la Region de
Bruxelles-Capitale, et ce depuis sa creation.

Seule une subvention d'un montant de 800.000 BEF a ete pro-
mise en 1996. Celle-ci n'a pas encore etc versee a 1'a.s.b.l. a ce
jour. Cette subvention est relative aux "Regles d'Or" de 1'Urba-
nisme, 1995 -1996 (4e edition). Elle couvre differents frais lies a
1'organisation de cette manifestation.

Les membres ayant Ie droit de sieger a 1'Assemblee generale
sont les suivants:

- Les membres de la Federation bruxelloise de 1'Urbanisme (en
ordre de cotisation)

- Les representants des communes
- LaSLRB
- LaSDRB
- LaSTIB
- LaSRIB
- Le fonds du Logement
- La Confederation de la Construction de la Region de Bruxelles-

Capitale
- Les representants des banques et compagnies d'assurances

- Les representants du secteur immobilier
- Les representants de 1'UEB

- Les representants de la Chambre de Commerce et de 1 'Industrie
de Bruxelles

- Les representants des notaires
- Les representants des architectes et urbanistes.

Le Conseil d'Admmistration de la Federation bruxelloise de
1'Urbanisme est le suivant:

President d'honneur:

Monsieur Vanden Borre Philippe, Directeur General honoraire
de 1'Administration de 1'Urbanisme.

Presidente:

Madame Neyts-Uytebroeck Annemie, depute Europeen

Vice-presidents:

Guns Victor, ancien bourgmestre de Berchem-Saint-Agathe.
Merten Pierre, echevin honoraire de la Ville de Bruxelles.
Bertot Francis, president d'honneur de la Chambre de Bruxelles

de la Confederation des Immobiliers de Belgique (CIB—Bruxelles).
Heindryckx Franz, attache a la Direction d'Electrabel.
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Bestuurders:

Andersson Jean, Directeur van de Bouwconfederatie van
Brussel.

Beckers Raymond, gewezen Inspecteur-generaal van het
Bestuur voor Stedebouw.

Bondele Pierre, Bestuurder-Directeur van Jones Lang Wootton.

Bultiau Marcel, vertegenwoordigervan de Unie van Landmeters-
Experten van Brussel (ULSB).

Caron Danielle, Gewestelijke Investeringsmaatschappij van
Brussel (GIMB).

de Clippele Jean-Pierre, Volksvertegenwoordiger, Oud-notaris.
Delheusy Marcel, Bestuurder van 'Bureau s.a.'.
Deprins Jacques, Voorzitter van de Staten-Generaal van de

Vatsgoedsector.
Devos Alain, Directeur van de Groep AG
de Woelmont Godefroid, Afgevaardigd Bestuurder van "Immo-

Relance".
Dewulf Etienne, Commercieel directeur van de "Entreprises

Maurice Delens s.a.".
D'Hondt Philippe, Administrateur-directeur-generaal van de

Kamer van Koophandel en Nijverheid van Brussel.
Godin Jacques, Commercieel Adviseur van 's.a. I. Impens'.
Goossens Guy, vertegenwoordiger van de Kamer van Bouw

van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Graindor Etienne, verantwoordelijke dienst marketing van de

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB).
Lambert Jean-Paul, Directeur van Caloribel-Schlumberger.
Lasserre Christian, Afgevaardigd bestuurder van 'SIP.
Laurent Pierre, Administrateur-generaal van de Gewestelijke

Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel (GOMB).
Muyle Rika, Hoofdingenieur-Directeur van de Stedebouw van

de Stad Brussel.
Pillen Pierre, Voorzitter van de Kamer van Stedebouwkundigen

van Belgie.
Shobuike Minako, Voorzitster van "Association for better life".
Thonon Pierre, Secretaris-generaal van het Verbond der Onder-

nemingen te Brussel (VOB).
Van Ackere Paul, Directeur-generaal van de Brusselse Gewes-

telijke Huisvestingsmaatschappij.
Van Damme Jean.
Van Doosselaere Jean, Oud-voorzitter van de 'societe centrale

d'Architecture de Belgique'.
Van Geel Louis, Manager Corporate - Generale Bank.
Van Grimbergen Jacques, Directeur-generaal van het Bestuur

voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting.
van Zeist Andriaan, Directeur-Directoraat Logistiek bij de

Kredietbank.
Winnykamien Serge, Adviseur bij de Kamer van Beroep van

het Beroepsinstituut der Vastgoedmakelaars (BIV).

Administrateurs:

Andersson Jean, Directeur de la Confederation de la Construc-
tion de Bruxelles-Capitaie.

Beckers Raymond, Inspecteur General honoraire de
1'Administration de 1'Urbanisme.

Bondele Pierre, Administrateur-Directeur de Jones Lang
Wootton.

Bultiau Marcel, representant de 1'Union des Geometres-Experts
de BruxelJes (UGER).

Caron Danielle, Societe Regionale d'lnvestissement de
Bruxelles (SRIB).

de Clippele Jean-Pierre, depute, Notaire honoraire.
Delheusy Marcel, Administrateur de Burco s.a,
Deprins Jacques, President des Etats generaux de 1'Immobilier.

Devos Alain, Directeur au Groupe AG.
de Woelmont Godefroid, Administrateur-Delegue de "Immo-

Relance".
Dewulf Etienne, Directeur Commercial des Entreprises Maurice

Delens s.a.
D'Hondt Philippe, Administrateur-Directeur general de la

Chambre de Commerce et d'lndustrie de Bruxelles.
Godin Jacques, Conseiller commercial de la s.a. I. Impens.
Goossens Guy, representant de la Chambre de la Construction

de Bruxelles Halle Vilvoorde.
Graindor Etienne, responsable du service marketing de la

Societe des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB).
Lambert Jean-Paul, Directeur de Caloribel-Schlumberger.
Lasserre Christian, Administrateur-delegue de S.I.I.
Laurent Pierre, Administrateur general de la Societe de

Developpement Regional de Bruxelles (SDRB).
Muyle Rika, Ingenieur en chef-Directeur de 1'Urbanisme de la

ville de Bruxelles.
Pillen Pierre, President de la Chambre des Urbanistes de

Belgique.
Shobuikle Minako, Presidente de "Association for better life".
Thonon Pierre, Secretaire general de 1'Union des Entreprises

de Bruxelles (UEB).
Van Ackere Paul, Directeur General de la Societe regionale du

Logement de Bruxelles.
Van Damme Jean
Van Doosselaere Jean, Ancien President de la societe centrale

d'Architecture de Belgique.
Van Geel Louis, Manager Corporate-Generale de Banque.
Van Grimbergen Jacques, Directeur general de 1'administration

de 1'Amenagement du territoire et du Logement.
van Zeist Andriaan, Directeur directorat de la Logistique aupres

de la Kredietbank.
Winnykamien Serge, Conseiller a la Chambre d'appel de

1'Institut professionnel des agents immobiliers (IPI).

Vraag nr. 229 van mevrouw Brigitte Grouwels d.d. 21 januari
1997 (N.):

Vertegeimoordiging van vrouwen en mannen in hun kabi-
nctten.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen
en mannen aan de besluitvorming in het algemeen en de politiek
in het bijzonder vooropstelt als een voorwaarde van democratie,

Question n° 229 de Mme Brigitte Grouwels du 21 janvier 1997
(N.):

Representation des homines et des femmes dans les cabinets
inlnisteriels.

La democratie paritaire, qui postule comme une des conditions
a la democratie une participation egale des femmes et des homines
au processus decisionnel en general et a la decision politique en
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is een belangrijk streefdoel waar dringend en concreet werk moet
van gemaakt worden.

Deze evenwichtige vertegenwoordiging is nodig op alle domei-
nen en dit zowel stroomopwaarts, waar de beleidsbeslissingen
worden uitgedacht, als stroomafwaarts, waar de beleidsbepalingen
worden uitgevoerd.

Het is interessant vast te stellen dat de Federale Regering er
zich in haar programma uitdrukkelijk toe verbonden heeft resoluut
verder te werken om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen
en mannen in de verschillende maatschappelijke domeinen en in
het politiek leven in hot bijzonder te bevorderen.

Tijdens de vierde UNO-Wereldvrouwenconferentie (Bejing -
September 1995) werd uitdrukkelijk bevestigd dat de gelijke
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het besluitvor-
mingsproces tegelijk een voorwaarde en een garantie is voor een
goede working van de democratic.

De Platformtekst voor Actie van de vierde UNO-Wereld-
vrouwenconferentie somt een aantal maatregelen op die door de
regeringen dienen te worden genomen teneinde de gelijke vertegen-
woordiging van vrouwen en mannen in het besluitvormingsproces
te realiseren.

Het kan aanzien worden als een beginsel van goed bestuur dat
de beleidsverantwoordelijken, ook op het niveau van bet Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, deze maatregelen zeif toepassen en aldus
het voorbeeld tonen.

In het licht hiervan had ik graag vemomen:

1. Wat is de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabi-
netsmedewerkers, in globo en per niveau, binnen uw eigen
kabinet?

2. Waren er tijdens het voorbije jaar vacante plaatsen of nieuwe
aanwervingen binnen uw kabinet? Zo ja, werden hiervoor
vrouwen of mannen aangeworven ofgecontracteerd?

3. Wat is uw beleidsvisie over een evenwichtige aanwezigheid
van vrouwen en mannen in ministeriele kabinetten?

Antwoord:

1. Mevrouw de volksvertegenwoordiger zai hierbij de verdeling
mannen/vrouwen van het kabinet vinden alsook hun functies.

particulier, est un objectif important a la realisation duquel il faut
oeuvrer rapidement et concretement.

Cette representation equilibree est necessaire dans tous les
domaines et ce tant en amont, ou se trouvent les cerveaux des
decisions politiques, qu'en aval, ou ces decisions politiques sont
imses a execution.

II est interessant de constater que Ie Gouvemement federal s'est
expressement engage dans son programme a travailler resolument
pour promouvoir une presence equilibree des femmes et des
hommes au sein des differents domaines de la societe et plus
particulierement dans la vie politique.

Au cours de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes
organisee par les Nations unies (Pekin - septembre 1995), il a ete
expressement confirme que la representation egale des femmes et
des hommes dans Ie processus decisionnel est a la fois une condi-
tion et une garantie du bon fonctionnement de la democratic.

Le texte du Programme d'action de la quatrieme Conference
mondiale sur les femmes enumere un certain nombre de mesures
qui doivent etre prises par les gouvernements dans le but d'aboutir
a une representation egale des femmes et des hommes dans le
processus decisionnel.

II me parait de bonne gestion que les responsables politiques -
y compris au niveau de la Region de Bruxelles-Capitale - appli-
quent eux-memes ces mesures, et qu'ils montrent ainsi 1'exemple.

A la lumiere de ces elements, j'aimerais savoir:

1. Quelle est la proportion entre hommes et femmes des colla-
borateurs de votre cabinet, globalement et a chaque niveau?

2. L'annee demiere, y a-t-il eu des places vacantes dans votre
cabinet; avez-vous precede a de nouveaux recrutements? Si oui,
avez-vous recrute ou engage sous central des hommes ou des
femmes?

3. Quelle est votre vision politique quant a une presence equilibree
de femmes et d'hommes au sein des cabinets ministeriels?

Reponse:

1. Madame la deputee trouvera ci-apres la repartition femmes/
hommes des agents du cabinet ainsi que leurs fonctions.

Vrouwen: Femmes:

Functies Aantal Fonctions Nombre

Gewest
Leidende functies:

Uitvoerende functies:

Attache
Bestuursecretaresse
Documentalist
Totaal leidende functies

Hoofdbestuurssecretaresse
Directiesecretaresse
Directie-assistente
Onderbureauchef
Klerk-typiste

Regions
Fonctions dirigeantes:

Fonctions executives:

Attachee 2
Secretaire d'administration 2
Documentaliste 1
Total fonctions dirigeantes

Secretaire de direction en chef 1
Secretaire de direction 2
Assistante de direction 5
Sous-chef de bureau 2
Commis dactylographie 4
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Telefoniste
Totaal uitvoerende functies

Totaal Gewest

Mannen:
Functies

Gewest
Leidende functies: Kabinetsdirecteur

Adjunct-kabinetsdirecteur
Adviseur
Attache
Bestuurssecretaris
Architect
Totaal leidende functies

Uitvoerende functies: Bestuurschef
Opsteller
Geschoold werkman
Kamerbewaarder
Chauffeur
Totaal uitvoerende functies
Totaal Gewest

2. In 1996 heeft het Kabinet volgende personeelsleden aange-
worven:

Vrouwen:

- 1 Attache
— 1 Documentaliste
— 1 Bestuurssecretaris
- 1 Hoofd directiesecretaresse

N1.: 4 vrouwen

Mannen:

— 1 architect

N1.: 1 man

3. Wat betreft uw vraag over een evenwichtige ven
mannen en vrouwen in de ministeriele kabinetten
mening toegedaan dat enkel rekening dient gehouden te worden
met de beroepsbekwaamheden en -ervaringen, met
van ieder ander criterium.

2
16

21

Aantal

1
1
3
1
2
1

9

1
3
1
2
4

11
20

leling van
ben ik de

uitsluiting

Telephoniste 2
Total fonctions executives 16

Total Region 21

Hommes:
Fonctions Nombre

Region
Fonctions dirigeantes: Directeur de cabinet 1

Directeur de cabinet adjoint 1
Conseiller 3
Attache 1
Secretaire d'administration 2
Architecte 1
Total fonctions dirigeantes 9

Fonctions executives: Chef administratif 1
Redacteur 3
Ouvrier specialiste 1
Huissier 2
Chauffeur 4
Total fonctions executives 11
Total Region 20

2. En 1996, Ie cabinet a engage:

Femmes:

- 1 Attachee
- 1 Documentaliste
- 1 Secretaire d'administration
— 1 Secretaire de direction en chef

Soit: 4 femmes

Hommes:

— 1 architecte

Soit: 1 homme

3. En ce qui conceme votre question sur une presence equilibree
d'hommes et de femmes au sein des cabinets ministeriels,
j'estime que seules les competences et les qualifications profes-
sionnelles doivent etre prises en consideration, a 1'exclusion de
tout autre critere.
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Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 96 van mevr. Marie Nagy d.d. 13 december 1996
(Fr.):

Ambtenaren van de Brusselse gewestelijke administratie tegen
wier henoeming beroep is ingesteld bij de Raad van State.

De besprekingen met betrekking tot het personeel van de
gewestelijke administratie doen heel wat ambtenaren vrezen dat
zij hun baan zullen verliezen.

Er is bij de Raad van State beroep ingesteld tegen de benoeming
van ambtenaren van rang 14, 15, 16 en 17.

Teneinde een duidelijk beeld te hebben van die situatie, hadden
wij graag van de minister de volgende inlichtingen verkregen:

1° Tegen de benoeming van hoeveel ambtenaren van rang 14, 15,
16 en 17 van de gewestelijke administratie is bij de Raad van
State beroep ingesteld?

2° Van weike administratie zijn die ambtenaren afkomstig?

Aittwoord: In antwoord op haar vraag deel ik het geachte lid
mee dat er thans bij het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 8 ambtenaren zijn waarvan de benoeming tot een graad
van rang 14, 15, 16 of 17 aanleiding heeft gegeven tot een beroep
bij de Raad van State. Aangezien er in feite meerdere beroepen
werden ingesteld tegen een ambtenaar die voor twee benoemingen
in aanmerking is gekomen, zijn er echter in totaal 9 betwiste
benoemingen (5 benoemingen tot rang 16 en 4 benoemingen tot
rang 15).

Deze ambtenaren kwamen oorspronkelijk van de volgende
administraties

— het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (3 ambtenaren);

— het ministerie van Volksgezondheid (1 ambtenaar);

— het ministerie van Financien (1 ambtenaar).

De drie andere ambtenaren waren reeds in dienst bij het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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° 96 de Mme Marie Nagy du 13 decembre 1996
(Fr.):

Fonctionnaires de I'administration regionale bruxelloise dont
la nomination fait I'objet d'un recours an Conseil d'Etat.

Dans les debats qui touchent Ie personnel de 1'Administration
regionale, bon nombre de fonctionnaires se sentent quelque peu
menaces de perdre leur emploi.

Un recours au Conseil d'Etat avait etc opere concemant la nomi-
nation de fonctionnaires des grades de rang 14, 15, 16 et 17.

Afin de nous eclairer sur cette situation, nous voudrions obtenir
les renseignements suivants du ministre:

1° Le nombre de fonctionnaires de 1'Administration regionale
bruxelloise des grades de rang 14, 15, 16 et 17 dont la nomina-
tion fait I'objet d'un recours pendant au Conseil d'Etat.

2° L'Administration d'origine pour ces memes fonctionnaires.

Reponse: En reponse a sa question, j'informe 1'honorable
membre qu'il y a actuellement au sein du ministere de la Region
de Bmxelles-Capitale 8 fonctionnaires dont la promotion a un grade
derang 14,15,16ou 17 fait I'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
Ce sont cependant 9 promotions au total (5 promotions au rang 16
et 4 promotions au rang 15) qui sont mises en cause, 1'un des
fonctionnaires faisant en effet I'objet de plusieurs recours pour 2
promotions differentes.

Les administrations d'origine de ces fonctionnaires sont les
suivantes:

— le ministere de la Communaute flamande (3 fonctionnaires);

— le ministere de la Sante publique (1 fonctionnaire);

— le ministere des Finances (1 fonctionnaire).

Les trois autres fonctionnaires etaient deja en fonction au
ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

Vraag nr. 97 van de heer Marc Cools d.d. 10 januari 1997
(Fr.):

De veillgheid op het werk voor de Brusselse ambtenaren, in
het bijzonder in het CCN-gehoiiw bij het Noordstation.

Op bladzijde 26 van het eindrapport van de doorlichting
(november 1996) is er sprake van de "arbeidsveiligheid". Daarin

Question n° 97 de M. Marc Cools du 10 janvier 1997 (Fr.):

Securite au travail des fonctionnaires bruxellois, en parti-
culier dans le bailment CCN a la gare du Nord.

Dans le rapport final de 1'audit (novembre 1996), il est ques-
tion a la page 26 de la securite au travail. II y apparait de graves
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wordt gewag gemaakt van emstige tekortkomingen; gebrek aan reeel
beleid, verontrustend aantal arbeidsongevallen,...

Die tekortkomingen blijken ook uit feiten of gebeurtenissen
"ter plaatse": tijdens een brandoefening in het CCN is immers
duidelijk geworden dat het afvoeren van (eventuele) gewonden
van het CCN naar de ziekenhuizen te wensen overlaat. Het was
onmogelijk de gewonden via de liften te evacueren omdat de
brancards er niet in kunnen.

K.an de minister zeggen hoe hij die tekortkomingen denkt weg
te werken en weike maatregelen zijn genomen om het voormelde
probleem van de evacuatie van het CCN op te lessen?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer volgende
elementen aan het geacht lid mede te delen:

De opmerkingen die de audit formuleerde inzake arbeids-
veiligheid, werden reeds besproken zowel in de Directieraad als
in het Overlegcomite van het ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Meer bepaald voor wat het CCN-gebouw aan het Noordstation
betreft, wordt de evacuatieprocedure aangevuld met een noodplan
dat het geheel van het gebouw dekt en niet enkel de verdiepingen
waar het personeel van het ministerie wordt tewerkgesteld. Dit
plan kan worden uitgebreid tot het station zeif.

De anomalieen en de problemen die gedurende de oefening
van juni 1996 werden ontdekt, werden in samenwerking met de
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende
Medische Hulp ontleed. Een nieuwe grootscheepse oefening zai
worden georganiseerd na de afwerking van de omgeving van het
gebouw (busstation).

Twee werkgroepen komen regelmatig bijeen. De ene behandelt
de betrekkingen tussen de hulpploegen van de Brandweerdiensten,
de politiediensten en de veiligheidsdienst van het gebouw; de
andere organiseert de interne coordinatie onder de verscheidene
gebruikers van het CCN met het oog op de coordinatie van de
ontru imingsprocedures.

Wat meer in het algemeen de verschillende lokalen betreft waar
de ambtenaren van het ministerie worden tewerkgesteld, werden
procedures die specifiek zijn voor eike inplanting (CCN, Marsveld,
Koningsplein en Koningsstraat) ter kennis gebracht van het
personeel bij wijze van dienstnota's.

Elk jaar, comform de bepalingen van het ARAB, wordt een
evacuatieoefening georganiseerd. De eerste interventieploegen
werden in samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst
voor Brandweer en Dringende Medische Hulp opgeleid. Een
herhaling van deze opieidingen en specifieke opieidingen voor de
telefonisten en receptionisten worden in de loop van dit jaar
voorzien.

Ten slotte, wat de algemene kritiek betreft die gericht was naar
de Directie, werd de aandacht van de Directieraad erop gevestigd
dat de veiplichtingen inzake arbeidsveiligheid die uit het ARAB
voortvloeien, strikt dienen te worden nageleefd.

manquements: manque de politique reelle, nombre inquietant
d'accidents de travail,....

Ces manquements se verifient egalement par des faits ou des
evenements sur "Ie terrain": en effet, lors d'un exercice de pompier
au CCN, il s'est avere que de graves lacunes avaient ete decouvertes
en ce qui conceme 1'evacuation d'(eventuels) blesses du CCN
vers les hopitaux. II etait impossible d'evacuer les blesses via les
ascenseurs du bailment etant donne que les civieres n'y rentrent
pas....

Le ministre peut-il nous dire d'une part, quel est Ie suivi qu'il
va donner a ces manquements et d'autre part, quelles mesures ont
ete prises pour resoudre le probleme d'evacuation du CCN evoque
ci-dessus?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de commu-
niquer les elements suivants a 1'honorable membre:

Les observations formulees par 1'audit en matiere de securite
au travail ont deja fait 1'objet de discussions tant au Conseil de
Direction qu'au Comite de Concertation du ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale.

Plus particulierement en ce qui conceme le batiment CCN a la
Gare du Nord, la procedure d'evacuation est completee par un
plan d'urgence qui couvre 1'ensemble du batiment et pas seulement
les etages occupes par le personnel du ministere. Ce plan peut
etre etendu a la gare elle-meme.

Les anomalies et les problemes deceles lors de 1'exercice de
juin 1996 ont ete analyses en collaboration avec le Service d'lncen-
die et d'Aide Medicale Urgente de la Region de Bruxelles-Capitale.
Un nouvel exercice de grande envergure sera organise lorsque les
travaux d'amenagement des abords du batiment (gare des bus)
seront termines.

Deux groupes de travail se reunissent regulierement. L'un
s'occupe des relations entre les equipes de secours du Service
d'lncendie, les forces de police et le service de securite du batiment;
1'autre organise la coordination interne entre les differents occu-
pants du CCN de facon a faire concorder les procedures
d'evacuation.

En ce qui conceme plus generalement les differents locaux
occupes par les fonctionnaires du ministere, des procedures
specifiques a chaque implantation (CCN, Champ de Mars, Place
Royale et Rue Royale) ont ete portees a la connaissance du per-
sonnel par la voie de notes de service.

Chaque annee, conformement aux dispositions du RGPT, un
exercice d'evacuation est organise. Les equipes de premiere in-
tervention ont ete formees en collaboration avec le Service
d'lncendie et d'Aide Medicale Urgente de la Region de Bruxelles-
Capitale. Une repetition de ces formations ainsi que des forma-
tions specifiques destinees aux telephonistes et aux receptionnistes,
sont prevues dans le courant de 1'annee.

Enfin, en ce qui conceme la critique generate adressee a la
Direction, 1'attention du Conseil de Direction a ete attiree sur la
necessite de respecter strictement les obligations en matiere de
securite au travail decoulant du RGPT.
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Vraag nr. 99 van mevrouw Brigitte Grouwels d.d. 21 januari
1997 (N.):

Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in him kabi-
netten.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen
en mannen aan de besluitvorming in het algemeen en de politick in
het bijzonder vooropstelt als een voorwaarde van democratie, is
een belangrijk streefdoel waar dringend en concreet werk moet van
gemaakt worden.

Deze evenwichtige vertegenwoordiging is nodig op alle domei-
nen en dit zowel stroomopwaarts, waar de beleidsbeslissingen
worden uitgedacht, als stroomafwaarts, waar de beleidsbepalingen
worden uitgevoerd.

Het is interessant vast te stellen dat de Federale Regering er
zich in haar programma uitdrukkelijk toe verbonden heeft resoluut
verder te werken om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen
en mannen in de verschillende maatschappelijke domeinen en in
het politick leven in het bijzonder te bevorderen.

Tijdens de vierde UNO-Wereldvrouwenconferentie (Bejing —
September 1995) word uitdrukkelijk bevestigd dat de gelijke
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het besluitvor-
mingsproces tegelijk een voorwaarde en een garantie is voor een
goede werking van de democratie.

De Platformtekst voor Actie van de vierde UNO-Wereld-
vrouwenconferentie somt een aantal maatregelen op die door de
regeringen dienen te worden genomen teneinde de gelijke vertegen-
woordiging van vrouwen en mannen in het besluitvormingsproces
te realiseren.

Het kan aanzien worden als een beginsel van goed bestuur dat
de beleidsverantwoordelijken, ook op het niveau van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, deze maatregelen zeif toepassen en aldus
het voorbeeld tonen.

In het licht hiervan had ik graag vemomen:

1. Wat is de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabi-
netsmedewerkers, in globo en per niveau, binnen uw eigen
kabinet?

2. Waren er tijdens het voorbije jaar vacante plaatsen ofnieuwe
aanwervingen binnen uw kabinet? Zo ja, werden hiervoor
vrouwen of mannen aangeworven ofgecontracteerd?

3. Wat is uw beleidsvisie over een evenwichtige aanwezigheid
van vrouwen en mannen in ministeriele kabinetten?

Antwoord: In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat bij mijn kabinet als minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke regering 45 personen tewerkgesteld zijn.

De procentuele verdeling ziet er als volgt uit:

Niveau Mannen Vrouwen

Kabinetsleden 17,8% 2,2%
Kabinetsmedewerkers 28,9% 40,0%
Onderhoudspersoneel - 11,1%

Totaal 46,7% 53,3%

Question n° 99 de Mme Brigitte Grouwels du 21 janvier 1997
(N.):

Representation des homines et des femmes dans les cabinets
ministeriels.

La democratie paritaire, qui postule comme une des conditions
a la democratie une participation egale des femmes et des hommes
au processus decisionnel en general et a la decision politique en
particulier, est un objectif important a la realisation duquel il faut
oeuvrer rapidement et concretement.

Cette representation equilibree est necessaire dans tous les
domaines et ce tant en amont, ou se trouvent les cerveaux des
decisions politiques, qu'en aval, ou ces decisions politiques sont
mises a execution.

11 est interessant de constater que Ie Gouvernement federal s'est
expressement engage dans son programme a travailler resolument
pour promouvoir une presence equilibree des femmes et des
hommes au sein des differents domaines de la societe et plus
particulierement dans la vie politique.

Au cours de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes
organisee par les Nations unies (Pekin - septembre 1995), il a ete
expressement confirme que la representation egale des femmes et
des hommes dans Ie processus decisionnel est a la fois une condi-
tion et une garantie du bon fonctionnement de la democratie.

Le texte du Programme d'action de la quatrieme Conference
mondiale sur les femmes enumere un certain nombre de mesures
qui doivent etre prises par les gouvemements dans le but d'aboutir
a une representation egale des femmes et des hommes dans le
processus decisionnel.

11 me parait de bonne gestion que les responsables politiques -
y compris au niveau de la Region de Bruxelles-Capitale - appli-
quent eux-memes ces mesures, et qu'ils montrent ainsi 1'exemple.

A la lumiere de ces elements, j'aimerais savoir:

1. Quelle est la proportion entre hommes et femmes des colla-
borateurs de votre cabinet, globalement et a chaque niveau?

2. L'annee demiere, y a-t-il eu des places vacantes dans votre
cabinet; avez-vous precede a de nouveaux recrutements? Si oui,
avez-vous recrute ou engage sous contrat des hommes ou des
femmes?

3. Quelle est votre vision politique quant a une presence equilibree
de femmes et d'hommes au sein des cabinets ministeriels?

Reponse: En reponse a sa question j'ai 1'honneur de commu-
niquer a 1'honorable membre que mon cabinet en ma qualite de
ministre du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale,
compte 45 personnes.

La repartition en pourcentages se presente comme suit:

Niveau Hommes Femmes

Membres du cabinet 17,8% 2,2%
Collaborateurs du cabinet 28,9% 40,0%
Personnel d'entretien — 11,1%

Total 46,7% 53,3%
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Tijdens het voorbijejaarverlieten 4 personen het kabinet: 1 man
en 3 vrouwen.

Er werden 9 personen aangeworven: 5 mannen en 4 vrouwen.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging
van mannen en vrouwen.

Uit voorgaand overzicht blijkt zeifs enig overwicht van vrouwen.

Men moet er evenwel rekening mee houden dat dergelijk even-
wicht op alle niveau's niet altijd realiseerbaar is omdat niet steeds
voldoende vrouwen aanwezig zijn die beantwoorden aan de
gestelde kwalificaties.

Au cours de 1'annee ecoulee, 4 personnes, soit 1 homme et 3
femmes, ont quitte mon cabinet.

9 personnes, soit 5 hommes et 4 femmes, ont ete recrutees.

II est tendu a une representation equilibree entre hommes et
femmes.

Le tableau recapitulatif ci-avant revele meme que les femmes
sont quelque peu en majorite.

Toutefois, il faut tenir compte du fait qu'un tel equilibre n'est
pas toujours realisable a tous les niveaux, ceci a defaut d'un nombre
suffisant de femmes repondant aux qualifications requises.

Vraag nr. 100 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 21
januari 1997 (Fr.):

Lijst van de publicaties van het kabinet.

Graag had ik de lijst verkregen van de door uw kabinet in 1995
uitgegeven publicaties en, indien mogelijk, van die weike in 1996
zijn uitgegeven.

Voor elk ervan had ik graag de volgende inlichtingen verkregen:

— de opiage;

— de totale kostprijs en het/de begrotingsartikel(en) waarin die
is ingeschreven;

— in voorkomend geval, de verkoopprijs "aan derden".

Weike publicaties zijn nog steeds beschikbaar en weike niet
meer?

Waar en hoe kunnen de nog beschikbare publicaties worden
besteld?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid hiema volgende informatie te verstrekken:

In 1995 voor wat de periode betreft die onder de huidige
legislatuur valt, heb ik geen enkele brochure uitgegeven.

In 1996 werden door mijn diensten volgende brochures uitge-
geven:

— de brochure «Uitvoeren» die nuttige adressen bevat en de
bedrijfsleiders informatie verstrekt met betrekking tot de
steunmaatregelen waarvan ze genieten kunnen in het kader van
hun exportgerichte activiteiten.

De brochure werd op 5.000 exemplaren gedrukt voor een totale
kostprijs van 920.000 fr. Ze kan gratis bekomen worden bij de
Dienst voor Buitenlandse Handel van het ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook bij de economische
partners zoals het VOB ofde Kamer voor Handel en Nijverheid.

— Het Gewest publiceert eveneens 8 bladzijden in de brochure
«Made in Brussels» (2 nummers in 1996).

Question n° 100 de M. Stephane de Lobkowicz du 21 janvier
1997 (Fr.):

Inventaire des publications du cabinet.

Je souhaiterais obtenir la liste des publications editees par votre
cabinet en 1995 et dans la mesure du possible, de ce qui a deja ete
public en 1996.

J'aimerais connaitre pour chaque titre:

— le tirage;

- le cout global et le(s) poste(s) du budget ou celui-ci a ete inscrit,

- le cas echeant, le prix de vente "a des tiers".

Quelles sont les publications qui sont toujours disponibles et
celles qui sont epuisees?

Quelles sont 1'adresse et les modalites de commande pour les
publications encore disponibles?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de commu-
niquer a 1'honorable membre les elements d'information suivants:

En 1995, pour ce qui conceme la periode couverte par 1'actuelle
legislature, je n'ai fait publier aucune brochure.

Pour 1'annee 1996, mes services ont publie:

la brochure «Exporter» qui reprend une serie d'adresses utiles
et donne des renseignements aux entrepreneurs quant aux aides
dont ceux-ci peuvent beneficier dans le cadre de leurs expor-
tations.

La brochure a ete tiree a 5.000 exemplaires pour un cout total
de 920.000 francs. Elle est disponible gratuitement aupres du
Service du Commerce exterieur du ministere de la Region
Bruxelloise et aupres des partenaires economiques tels 1'UEB
ou la Chambre de Commerce.

La Region insere par ailleurs un encart redactionnel de 8 pages
dans la brochure «Made in Brussels» (2 numeros en 1996).
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Voornoemd magazine wordt op 70.000 exemplaren gedrukt
waarvan 10.000 gratis verdeeld worden door onze diensten,
door de handelsattaches, door de ambassades, de consulanten
en door de economische partners, onder andere aan alle export-
gerichte bedrijven.

De rest wordt tegen 100 fr. verkocht via de normale distributie-
kanalen.

Onze deelneming in dit project bedraagt 1,3 miljoen per
nummer.

Ce magazine est tire a 70.000 exemplaires dont 10.000 sont
distribues gratuitement par nos services, par les attaches
commerciaux, par les ambassades, les consultats et par les
partenaires economiques notamment a toutes les entreprises
exportatrices.

Le solde est vendu dans les circuits normaux de distribution a
100 francs.

Notre participation dans ce projet se monte a 1,3 million par
numero.

Vraag nr. 102 van de heer Guy Vanhengel d.d. 28januari 1997
(N.):

Piibliciteit van de minister.

In Dynamiek nummer 11 van december 1996 lees ik een vieiend
interview met de minister. Naast dit interview wordt een adver-
tentie gepubliceerd van het kabinet van de minister.

Graag had ik de kostprijs van deze advertentie gekend, weike
doelstellingen aan de basis ervan liggen, of deze advertentie con-
crete resultaten heeft opgeleverd en ofer een verband bestaat tussen
het plaatsen van deze advertentie en het interview van de minis-
ter.

Antwoord: Het maandelijks tijdschrift Dynamiek schenktjaar-
lijks in een van zijn nummers bijzondere aandacht aan de export
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zoals andere personaliteiten gelnterviewd werden in verband
met bepaalde materies, zo werd ook de minister van Buitenlandse
handel ondergevraagd over zijn beleid inzake economische betrek-
kingen in het buitenland.

De advertentie, naast het interview, werd geplaatst door de
Dienst Buitenlandse Handel van het ministerie, met mijn goed-
keuring.

Ze beoogt de Brusselse bedrijven aan te moedigen hun goederen
en diensten in het buitenland te promoten.

De advertentie heeft geen directe financiele implicaties, vermits
ze deel uitmaakt van de opdrachten, toevertrouwd aan de Kamer
van Koophandel, die erin bestaat de export te bevorderen.

Dergelijke informatics leiden tot aanvragen van de bedrijven
om steun te bekomen, die kan worden verleend in toepassing van
de ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten van buitenlandse handel.

Question n° 102 de M. Guy Vanhengel du 28 janvier 1997 (N.):

Publicite du ministre.

Dans le numero 11 de decembre 1996 de la revue «Entre-
prendre»,je lis une interview flatteuse du ministre qu'accompagne
une annonce publicitaire de son cabinet.

J'aimerais connaitre le cout de cette publicite, ainsi que ses
objectifs. Je souhaite egalement savoir si elle a produit des resultats
concrets et s'il existe un lien entre 1'insertion de cette publicite et
1'interview du ministre.

Reponse: La revue mensuelle Entreprendre reserve annuelle-
ment, dans un de ses numeros, une attention particuliere a 1'expor-
tation de la Region de Bruxelles-Capitale.

Tout comme lors d'interviews avec des personnalites dans des
domaines precis, le ministre du Commerce exterieur a, lui aussi,
ete interroge concemant sa politique de relations economiques a
1'etranger.

L'encart publicitaire, figurant a cote de 1'interview, a etc place
par le Service du Commerce exterieur du ministere, avec mon
assentiment.

Le but est d'inciter les entreprises bruxelloises a promouvoir
leurs services et produits a 1'etranger.

Cette insertion n'a pas d'implications financieres directes car
faisant partie des missions confiees a la Chambre de Commerce
d'encourager 1'exportation.

Ce genre d'mformations ont comme resultat que les entreprises
demandent des aides, octroyes en application de 1'ordonnance et
des arretes d'execution du commerce exterieur.

Vraag nr. 105 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 31
januari 1997 (N.):

Taalpremies toegekend aan de leden van de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische
Hulp.

Onlangs lanceerde de minister een aantal voorstellen om de
uitbetaling van een taalpremie aan de werknemers van de Brusselse

Question n° 105 de M. Dominiek Lootens-Stael du 31 janvier
1997 (N.):

Primes llnguistiques accordees aux membres du Service
d'lncendie etd'Aide medicate urgente de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Le ministre a recemment emis une serie de propositions en vue
d'accorder une prime linguistique aux agents du Service d'lncendie
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Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische
Hulp te koppelen aan het effectiefbewijzen van de kennis van de
tweede landstaal.

Kan de minister mij meedelen:

- hoeveel werknemers van de BHDBDMH een taalpremie
krijgen, en op basis van weike bepalingen deze taalpremie wordt
toegekend;

- hoeveel van deze werknemers effectief him kennis van de
tweede landstaal hebben bewezen, zoals vereist is door de
wettelijke voorschriften;

- hoe groot deze premie is, en op weike bepalingen de omvang
hiervan berust:

- hoeveel er jaarlijks wordt uitbetaald aan taalpremies aan de
werknemers van de BHDBDMH, en dit enerzijds voor de
werknemers die hun kennis van de tweede landstaal hebben
bewezen volgens de wettelijke voorschriften, en anderzijds
diegenen die dit niet hebben bewezen;

- op weike begrotingspost deze uitgaven geboekt staan.

Kan de minister mij bovendien meedelen weike hervormingen
hij overweegt te nemen met betrekking tot deze materie?

Antivoord: Ik kan het geachte lid de volgende inlichtingen
verstrekken met betrekking tot zijn vraag:

Alle personeelsleden van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst
voor Brandweer en Dringende Medische Hulp genieten van de
tweetaligheidspremie.

Deze premie wordt toegekend op grond van artikel 42 van het
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 mei
1994 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut
van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandweer en Dringende Medische Hulp.

Deze uitgave wordt geboekt op de artikelen:

511.01.01 - bezoldiging statutair personeel;
511.01.02 - bezoldiging niet-statutair personeel;
511.02.01 — bezoldiging aanvullend personeel.

Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de hervorming van het
statuut van het personeel. Deze hervorming zou een invloed kunnen
hebben op het huidig stelsel dat beschreven wordt in het eerste lid
van mijn antwoord.

et d'Aide medicale urgente de la Region de Bruxelles-Capitale, a
condition qu'ils prouvent leur connaissance de la deuxieme langue
nationale.

Le ministre peut-il me faire savoir

- Combien d'agents du SIAMURBC recoivent une prime
linguistique, et quelles sont les conditions d'attribution de ladite
prime?

- Combien de ces agents ont reellement fait la preuve de leur
connaissance de la deuxieme langue, telle que requise par les
prescriptions legales?

- A quel montant s'eleve cette prime linguistique et quels criteres
permettent de le determiner?

- Quel montant est consacre annuellement a 1'octroi de primes
linguistiques aux agents du SIAMURBC, d'une part pour les
agents ayant fait la preuve de leur connaissance de la deuxieme
langue nationale selon les prescriptions legales, et d'autre part
pour ceux qui n'ont pas eu a en faire la preuve.

- A quel poste budgetaire ces depenses sont inscrites?

Le ministre peut-il en outre me faire savoir quelles sont les
reformes qu'il envisage d'appliquer relativement a cette matiere?

Reponse: En reponse a sa question je puis communiquer a
1'honorable membre les informations suivantes:

Tous les membres du Service d'lncendie et d'Aide Medicale
Urgente de la Region de Bruxelles-Capitale beneficient d'une
prime de bilinguisme.

Celle-ci est octroyee sur base de 1'article 42 de 1'arrete du
gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994
fixant le statut administratif et pecuniaire du personnel du Ser-
vice d'lncendie et d'Aide Medicale Urgente de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Cette depense est imputee aux articles:

511.01.01 - remuneration personnel statutaire;
511.01.02 - remuneration personnel non-statutaire;
511.02.01 — remuneration personnel de complement.

En ce moment, on travaille a la reforme du statut du personnel.
Cette reforme pourrait avoir une influence sur le systeme actuel
qui est decrit au premier alinea de ma reponse.

Vraag nr. 106 van de heer Leo Goovaerts d.d. 31 januari 1997
(N.):

Uitbouw van een buitenlands handelsnetwerk.

Er bestaan plannen om een netwerk voor buitenlandse handel
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder uit te bouwen.
Daarbij wordt voornamelijk de nadruk gelegd op het kosten-
besparend element van dit nieuwe netwerk, onder meer via de

Question n° 106 de M. Leo Goovaerts du 31 janvier 1997 (N.):

Developpement d'un reseau pour le commerce exterieur.

II existe des projets visant a developper un reseau pour le com-
merce exterieur de la Region de Bruxelles-Capitale. Ces projets
mettent principalement 1'accent sur les reductions de cout que pourra
generer ce nouveau reseau, notamment grace au recrutement d'un
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aanwerving van een beperkt aantal nieuwe handelsattaches, de
inschakeling van banken en andere prive-instellingen, alsook van
lokale handelssecretarissen. Dit Actieprogramma zou doorgaan
buiten de organisatie ofde deelname aan vakbeurzen en zendingen,
contactdagen en promotiecampagnes.

Er wordt tevens gedacht aan forfaitaire contracten met buiten-
landse prive-bedrijven en een doorgedreven samenwerking met
Belgische prive-ondememingen waarvan de diensten door het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest zouden ingehuurd worden.

Kan de minister meedelen:

- Op hoeveel de kostprijs van die forfaitaire contracten met
buitenlandse prive-ondememingen wordt geraamd?

- Of deze kostprijs effectief een besparing vomit in vergelijking
met het in dienst nemen van meer buitenlandse handelsattaches
en hoeveel deze besparing bedraagt?

- Of er een studie werd gemaakt over de effectiviteit van soort-
gelijke strategie op het imago van het Brussels Gewest in het
buitenland en weike de voomaamste conclusies ervan zijn?

- Of er enkel samengewerkt zai worden met Brusselse prive-
bedrijven of ook de diensten van Belgische niet-Brusselse
ondememingen ingehuurd zullen worden?

- Hoe tot een kostendeling zai worden gekomen vermits de firma's
hun eigen ondememing ook kunnen promoten?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte raadslid
meedelen dat anno 1996 een overeenkomst werd ondertekend met
het Verbond van Ondememingen te Brussel, om te onderzoeken of
er naast de bestaande handelsrepresentaties van het Gewest ook
andere konden ingeschakeld worden, onder meer door samen-
werking met prive-bedrijven en banken.

Dit onderzoek heeft geleid tot een selectie van prive-instellingen
voor een pilootfase, zonder fmanciele implicaties voor het Gewest.

Alleen Brusselse bedrijven worden ingeschakeld. Uitzondering
is gemaakt voor een instelling met zetel in Nederland en waarop
beroep gedaan wordt wegens haar reputatie van dynamiek en
representativiteit.

De acht pilootprojecten maken deel uit van de studie en zullen
geevalueerd worden medio 1997.

Pas op dat ogenblik zai een kostenvergelijking kunnen worden
opgemaakt om te beslissen of een uitbreiding van het aantal
handelsattaches moet worden voorgesteld aan de Regering, of dat
verder moet worden samengewerkt met een complementair net van
prive-instellingen.

nombre limite de nouveaux attaches commerciaux et a 1'intervention
de banques et autres organes prives, ainsi que de secretaires commer-
ciaux sur place. Ce Programme d'action serait independant de la
participation a des foires et missions professionnelles, a desjournees
de rencontre et a des campagnes de promotion ou de leur organisa-
tion.

II est egalement question de passer des contrats forfaitaires avec
des entreprises privees etrangeres et de renforcer la collaboration
avec les entreprises privees beiges dont la Region de Bruxelles-
Capitale aurait loue les services.

Le ministre peut-il me faire savoir:

— A quel montant est evalue le cout de ces contrats forfaitaires
conclus avec des entreprises privees etrangeres?

— Si ce cout permet une reelle economic en comparaison du
recrutement d'attaches commerciaux etrangers supplementaires,
et a combien s'eleve cette economic?

— Si une etude a ete menee sur 1'efficacite d'une telle strategie
pour 1'image de la Region bruxelloise a 1'etranger, et quelles en
sont les principales conclusions?

— Si la collaboration se limitera a des entreprises privees bruxel-
loises, ou si la Region louera egalement les services de societe
beiges non bruxelloises?

— Comment on procedera a la repartition des couts, des lors que
les firmes peuvent egalement promouvoir leur propre societe?

Reponse: En reponse a sa question, je puis communiquer a
1'honorable membre qu'en 1996 une convention etait signee avec
1'Union des Entreprises de Bruxelles, afin d'examiner si, a cote des
representations commerciales existantes de la Region, d'autres
pouvaient etre instaurees, entre autre en collaboration avec des
entreprises privees et des banques.

Cette etude a mene a la selection d'institutions privees pour une
phase pilote, sans implications financieres pour la Region.

II est uniquement fait appel a des entreprises bruxelloises. Ex-
ception est faite pour une institution dont le siege est aux Pays-Bas
et a laquelle il est recount en raison de son dynamisme et de sa
representativite.

Les huit projets pilote font partie de 1'etude et seront evalues
verslami-1997

Ce n'est qu'a ce moment qu'une comparaison des couts pourra
etre faite pour decider quant au choix de proposer au gouvernement
une extension du nombre d'attaches commerciaux, ou de continuer
la collaboration avec un reseau complementaire d'institutions
privees.

Vraag nr. 109 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 13
februari 1997 (N.):

Aanstelling van nieuwe handelsattaches.

In het blad Dynamiek van december 1996 deelt de minister mee
dat het huidige aantal handelsattaches met een achttal eenheden
zou moeten worden verhoogd.

Question n° 109 de M. Dominiek Lootens-Stael du 13 fevrier
1997 (N.):

Nomination de nouveaux attaches commerciaux.

Dans ie journal «Entreprendre» de decembre 1996, le ministre
nous informe qu'il faudrait proceder sous peu a line augmentation
d'a peu pres huit unites du nombre actuel d'attaches commerciaux.
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Kan de minister mij meedelen op weike standplaatsen hij het
nodig acht dat er een handelsattache van het Bmssels gewest zou
moeten worden aangesteld, en waarop de minister zich baseert om
de noodzaak van deze handelsattaches te verrechtvaardigen?

Antwoord: De standplaatsen die werden open verklaard zijn de
volgende:

- Monte Video voor Uruguay, Paraguay en Argentinie

- Tel-Aviv (l/2tijds) voor Israel

- Johannesburg voor Zuid-Afrika, Lesotho, Swaziland en Zimba-
bwe

- Beiroet (1/2 tijds) voor Libanon en Cyprus

- Montreal voor Canada

- Boedapest voor Hongarije

- Sao Paulo voor Brazilie

- Kuala Lumpur voor Malaisie

De aanduiding van de standplaatsen geschiedde op basis van
economische elementen en is gebaseerd op een unaniem advies
van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel, die werd
opgericht in de school van Brusselse Economische en Sociale Raad.

Le ministre peut-il me faire savoir a quels postes il estime
necessaire de devoir affecter un attache commercial de la Region
bruxelloise? Comment le ministre justifie-t-il la necessite de ces
attaches commerciaux?

Reponse: Les postes qui ont ete declares ouverts sont les suivants:

- Montevideo pour 1'Uruguay, le Paraguay et 1'Argentine

- Tel-Aviv (mi-temps) pour Israel

- Johannesbourg pour 1'Afrique du Sud, Lesotho .Swaziland et
Zimbabwe

- Beyrouth (mi-temps) pour le Liban et Chypre

- Montreal pour le Canada

- Budapest pour la Hongrie

- Sao Paulo pour le Bresil

- Kuala Lumpur pour la Malaisie

La determination des postes a ete faite sur base de criteres
economiques et est soutenue par un avis unanime de la Commis-
sion Consultative du Commerce Exterieur, qui a ete mise en place
au sein du Conseil Economique et Social de Bruxellles.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

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

De voor het kabinet van de minister gehuurde kantoren.

Kan de geachte minister me de volgende inlichtingen bezorgen
over de huur van kantoren voor zijn kabinet:

— hoeveel m2 kantoorruimte wordt er voor zijn kabinet gehuurd?

— wat kost dit?

— wat is de naam van de maatschappij die verhuurt?

— wat zijn de huurvoorwaarden (overeenkomst van 3 jaar of5jaar
enz.)?

Antwoord: Ik vestig het geachte lid haar aandacht op het feit
dat de 4de, 5de, 6de en 7de verdieping van het gebouw gelegen
Louizalaan 54 te 1050 Brussel het voorwerp uitmaken van een enig
huurcontract voor de kabinetten van de ministers Chabert, Grijp en
Gosuin.

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

Bureaux tones par son cabinet.

L'honorable ministre peut-il me fournir les renseignements
suivants concemant la location des bureaux destines a son cabinet:

- quel est le nombre de m2 loues pour son cabinet?

— quel est le cout de cette location?

- quel est le nom de la societe qui loue?

— quelles sont les conditions du bail (bail de 3 ans ou de 5 ans
etc.)?

Reponse: L'attention de 1'honorable membre est attiree sur le
fait que la location des 4e, 5e, 6e et 7e etages du batiment sis ave-
nue Louise 54 a 1050 Bruxelles, fait 1'objet d'un contrat de loca-
tion unique pour les cabinets des Ministres Chabert, Grijp et Gosuin.
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Het antwoord zai dus worden veralgemeend, vermits er een enkel
huurcontract bestaat dat destijds werd ondertekend door het Gewest,
vertegenwoordigd door staatssecretaris J.L. Thys, en de verhuur-
maatschappij.

1. De gehele gehuurde oppervlakte bedraagt in totaal 4.440 m2,
waaraan 115m2 opbergruimte voor archieven en 60 parkeer-
plaatsen moeten worden toegevoegd.

2. De aanvankelijke huurprijs betreft een jaarlijks bedrag van
25.645.456 BEF. Dit bedrag omvat enkel de huur en wordt
vermeerderd met dejaarlijkse index.

3. De eigenaar en verhuurder is "A.G. 1824" die zijn hoofdzetel
heeft in Brussel, E. Jacqmainlaan, nr. 53.

4. De duur van het aanvankelijke huurcontract bedroeg 3 l/2jaar,
vanaf 1 juli 1989 (einddatum 31 december 1992). Sinds deze
einddatum wordt het contract jaarlijks verlengd.

Ik hoop dat de verstrekte inlichtingen voldoende antwoord geven
op de vraag van het geachte lid.

La reponse sera done globalisee en raison du bail unique signe
a 1'epoque par la Region, representee par Ie secretaire d'Etat J.L.
Thys, et la societe bailleresse.

1. Le nombre global de m2 pour 1'ensemble de la location s'eleve
a 4.440, auquel il faut ajouter 115m2 d'archives et 60 emplace-
ments de parking.

2. Le cout initial de la location se porte a un montant annuel de
25.645.456 BEF. Ce montant ne concerne que le loyer et est
indexe annuellement.

3. Le proprietaire et bailleur est "AG 1824" ayant son siege social
a Bruxelles, boulevard E. Jacqmain, n° 53.

4. La duree du bail initial etait de 3 1/2 an, a partir du 1 juillet
1989 (echeance le 31 decembre 1992). Depuis cette echeance,
il y a reconduction annee par annee.

J'espere que les renseignements ainsi foumis correspondront
exactement a la question de 1'honorable membre.

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

Aanweugheid van asbest in de plafonds van het scheikundig
laboratorium van de Elishoutschool.

In zijn antwoord op mijn vraag nr. 3 van 19 juli 1995 met
betrekking tot de verwijdering van het asbest in gebouwen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de minister mij medegedeeld
dat er nog platen met asbest aanwezig waren in de plafonds van het
scheikundig laboratorium van het voormalige COOVI, nu
Elishoutschool. Hij heeft eraan toegevoegd: "De analyses die er
werden uitgevoerd, hebben geen enkel gevaar voor de gezondheid
van de personen die er werken, aangetoond.".

De minister zai begrijpen dat ik mij achteraf bekenen zorgen
maak over dit resultaat, omdat een tweede deskundigenonderzoek,
in het geval van de Europese school, uitgewezen heeft dat de be-
sluiten van het eerste verslag onjuist zijn.

Derhalve zou ik graag vernemen of de minister volkomen
gerustgesteld is wat de Elishoutschool betreft.

Antwoord: Uiteraard, het blijkt dat de toestand van de CERIA
een lichte sanering vergt aangaande de aanwezigheid van asbest op
sommige plaatsen.

In zijn vergadering van 10 oktober 1996 heeft het College van
de COCOF de beslissing genomen om het nodige bedrag voor deze
werken vrij te houden.

Als minister van Leefmilieu zijn mijn diensten enkel belast met
het toekennen van een vergunning voor een eventuele ontsmet-
tingswerf.

Naar mijn weten werd tot op heden geen enkele aanvraag
ingediend bij het BIM.

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

Presence d'amiante dans les plafonds du lahoratoire de chiiilie
du CERIA.

En reponse a ma question n° 3 du 19 juillet 1995 relative a la
decontamination des batiments contenant de 1'amiante en Region
bruxelloise, Monsieur le ministre m'informait notamment de la
presence de plaques contenant de 1'asbeste dans les plafonds du
laboratoire de chimie au CERIA. Monsieur le ministre avait soin
de preciser que «les analyses qui ont ete effectuees n'ont releve
aucun danger pour la presence des personnes qui y travaillent».

Monsieur le ministre comprendra neanmoins queje m'inquiete
retrospectivement de ce resultat apres qu'une deuxieme expertise a
infirme, dans le cas de 1'ecole europeenne, les conclusions du rap-
port initial.

C'est pourquoi je souhaiterais savois si Monsieur le ministre
estime avoir tous ses apaisements dans le cas precis du CERIA.

Reponse: II semble effectivement que la situation du CERIA
necessite un assainissement leger pour ce qui conceme la presence
d'amiante en certains endroits.

En effet, le College de la COCOF a decide en sa seance du 10
octobre 1996 de reserver le montant necessaire a ces travaux.

En tant que ministre de 1'Environnement, mes services ne sont
charges que de I'octroi de permis pour un chantier eventuel de
decontamination.

A ma connaissance, aucune demande n'a ete introduite a cejour
aupres de 1'IBGE.
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Voor meer inlichtingen met betrekking tot de aanwezigheid van
asbest bij de CERIA wordt U verzocht zich te wenden tot mijn
collega Eric Tomas die bevoegd is voor het onderwijs binnen de
COCOF (Franse Gemeenschapscommissie).

Pour obtenir de plus amples informations sur la presence
d'amiante du CeriaJe vous suggere de vous adresser a mon collegue,
Eric Tomas, en charge de 1'enseignement a la COCOF.

Vraag nr. 173 van mevrouw Marie Nagy d.d. 3 oktober 1996
(Fr.):

Vervuiling van de Zenne in Drogenbos door het bedrijfUCB.

In oktober 1995 heb ik u een schriflelijke vraag gesteld in ver-
band met de vervuiling van de Zenne in Drogenbos door het bedrijf
UCB, dat tolueen loost. Ik heb u gevraagd ofu bij uw collega van
de Vlaamse Regering stappen had ondemomen om hem ertoe aan
te zetten die vervuiling binnen de perken te houden en, zoja, met
welk resultaat.

In juni 1996 hebt u mij geantwoord: "Tot op heden heb ik geen
antwoord ontvangen. Ik heb het dossier dus opnieuw aan de
opvolger van de heer De Batselier voorgelegd (...)".

K.an de geachte minister mij mededelen:

1. ofhi j van zijn collega van het Vlaamse Gewest een antwoord
heeft ontvangen en, zo ja, welk gevolg aan dat dossier is ge-
geven?

2. hoe hij, in het andere geval, meent het probleem van die ver-
vuiling op te lessen, aangezien zij, ofschoon ze op Vlaams grond-
gebied plaatsheeft, gevolgen heeft voor de Zenne, die Brussel
binnenstroomt op de plaats waar binnenkort een water-
zuiveringsstation wordt gebouwd?

Ant}voord: Na enkele contacten in het kader van dit dossier blijkt
dat:

— de onderneming over een lozingsvergunning beschikt waarin
beperkingen worden opgelegd voor de lozing van tolueen; de
Vlaamse administratie voert geregeld controles uit van het
afvalwater van de onderneming;

— de productiemethodes werden herzien en gewijzigd met als
gevolg dat de lozingen aan tolueen aanzienlijk zijn verminderd;

— in de toekomst is de inplanting van een zuiveringsstation
voorzien, waardoor de lozingen aan COD en die aan tolueen
nog zullen kunnen worden ingeperkt.

Bovendien dient erop gewezen dat de fabriek UCB rechtstreeks
in de Zenne loost en dat deze lozingen bijgevolg geen enkele invloed
zullen hebben op de working van het Station Zuid.

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

Pollution de la Senne a Drogenbos par lafirme UCB.

En octobre 1995, je vous posais une question ecrite (n° 43)
concemant la pollution par Ie toluene rejete dans la Senne par la
firme UCB. Je vous demandais si vous aviez reagi aupres de votre
collegue du Gouvemement flamand afin de 1'amener a controler
cette pollution, et, dans 1'affirmative, quelle avait etc la suite de
cette demarche.

Enjuin 1996, vous m'avez repondu qu'a cejour aucune reponse
ne vous etait parvenue et que vous aviez a nouveau saisi Ie successeur
de De Batselier de ce dossier.

L'honorable ministre peut-il me dire:

1. s'il a recu une reponse de son collegue de la Region flamande et
dans 1'affirmative quelle a ete la suite donnee au dossier?

2. dans Ie cas contraire, comment compte-t-il resoudre Ie probleme
de cette pollution puisque, bien qu'elle intervienne sur Ie terri-
toire flamand, elle a des consequences sur la Senne qui entre a
Bruxelles ou devrait etre prochainement installee une station
d'epuration?

Reponse: Suite aux divers contacts inities dans Ie cadre de ce
dossier, il appert que:

- 1'entreprise dispose d'une autorisation de rejets comprenant des
limites pour Ie toluene; 1'administration flamande effecrue des
controles reguliers des rejets de 1'entreprise;

- les methodes de production ont ete revues et modifiees, ce qui a
eu pour effet de reduire de maniere importante les rejets de
toluene;

- 1'installation d'une station d'epuration est programmee dans
1'annee a venir, ce qui permettra de reduire les rejets en DCO et
de restreindre encore ceux de toluene.

En outre, il convient de signaler que les rejets de 1'usine UCB
sont effectues directement dans la Senne et n'auront done aucune
influence sur Ie fonctionnement de la Station Sud.

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

Informatie naar de bevolking toe aangaande de owngehaltes.

Uit een label 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.

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

Information a la population concemant Ie taux d'owne.

II ressort d'un tableau public a la page 6 du n°17 d'lBGEchos
que la valeur d'avertissement en ce qui conceme la teneur men-
suelle moyenne en ozone a ete depassee en mai.juillet et aout 1995.
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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 bijkornende en meer effectieve maat-
regelen te nemen en weike?

Antwoord: Uiteraard, uiteenlopende types grenswaarden worden
door een Europese richtlijn bepaald voor een aantal vervuilende
stoffen, waarvan de ozon.

Aangaande de ozon, vertegenwoordigt 180//g/m3 als gemiddelde
grenswaarde per uur, de drempel waarbij de bevolking wordt
ingelicht; voor 1995 werd deze grens op 24 dagen bereikt en enkel
op twee dagen in 1996.

De alarmeringsgrens (360 //g/m3) werd eigenlijk nooit bereikt.

Bij dergelijke overschrijdingen verspreidt het BIM een pers-
mededeling naar alle media via het agentschap BELGA.

Deze mededeling bevat allerlei voorzorgmaatregelen bestemd
voor de risicogroepen.

De concentratiepeilen evenals de eventuele overschrijdingen
worden eveneens op Internet uitgezonden.

Bovendien kan de bevolking dagelijks een beroep doen op het
telefoonantwoordapparaat Doorzichtige Lucht van het BIM dat
uitvoerige inlichtingen verstrekt voor ieder station van het meetnet.

De op korte termijn te treffen maatregelen om de ozon-
concentraties te verlagen lijken twijfelachtig. Het komt erop aan
maatregelen op lange termijn te treffen, namelijk aan de bron zeif
door het inperken van de vervuilende stoffen die de overmatige
ozonproductie voorafgaan.

Hiertoe verwijs ik U hoofdzakelijk naar mijn antwoord op uw
vraagnr 189.

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

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

Quelles mesures ont-elles etc 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?

Reponse: Une Directive europeenne prevoit en effet differents
types de valeurs-seuils pour un certain nombre de polluants, dont
1'ozone.

Pour 1'ozone, le seuil d'information est de 180 //g/m3 en tant
que valeur moyenne sur une heure, il a ete atteint 24 jours en 1995
et seulement 2 jours en 1996.

Le seuil d'alerte (360 //g/m3) quant a lui, n'ajamais ete atteint.

A 1'occasion de tels depassements, 1'IBGE diffuse un commu-
nique de presse a 1'ensemble des medias par 1'intermediaire de
1'agence BELGA.

Ce communique comprend une serie de conseils de prudence a
destination des populations a risque.

Les niveaux de concentration et les eventuels depassements sont
egalement diffuses sur Internet.

En outre, la population a acces quotidiennement au repondeur
telephonique Transparence Air de 1'IBGE qui fournit des informa-
tions plus detaillees pour chacune des stations du reseau de mesure.

Les mesures concretes a prendre a court terme pour reduire les
concentrations d'ozone sont sujettes a caution. II importe done de
prendre des mesures a long terme de reduction des sources de
polluants precurseurs de 1'ozone.

A cet egardJe vous renvoie principalement a ma reponse a votre
question n° 189.

Vraag nr. 189 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 8
november 1996 (N.):

Crisiscomite ter bestrijding van de luchtverontreiniging.

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

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

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

Comite de wise pour lutter contre la pollution atmospherique.

Le n°17 d'lBGEchos nous apprend qu'un comite de crise a ete
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 concemees et en quelle qualite
elles siegent au sein de ce comite?
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Kan de minister mij bovendien meedelen weike concrete voor-
stellen dit comite naar voor schuift ter bestrijding van de lucht-
vervuiling?

Antwoord: Het crisiscomite is een plaats voor coordinatie en
overleg enig in haar soort.

Het heeft als doel crisisperiodes te beheren en omvat tevens
twee subgroepen die zich buigen over de manieren om deze
crisisperiodes te voorkomen: een groep Verkeer gericht op de
verontreinigingsbronnen en een groep Gezondheid gericht op de
gevolgen van de overlast.

Het crisiscomite verenigt alle mogelijke actieve personen op het
vlak van bestrijding van de luchtverontreiniging. Op dit comite
werden dus uitgenodigd de afgevaardigden van de ministers en
betrokken gewestelijke besturen, afgevaardigden van de 19 ge-
meenten en hun politiekorps, artsen gespecialiseerd in ademha-
lingsaandoeningen, de rijkswacht en de NMBS.

Het spreekt voor zich dat de leden van dit comite hun aan-
vvezigheid te danken hebben aan hun bevoegdheid en dat ze dit
bijwonen als afgevaardigden van instellingen ofbelangrijke organen
in deze problematiek en niet op grond van ongeachte weike taal-
criteria.

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

Reponse: Le comite de crise est un lieu de coordination et de
reflexion unique en son genre;

Outre un objectifde gestion des episodes de crise, le comite de
crise comprend deux sous-groupes charges de reflechir aux modes
de prevention de ces episodes: un groupe Trafic axe sur les sources
de polluants et un groupe Sante axe sur les effets de nuisances.

Le comite de crise rassemble 1'ensemble des intervenants
susceptibles d'agir dans la lutte centre la pollution atmospherique.
Ainsi, ont ete invites a participer a ce comite les representants des
ministres et des administrations regionales concemees, des repre-
sentants des 19 communes et de leur police, des medecins specialises
dans les affections respiratoires, la gendarmerie et la SNCB.

II est evident que les membres de ce comite doivent leur presence
a leur competence et qu'ils participent a ce comite en tant que
representants d'institutions ou d'organismes importants dans cette
problematique et non en fonction de quelconques criteres linguisti-
ques.

Vraag nr. 196 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 22
novemberl996(N.):

Milieuhinder vanwege een restaurant te Evere.

In de Leuvensesteenweg nr. 907 te Evere is een restaurant geves-
tigd.

Verschillende omwonenden klagen van milieuhinder vanwege
dit restaurant, meer bepaald van lawaaihinder van een afzuig-
installatie, en van rookhinder.

Naar verluidt zou de schouw die de rook moet afvoeren niet de
reglementaire hoogte hebben, en zou de lawaaihinder niet volgens
de milieunormen zijn.

Kan de minister mij meedelen of dit bedrijf over de nodige
milieuvergunningen beschikt?

Kan de minister mij meedelen of dit bedrijf de vigerende milieu-
reglementering respecteert?

Indien neen, weike maatregelen overweegt de minister dan te
nemen?

Antwoord: Het Brussels Instituut voor Milieubeheer heeft mij
meegedeeld dat er bij hem geen enkele aanvraag om een milieu-
attest of vergunning is toegekomen in verband met het restaurant
gelegen aan het bovenvermelde adres, en klachten aangaande
dezelfde eetgelegenheid evenmin.

Wat deze problematiek betreft, dient men de volgende elementen
uit te stippelen:

Question n° 196 de M. Dominiek Lootens-Stael du 22 novembre
1996 (N.):

Nuisances environnementales d'uit restaurant installe a Evere.

Un restaurant occupe le n°907 de la chaussee de Louvain a Evere.

Plusieurs riverains se plaignent de nuisances environnementales
provoquees par ce restaurant, en particulier de nuisances sonores
provoquees par une installation d'aspiration et de nuisances dues a
des degagements de fumees.

II semblerait que la cheminee qui doit evacuer la fumee n'ait
pas la hauteur reglementaire et que les nuisances sonores depassent
les normes environnementales.

Le ministre peut-il me dire si cette societe dispose des permis
d'environnement requis?

Le ministre peut-il me dire si cette societe respecte la reglemen-
tation environnementale en vigueur?

Si tel n'est pas le cas, quelles mesures le ministre envisage-t-il
de prendre?

Reponse: L'lnstitut Bruxellois pour la Gestion de 1'Environ-
nement m'mforme qu'aucune demande de certificat ou de permis
d'environnement ni aucune plainte ne lui est parvenue au sujet du
restaurant situe a 1'adresse susmentionnee.

En ce qui conceme cette problematique, il y a lieu de degager
les elements suivants:
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gewoonlijk wordt een restaurant niet onderworpen aan een
milieuvergunning tenzij er sprake is van de plaatsing van een
ventileringsysteem (> = aan 20.000 m'/u), van koelkasten of
air-conditioning (> = aan 10 kW), van parkeerplaatsen buiten
de openbare weg, of van een danspiste of vertoningspodium;
deze toestanden komen vrij zeiden voor;

het lijkt ons volkomen onmogelijk de geluidshinder te behan-
delen zonder in kennis te worden gesteld van de persoonlijke
gegevens van deze indieners van bezwaren bij wie de naleving
van de ordonnantie van 16 mei 1991 dient te worden nagezien;

het probleem met de hoogte van de schouw valt buiten de
bevoegdheid van het BIM;

wat de mogelijke luchrverontreiniging betreft, lijkt het ons nuttig
in contact te komen met de indieners van bezwaren om nadere
inlichtingen over deze milieuhinder te bekomen zodat er
vervolgens toegezien kan worden of het koninklijk besluit van
26juli 1971 ondermeer wel nageleefd wordt.

un restaurant n'est generalement pas soumis a permis d'enviro-
nnement, si ce n'est par Ie biais d'une ventilation (> = a 20.000
m'/h), de frigos ou du conditionnement d'air (> = a 10 kW), des
parkings en dehors de la voie publique ou d'une piste de danse
ou de spectacle - ces sitaations sont extremement rares;

nous nous voyons dans 1'impossibilite de traiter Ie probleme
des nuisances acoustiques sans que nous soient communiquees
les coordonnees des plaignants chez qui il y aurait lieu de verifier
Ie respect de 1'ordonnance du 16 mai 1991;

la problematique de la hauteur de cheminee est en dehors des
competences de 1'IBGE;

en ce qui conceme la pollution de 1'air eventuelle, il nous serait
utile de prendre contact avec les plaignants de maniere a obtenir
plus de renseignements sur cette nuisance et a verifier ensuite Ie
respect de 1'arrete royal du 26juillet 1971 notamment.

Vraag nr. 199 van de heer Guy Vanhengel d.d. 26 november
1996 (N.):

Oiid-Frans Gasthuis.

De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel
(GOMB) is eigenaar van het Oud-Frans Gasthuis te Sint-Agatha-
Berchem en van het aanpalend terrein aldaar. De GOMB voorzag
er aanvankelijk de inplanting van 24.500 m2 huisvesting en de
restauratie van een gedeelte van het voormalig Frans hospitaal. Op
dit ogenblik heeft de GOMB een bouwaanvraag ingediend om op
de beschikbare terreinen 22 eengezinswoningen op te richten.

Wat er met de gronden naast het Oud-Frans Gasthuis gaat
gebeuren, is nog niet bekend. Naar verluidt weigert de GOMB in te
gaan op een verzoek van de gemeente Smt-Agatha-Berchem om
op de braakliggende terreinen voorlopig gras te zaaien. De GOMB
zou immers nog niet over een concrete project beschikken zodat
deze terreinen nog voor lang braak dreigen te blijven. Is dit waar?

Voor de gebouwen van het Oud-Frans Gasthuis zeif werd naar
verluidt een beschermingsaanvraag ingediend. De GOMB hoopt
op die manier beroep te kunnen doen op subsidies om de gebouwen
te renoveren. Omdat het gewest echter besliste de gebouwen enkel
in te schrijven op de lijst van merkwaardige gebouwen blijkt de
toekomst van het Oud-Frans Gasthuis bijzonder onzeker te zijn.
Graag had ik vemomen weike concrete plannen de GOMB voor
het Oud-Frans Gasthuis zeif op stapel heeft staan.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid het volgende mee te delen:

In de loop van de maanden mei 1990, november 1990 en
September 1991 kocht de GOMB een reeks percelen op de site van
het voormalig Frans Hospitaal aan de Josse Goffinlaan en de
Strijdersstraat. Alle percelen samen beslaan een oppervlakte van
16.198m2.

Question n° 199 de M. Guy Vanhengel du 26 novembre 1996
(N.):

Ancien Hopital francais.

La Societe de developpement regional de Bruxelles (SDRB) est
proprietaire du site de 1'ancien Hopital fran9ais situe a Berchem-
Saint-Agathe et du terrain y adjacent. La SDRB prevoyait
initialement d'y construire 24.500m2 de logements et de restaurer
une partie de 1'ancien Hopital francais. A ce jour, la SDRB a
introduit un permis de construire pour eriger 22 maisons unifami-
liales sur les terrains disponibles.

On ne sait pas encore ce qu'il adviendra des terrains qui jouxtent
1'ancien Hopital francais. II me revient que la SDRB refuse d'acce-
der a une demande de la commune de Berchem-Saint-Agathe tendant
a engazonner provisoirement les terrains a 1'abandon. En effet, la
SDRB n'aurait pas encore de projet concret de sorte que ces ter-
rains risquent de rester encore longtemps a 1'abandon. Est-ce ex-
act?

II semblerait qu'une demande de classement ait ete introduite
pour les batiments de 1'ancien Hopital francais. La SDRB espere
ainsi pouvoir demander des subventions pour renover les batiments.
Toutefois, 1'avenir de 1'ancien Hopital francais semble fort incer-
tain parce que la Region a decide de n'inscrire ces batiments que
sur la liste des biens remarquables. Je souhaiterais connaitre les
plans concrets de la SDRB pour 1'ancien Hopital francais.

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de commu-
niquer a 1'honorable membre ce qui suit:

La SDRB a acquis en mai 1990, novembre 1990 et septembre
1991, un ensemble de parcelles sur Ie site de 1'ancien Hopital
Francais, avenue Josse Goffin et rue des Combattants. L'ensemble
de ces parcelles represente une surface de 16.198 m2.
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Deze aankoop beoogde de inrichting van een wooncomplex op
de site met een totale geraamde oppervlakte van ± 25.000 m2, wat
neerkomt op ± 250 woningen.

Stedebouwkundig statuut

Tijdens de studie van dit project rezen aanzienlijke juridische
problemen omwille van het Stedebouwkundig statuut van het gebied
op het gewestplan, het bestaan van een oud BBP en de nieuwe
verplichtingen die gepaard gaan met de studiefase van het GewOP.

De leegstaande gebouwen van het voormalig hospitaal lagen in
een gebied voor uitrustingen. Het gewestelijk bestuur van stedebouw
meende oorspronkelijk dat deze situatie via het GewOP te wijzigen
was en dat een nieuw BBP op te maken was tot wijziging van het
BBP nr. 68 "Frans Hospitaal" van 6 november 1958.

Op 23 april 1992 besliste de Gewestelijke Executieve op eigen
initiatiefhet voormalig BBP te herzien en te wijzigen.

De gemeente wees op hetzelfde ogenblik een projectontwikkelaar
aan en hetzelfde jaar werd het nieuwe BBP "Voormalig Frans
Hospitaal en Cite Modeme" voorlopig goedgekeurd. Een van de
nieuwe elementen uit dit plan in opmaak was het behoud van het
voormalig hoofdgebouw van het hospitaal langs de J. Goffinlaan.

Op 14juli 1992 bevestigdedeGOMB,ondervraagd door minis-
ter Van Eyil, haar bedoeling zich aan te passen aan de wens van het
gemeentebestuur, zoals voorzien in het voorlopig goedgekeurde
BBP: het behoud van dit gebouw. Zij benadrukte echter het feit dat
de bescherming van het gebouw noch de problematiek inzake
bestemming, noch het probleem inzake financiele middelen voor
de restauratie opioste.

Sindsdien bleef het standpunt van de GOMB ongewijzigd. De
instelling is bereid dit gebouw te verkopen aan iedere persoon die
een redelijk bod uitbrengt. Er werd trouwens onderhandeld met
een vereniging die op de site een residentie voor de derde leeftijd
wou onderbrengen. Het project ging niet door omdat de vereniging
niet in staat was de noodzakelijke middelen bijeen te brengen.

Uitwerking van projecten

Parallel met haar deelname aan nieuwe stedebouwkundige
plannen vormde de GOMB op 14 augustus 1991, overeenkomstig
de richtlijnen van de minister-voorzitter, een gemengde vennoot-
schap met CIB om het hele project te ontwikkelen.

In oktober 1991 werd tussen de GOMB en de gemengde
vennootschap Les Jardins du nord een overeenkomst ondertekend
inzake de financiele, technische, stedebouwkundige en architec-
turale haalbaarheidsstudies.

Een van de doelstellingen van deze studie beoogde de samen-
stelling van een financieel plan dat, rekening houdend met de
stedebouwkundige eisen, de overheidstussenkomst beperkte tot het
aankoopbedrag op 88 miljoen BEF. Het subsidiebedrag zou dan
geplafonneerd zijn tot minder dan 8%.

Als men de constructie voorziet van ± 22.000 bebouwde m2

opgesplitst volgens de eisen van de Gewestregering (85 %
woningen, waarvan minstens 55 % geconventioneerde woningen
en 15 % kantoor- en handelsoppervlakte), dan kan men deze
doelstelling bereiken.

Cette acquisition visait a amenager sur ce site un complexe de
logements d'une surface evaluee a ± 25.000 m2 soit ± 250 logements.

Statut urbanistique

D'importantes difficultes juridiques ont fait leur apparition au
cours de 1'etude de ce projet, en raison du statut urbanistique de la
zone au plan de secteur, de 1'existence d'un ancien PPAS et de
nouvelles contraintes liees a la phase d'etude du PRD.

Les batiments abandonnes de 1'ancien hopital etaient en zone
d'equipement et 1'administration regionale de 1'urbanisme consi-
derait a 1'origine qu'il convenait de modifier cette situation via Ie
PRD et d'etablir un nouveau PPAS modifiant Ie PPA n° 68 "Hopital
Francais" du 6 novembre 1958.

Le 23 avril 1992,1'Executifde la Region decidait d'initiative la
mise en revision et la modification de 1'ancien PPA.

Parallelement, la commune a designe un auteur de projet et
1'adoption provisoire du nouveau PPAS denomme "Ancien Hopital
Francais et Cite Modeme", intervenait dans 1'annee. Un des elements
neufs qu'apportait ce plan en gestation etait le maintien de 1'ancien
batiment central de 1'hopital a front de 1'avenue J. Goffin.

Le 14juillet 1992, interrogee par le ministre Van Eyil, la SDRB
confirmait son intention de se conformer aux desiderata exprimes
par les autorites communales et affirmes dans le PPAS adopte
provisoirement, a savoir le maintien de cet immeuble. Elle insistait
toutefois sur le fait que cette protection ne reglait ni le probleme de
1'affectation du batiment, ni celui des moyens necessaires a sa
restauration.

La position de la SDRB sur ce point n'a pas varie depuis,
1'institution etant disposee a ceder cet inimeuble a tout acquereur
qui lui ferait une offre raisonnable. Des negociations furent d'ailleurs
menees avec une association desireuse d'amenager sur ce site une
residence pour personnes agees. Ces negociations ne purent aboutir,
Passociation etait incapable de reunir les moyens financiers neces-
saires a son projet.

Elaboration des projets

Parallelement a sa participation a 1'elaboration des nouveaux
plans d'urbanisme, la SDRB avait, conformement aux directives
du ministre-president, constitue le 14 aout 1991 une societe mixte
avec la CIB en vue de developper 1'ensemble du projet.

En octobre 1991, une convention d'etude de faisabilite finan-
ciere, technique, urbanistique et architecturale etait signee entre la
societe mixte Les Jardins du nord et la SDRB.

Un des objectifs de cette etude etait de dresser une ebauche
fmanciere qui, tout en rencontrant les exigences urbanistiques,
limitait 1'intervention publique au montant des acquisitions, a savoir:
88 millions, ce qui devait plafonner le taux de subside sous les 8%.

Cet objectif devait etre atteint en visant la construction de
± 22.000 m2 batis repartis conformement aux exigences du Gouver-
nement regional (85% de logements dont au moins 55% de loge-
ments conventionnes, et 15% de bureaux et commerces).
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Half 1993 herdefinieerde de gemeente de opties van het BBP,
dat nog steeds in opmaak was, om de opiossing te bevorderen die
op de site eengezinswoningen en appartementsgebouwen voorzag.

De aanzienlijke oppervlakte van dit BBP dat een groot gedeelte
van de Cite Moderne beslaat en de verplichting om bij de uitwerking
van het plan de normen te volgen zoals bepaald in de nieuwe
ordonnantie inzake stedebouw, leidden tot zeer grote vertragingen
in de opmaak van dit plan. Daarom gaven de GOMB-partners
uiteindelijk de voorkeur aan de enige uitvoerbare stedebouwkundige
opiossing: de aanvraag van een verkavelingsvergunning inzake het
stuk terrein dat niet onder het voormalig BBP valt, met het oog op
de bouw van 22 eengezinswoningen.

Deze verkavelingsvergunning en de bijhorende stedebouw-
kundige vergunning voor de aanleg van een binnenweg werden
respectievelijk op 4 en 25 oktober 1996 afgeleverd.

De stedebouwkundige vergunning voor de 22 eengezingswo-
ningen wordt in de loop van de maand februari 1997 aangevraagd.

De kalender van de werken voorziet het begin van de wegen-
werken tegen halfmaart 1997 en het begin van de bouwwerftegen
eindmei 1997.

De sanering van de site

Het stedebouwkundige vraagstuk kon niet binnen een redelijke
termijn worden opgelost. De GOMB kon bijgevolg de eerste
vergunningen voor de inrichting van de site pas begin 1996 indienen.
Ondertussen had de gemeente twee onteigeningsbesluiten moeten
nemen (respectievelijk September 1994 enjanuari 1996).

De gemengde vennootschap heeft dus de indrukwekkende
gebouwen van het voormalig hospitaal afgebroken (afbraakwerken
beeindigd in april 1995), evenals de bijgebouwen (afbraakwerken
beeindigd in maart 1996). De kosten voor de afbraakwerken
aangegaan door de prive-partner van de GOMB binnen de ven-
nootschap Jardins du Nord bedragen momenteel meer dan 15
miljoen BEF, exclusiefde erelonen en bijhorende kosten.

Toekomstige fase

Het grootste deel van de activiteit is thans toegespitst op het
terrein tussen de Cite Modemestraat en de Ontwikkelingsstraat (aan
de achterkant van het hoofdgebouw) omdat blijkbaar geen enkele
vergunning kan worden afgeleverd voor het overige deel van het
terrein zolang er geen definitiefgoedgekeurd BBP is.

De gemengde vennootschap Jardins du Nord heeft echter het
bouwproject verder uitgewerkt voor het overige deel van de site en
hoopt ooit een vergunning te bekomen om op dit terrein 28
eengezinswoningen op te trekken en een vijftigtal appartementen,
overeenkomstig een met ongeduld verwacht BBP.

Mi 1993, la commune redefinissait les options de PPAS toujours
en cours d'elaboration afin de privilegier une solution combinant
sur Ie site des maisons unifamiliales et des immeubles a apparte-
ments.

La superficie importante de ce PPAS qui couvre une grande
partie de la Cite Moderne et 1'obligation de suivre, dans son
elaboration, les normes definies par la nouvelle ordonnance sur
1'urbanisme aboutirent a des retards dans la mise au point de ce
plan tels que les partenaires de la SDRB opterent en definitive pour
la seule solution urbanistiquement praticable: 1'introduction sur la
partie du terrain non couverte par 1'ancien PPAS d'un permis de
lotir en vue de la construction de 22 maisons unifamiliales.

Ce permis de lotir et son complement. Ie permis d'urbanisme
pour 1'amenagement d'une petite voirie interieure, furent delivres
respectivement les 4 et 25 octobre 1996.

Le permis d'urbanisme pour les 22 premieres maisons unifami-
liales sera introduit dans le courant du mois de fevrier 1997.

Le calendrier des travaux prevoit le debut des travaux de voirie
pour mi mars 1997 et le debut du chantier des maisons pour fin mai
1997.

L'assainissement du site

L'imbroglio urbanistique n'ayant pas pu etre demele dans un
delai raisonnable, la SDRB s'est vu dans 1'impossibilite d'introduire
les premiers permis d'amenagement du site avant le debut 1996.
Entre temps, la commune avait etc amenee a prendre deux arretes
de demolition, le premier en septembre 1994, le second enjanvier
1996.

La societe mixte a done precede a la demolition des imposants
bailments de 1'ancien hopital (travaux acheves en avril 1995) et
des batiments annexes (travaux ten-nines en mars 1996). Les frais
de demolition engages par le partenaire prive de la SDRB au sein
de la societe Jardins du Nord s'elevent actuellement a plus de 15
millions, sans compter les honoraires et frais annexes.

Etape future

Si 1'essentiel de 1'activite s'est aujourd'hui focalisee sur le ter-
rain situe entre la rue de la Cite Moderne et la rue de 1'Evolution (a
1'arriere du batiment principal), c'est qu'aucun permis ne semble
pouvoir aboutir sur le reste du terrain tant que le PPAS n'aura pas
ete definitivement sanctionne.

Toutefois, la societe mixte Jardins du Nord a poursuivi 1'elabora-
tion du projet de construction sur le reste du site et espere un jour
introduire un permis visant a eriger sur ce terrain 28 maisons
unifamiliales et une cinquantaine d'appartements conformement a
un PPAS attendu avec impatience.

Vraag nr. 201 van de heer Guy Vanhengel d.d. 4 december 1996
(N.):

Stadsveritieuwingsprojecten.

Zowel in het activiteitenverslag 1995 van de GOMB als in het
desbetreffend rapport van het Rekenhof wordt bij de stadsver-
nieuwingsprojecten melding gemaakt van een project aan het
Vredeplein te Evere.

Question n° 201 de M. Guy Vanhengel du 4 decembre 1996 (N.):

Projets de renovation urbaine.

II est fait mention d'un projet place de la Paix a Evere parmi les
projets de renovation urbaine du rapport d'activites de la SDRB et
du rapport de la Cour des comptes.
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Volgens het programma zouden daar 6.460 m2 huisvesting
worden voorzien en zou de GOMB participeren in de uitbreiding
van de daar aanwezige muziekschool.

Het activiteitenverslag 1995 meldt dat de private partner voor
dit project zich terugtrok en er een nieuwe partner wordt gezocht.

Uit het verslag van het Rekenhofblijkt dat de GOMB met deze
partner de n.v. Icobru heeft gevormd. De GOMB participeert voor
een miljoen frank in het kapitaal van deze ondememing.

Graag had ik vemomen wie de private partner is die samen met
de GOMB de n.v. Icobru vormt en weike dejuiste verdeling en de
waarde is van de aandelen van deze n.v. Kan de minister ook laten
weten waarom de private partner zich uit het project heeft terug-
getrokken en wat de gevolgen daarvan zijn voor het voortbestaan
van de n.v. Icobru. Is er reeds een nieuwe private partner gevonden,
zo ja, wie?

Gezien het hier een project betreft dat reeds vele jaren aansleept
en waarvoor reeds heel wat studiewerk werd verricht, had ik graag
vemomen weike kosten tot op heden ten laste zijn gevallen van de
n.v. Icobru ofrechtstreeks van de GOMB?

Graag had ik ten slotte ook de huidige stand van zaken met
betrekking tot dit project gekend.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mee te delen wat volgt:

De uitvoering van het "Vredepleinproject" vormt een goed
voorbeeld van de moeilijkheden die de GOMB kent bij de uitwer-
king van bepaalde dossiers inzake stadsvemieuwing. Het verslag
van het Rekenhofbenadrukt dit terecht: "de incidenten die kunnen
leiden tot moeilijkheden bij de uitvoering van de plannen en pro-
gramma's die voortspruiten uit de doenbaarheidsstudies, zijn talrijk
en kunnen varieren van de toeeigening van de gronden en het
bekomen van de nodige stedebouwkundige (en milieu-) vergun-
ningen, tot het zoeken van een partner, onvoorziene moeilijkheden
bij de uitvoering van het werk".

De incidenten met het Vredeplein waren inderdaad talrijk:

Begin 1992, bestudeerde de GOMB, in samenwerking met de
groep BOUYGUES BELGIUM, de ontwikkeling van woonge-
legenheden boven een handelsruimte aan de Stuckensstraat. Na
maandenlange onderhandelingen ziet de Franse Groep af van
de volledige ofgedeeltelijke financiering van het project in de
hoedanigheid van ontwerperontwikkelaar. Deze houding leidt
tot het verbreken van de contacten met deze partner en veplicht
de GOMB een nieuwe partner te vinden.

Na de korte rondvraag bij mogelijke partners-inversteerders, die
nog geen partner zijn van de GOMB, wordt een akkoord bereikt
met de n.v. IGOPEX, dochtermaatschappij van de ICASA-groep,
die reeds aanwezig is op het grondgebied van de gemeente Evere.

Op 16 december 1992 wordt de vennootschap ICOBRU samen-
gesteld. Het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap
bedraagt 3.000.000 BEF bestaande uit 300 aandelen voor 1/3 in
handen van de GOMB en voor 2/3 in handen van onze partner.

Op 9 maart 1993 wordt een overeenkomst voor een haalbaar-
heidsstudie ondertekend tussen de GOMB, de n.v. IGOPEX en

D'apres Ie programme, 6.460 m2 de logements y seraient prevus
et la SDRB participerait a 1'extension de 1'academie de musique
installee a cet endroit.

Le rapport d'activites 1995 signale que Ie partenaire prive de ce
projet s'est retire et qu'un nouveau partenaire est recherche.

II ressort du rapport de la Cour des comptes que la SDRB a
forme avec ce partenaire la s.a. Icobru. La participation de la SDRB
au capital de cette societe s'eleve a un million de francs.

Je souhaiterais savoir qui est le partenaire prive avec lequel la
SDRB forme la s.a. Icobru, quelle est la repartition exacte et la
valeur des actions de cette s.a. Le ministre peut-il aussi me dire
pourquoi le partenaire prive s'est retire du projet et quelles en sont
les consequences pour la survie de la s.a. Icobru. A-t-on deja trouve
un nouveau partenaire? Si tel est le cas, de qui s'agit-il?

Etant donne que ce projet traine depuis de nombreuses annees
et qu'il a deja fait 1'objet de nombreuses etudes, je souhaiterais
savoir quels frais ont ete mis, a cejour, a charge de la s.a. Icobru ou
directement de la SDRB?

Je souhaiterais egalement connaitre 1'etat de ce projet.

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de commu-
niquer a 1'honorable membre ce qui suit:

La conduite du projet "Place de la Paix" est exemplaire des
difficultes que rencontre la SDRB dans le traitement de certains
dossiers de Renovation urbaine. Comme le souligne a juste titre le
rapport de la Cour des Comptes: "qu'il s'agisse de 1'appropriation
des sols, de 1'obtention des permis d'urbanisme (et d'environ-
nement), de la recherche d'un partenaire, des aleas des chantiers
etc... nombreux sont les incidents qui peuvent mettre a mal les plans
et programmes issus des etudes de faisabilite".

Et en ce qui concerne la place de la Paix, les incidents furent en
effet nombreux:

- Au debut 1992, la SDRB etudie, en collaboradon avec le groupe
BOUYGUES BELGIUM, le developpement, rue Stuckens d'un
complexe de logements sur commerce. Apres plusieurs mois de
negociations, le groupe francais renonce au financement en tout
ou en partie de ce projet, en qualite de concepteur-developpeur.
Cette attitude conduit a la rupture des contacts avec ce partenaire
et oblige la SDRB a trouver un nouveau partenaire.

Apres un breftour de table des partenaires investisseurs poten-
tiels non encore partenaires de la SDRB, un accord intervient
avec la s.a. IGOPEX, filiale du groupe ICASA, deja presente
sur le territoire de la commune d'Evere.

Le 16 decembre 1992, la societe ICOBRU est constituee. Le
capital social de cette societe est de 3 millions de francs
represente par 300 actions pour 1/3 detenues par la SDRB et les
2/3 restant par le partenaire prive.

Le 9 mars 1993 une convention d'etude de faisabilite est signee
entre la SDRB et la s.a. IGOPEX et la s.a. ICOBRU. L'objectif
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de n.v. ICOBRU. Deze overeenkomst beoogt de studie van de
stedebouwkundige, technische en financiele haalbaarheid van
een vastgoedcomplex bestaande uit woon-, handels- en culturele
ruimte aan het Muziekschoolplein op de hoek van de Stuckens-
en de Van Asschestraat. De projectstudie werd terzelfdertijd
verdergezet.

- Op 1 april 1992 werd een stedebouwkundig attest aangevraagd
en op 18 januari 1993 werd dit afgeleverd.

- In mei 1994 werd een stedebouwkundige vergunning aange-
vraagd, maar ze werd onverenigbaar bevonden met bepaalde
voorwaarden die het stedebouwkundig attest opiegde. Deze
voorwaarden, evenals de vergunning en de nieuwe nog lopende
studies bleken bovendien nietig toen de eigenaar van een nabu-
rige winkel, die van bij de start geinteresseerd was in een
deelname aan de operatic en waarvan de activiteit in het project
geintegreerd was, ons meldde dat hij uiteindelijk van het project
afzag.

Na 3 jaar onderhandelen stonden we dus terug bij het vertrekpunt.
De planning, opgemaakt in samenwerking met de gemeente
Evere, was zinloos.

Deze mislukking had twee belangrijke gevolgen:

1. de Gemeente en de GOMB beslisten in gemeenschappelijk
overleg hun respectieve inspanningen te herorienteren:

— de gemeente begon alleen aan de verwezenlijking van een
nieuwe muziekschool op de huidige site;

- de GOMB richtte haar aandacht op het onderste gedeelte
van het terrein aan de Mamestraat.

2. onze partner (de n.v. IGOPEX) besliste in oktober 1995 zich
terug te trekken uit deze operatie en verbond zich ertoe
aandelen aan een eventuele nieuwe partner af te staan.
IGOPEX meldde ons een nieuwe partner te kunnen vinden
tegen december 1995 maar tot op heden is er nog geen enkele
partner opgedaagd.

Als gevolg van deze moeilijkheden, zette de GOMB de studie
van dit project alleen verder en richt ze zich nu op de constructie
van eengezinswoningen in een woonerf en van een apparte-
mentsgebouw op de hoek van de Mame- en de Parijsstraat. Plannen
werden voorgelegd aan het gemeentebestuur dat deze opiossing
gunstig onthaalde. Momenteel wordt een verkavelings vergunning
onderzocht om deze optie te bevestigen.

De kostprijs voor de reeds uitgevoerde studies in het kader van
dit eerste project bedraagt 3.884.287 BEF. Dit bedrag omvat de
erelonen voor de architect (SA 2 + stedebouwkundige vergunning),
de landmeter (topografische opmetingen) en de studiekosten voor
de dossiers inzake attesten en stedebouwkundige vergunningen van
de dienst Brandbestrijding.

Deze kosten werden voor 1/3 betaald door de GOMB (1.294.763
BEF) en voor 2/3 door de n.v. IGOPEX (2.148.984 BEF) overeen-
komstig de contracruele bepalingen tussen de partners van de ven-
nootschap ICOBRU.

de cette convention est d'etudier la faisabilite urbanistique, tech-
nique et financiere d'un complexe immobilier comprenant des
surfaces residentielles, commerciales et culturelles a la place de
1'Ecole de musique sise a 1'angle des rues Stuckens et Van
Assche. Simultanement, 1'etude du projet se poursuivait.

Un certificat d'urbanisme introduit Ie 1" avril 1992 a ete delivre
Ie 18janvierl993.

En mai 1994, un permis d'urbanisme etait a son tour introduit
mais etait juge non confbrme a certaines des conditions emises
au niveau du certificat d'urbanisme. Ces conditions, Ie permis
et les nouvelles etudes toujours en cause se revelerent d'ailleurs
caduques quand Ie proprietaire d'un magasin voisin, qui avait
depuis Ie debut manifesto un interet a participer a 1'operation et
dont 1'activite etait integree dans Ie projet, nous signifia son
desistement apres d'innombrables hesitations.

Apres 3 ans de negociations, nous etions done revenus a la case
depart et Ie montage prevu en collaboration avec la commune
d'Evere etait reduit a neant.

Cet echec a eu deux consequences importantes:

1. d'un commun accord, la commune et la SDRB ont decide de
reorienter leurs efforts respectifs:

— la commune s'est lancee seule dans la realisation d'une
nouvelle ecole de musique sur son site actuel;

- la SDRB s'est focalisee sur la partie basse du terrain, cote
rue de la Mame.

2. Notre partenaire (la s.a. IGOPEX) a decide en octobre 1995
de se retirer de cette operation et s'est engage a ceder ses
actions a un eventuel nouveau partenaire. Alors qu'lGOPEX
nous avait notifie pouvoir trouver un successeur pour decem-
bre 1995, a cejour, aucun partenaire ne s'est manifesto.

Consequence de ces difficultes, la SDRB a poursuivi seule
1'etude de ce projet et s'oriente aujourd'hui vers la construction de
maisons unifamiliales edifices dans un clos et d'un petit immeuble
a appartements a 1'angle des rues de la Mame et de Paris. Des
esquisses ont ete presentees aux autorites communales qui se sont
declarees favorables a cette solution et un permis de lotir est
actuellement a 1'etude pour confirmer cette option.

Concemant Ie cout des etudes deja realisees dans Ie cadre de ce
premier projet, Ie montant s'eleve a 3.884.287,- francs et comprend
les honoraires d'architecte (CU 2 + permis d'urbanisme), de
geometre (releves topographiques) et les frais d'etude des dossiers
de certificat et de permis d'urbanisme par Ie service d'incendie.

Ces emoluments ont ete hopores pour 1/3 par la SDRB (soit
1.294.763,- francs) et 2/3 par la SA IGOPEX (soit 2.148.984,-
francs), conformement aux dispositions contractuelles entre
partenaires de la societe ICOBRU.
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Vraag nr. 203 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 13
december 1996 (N.):

Onrust in de wgenaamde Matongewijk ten gevolge van een
gebrek aan publieke hygiene en lllegale tewerkstelllng.

In de zogenaamde Matonge-wijk van Elsene is het gewone leven
voor de normale Belgische burger bijna onmogelijk geworden ten
gevolge van relletjes, nachtlawaai, geurhinder, en valse handels-
praktijken.

Tijdens een politiecontrole in de betreffende wijk bleek dat de
uitbaters van 12 van de 15 kapsalons over geen geldige papieren
beschikten ofillegalen tewerkstelden.

Bovendien blijkt dat de openbare reinheid in deze wijk absoluut
niet wordt verzekerd.

Het toppunt is wel dat het college van burgemeester en schepenen
van Elsene al jaren perfect op de hoogte is van deze illegale
toestanden, maar tot op de dag van vandaag welbewust heeft
nagelaten om hiertegen op te treden.

Aangezien een aantal aspecten van deze zaak tot de bevoegd-
heden van de minister-voorzitter en de minister bevoegd voor
Openbare Reinheid behoren, zou ik hen de volgende vragen willen
stellen:

1. overweegt de minister-voorzitter als voogdijminister over de
plaatselijke besturen maatregelen te nemen tegen het college
van burgemeester en schepenen van Elsene, dat duidelijk tekort
komt in het doen eerbiedigen van de openbare orde;

2. heeft de minister-voorzitter reeds in de zogenaamde Matonge-
wijk inspecties laten uitvoeren inzake illegale tewerkstelling in
de betreffende wijk, hoe dikwijis is dit gebeurd, en wat waren
de resultaten hiervan?

3. acht de minister-voorzitter het niet noodzakelijk deze controles
in deze wijk drastisch op te voeren?

4. weike maatregelen heeft de minister bevoegd voor Openbare
Reinheid reeds genomen om ervoor te zorgen dat de publieke
hygiene in deze wijk verzekerd kan worden?

Antivoord: In antwoord op de vraag die tegelijk aan de heer
Charles Picque en aan mijzelf wordt gesteld, wordt het geachte lid
hiervan op de hoogte gebracht dat het antwoord nr. 330 van de
minister-voorzitter mijn eigen gedeelte bevat.

Question n° 203 de M. Dominiek Lootens-Stael du 13 decembre
1996 (N.):

Troubles survenus dans Ie quartier connii sous Ie nom de
«Matonge» suite a un manque d'hygiene publique et a la mise
au travail d'illegaux.

Dans Ie quartier d'lxelles connu sous Ie nom de «Matonge», la
vie quotidienne est devenue pratiquement impossible pour Ie citoyen
beige normal en raison des bagarres, du tapage nocturne, des odeurs
et de certaines pratiques commerciales deloyales.

Un controle de police dans Ie quartier concerne a fait apparaitre
que les exploitants de 12 des 15 salons de coiffure n'avaient pas de
papiers en regle ou employaient des illegaux.

II s'avere en outre que la proprete publique est loin d'etre assuree
dans ce quartier.

Pour comble. Ie College des bourgmestre et echevins d'lxelles
est parfaitement au courant de ces illegalites depuis des annees,
mais il a sciemment neglige d'intervenir.

Comme certains aspects de ce probleme relevent des compe-
tences du ministre-president et du ministre charge de la Proprete
publique, je souhaiterais leur poser les questions suivantes:

1. en sa qualite de ministre de tutelle des pouvoirs locaux. Ie
ministre-president envisage-t-il de prendre des mesures a
1'encontre du College des bourgmestre et echevins, qui est
manifestement en defaut de faire respecter 1'ordre public;

2. Ie ministre-president a-t-il deja fait executer des inspections pour
debusquer Ie travail illegal dans Ie quartier du Matonge, a
combien de reprises et quels en ont ete les resultats?

3. Ie ministre-president ne juge-t-il pas necessaire d'augmenter
radicalement ces controles dans ce quartier?

4. quelles mesures Ie ministre charge de la Proprete publique a-t-il
deja prises pour veiller a assurer 1'hygiene publique dans ce
quartier?

Reponse: En reponse a la question posee a Monsieur Charles
Picque et a moi-memeJ 'informe 1'honorable membre que la reponse
du ministre-president n° 330 prend en compte la partie me concer-
nant.

Vraag nr. 205 van de heer Francois Roelants Du Vivier d.d. 10
januari 1997 (Fr.):

ULIFE"-flltancieliltge^t voor 1996—Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Begin december 1996 heeft de Europese Commissie 104
projecten gekozen die, voor een totaal bedrag van 43 miljoen ECU,
zullen worden medegefinancierd door LIFE, het financieel orgaan
van de Europese Unie voor het leefrnilieu.

Question n° 205 de M. Francois Roelants du Vivier du lOjanvier
1997 (Fr.):

Financements 1996 de "LIFE" — Region bruxelloise.

Au debut du mois de decembre 1996,104 projets ont ete selec-
tionnes par la Commission europeenne pour beneficier d'un cofinan-
cement de LIFE, 1'instrument financier de la Communaute pour
1'environnement, pour un total de 43 millions d'Ecus.
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Op een totale investering van 12.648.000 ECU heeft Belgie
1.431.000 ECU gekregen voor 4 industriele projecten, dit wil zeggen
het kleinste bedrag van alle Lid-Staten, op lerland na.

K.an de minister mij zeggen of een of meer van die projecten
betrekking hebben op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Antwoord: In het kader van de cofmanciering van Life 1996
voor de vier Belgische projecten die door de Europese Commissie
werden geselecteerd, heeft geen enkel project betrekking op het
Brussels Gewest.

Dit is niet toe te schrijven aan een gebrek aan pogingen, daar
een kandidatuur werd ingediend door het BIM in partnerschap met
deVUB:

— Life Nature: project voor de aanleg van een bekken voor het
afvalwater van de autosnelweg ter hoogte van Rood-Klooster.
Dit project heeft het helaas niet gehaald.

Dit jaar nog wordt een project Life Nature in verband met de
bescherming van vieermuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
aan de Belgische jury voorgelegd die zich hierover zai uitspreken.

Overigens heb ik het BIM opgedragen om in de toekomst een
waar beleid gericht op Europese financiering te voeren voor alle
subsidieerbare milieu-aangelegenheden (lucht, natuur, propere
technologie, energie, enz.).

Vermits een dergelijk beleid aanzienlijke investeringen op het
vlak van human resources vergt, zullen de eerste effecten van deze
operatic waarschijniijk pas voor 1998 het daglicht zien.

Ik ben ervan overtuigd dat op termijn deze investeringen rendabel
zullen zijn, vermits hierdoor meer middelen om een ambitious en
duurzaam milieubeleid, zoals ik dit sinds mijn indiensttreding heb
opgevat, beschikbaar zullen zijn.

La Belgique s'est vue attribuer 1.431.000 Ecu, soit Ie plus petit
montant parmi les Etats membres apres 1'Irlande, sur un inves-
tissement total de 12.648.000 Ecus pour 4 projets industriels.

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir si un ou plusieurs
de ces projets concernent la Region de Bruxelles?

Reponse: Dans Ie cadre du cofinancement de Life 1996 pour
les quatre projets beiges selectionnes par la Commission europeenne,
aucun projet ne conceme la Region bruxelloise.

Ceci n'est pas faute d'avoir essaye puisqu'une candidature a etc
introduite par 1'IBGE en partenariat avec la VUB:

Life Nature: projet de lagunage des eaux usees de 1'autoroute a
hauteur de Rouge-Cloitre. Ce projet n'a helas pas abouti.

Cette annee encore, un projet Life Nature concemant la protec-
tion des chauves-souris en Region de Bruxelles-Capitale est soumis
a 1'arbitrage dujury beige.

J'ai d'autre part donne instructions a 1'IBGE pour que soit mise
en place a 1'avenirune veritable strategic d'appel aux financements
europeens pour toutes les matieres environnementales susceptibles
d'etre subventionnees (air, nature, technologies propres, energie,
etc...).

Cette mise en place reclamant des investissements humains
importants, les premiers effets de cette operation ne verront proba-
blement pas Ie jour avant 1998.

Je suis persuade qu'a terme ces investissements seront rentables
dans la mesure ou il permettront d'accroitre les moyens disponibles
pour mener a bien une politique de 1'environnement ambitieuse et
durable telle queje 1'ai initiee depuis mon entree en fonction.

Vraag nr. 211 van mevrouw Brigitte Grouwels d.d. 21 janiiari
1997 (N.):

Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in hun kabi-
netten.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen
en mannen aan de besluitvorming in het algemeen en de politiek in
het bijzonder vooropstelt als een voorwaarde van democratie, is
een belangrijk streefdoel waar dringend en concreet werk moet van
gemaakt worden.

Deze evenwichtige Vertegenwoordiging is nodig op alle domei-
nen en dit zowel stroomopwaarts, waar de beleidsbeslissingen
worden uitgedacht, als stroomafwaarts, waar de beleidsbepalingen
worden uitgevoerd.

Het is interessant vast te stellen dat de Federale Regering er
zich in haar programma uitdrukkelijk toe verbonden heeft resoluut
verder te werken om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen
en mannen in de verschillende maatschappelijke domeinen en in
het politiek leven in het bijzonder te bevorderen.

Question n° 138 de Mme Brigitte Grouwels du 21 janvier 1997
(N.):

Representation des hoinmes et desfemmes dans les cabinets
ministeriels.

La democratie paritaire, qui postule comme une des conditions
a la democratic une participation egale des femmes et des hommes
au processus decisionnel en general et a la decision politique en
particulier, est un objectif important a la realisation duquel il faut
oeuvrer rapidement et concretement.

Cette representation equilibree est necessaire dans tous les
domaines et ce tant en amont, ou se trouvent les cerveaux des
decisions politiques, qu'en aval, ou ces decisions politiques sont
mises a execution.

II est interessant de constaterque Ie Gouvemement federal s'est
expressement engage dans son programme a travailler resolument
pour promouvoir une presence equilibree des femmes et des hommes
au sein des differents domaines de la societe et plus particulierement
dans la vie politique.
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Tijdens de vierde UNO-Wereldvrouwenconferentie (Bejing -
September 1995) werd uitdrukkelijk bevestigd dat de gelijke
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het besluitvor-
mingsproces tegelijk een voorwaarde en een garantie is voor een
goede werking van de democratie.

De Platformtekst voor Actie van de vierde UNO-Wereld-
vrouwenconferentie somt een aantal maatregelen op die door de
regeringen dienen te worden genomen teneinde de gelijke vertegen-
woordiging van vrouwen en mannen in het besluitvormingsproces
te realiseren.

Het kan aanzien worden als een beginsel van goed bestuur dat
de beleidsverantwoordelijken, ook op het niveau van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, deze maatregelen zeiftoepassen en aldus
het voorbeeld tonen.

In het licht hiervan had ik graag vemomen:

1. Wat is de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabi-
netsmedewerkers, in globo en per niveau, binnen uw eigen
kabinet?

2. Waren er tijdens het voorbijejaar vacante plaatsen ofnieuwe
aanwervingen binnen uw kabinet? Zo ja, werden hiervoor
vrouwen of mannen aangeworven ofgecontracteerd?

3. Wat is uw beleidsvisie over een evenwichtige aanwezigheid van
vrouwen en mannen in ministeriele kabinetten?

Antwoord: In antwoord op de vraag met betrekking tot het aantal
vrouwelijke en mannelijke medewerkers, deel ik het geachte lid
mee dat er in mijn kabinet 23 medewerksters en 19 medewerkers
zijn.

Voor de niveaus 1 is de verhouding 6 medewerksters en 9 mede-
werkers, met inbegrip van bestuurssecretarissen.

Voor de andere niveaus zijn er steeds meer vrouwelijke dan
mannelijke medewerkers.

Wat de vacante betrekkingen en de hieruit voortvloeiende
aanwervingen betreft, vestig ik de aandacht van het geachte lid op
het feit dat in 1996 geen enkele plaats is vrijgekomen op het kabinet.

Ten slotte, wat mijn politieke opinie over een evenwichtige
aanwezigheid van vrouwen en mannen in de ministeriele kabinetten
betreft, lijdt mijn antwoord geen twijfel: een evenwichtige aan-
wezigheid lijkt mij helemaal normaal en ligt perfect in de lijn van
het vooruitzicht op een grotere medezeggenschap van vrouwen op
beslissingsniveau, zowel in de prive- als in overheidssector.

Au cours de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes
organisee par les Nations unies (Pekin - septembre 1995), il a ete
expressement cjonfirme que la representation egale des femmes et
des homines dans Ie processus decisionnel est a la fois une condi-
tion et une garantie du bon fonctionnement de la democratie.

i i r
Le texte du Programme d'action de la quatrieme Conference

mondiale sur les femmes enumere un certain nombre de mesures
qui doivent etre prises par les gouvernements dans le but d'aboutir
a une representation egale des femmes et des homines dans le proc-
essus decisionnel.

II me parait de bonne gestion que les responsables politiques -
y compris au niveau de la Region de Bruxelles-Capitale- appliquent
eux-memes ces mesures, et qu'ils montrent ainsi 1'exemple.

A la lumiere de ces elements, j'aimerais savoir:

1. Quelle est la proportion entre hommes et femmes des colla-
borateurs de votre cabinet, globalement et a chaque niveau?

2. L'annee demiere, y a-t-il eu des places vacantes dans votre cabi-
net; avez-vous precede a de nouveaux recrutements? Si oui, avez-
vous recrute ou engage sous contrat des hommes ou des femmes?

3. Quelle est votre vision politique quant a une presence equilibree
de femmes et d'hommes au sein des cabinets ministeriels?

Reponse: A la question relative aux nombres de collaborateurs
feminins et masculins, il y a dans mon cabinet 23 collaboratrices et
19 collaborateurs.

Au niveau 1, la proportion est de 6 collobaratrices et 9 colla-
borateurs, en ce compris, les secretaires d'administration.

Parmi les autres niveaux, il y a toujours plus de collaborateurs
feminins que masculins.

En ce qui conceme les places vacantes et les engagements y
resultant, j'attire 1'attention de 1'honorable membre sur le fait
qu'aucune place ne s'est liberee au cabinet en 1996.

En ce qui conceme enfin mon opinion politique sur une presence
equilibree des femmes et des hommes dans les cabinets ministeriels,
la reponse que j'ai a formuler est non equivoque: il me semble
qu'une presence equilibree est tout a fait normale et s'inscrit
parfaitement dans la perspective d'une participation plus importante
des femmes dans les niveaux decisionnels que ce soit dans le secteur
prive ou public.
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Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

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

Evenwichtige vertegenwoordiging van inannen en vrouwen
in adviesorganen.

Artikel 2, § 1 van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende
invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen
en vrouwen in adviesorganen (Belgisch Sfaatsblad'van 23juni 1995)
luidt: "Telkens in een adviesorgaan een ofmeerdere mandaten ten
gevolge van een voordrachtprocedure te begeven zijn, dient per
mandaat, door eike voordragende instantie, de kandidatuur van
minstens een man en een vrouw voorgedragen te worden."

Kan de geachte minister mij mededelen:

- of die ordonnantie werkelijk wordt toegepast?

- hoeveel vrouwen (%) er, voor de goedkeuring van die ordon-
nantie, deel uitmaakten van elk van de adviesorganen die tot
zijn bevoegdheid behoren?

- hoeveel vrouwen er, sinds de goedkeuring van die ordonnantie,
deel uitmaken van elk van de adviesorganen die tot zijn bevoegd-
heid behoren?

Antwoord: In antwoord op haar vraag van 24 juni 1996, deel ik
het geacht lid mede:

- dat er slechts een adviesorgaan tot mijn bevoegdheden behoort:
de Artistieke Commissie van de vervoerinfrastructuren (ACVI);

- dat ik, van mijn kant, het voorschrift van artikel 2 van de
ordonnantie van 27 april 1995 heb in acht genomen, door de
kandidatuur voor te dragen van mevrouw S. Preud'homme;
trouwens, die persoon werd benoemd tot lid van de voormelde
commissie;

- dat ik niet beschik over alle informatie betreffende de inacht-
neming van die ordonnantie door de andere voordragende
instanties; dat evenwel vaststaat dat de minister van Ruimtelijke
Ordening, Vervoer en Openbare Werken en het college van de
Franse Gemeenschapscommissie de ordonnantie hebben nage-
leefd;

- dat, voor de ordonnantie van 27 april 1995, de ACVI samen-
gesteld was uit twee vrouwen en twaalf mannen;

- dat de ACVI momenteel is samengesteld uit vier vrouwen
(waaronder de voorzitter) en tien mannen.

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

des Travaux publics et du Transport

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

Promotion de la presence equillbree d'hommes et lie females
dans les organes consultatifs.

L'ordonnance du 27 avril 1995 (Moniteur beige du 23 juin 1995)
prevoit en son article 2 que «chaque fois qu'au sein d'un organe
consultatif, un ou plusieurs mandats sont attribues suite a une
procedure de presentation, chaque instance chargee de presenter
les candidatures est tenue de presenter, pour chaque mandat, la can-
didature d'au moins un homme et une femme».

L'honorable ministre peut-il me dire:

- si cette ordonnance est appliquee dans les fails?

- quelle etait la proportion de femmes, pour chaque conseil
consultatif relevant de ses competences, avant Ie vote de cette
ordonnance?

- quelle est la proportion de femmes, pour chaque conseil consul-
tatif relevant de ses competences, depuis Ie vote de 1'ordonnance?

Reponse: En reponse a sa question du 24 juin 1996,j'informe
1'honorable membre:

- qu'il n'y a qu'un seui organe consultatif qui releve de mes
competences; la Commission Artistique des Infrastructures de
Deplacement (CAID);

- que, pour ma part, j'ai respecte Ie prescrit de 1'article 2 de
1'ordonnance du 27 avril 1995 en proposant la candidature de
Mme S. Preud'homme; cette personne a d'ailleurs ete nommee
membre de ladite Commission;

que je ne dispose pas de toutes les informations concernant Ie
respect de cette ordonnance par les autres instances chargees de
presenter des candidatures; qu'il est toutefois etabli que Ie
ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Communications
et des Travaux publics et Ie College de la Commission Commu-
nautaire fran^aise ont respecte ladite ordonnance;

qu'avant 1'ordonnance du 27 avril 1995, la CAID etait composee
de deux femmes et douze hommes;

que la CAID est composee actuellement de quatre femme (dont
la presidente) et dix hommes.

Vraag nr. 82 van mevrouw Brigitte Grouwels d.d. 31 juli 1996
(N.):

Onveilige sitiiaties voor voetgangers enfietsers op gewestwegen
in de Woluwes.

Een terreinonderzoek van het ACW-Woluwe leert ons dat er
heel wat problemen voor voetgangers en fietsers zijn langsheen de
gewestwegen.

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

Situations dangereuses pour lespietons et les cyclistes sur les
voiries reglonales des deux Woluwes.

Une enquete menee sur Ie terrain par 1'ACW de Woluwe nous
apprend que les pietons et les cyclistes rencontrent de nombreux
problemes Ie long des voiries regionales.
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Zo wordt er onder meer gewag gemaakt van het volgende:

Wil men van uit de Centrumwijk (Sint-Pieters-Woluwe) de Ter-
vurenlaan oversteken, moet een voetganger een ellenlange omweg
inaken om via een zebrapad te kunnen oversteken. Vooral voor
mensen die diet zo goed te been zijn, stelt dit problemen.

- Sommige zebrapaden eindigen plots op een fietspad.

- De stoepen zeifliggen er heel onregelmatig bij en zijn bovendien
erg smal. Verlichtingspalen zijn neergeplant in het midden van
deze smalle voetpaden. Rolstoelgebruikers en ouders met
kinderwagen kunnen moeilijk door.

Het fietspad ter hoogte van de inrit van de parking van het
Woluwe-shoppingscenter is zeer gevaarlijk daar het fietsverkeer er
kruist met de auto's die de parking oprijden.

- Het kruispunt aan de Vorstlaan en de Waverse Steenweg voor-
ziet geen fietspad uit de richting van Bosvoorde. Nochtans zijn
er heel wat kinderen die in de colleges aan de Woluwelaan school
lopen.

- Als men ditzelfde fietspad vanuit de richting Leuvensesteenweg
neemt dan stelt men vast dat er dan weer een fietspad is, dan
weer niet, dan weer wel, enz. Ook dit is zeer onveilig voor de
studenten.

Zijn er initiatieven gepland om de veiligheid van voetgangers
en fietsers te verbeteren langsheen de gewestwegen in Sint-Pieters
en Sint-Lambrechts-Woluwe, in zonderheid langsheen de Woluwe-
laan en de Tervurenlaan? Weike? Binnen welk tijdsbestek?

Antwoord: Met betrekking tot het fietsbeleid wens ik het geacht
lid het volgende mede te delen:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 12 augustus 1996
een overeenkomst gesloten met een studiebureau voor de bestude-
ring van de projecten inzake inrichting van wegen en openbare
ruimten, die moeten worden gerealiseerd in het kader van de aanleg
van zes fietsroutes. Het gaat om de routes 1, 11, 12, 13, 15 en 16,
weike indicatiefvermeld staan in het GewOP.

Dit werk, dat door het studiebureau wordt uitgevoerd in nauwe
samenwering met mijn Administratie, zai aanvangen met de routes
nrs 13 en 1.

Zoals u zeker weet, is de route nr. 13 grotendeels gelegen op het
grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

Ik wens u eraan te herinneren dat aan verschillende vakken van
die route reeds in 1996 werken werden uitgevoerd en dat de inrich-
tingswerken aan die route ditjaar intensiefzullen worden voortgezet.

Immers, ik heb mijn Administratie opgedragen zo spoedig
mogelijk de herstellingswerken uit te voeren aan het fietspad van
de Emile Vanderveldelaan. De verharding van het fietspad zai
worden hersteld en aan de verschillende uiteinden ervan zullen
oversteekplaatsen worden aangelegd, waardoor de moeilijkheden
worden uit de weg geruimd die de fietsers ondervinden bij het rijden

II y est notamment mentionne ce qui suit:

Si un pieton veut traverser 1'avenue de Tervueren depuis Ie cen-
tre de Woluwe-Saint-Pierre, il doit faire un long detour pour pouvoir
Ie faire sur un passage cloute, ce qui pose probleme aux personnes
qui n'ont plus les jambes de leur vingt ans.

- Certains passages cloutes se terminent subitement sur une piste
cyclable.

- II n'y apas toujours de trottoirs; de plus, ceux-ci sont tres etroits.
Des poteaux d'eclairage sont plantes en leur milieu. Les utili-
sateurs de chaises roulantes et les parents avec poussette
d'enfants eprouvent des difficultes a passer.

r
La piste cyclable a hauteur de 1'entree du parking du shopping

center de Woluwe est tres dangereuse parce que les cyclistes y
croisent les autornobilistes qui penetrent dans Ie parking.

— Au croisement entre Ie boulevard du Souverain et la chaussee
de Wavre, il n'y a pas de piste cyclable en provenance de Boitsfort
alors que de nombreux enfants se rendent dans ies colleges sis
boulevard de la Woluwe.

— Lorsqu'on emprunte la meme piste cyclable en provenance de
la chaussee de Louvain, on constate que cette piste s'interrompt
a plusieurs reprises, ce qui est egalement tres dangereux pour
les etudiants.

Des initiatives sont-elles prevues pour ameliorer la securite des
pietons et des cyclistes Ie long des voiries regionales de Woluwe-
Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert, en particulier Ie long du
boulevard de la Woluwe et de 1'avenue de Tervueren? Lesquelles?
Dans quel delai?

Reponse: En matiere de politique cyclable, je souhaite informer
1'honorable membre de ce qui suit:

La Region de Bruxelles-Capitale a signe une convention avec
un bureau d'etudes Ie 12 aout 1996, afin d'etudier les projets
d'amenagements de voiries et d'espaces publics a realiser dans Ie
cadre de la mise en oeuvre de six itineraires cyclables. II s'agit des
itineraires 1, 11, 12, 13, 15 et 16, definis a titre indicatif dans Ie
PRD.

Ce travail, mene par Ie bureau d'etude en etroite collaboration
avec mon Administration, commencera par les itineraires n° 13 et
n° 1.

Comme vous Ie savez certainement, 1'itineraire n° 13 se situe en
grande partie sur Ie territoire de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert.

Je souhaite vous rappeler que plusieurs troncons de cet itineraire
ont deja fait 1'objet de travaux en 1996 et que les travaux d'ame-
nagement de cet itineraire se poursuivront de maniere intensive cet
annee.

En effet, j'ai donne instruction a mon Administration d'executer
les travaux de remise en etat de la piste cyclable de 1'avenue Emile
Vandervelde dans les plus brefs delais. Le revetement de cette piste
sera remis en etat et des plateaux traversants seront realises aux
differents debouches de la piste, supprimant ainsi les difficultes
que rencontrent les cyclistes a franchir les bordures et filets d'eau et



2020 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 februari 1997 (nr. 17)
Questions et Reponses — Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 fevrier 1997 (n° 17)

over trottoirbanden en rijbaangoten en waardoor tegelijk de auto-
mobilisten op een veilige manier de Vanderveldelaan kunnen
oprijden.

De problemen van de grondverzakkingen en inklinkingen op
dit fietspad ter hoogte van de Woluwelaan zullen eveneens worden
opgelost.

Ik deel het geacht lid mede dat die werken op 5 februari werden
aangevat en dat zij 50 werkdagen zullen duren.

Daamaast herinner ik u eraan dat de eerste fase van de inrichtings-
werken aan de Marcel Thirylaan werd aangevat op 16 September
1996. Het vak van de fietsroute nr. 13, gelegen langs de Marcel
Thirylaan tussen de CORA-rotonde en de Decuyperstraat, zai dus
spoedig aangelegd zijn.

Ten slotte werd begin november 1996 gestart met de inrichtings-
werken aan de Roodebeeklaan, gelegen op het grondgebied van de
gemeente Schaarbeek.

Wat betreft het door mevrouw de volksvertegenwoordiger aange-
haalde probleem van de ontbrekende verbinding aan de Vorstlaan,
tussen de rotonde van de Vorstlaan en de Hermann-Debrouxlaan,
werd in perfecte samenwerking met het gemeentebestuur van
Oudergem beslist de fietsers toe te laten de voor eenrichtingsverkeer
bestemde Bassemstraat te gebruiken.

Zo heb ik aan mijn Administratie de opdracht gegeven het nodige
te doen opdat de fietsers die van Watermaal-bosvoorde of van Sint-
Pieters-Woluwe komen en daarvoor van dit fietspad gebruik maken,
de Bassemstraat in alle veiligheid zouden kunnen bereiken.

Ten slotte, wens ik het geacht lid mede te delen dat momenteel
talrijke inrichtingswerken worden uitgevoerd aan de Tervurenlaan
om de fietsers de beste verbindingen te bezorgen met het centraal
gelegen fietspad voor tweerichtingsverkeer en om de voetgangers
toe te laten in de beste omstandigheden de tramhaltes te bereiken
die momenteel door de MIVB worden aangelegd.

securisant en meme temps la sortie des automobilistes dans 1'avenue
Vandervelde.

Une solution sera egalement apportee aux problemes de tasse-
ments de terrain et d'affaissements au droit de cette piste a hauteur
du carrefour avec Ie boulevard de la Woluwe.

J'informe 1'honorable membre que ces travaux ont debute Ie 5
fevrier et qu'ils dureront 50 jours ouvrables.

D'autre partJe vous rappelle que la premiere phase des travaux
d'amenagement de 1'avenue Marcel Thiry a debute Ie 16 septembre
1996. Le troncon de 1'itineraire cyclable n° 13 situe avenue Marcel
Thiry, entre le rond-point CORA et la rue Decuyper, sera done
rapidement amenage.

Enfin, les travaux de reamenagement de 1'avenue de Roodebeek,
situee sur la Commune de Schaerbeek, ont debute au debut du mois
de novembre 1996.

En ce qui conceme le probleme de la liaison manquante au boul-
evard du Souverain evoquee par Madame la deputee, entre le rond-
point du boulevard du Souverain et 1'avenue Hermann-Debroux, il
a ete decide en parfaite collaboration avec les autorites communales
d'Auderghem d'autoriser les cyclistes a emprunter le sens unique
de la rue Bassem.

J'ai ainsi donne instruction a mon Administration de faire le
necessaire pour que les cyclistes venant de Watermael-Boitsfort ou
de Woluwe-Saint-Pierre en empruntant cette piste cyclable puissent
rejoindre la rue Bassem en toute securite.

Enfin, je souhaite informer 1'honorable membre que des nom-
breux travaux d'amenagement sont en cours avenue de Tervueren
pour assurer aux cyclistes de meilleures liaisons avec la piste cen-
tra bi-directionnelle et pour permettre aux pietons d'acceder dans
de meilleures conditions aux arrets de tram en cours d'amenagement
par la STIB.

Vraag nr. 92 van mevrouw Brigitte Grouwels d.d. 15 oktober
1996 (N.):

Werken uitgevoerd onder de Kortenbergtunnel.

Regelmatig wordt er in de pers verwezen naar bepaalde werken
die zouden uitgevoerd zijn onder de huidige Kortenbergtunnel.

Naar verluidt zouden er onder de tunnel inderdaad ruimten be-
staan die een volledig extra-niveau onder de tunnel zouden om-
vatten.

Graag dejuiste informatie over de uitgevoerde werken onder de
Kortenbergtunnel, evenals de datum van de toekenning van de
hiervoor vereiste vergunningen.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid te laten weten dat er
onder de wegenistunnel in de Kortenberglaan geen enkele ruimte
uitgevoerd werd, zodat er geen sprake kan zijn van een bestaand
«extra-niveau» onder de wegenistunnel.

Question n° 92 de Mme Brigitte Grouwels du 15 octobre 1996
(N.):

Travaux effectues sous le tunnel Cortenbergh.

La presse evoque regulierement certains travaux qui auraient
ete executes sous 1'actuel tunnel Cortenbergh.

II semblerait qu'il existe bien sous le tunnel des vides qui
constitueraient un niveau supplementaire complet.

Je souhaiterais etre informee avec precision des travaux executes
sous le tunnel Cortenbergh ainsi que de la date de 1'octroi des permis
requis a cet effet.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer Madame la deputee qu'aucun
espace n'a ete realise en dessous du tunnel routier de 1'avenue de
Cortenbergh, si bien qu'il n'existe aucun «niveau supplementaire»
sous le tunnel routier precite.
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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

Vraag nr. 51 van de heer Guy Vanhengel d.d. 22 november 1996
(N.):

Brouwerij Belle-Vue.

In de krant Le Soir van 9 november jongstleden lees ik dat de
heer Staatssecretaris met de brouwerij Belle-Vue een contract zou
hebben getekend met betrekking tot een studie ter bevordering van
de spontane gisting van Lambiek bier. Interbrew dat eigenaar is
van de Brouwerij Belle-Vue zou voor deze studie 6 miljoen
ontvangen.

Graag had ik wat meer informatie ontvangen over het contract
met betrekking tot deze studie.

1. Betreft het hier een contract opgemaakt in het kader van het
beleid inzake Wetenschappelijk Onderzoek?

2. Weike zijn de doelstellingen vooropgesteld bij het bestellen
van deze studie?

3. Werden er waarborgen voorzien met betrekking tot de weten-
schappelijke emst van deze studie?

4. Wie zai er over de resultaten van het studiewerk kunnen
beschikken? Zullen de resultaten ervan ook ter beschikking
worden gesteld van eventuele concurrenten van Belle-Vue of
Interbrew? Weike schikkingen werden er in het algemeen
getroffen in verband met de publicatie van deze studie?

5. Naar aanleiding van deze studie wordt er ook gewag gemaakt
van contractuele verplichtingen aangegaan door Belle-Vue met
betrekking tot de economische valorisatie van deze studie.
Graag had ik vemomen welk de inhoud is van deze verplich-
tingen?

6. Op welk begrotingskrediet werden de nodige fondsen voor de
uitbetaling van deze studie ingeschreven?

7. Binnen welk tijdsbestek dient deze studie te worden gerea-
liseerd?

8. Naar verluidt zou voor deze studie reeds een voorschot van
anderhalf miljoen zijn uitbetaald. Aan weike voorwaarden
wordt de uitbetaling van het resterend bedrag gekoppeld?

9. Wanneer werd dit contract afgesloten?

10. Werd voor het afsluiten van dit contract het advies gevraagd
van de Inspectie van Financien? En zoja, hoe luidde dit advies?

11. Werd dit contract voorgelegd aan de Brussels Regering of
betreft het een persoonlijk initiatiefvan de Staatssecretaris?

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 1'Incendie et

de 1'Aide medicale urgente

Question n° 51 de M. Guy Vanhengel du 22 novembre 1996
(N.):

Brasserie Belle-Vue.

Je lis, dans le journal «Le Soir» du 9 novembre dernier, que le
secretaire d'Etat aurait signe un contrat avec la brasserie Belle-Vue
pour une etude destinee a ameliorer la fermentation spontanee de
la biere Lambik. Le proprietaire de la brasserie Belle-Vue, Interbrew,
aurait recu 6 millions pour cette etude.

Je souhaiterais obtenir de plus amples renseignements sur le
contrat relatifa cette etude.

1. S'agit-il d'un contrat etabli dans le cadre de la politique en
matiere de recherche scientifique?

2. Quels objectifs ont-ils ete fixes lors de la commande de cette
etude?

3. Des garanties ont-elles ete prevues quant au serieux scienti-
fique de cette etude?

4. Qui pourra disposer des resultats de cette etude? Ces resultats
seront-ils egalement mis a la disposition de concurrents
eventuels de Belle-Vue ou d'lnterbrew? Quelles dispositions
ont-elles etc prises en general quant a la publication de cette
etude?

5. II a aussi ete fait etat, a propos de cette etude, d'obligations
contractuelles de Belle-Vue relatives a la valorisation econo-
mique de cette etude. Je souhaiterais etre informe du contenu
de ces obligations.

6. A quel poste budgetaire a-t-on inscrit les fonds necessaires au
paiement de cette etude?

7. Dans quels delais cette etude doit-elle etre realisee?

8. II semblerait qu'une avance de 1,5 million a deja ete versee
pour cette etude. A quelles conditions est lie le paiement du
solde?

9. Quand ce contrat a-t-il ete conclu?

10. A-t-on demande 1'avis de 1'Inspection des finances avant la
conclusion de ce contrat? Si tel est le cas, quels sont les termes
de cet avis?

11. Ce contrat a-t-il ete soumis au gouvemement bruxellois ou
s'agit-il d'une initiative personnelle du secretaire d'Etat?
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Antwoord: Als antwoord op zijn schriftelijke vraag heb ik de
eer het geachte raadslid het volgende mee te delen:

Alvorens te antwoorden op de 11 specifieke vragen die u stelt
wens ik het volgende te verduidelijken: a) Ik heb zeifhet initiatief
genomen om deze problematiek in het daglicht te stellen, door
middel van een persmededeling vanuit mijn kabinet, op 8 november
1996. b) Over dit dossier heb ik reeds alle nodige informatie verstrekt
door te antwoorden op de interpellatie vanwege de heer M. Da'if,
raadslid, betreffende de onteigeningen door de GOMB ten voordele
van de n.v. Belle-Vue, besproken op 28 en 29 november 1996,
zitting van de Raad m.b.t. de begroting. Hierbij heb ik duidelijk
aangegeven weike maatregelen ik heb getroffen. c) Rechtzetting:
het betreft geen 6 miljoen, maar wel 3 miljoen BF subsidie, terwiji
Interbrew zeifook 3 miljoen in de schaal legde voor een totaalkost
ten belope van 6 miljoen BF voor het onderzoeksproject.

Antwoord op vragen 1, 2, 5 en 6:

Het betreft inderdaad een contract opgemaakt in het kader van
het beleid inzake wetenschappelijk onderzoek met economische
finaliteit, met een begrotingskrediet op allocatie 11.31.31.05
(Industrieel basisonderzoek).

Jaarlijks worden alle Brusselse bedrijven aangeschreven met een
typebrief waarin vermeld wordt dat ze projecten kunnen indienen
voor industrieel basisonderzoek en prototype-ontwikkeling.

In 1995 spendeerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog
190 miljoen BF aan de financiele ondersteuning van bedrijven voor
hun industrieel basisonderzoek.

Onder basisonderzoek verstaat men de fase waarin een bedrijf
de inspanning levert om aan wetenschappelijk onderzoek te doen,
met als doel een product of een precede te verbeteren. Het spreekt
vanzelfdathiereenrisicoaanverbondenisomdathetnooit 100%
zeker is dat een onderzoek zai leiden tot de verhoopte resultaten,
de valorisatie inbegrepen.

In dit geval kan een Brussels bedrijf aanspraak maken tot de
mogelijkheid van betoelaging door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor een gedeelte van de onderzoekskosten (maximum
50%). Op deze manier participeert het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest aan de risico-houdende inspanning van het bedrijf, om
technologisch te evolueren.

Deze actie heeft de bedoeling, als hefboom te dienen voor
economische ontwikkeling binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Daarom zijn in de opgestelde contracten voorwaarden
gesteld, die onder andere stellen dat de eventuele economische
valorisatie die uit het onderzoek zou kunnen voortkomen, moet
plaatsvinden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en, indien
dit niet het geval blijkt te zijn, de volledige terugbetaling van de
toelage kan gevorderd worden.

Antwoord op de vragen 3, 10 en 11:

1995 was het laatstejaar waarin de experten van het IWONL de
instructie van de dossiers voor het wetenschappelijk onderzoek met
economische finaliteit behartigden. Alle dossiers die ingediend
werden als antwoord op de type-brief werden door het IWONL op
de meest objectieve manier geevalueerd, waarbij de weten-
schappelijke kwaliteit en het belang voor het Brussels Hoofdstedelijk

Reponse: En reponse a sa question ecrite, j'ai 1'honneur de
communiquer a 1'honorable depute les elements de reponse suivants:

Avant de repondre aux 11 questions specifiques que vous posez,
je desire preciser ce qui suit: a) j'ai moi-meme pris 1'initiative de
reveler ces problemes par un communique de presse emanant de
mon cabinet. Ie 8 novembre 1996. b) J'ai deja foumi toutes les
informations necessaires sur ce dossier en repondant a 1'inter-
pellation de Monsieur M. Da'if, depute, a propos des expropriations
par la SDRB au profit de la s.a. Belle-Vue, discutees les 23 et 29
novembre 1996 a la seance du Conseil portant sur Ie budget. J'ai
clairement indique a ce moment quelles etaient les mesures que
j'avais prises, c) Rectification: il ne s'agit pas de 6 millions, mais
bien de 3 millions de BEF de subsides, Interbrew ayant mis aussi
de son cote 3 millions dans la balance pour arriver a un cout total
de 6 millions de BEF destines au projet de recherche.

Reponse aux questions 1,2,5 et 6:

II s'agit en effet d'un contrat etabli dans Ie cadre de la politique
en matiere de recherche scientifique a finalite economique, avec un
credit budgetaire sur 1'allocation 11.31.31.05 (Recherche indus-
trielle de base).

Chaque annee, toutes les entreprises bruxelloises se voient
adresser une lettre-type leur signalant qu'elles peuvent introduire
des projets pour la recherche industrielle de base et Ie developpement
de prototypes.

En 1995, la Region de Bruxelles-Capitale a encore consacre
190 millions de FB au soutien financier d'entreprises pour leur
recherche industrielle de base.

Par recherche de base on entend la phase dans laquelle une
entreprise foumit 1'effort de faire de la recherche scientifique, dans
Ie but d'ameliorer un produit ou un precede. II va de soi que cela
comporte un risque car il n'estjamais certain a 100 % qu'une re-
cherche menera aux resultats escomptes, y compris la valorisation.

Dans ce cas, une entreprise bruxelloise peut recourir a la
possibility de subvention par la Region de Bruxelles-Capitale d'une
partie des frais de recherche (maximum 50 %). De cette maniere,
La Region de Bruxelles-Capitale participe aux efforts a risque de
1'entreprise pour evoluer technologiquement.

Cette action a pour objectifde servir de levier pour Ie developpe-
ment economique au sein de la Region de Bruxelles-Capitale. C'est
la raison pour laquelle des conditions sont posees dans les contrats
etablis, stipulant que la valorisation economique de la recherche
doit avoir lieu au sein de la Region de Bruxelles-Capitale et, si cela
ne s'avere pas etre Ie cas, Ie remboursement complet des subven-
tions peut etre exige.

Reponse aux questions 3, 10 et 11:

1995 fut la demiere annee au cours de laquelle les experts de
1'IRSIA ont defendu 1'instruction des dossiers pour la recherche
scientifique a finalite economique. Tous les dossiers qui ont ete
introduits en reponse a la lettre-type ont ete evalues par 1'IRSIA de
la facon la plus objective, les criteres principaux etant la qualite
scientifique et 1'interetpour la Region de Bruxelles-Capitale. Une
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Gewest de hoofdcriteria waren. Er werd een selectie gemaakt, op
basis waarvan een financieringsplan werd opgesteld, dat voorgelegd
werd aan de Regering. In dit financieringsplan was ook het Belle-
Vue project met een positieve evaluatie nominatief opgenomen.
Het betreft dus geen persoonlijk initiatief van de staatssecretaris.
Het advies van de Inspectie van financien was voor het globale
pakket positief.

Antwoord op de vragen 4 en 9

De brouwerij Belle-Vue, eigendom van Interbrew, heeft een
toelage verkregen van 3 miljoen BF voor een onderzoek startende
op 1 juli 1995 met een totaalkost van 6 miljoen BF. (dus: 50/50
BHG/Interbrew). Het betreft een onderzoek met als titel: "ver-
betering van de betrouwbaarheid van spontane gisting in Lambic".
Een onderzoek dat gebeurt in het Institut Meurice te Anderlecht,
campus CERIA. Dit is voorwat mijn bevoegdheden betreft de enige
subsidie die aan Belle-Vue voor en na de ovemame door Interbrew
werd toegekend. De begunstigde van steun aan industrieel basis-
onderzoek wordt altijd eigenaar van de verkregen resultaten, en is
zeifs verplicht om de bescherming van de rechten te verzekeren.
Achterafmag hij de resultaten publiceren, met verplichte vermelding
dat het onderzoek financieel werd gesteund door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Antwoord op de vragen 7 en 8

Het betreft een programma van 2 jaar, startend op 1 juli 1995 en
eindigend op 30 juni 1997. Per semester wordt een kwart van de
subsidie uitbetaald op voorwaarde dat de nodige financiele
bewijsstukken en wetenschappelijke rapporten correct zijn inge-
diend. In afwachting op de resultaten van hetjuridisch onderzoek
dat ik heb opgedragen met betrekking tot dit dossier, zijn de verdere
uitbetalingen geblokkeerd. Voordat het reeds betaalde gedeelte kan
gerecupereerd worden, moet eerst aangetoond worden dat 1° dit
onderzoek wel tot enige valorisatie heeft geleid, 2° dat de ont-
wikkelde know-how ook buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
door Interbrew gevaloriseerd wordt.

selection a ete faite, sur base de laquelle un plan de financement a
etc etabli, lequel a ete soumis au Gouvernement. Ce plan de
financement reprenait egalement nominativement Ie projet Belle-
Vue avec une evaluation positive. II ne s'agit done pas d'une initia-
tive personnelle du secretaire d'Etat. L'avis de 1'Inspection des fi-
nances etait positifpour 1'ensemble.

Reponse aux questions 4 et 9

La brasserie Belle-Vue, propriete d'lnterbrew, a en effet recu
encore en 1995 des subventions de 3 millions de BEF pour une
recherche dont Ie cout total s'elevait a 6 millions de BEF (done:
50/50 RBC/Interbrew). II s'agit d'une recherche ayant pour litre:
"amelioration de la fiabilite de la fermentation spontanee dans la
Lambic". Une recherche qui se deroule a 1'Institut Meurice a Ander-
lecht, campus CERIA. C'est, en ce qui conceme mes competences,
la seule subvention qui a ete accordee a Belle-Vue avant et apres sa
reprise par Interbrew. Le beneficiaire du soutien a la recherche
industrielle de base entre toujours en possession des resultats
obtenus et est meme tenu d'assurer la protection des droits. Par la
suite, il peut publier ces resultats, mais est oblige de mentionner
que la recherche a ete soutenue financierement par la Region de
Bruxelles-Capitale.

Reponse aux questions 7 et 8

II s'agit d'un programme de 2 ans, commencant le l^juillet
1995 et se terminant le 30juin 1997. Chaque semestre, un quart
des subsides sont verses, a condition que lesjustificatifs financiers
et rapports scientifiques necessaires aient ete correctement presentes,
Dans 1'attente des resultats de 1'enquetejuridique quej'ai demandee
a propos de ce dossier, les autres versements sont bloques. Pour
que la partie deja payee puisse etre recuperee, il faut d'abord prouver
1° que cette enquete a bel et bien mene a une valorisation, 2° que
les connaissances developpees egalement en dehors de la Region
de Bruxelles-Capitale sont valorisees par Interbrew.

Vraag nr. 52 van mevrouw Brigitte Grouwels d.d. 21 januari
1997 (N.):

Vertegenwoordlging van vrouwen en mannen in him kabi-
netten.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen
en mannen aan de besluitvorming in het algemeen en de politick in
het bijzonder vooropstelt als een voorwaarde van democratie, is
een belangrijk streefdoel waar dringend en concreet werk moet van
gemaakt worden.

Deze evenwichtige vertegenwoordiging is nodig op alle domei-
nen en dit zowel stroomopwaarts, waar de beleidsbeslissingen
worden uitgedacht, als stroomafwaarts, waar de beleidsbepalingen
worden uitgevoerd.

Het is interessant vast te stellen dat de Federate Regering er
zich in haar programma uitdrukkelijk toe verbonden heeft resoluut
verder te werken om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen
en mannen in de verschillende maatschappelijke domeinen en in
het politick leven in het bijzonder te bevorderen.

Question n° 52 de Mme Brigitte Grouwels du 21 janvier 1997
(N.):

Representation des homines et desfemmes dans les cabinets
ministeriels.

La democratie paritaire, qui postule comme une des conditions
a la democratic une participation egale des femmes et des hommes
au processus decisionnel en general et a la decision politique en
particulier, est un objectif important a la realisation duquel il faut
oeuvrer rapidement et concretement.

Cette representation equilibree est necessaire dans tous les
domaines et ce tant en amont, ou se trouvent les cerveaux des
decisions politiques, qu'en aval, ou ces decisions politiques sont
mises a execution.

II est interessant de constater que le Gouvernement federal s'est
expressement engage dans son programme a travailler resolument
pourpromouvoir une presence equilibree des femmes et des hommes
au sein des differents domaines de la societe et plus particulierement
dans la vie politique.
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Tijdens de vierde UNO-Wereldvrouwenconferentie (Bejing -
September 1995) werd uitdrukkelijk bevestigd dat de gelijke
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het besluitvor-
mingsproces tegelijk een voorwaarde en een garantie is voor een
goede working van de democratie.

De Platformtekst voor Actie van de vierde UNO-Wereld-
vrouwenconferentie somt een aantal maatregelen op die door de
regeringen dienen te worden genomen teneinde de gelijke vertegen-
woordiging van vrouwen en mannen in het besluitvormingsproces
te realiseren.

Het kan aanzien worden als een beginsel van goed bestuur dat
de beleidsverantwoordelijken, ook op het niveau van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, deze maatregelen zeif toepassen en aldus
het voorbeeld tonen.

In het licht hiervan had ik graag vemomen:

1. Wat is de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabi-
netsmedewerkers, in globo en per niveau, binnen uw eigen
kabinet?

2. Waren er tijdens het voorbije jaar vacante plaatsen of nieuwe
aanwervingen binnen uw kabinet? Zo ja, werden hiervoor
vrouwen of mannen aangeworven ofgecontracteerd?

3. Wat is uw beleidsvisie over een evenwichtige aanwezigheid van
vrouwen en mannen in ministeriele kabinetten?

Anmoord:

1. a. Verhouding vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers
in globo

Totaal: 21
Vrouw: 7
Man: 14

b. Verhouding vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers
per niveau:

Kabinetschef (M)/15-l /
Adviseur Energie (M) /11-3 /
Adviseur Wetenschappelijk Onderzoek (M) / Al 13 /
Adviseur Ambtenarenzaken (M) / C212 /
Attache Pers(M)/11-3 /
Attache (Prive Secretaresse) (V) / 11-3 /
Kabinetssecretaris (M) / 28-1 /
Medewerker pers (M) / 28-1 /
Secretaresse Kabinetschef (V) / 21-2 /
Secretaresse (V)/21-2 /
Medewerker Vlaamse Raad (M) / 28-1 /
Medewerker Ambtenarenzaken (M) / Cl 12 /
Medewerker Wetenschappelijk Onderzoek (V) / 25-2 /
Medewerker Wetenschappelijk Onderzoek (V) / 28 -1 /
Medewerker Energie (M) / 24-1 /
Medewerker Energie (M) / 25-2 /
Chauffeur Kabinetschef (M) / 20 /
Telefoniste - Onthaal (V) / 32-1 /
Telefoniste - Onthaal (V) / 32-1 /
Bode - Kamerbewaarder (M) / 35-3 /
Chauffeur Staatssecretaris (M) /
bureaubode niv.4/bar. 1-22 /

Au cours de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes
organisee par les Nations unies (Pekin - septembre 1995), il a ete
expressement confirme que la representation egale des femmes et
des hommes dans Ie processus decisionnel est a la fois une condi-
tion et une garantie du bon fonctionnement de la democratie.

Le texte du Programme d'action de la quatrieme Conference
mondiale sur les femmes enumere un certain nombre de mesures
qui doivent etre prises par les gouvemements dans le but d'aboutir
a une representation egale des femmes et des hommes dans le proc-
essus decisionnel.

II me parait de bonne gestion que les responsables politiques -
y compris au niveau de la Region de Bruxelles-Capitale — appliquent
eux-memes ces mesures, et qu'ils montrent ainsi 1'exemple.

A la lumiere de ces elements, j'aimerais savoir:

1. Quelle est la proportion entre hommes et femmes des colla-
borateurs de votre cabinet, globalement et a chaque niveau?

2. L'annee demiere, y a-t-il eu des places vacantes dans votre cabi-
net; avez-vous precede a de nouveaux recrutements? Si oui, avez-
vous recrute ou engage sous contrat des hommes ou des femmes?

3. Quelle est votre vision politique quant a une presence equilibree
de femmes et d'hommes au sein des cabinets ministeriels?

Reponse:

1. a. Equilibre entre collaborateurs masculins et feminins:

Total: 21
Feminin: 7
Masculin: 14

b. Equilibre entre collaborateurs masculin et feminin par niveau:

Le Directeur de Cabinet (M) /15-1 /
Conseiller Energie (M) /11 -3 /
Conseiller Recherche Scientifique (M) / Al 13 /
Conseiller Fonction Publique (M) / C212 /
Attache Presse (M) /11-3 /
Attache (Secretaire privee) (F) / 11-3 /
Secretaire de Cabinet (M) / 28-1 /
Collaborateur Presse(M) / 28-1 /
Secretaire du Directeur de Cabinet (F) / 21-2 /
Secretaire (F)/21-2 /
Collaborateur Conseil flamand (M) / 28-1 /
Collaborateur Fonction Publique (M) / Cl 12 /
Collaborateur Recherche scientifique (F) / 25-2 /
Collaborateur Recherche scientifique (F) / 28 -1 /
Collaborateur Energie (M) / 24-1 /
Collaborateur Energie (M) / 25-2 /
Chauffeur du Directeur de Cabinet (M) / 20 /
Telephoniste - Accueil (F) / 32-1 /
Telephoniste - Accueil (F) / 32-1 /
Huissier (M) / 35-3 /
Chauffeur du Secretaire d'Etat (M) /
aide de bureau niv.4/bar. 1-22 /
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2. In de loop van hetjaar 1996 werd een 2de medewerker Weten-
schappelijk Onderzoek aangeworven. Deze medewerker is van
het vrouwelijk geslacht.

3. De medewerkers werden aangeworven in functie van de speci-
fieke bekwaamheden. In de mate van het mogelijke zai in de
toekomst bij eventuele vervangingen getracht worden een beter
evenwicht te bereiken.

2. En 1996 un 2e collaborateur Recherche Scientifique a ete engage.
Ce collaborateur est du sexe feminin.

3. Les collaborateurs ont ete engages en fonction de leurs capacites
specifiques en la matiere. Si des remplacements devaient s'effec-
tuer dans Ie futur, j 'essaierai d'atteindre un meilleur equilibre.

Vraag nr. 100 van de beer Stephane de Lobkowicz d.d. 21 januari
1997 (Fr.):

Lijst van de publicaties van het kabinet.

Graag had ik de lijst verkregen van de door uw kabinet in 1995
uitgegeven publicaties en, indien mogelijk, van die weike in 1996
zijn uitgegeven.

Voor elk ervan had ik graag de volgende inlichtingen verkregen:

— de opiage;

— de totale kostprijs en het/de begrotingsartikel(en) waarin die is
ingeschreven;

— in voorkomend geval, de verkoopprijs "aan derden".

Weike publicaties zijn nog steeds beschikbaar en weike niet
meer?

Waar en hoe kunnen de nog beschikbare publicaties worden
besteld?

Antwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid mee te
delen:

Wetenschappelijk onderzoek met niet-economische finaliteit:

1995 - Basisallocatie 24.10.12.07;
Brochure "Multicultureel Brussel"
Bedrag: 256.242 BF.

1996 - Basisallocatie 24.10.12.07:
Herdruk brochure "Multicultureel Brussel"
Bedrag: 619.167 BF.

Betreffende het Wetenschappelijk onderzoek met economische
finaliteit werden geen publicaties uitgegeven.

Voor wat mijn bevoegdheid "energie" betreft, is het antwoord
als bijiage gevoegd.

Question n0100 de M. Stephane de Lobkowicz du 21 janvier
1997 (Fr.):

Inventaire des publications du cabinet.

Je souhaiterais obtenir la liste des publications editees par votre
cabinet en 1995 et dans la mesure du possible, de ce qui a deja ete
public en 1996.

J'aimerais connaitre pour chaque titre:

- Ie tirage;

- Ie cout global et le(s) poste(s) du budget ou celui-ci a ete inscrit,

— Ie cas echeant. Ie prix de vente "a des tiers".

Quelles sont les publications qui sont toujours disponibles et
celles qui sont epuisees?

Quelles sont 1'adresse et les modalites de commande pour les
publications encore disponibles?

Reponse: J'ai 1'honneur de donner a 1'honorable membre les
elements de reponse suivants:

La recherche scientifique non-economique:

1995 - Allocation de base 24.10.12.07:
Brochure "Bruxelles Multiculturel"
Montant: 256.242 FB.

1996 - Allocation de base 24.10.12.07:
Reimpression brochure "Bruxelles Multiculturel"
Montant: 619.167 FB.

Concemant la recherche scientifique economique, aucune publi-
cation etait publiee.

En ce qui conceme ma competence "energie", ma reponse est
ajoutee en annexe.

Bijiage - Annexe

Energie - Sensibiliserings- en informatiecampagnes / Energie - Campagnes de sensibilisation et d'information

dienstjaar
annee de service

1995

artikel
article

14.12.04

11.12.01

11.12.01

omschrijving - opiage
libelle - tirage

energieatlas - 2.000 exemplaren
atlas energetique - 2.000 examplaires
brochure voor de residentiele sector -1.500 exemplaren
brochure pour Ie secteur logement -1.500 exemplaires
brochure voor de tertiaire sector -1.500 exemplaren
brochure pour Ie secteur tertiaire -1.500 exemplaires

bedrag
montant

447.337

459.800

447.700
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1996 11.12.01 energieatlas - 2.000 exemplaren
atlas energetique - 2.000 exemplaires

11.12.01 brochure voor de tertiaire sector - 2.250 exemplaren
brochure pour Ie secteur tertiaire - 2.250 exemplaires

330.330

67.875

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 118 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 30 januari
1997 (N.):

De v.z.w. Fesocolab.

Graag had ik in alle detail vemomen weike opdrachten de v.z.w.
Fescolab vervult in het kader van de bevoegdheden van het Gewest,
weike subsidies zij daartoe krijgt en op weike begrotingsposten
deze zijn ingeschreven?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag verzoek ik het raadslid
het volgende antwoord hieronder te vinden.

De v.z.w. Fesocolab is belast met de uitvoering van een nieuw
systeem dat de toegang tot de door het Brussels Gewest gesubsi-
dieerde huisvesting mogelijk maakt naar aanleiding van de beslissing
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van ISjuli 1996.

Met de cooperatieve huisvesting kunnen particulieren, afkomstig
van de sociale huisvesting, zich in een cooperatieve vennootschap
groeperen en woningen bouwen dank zij een tegemoetkoming van
het Gewest in de vorm van terugvorderbare voorschotten die 10 %
van de bouwkost dekken. Deze particulieren kunnen bijgevolg
sociale woningen verlaten ten gunste van personen die er een grotere
behoefte aan hebben.

Deze projekten, die het ontstaan van nieuwe kwaliteitsbuurten
toelaten, worden opgericht op onbebouwde terreinen behorende
tot openbare vastgoedmaatschappijen of overheden en die ter
beschikking worden gesteld via een erfpacht en mits de betaling
van een canon. De openbare vastgoedmaatschappijen, kunnen
bijgevolg de opbrengst van deze operatie in de oprichting of in de
renovatie van sociale woningen investeren.

De aan de Fescolab toevertrouwde opdracht beoogt de oprichting
en het beheer van de cooperatieve vennootschappen die krachtens
dit nieuwe systeem in het leven worden geroepen, alsook de bijstand
van een jurist en van architecten.

De met deze opdracht verbonden budgettaire kredieten worden
ingeschreven op afdeling 15, programma 4, activiteit I, basisallo-
caties 33.01(75) en 82.02 (13) - niet gesplitste kredieten- van de
algemene uitgavenbegroting voor de begrotingsjaren 1996 en 1997.

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n° 118 de M. Dominiek Lootens-Stael du 30 janvier
1997 (N.):

A.s.b.l. Fesocolab.

Je souhaiterais etre informe dans Ie detail des missions que
1'a.s.b.l. Fescolab remplit dans Ie cadre des competences de la
Region. Quels subsides recoit-elle a cet effet? A quels postes du
budget sont-ils inscrits?

Reponse: En reponse a sa question, je prie Ie membre de trouver
ci-apres la reponse a sa question.

L'a.s.b.l. Fesocolab a pour mission, depuis la signature d'une
convention du 8 octobre 1996, consecutive a la decision du
Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale du 18 juillet
1996, de mettre en oeuvre un nouveau systeme d'acces au logement
subsidie par la Region bruxelloise.

Le logement cooperatif permet a des particuliers issus du
logement social de se grouper en cooperative et de construire des
logements grace a une intervention de la Region sous forme
d'avances recuperables couvrant 10 % du cout des constructions.
Ces particuliers liberent ainsi des logements sociaux au profit de
personnes qui en ont plus besom.

Ces projets, qui permettent la naissance de nouveaux quartiers
de qualite, sont construits sur des terrains inutilises appartenant a
des SISP ou a des pouvoirs publics et mis a disposition par bail
emphyteotique moyennant payement d'un canon. Les SISP
reinvestissent le revenu de 1'operation dans la creation ou la
renovation de logements sociaux.

La mission confiee a la Fesocolab couvre la mise en ceuvre et la
gestion des cooperatives creees dans le cadre de ce nouveau systeme
et notamment, 1'assistance d'unjuriste et d'architectes.

Les credits budgetaires relatifs a cette mission sont inscrits a la
division 15, programme 4, activite 1, allocations de base 33.01 (75)
et 82.02 (13) — end — du budget general des depenses relatifaux
annees budgetaires 1996 et 1997.
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Vraag nr. 119 van mevrouw Brigitte Grouwels d.d. 21 januari
1997 (N.):

Vertegenwoordiging van vrouwen en maimen in him kabi-
netten.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen
en mannen aan de besluitvorming in het algemeen en de politick in
het bijzonder vooropstelt als een voorwaarde van democratie, is
een belangrijk streefdoel waar dringend en concreet werk moet van
gemaakt worden.

Deze evenwichtige vertegenwoordiging is nodig op alle domei-
nen en dit zowel stroomopwaarts, waar de beleidsbeslissingen
worden uitgedacht, als stroomafwaarts, waar de beleidsbepalingen
worden uitgevoerd.

Het is interessant vast te stellen dat de Federale Regering er
zich in haar programma uitdrukkelijk toe verbonden heeft resoluut
verder te werken om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen
en mannen in de verschillende maatschappelijke domeinen en in
het politick leven in het bijzonder te bevorderen.

Tijdens de vierde UNO-Wereldvrouwenconferentie (Bejing -
September 1995) werd uitdrukkelijk bevestigd dat de gelijke
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het besluitvor-
mingsproces tegelijk een voorwaarde en een garantie is voor een
goede werking van de democratie.

De Platformtekst voor Actie van de vierde UNO-Wereld-
vrouwenconferentie somt een aantal maatregelen op die door de
regeringen dienen te worden genomen teneinde de gelijke vertegen-
woordiging van vrouwen en mannen in het besluitvormingsproces
te realiseren.

Het kan aanzien worden als een beginsel van goed bestuur dat
de beleidsverantwoordelijken, ook op het niveau van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, deze maatregelen zeiftoepassen en aldus
het voorbeeld tonen.

In het licht hiervan had ik graag vernomen:

1. Wat is de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabi-
netsmedewerkers, in globo en per niveau, binnen uw eigen
kabinet?

2. Waren er tijdens het voorbije jaar vacante plaatsen of nieuwe
aanwervingen binnen uw kabinet? Zo ja, werden hiervoor
vrouwen of mannen aangeworven ofgecontracteerd?

3. Wat is uw beleidsvisie over een evenwichtige aanwezigheid van
vrouwen en mannen in ministeriele kabinetten?

Antwoord: Ik heb de eer het gerachte raadslid de volgende
inlichtingen mede te delen:

1. Het kabinet is samengesteld uit 21 medewerkers, waarvan 13
vrouwen en 8 mannen.

Onder de medewerkers van niveau I zijn er 2 vrouwen en 3
mannen.

Wat het uitvoeringspersoneel betreft, zijn er 11 vrouwen en 5
mannen.

Question n° 119 de Mme Brigitte Grouwels du 21 janvier 1997
(N.):

Representation des homines et dcsfemmes dans les cabinets
ministeriels.

La democratie paritaire, qui postule comme une des conditions
a la democratic une participation egale des femmes et des hommes
au processus decisionnel en general et a la decision politique en
particulier, est un objectif important a la realisation duquel il faut
oeuvrer rapidement et concretement.

Cette representation equilibree est necessaire dans tous les
domaines et ce tant en amont, ou se trouvent les cerveaux des
decisions politiques, qu'en aval, ou ces decisions politiques sont
mises a execution.

II est interessant de constater que Ie Gouvemement federal s'est
expressement engage dans son programme a travailler resolument
pourpromouvoir une presence equilibree des femmes et des hommes
au sein des differents domaines de la societe et plus particulierement
dans la vie politique.

Au cours de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes
organisee par les Nations unies (Pekin - septembre 1995), il a ete
expressement confirme que la representation egale des femmes et
des hommes dans Ie processus decisionnel est a la fois une condi-
tion et une garantie du bon fonctionnement de la democratic.

Le texte du Programme d'action de la quatrieme Conference
mondiale sur les femmes enumere un certain nombre de mesures
qui doivent etre prises par les gouvemements dans le but d'aboutir
a une representation egale des femmes et des hommes dans le proc-
essus decisionnel.

II me parait de bonne gestion que les responsables politiques —
y compris au niveau de la Region de Bruxelles-Capitale- appliquent
eux-memes ces mesures, et qu'ils montrent ainsi 1'exemple.

A la lumiere de ces elements, j'aimerais savoir:

1. Quelle est la proportion entre hommes et femmes des colla-
borateurs de votre cabinet, globalement et a chaque niveau?

2. L'annee demiere, y a-t-il eu des places vacantes dans votre cabi-
net; avez-vous precede a de nouveaux recrutements? Si oui, avez-
vous recrute ou engage sous central des hommes ou des femmes?

3. Quelle est votre vision politique quant a une presence equilibree
de femmes et d'hommes au sein des cabinets ministeriels?

Reponse: J'ai 1'honneur de transmettre a 1'honorable membre
les informations suivantes:

1. Le cabinet est compose de 21 membres dont 13 femmes et
8 hommes.

Parmi les niveaux 1,2 sont des femmes et 3 des hommes.

En ce qui conceme le personnel d'execution, il y a 11 femmes et
5 hommes.
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2. Daar de personeelsformatie van het kabinet voltallig is, vond
geen enkele aanwerving plaats tijdens het voorbijejaar.

3. Ofschoon ik overtuigd ben van de inbreng van de vrouwen op
alle mogelijke niveaus, wat ik zowel in mijn huidige als in mijn
vorige kabinet toegepast heb, heb ik meer aandacht voor de
bevoegdheid dan voor het geslacht van de aan te werven persoon.

2. Le cadre du cabinet etant complet, il n'y a pas eu de nouveaux
recrutements au cours de 1'annee ecoulee.

3. Si je suis convaincu de 1'apport indispensable des femmes, a
tous les niveaux de responsabilite, ce quej'ai applique dans la
composition de mon cabinet actuel ainsi que dans mon cabinet
precedent, je suis surtout attentifa choisir la competence plutot
que le sexe de la personne a recruter.
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ZAAKREGISTER - SOMMAIRE PAR OBJET

Datum Vraagnr. Voorwerp Bladzijde
- - Auteur — —

Date Question n° Objet Page

* Vraag zonder antwoord * Question sans reponse
0 Vraag met voorlopig antwoord ° Question avec reponse provisoire
** Vraag met antwoord ** Question avec reponse

Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Moniimenten 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. 1897
Missions d'etudes.

19. 7.1995 5 Stephane de Lobkowicz * Organogram van deafdelinginfbrmatica in deverschillende gemeenten. 1897
Organigramme du personnel charge du departement de 1'mformatique

dans les differentes communes.

26. 9.1995 20 Marc Cools * Aanvragen van gemeenten bij het comite van aankoop. 1897
Demandes des communes aupres du comite d'acquisition.

5.10.1995 24 Walter Vandenbossche * Evolutie van de overboekingen ten aanzien van de totale ontvangsten
in de 19 gemeenten. 1898

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. 1898
Cadre linguistique dans les administrations communales.

11.12.1995 64 Dominiek Lootens-Stael 0 De DAC-betrekkingen. 1928
TCT.

29.12.1995 79 Walter Vandenbossche * De controle over de schuldontwikkeling bij de lokale besturen. 1898
Controle de 1'endettement des pouvoirs locaux.

12. 1.1996 88 Stephane de Lobkowicz * Samenwerkingsakkoorden gesloten door het Brussels Hoofdstedelijk 1898
Gewest.

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. 1898
Informatisation des communes - Situation du personnel.

12.2.1996 115 Marc Cools * Voortzetting subsidies IBF. 1898
Problematique de la reconduction du FBIE.

19.2.1996 122 Stephane de Lobkowicz * Vertegenwoordigers van de gemeenten in de algemene vergaderingen 1899
van de ziekenhuisverenigingen.

Representants des communes dans les assemblies generales des asso-
ciations hospitalieres.

5.3.1996 132 Stephane de Lobkowicz ° Gebruik van de titel «kabinetschef» en bijzondere bezoldiging ervoor
in de gemeenten. 1928

Usage des litres de «chef de cabinet» et remuneration speciale y affe-
rente, dans les communes.

5.3.1996 134 Denis Grimberghs * Subsidies voor de trottoirs. 1899
Subsides trottoirs.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

20. 3.1996 148 Denis Grimberghs

27. 3.1996 149 Denis Grimberghs

30.4.1996 171 Denis Grimberghs

205.1996 178 Dominiek Lootens-Stael

12. 6.1996 185 Bernard Clerfayt

12. 6.1996 186 Bernard Clerfayt

12. 6.1996 188 Bernard Clerfayt

12. 6.1996 189 Bernard Clerfayt

12. 6.1996 190 Bernard Clerfayt

12. 6,1996 191 Bernard Clerfayt

12. 6.1996 192 Bernard Clerfayt

12. 6.1996 193 Bernard Clerfayt

12. 6.1996 194 Bernard Clerfayt

12. 6.1996 195 Bernard Clerfayt

12.6.1996 196 Bernard Clerfayt

12. 6.1996 197 Bernard Clerfayt

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

0 Evolutie van het personeel dat tewerkgesteld is in het kader van de
programma's voor de bestrijding van de werkloosheid. 1928

Evolution du personnel occupe dans Ie cadre des programmes de
resorption du chomage.

* Toepassing van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Regering
en de Brusselse Hoofdstedelijke Regermg. 1899

Application de 1'accord de cooperation liant Ie gouvemement federal
et Ie gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale.

* Belasting op de computers. 1899
Taxation des ordinateurs.

* Contracten gesloten met de firma Strat & Corn. 1899
Contrats conclus avec la firme Strat & Corn.

* Gesubsidieerde gemeentelijke sportinfrastructuur. 1899
Infrastructures sportives communales subsidises.

* Gesubsidieerde werken (Stadswandelingen): ingediende dossiers. 1900
Travaux subsidies (Chemins de la Ville): dossiers introduits.

* Gesubsidieerde werken (investeringen voor de veiligheid): ingediende
dossiers. 1900

Travaux subsidies (investissements pour la securite): dossiers introduits.

* Gesubsidieerde werken (gemeentewegen): ingediende dossiers. 1900
Travaux subsidies (voiries communales): dossiers introduits.

* Gesubsidieerde werken (openbare verlichting): ingediende dossiers. 1900
Travaux subsidies (eclairage public): dossiers introduits.

* Gesubsidieerde werken (verlegging van leidingen): ingediende dossiers. 1900
Travaux subsidies (deplacement de canalisations): dossiers introduits.

* Gesubsidieerde werken (aankoop van openbare groene ruimten): inge-
diende dossiers. 1900

Travaux subsidies (acquisition d'espaces verts publics): dossiers intro-
duits.

* Gesubsidieerde werken (aanleg van openbare groene ruimten): inge-
diende dossiers. 1901

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

* Gesubsidieerde werken (Stadswandelingen): bedragen. 1901
Travaux subsidies (chemins de la ville): montants

* Gesubsidieerde werken (veiligheidscontracten): bedragen. 1901
Travaux subsidies (contrats de securite): montants.

* Gesubsidieerde werken (investeringen voor de veiligheid): bedragen. 1901
Travaux subsidies (investissements pour la securite): montants.

* Gesubsidieerde werken (aanleg van openbare groene ruimten): bedra-
gen. 1901

Travaux subsidies (amenagements d'espaces verts publics): montants.
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Datum Vraagnr. Voorwerp Bladzijde
- - Auteur — -

Date Question n° Objet Page

* Vraag zonder antwoord * Question sans reponse
0 Vraag met voorlopig antwoord ° Question avec reponse provisoire
** Vraag met antwoord ** Question avec reponse
12.6.1996 198 Bernard Clerfayt * Gesubsidieerde werken (aankoop van openbare groene ruimten): bedra-

gen. 1901
Travaux subsidies (acquisition d'espaces verts publics): montants.

24. 6.1996 207 Dominiek Lootens-Stael * Gidsen aangaande Brussel voor bezoekers. 1902
Guides touristiques sur Bruxelles destines aux visiteurs.

24. 6.1996 208 Denis Grimberghs * Toekenning van subsidies. 1902
Octroi de subventions.

2. 7.1996 211 Denis Grimberghs * Overeenkomst van de elektriciteitsintercommunales met Electrabel. 1902
Convention des intercommunales d'electricite avec Electrabel.

2. 7.1996 213 Stephane de Lobkowicz * Beroepen ingesteld tegen handelingen van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. 1902

Recours introduits contre des actes du gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale.

18. 7.1996 214 Michiel Vandenbussche * Pararegionalen - Samenstelling van de bestuursorganen. 1902
Pararegionaux — Composition des organes de gestion.

5.7.1996 220 Andre Drouart * Subsidies aan de gemeenten. 1902
Subsides aux communes.

16. 7.1996 226 Stephane de Lobkowicz * Ontwerpen van promotievoorwerpen met daarop de iris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. 1903

Creation d'objets promotionnels portant 1'iris de la Region de Bruxelles-
Capitale.

23. 7.1996 233 Stephane de Lobkowicz * Aanwerving van politiemannen. 1903
Recrutement de policiers.

31. 7.1996 239 Dominiek Lootens-Stael * Tweede, derde en vierde driemaandelijkse taalrapporten. 1903
Deuxieme, troisieme et quatrieme rapports linguistiques trimestriels.

3.9.1996 246 Jean-Pierre Comelissen 0 Verplichting voor de Brusselse gemeenten om de taalrol van hun inwo-
ners mee te delen. 1928

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. 1903

Mobilier urbain et panneaux 20 m2 places Ie long des voiries regionales
et Ie long des lignes exploitees par la STIB.

30. 8.1996 250 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Vlaanderen. 1903
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Flandre.

30. 8.1996 251 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Waals Gewest. 1903
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Region wallonne.

30. 8.1996 252 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Franse Gemeenschap. 1904
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Communaute franyaise.

30.8.1996 253 Roeland Van Walleghem * Samenwerkingsakkoorden. 1904
Accords de cooperation.
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Datum Vraagnr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

24. 9.1996 268 Mostafa Ouezekhti

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* Afgifte van arbeidskaarten.
Octroi de permis de travail.

1904

24.9.1996 271 Alain Adriaens

10.10.1996 273 Denis Grimberghs

** Deelneming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Europese
vrijwilligersdienst.

Participation de la Region bruxelloise au service volontaire europeen.

** Overeenkomst IBF.
Convention FBI.

1935

1937

21.10.1996 288 Denis Grimberghs

18.10.1996 289 Denis Grimberghs

4.11.1996 293 Andre Drouart

28.10.1996 294 Mostafa Ouezekhti

30.10.1996 295 Brigitte Grouwels

4.11.1996 296 Brigitte Grouwels

4.11.1996 300 Dominiek Lootens-Stael

14.11.1996 305 Brigitte Grouwels

4.12.1996 307 Brigitte Grouwels

21.11.1996 310 Denis Grimberghs

4.12.1996 311 Denis Grimberghs

21.11.1996 312 Stephane de Lobkowicz

** IBFW-overeenkomst. 1937
Convention FBI.

* Toepassing van de omzendbriefvan 30 September 1988 betreffende de
toelagen voor de aanleg van wegen voor voetgangersverkeer. 1904

Application de la circulaire du 30 septembre 1988 concernant les
subsides pour 1'amenagement des voies de circulation pietonne.

* Bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een
afschrift van een bestuursdocument. 1904

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

* Basisallocatie 14.11.12.01 (Lokale besturen). 1904
Allocation de base 14.11.12.01 (Pouvoirs locaux).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4). 1905
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 4).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 1905
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

* Politieke propaganda in het Belgisch Centrum voor het Stripverhaal. 1905
Propagande politique au Centre beige de la bande dessinee.

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15). 1905
Odonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15).

0 Opdrachten van lokaal belang. 1929
Missions d'interet local.

* Toepassing van de samenwerkingsakkoorden tussen de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering en de federale regering. 1905

Application des accords de cooperation signes entre Ie gouvemement
de la Region de Bruxelles-Capitale et Ie gouvemement federal.

* Uitvoering van het protocolakkoord van 9 mei 1989 voor de werken die
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten
worden uitgevoerd voor de Europese instellingen. 1905

Mise en o;uvre du protocole d'accord du 9 mai 1989 relatifaux travaux
a realiser en faveur des institutions europeennes sur Ie territoire de
la Region de Bruxelles-Capitale.

0 Verzekeringsmaatschappij die de risico's dekt voor de diensten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1929

Compagnies d'assurances couvrant les risques rencontres par les services
de la Region de Bruxelles-Capitale.
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Date Question n° Objet Page

* Vraag zonder antwoord * Question sans reponse
0 Vraag met voorlopig antwoord ° Question avec reponse provisoire
** Vraag met antwoord ** Question avec reponse

21.11.1996 313 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 1906
Odonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

21.11.1996 314 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6). 1906
Odonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

13.12.1996 315 Brigitte Grouwels ° Gemeentelijke v.z.w.'s. 1929
A.s.b.l. communales.

26.11.1996 316 Walter Vandenbossche 0 Toezicht van de voogdij-overheid - RWD Molenbeek. 1930
Controle de 1'autorite de tutelle - RWD Molenbeek.

26.11.1996 318 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 7). 1906
Odonnance relative a la publicite de 1'administration (article 7).

28.11.1996 319 Dominiek Lootens-Stael ** Bestrijding van het zwartwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1938
Lutte centre Ie travail au noir dans la Region de Bruxelles-Capitale.

4.12.1996 320 Dominiek Lootens-Stael * Advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aangaande de prak-
tische Gids van Sint-Pieters-Woluwe. 1906

Avis de la Commission permanente de controle linguistique sur Ie Guide
pratique de Woluwe-Saint-Pierre.

13.12.1996 321 Evelyne Huytebroeck ** De DAC-betrekkingen in het Gandhicentrum. 1940
Postes TCT du Centre Gandhi.

5.12.1996 323 Francois Roelants * Elkaar overlappende belastingen. 1906
du Vivier Taxes concurrentes.

5.12.1996 324 Andre Drouart ° Intercommunales - aantal tewerkgestelde personen. 1930
Intercommunales — emplois.

13.12.1996 325 Dominiek Lootens-Stael ** Studie over de clandestiene arbeid. 1943
Etude sur Ie travail clandestin.

13.12.1996 326 Dominiek Lootens-Stael * Advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. 1906
Avis de la Commission permanente de controle linguistique.

13.12.1996 327 Stephane de Lobkowicz ** Reportages en informatieclips voor televisie. 1944
Realisation de reportages et de clips d'infbrmation televises.

13.12.1996 328 Stephane de Lobkowicz ** Bedrag van de door de gas-en elektriciteitsmaatschappijen aan de
gemeenten gestorte dividenden. 1944

Montant des dividendes verses aux communes par les societes de gaz
et d'electicite.

13.12.1996 330 Dominiek Lootens-Stael ** Onrust in de zogenaamde Matongewijk ten gevolge van een gebrek aan
publieke hygiene en illegale tewerkstelling. 1945

Troubles survenus dans Ie quartier connu sous Ie nom de «Matonge»
suite a un manque d'hygiene publique et a la mise au travail d'illegaux.

13.12.1996 331 Stephane de Lobkowicz ** De mededelingen die na afloop van de wekelijkse vergaderingen van
de Regering aan de Raadsleden worden bezorgd. 1948

Communiques diffuses aupres des conseillers regionaux a 1'issue des
reunions hebdomadaires de 1'Executif.
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* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

10. 1.1997 332 Paulgaland

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

** 250.000 frank voor de «24 uren van Francorchamps» in 1996 in het
kader van de bevordering van het nationaal en intemationaal imago
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1948

Montant de 250.000 frs dont ont beneficie «les 24 h de Francorchamps»
en 1996 dans Ie cadre de la promotion de 1'image nationale et inter-
nationale de la Region de Bruxelles-Capitale.

20. 1.1997 338 GuyVanhengel ** Leden van het kabinet.
Membres du cabinet.

1949

20. 1.1997 339 GuyVanhengel * Klassering van de hoofdtribune van het stadium van Crossing Schaar-
beek in het Josaphatpark. 1907

Classement de la tribune principale du stade du Crossing de Schaerbeek.

20. 1.1997 340 Bernard Clerfayt ° De provinciale verordeningen die nog van kracht zijn. 1930
Reglements provinciaux encore en vigueur.

Minister belast met Economic, Financien, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen
Ministre de 1'Economie, des Finances, du Budget, de 1'Energie et des Relations exterieures

24.4.1996 59 Stephane de Lobkowicz 0 Wereldtentoonstelling in Sevilla - Vervoeren en opslaan van de docu-
mentatie. 1931

Exposition universelle de Seville - Transport et entreposage de docu-
mentation pour 1'exposition.

30.8.1996 87 Roeland Van Walleghem * Samenwerkingsakkoorden. 1907
Accords de cooperation.

30. 8.1996 90 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Vlaanderen. 1907
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Flandre.

30. 8.1996 91 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Waals Gewest. 1907
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Region wallonne.

30. 8.1996 92 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Franse Gemeenschap. 1907
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Communaute francaise.

10.10.1996 103 LeoGoovaerts ** Successierechten. 1951
Droits de succession.

10.10.1996 104 Michel Lemaire ** Steun die aan verschillende verenigingen is toegekend voor hun start-
en begeleidingsprogramma voor KMO's. 1952

Aide accordee a diverses associations pour leur programme de demar-
rage et d'accompagnement pour les PME.

4.11.1996 110 Denis Grimberghs * Retrocessie van de promotoren van DAC-projecten. 1908
Retrocession des promoteurs de projets TCT.

8.11.1996 111 Brigitte Grouwels 0 .Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 1931
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

13.11.1996 115 LeoGoovaerts ** Uitstaande leningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1960
Emprunts en cours de la Region de Bruxelles-Capitale.
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* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

13.11.1996 116 Philippe Debry

14.11.1996 117 Brigitte Grouwels

21.11.1996 120 Brigitte Grouwels

21.11.1996 121 Brigitte Grouwels

4.12.1996 123 GuyVanhengel

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* De gevolgen van de eventuele verhuizing van de firma Belle-Vue/
Interbrew in Molenbeek. 1908

Consequences de la delocalisation eventuelle de la societe Belle-Vue/
Interbrew de Molenbeek.

0 Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15). 1931
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15).

0 Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 1932
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

0 Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6). 1932
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

** Personeel van de GOMB dat naar ministeriele kabinetten werd gede-
tacheerd. 1961

Personnel de la SDRB detache dans les cabinets ministeriels.

5.12.1996 126 GuyVanhengel

13.12.1996 128 Guy Vanhengel

** Dynamiek nummer 10.
Entreprendre numero 10.

** Brouwerij Belle-Vue.
Brasserie Belle-Vue.

13.12.1996 133 Anne-Sylvie Mouzon

10. 1.1997 135 GuyVanhengel

10. 1.1997 136 Serge de Patoul

21. 1.1997 137 Stephane de Lobkowicz

21. 1.1997 138 Brigitte Grouwels

21. 1.1997 139 Stephane de Lobkowicz

20. 1.1997 140 GuyVanhengel

28. 1.1997 141 Francois
Roelants du Vivier

28. 1.1997 143 Francoise
Carton de Wiart

** Financiering van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel.
Financement de la Chambre de Commerce de Bruxelles.

** Officiele reizen.
Voyages «officiels».

* Allocatie 12.31.01 - afdeling 11.
Allocation 12.31.01 -division 11.

** Inning van de registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Perception des droits d'enregistrement dans la Region de Bruxelles-

Capitale.

** Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in hun kabinetten.
Representation des hommes et des femmes dans les cabinets ministe-

riels.

** Lijst van de publicaties van het kabinet.
Inventaire des publications du cabinet.

** Waarborgfonds.
Fonds de garantie.

** Vertegenwoordiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de
Raad van de Regio's van Europa.

Representation de la Region de Bruxelles a 1'Assemblee des Regions
d'Europe.

** Gevolgen voor ons Gewest van de kandidatuur van Rijsel als olym-
pische stad in 2004.

Implications pour notre Region de la candidature de Lille comme ville
olympique en 2004.
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Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervocr
Ministre de I'Amenagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport

19. 1.1996 60 Evelyne Huytebroeck ** Voortzetting van de onderhandelingen tussen de MIVB en De Lijn. 1971
Pom-suite 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 kabinets-
medewerkers van een voormalig minister van Openbare Werken. 1932

Interets de la Region dans un proces centre 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. 1973

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. 1908

Avis de la Commission permanente de controle linguistique concemant
les cartes MTB.

19. 9.1996 153 Francois ** Het aanbrengen van bewegwijzering op de ring. 1975
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. 1908
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. 1976
Collaboration de la STIB a la fete de la Communaute francaise.

24.9.1996 159 Roeland Van Walleghem ** Eindstationvennelding van bus 30. 1977
Mention du terminus du bus 30.

15.10.1996 171 Stephane de Lobkowicz ** Het overschrijden van de verhoogde berm in de Stallestraat. 1978
Franchissement du site sureleve de la rue de Stalle.

23.10.1996 174 Evelyne Huytebroeck * Het vervangen van de deuren aan de metro-ingangen. 1909
Remplacement des panneaux aux bouches de metro.

30.10.1996 188 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4). 1909
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 4).

4.11.1996 191 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 1909
Ordonnance relative a la publicite de ['administration (article 5).

8.11.1996 194 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 1909
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

14.11.1996 195 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15). 1909
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15).

20.11.1996 199 Denis Grimberghs ** Het plan voor het sluiten van de kleine ring (metro). 1979
Projet de bouclage metro de la petite ceinture.

20.11.1996 200 Denis Grimberghs ** Aankoop van metrovoertuigen. 1981
Acquisition de voitures metro.
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21.11.1996 202 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 1909
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

21.11.1996 203 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6). 1910
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

21.11.1996 204 Francois Roelants * Tram 2000 - meer zitplaatsen. 1910
du Vivier Tram 2000 - extension du nombre de places assises.

21.11.1996 206 Dominiek Lootens-Stael ** Ter beschikking stellen van gratis reclameruimte door de MIVB. 1982
Mise a disposition par la STIB d'espace publicitaire gratuit.

21.11.1996 207 Dominiek Lootens-Stael ** Inspanningen door de MIVB gedaan om tweetalig personeel aan te
werven. 1983

Efforts consentis par la STIB pour engager du personnel bilingue.

26.11.1996 213 Dominiek Lootens-Stael ** Publiciteit gevoerd ter promotie van lijn 26. 1984
Publicite en faveur de la ligne 26.

26.11.1996 214 Jean-Pierre Comelissen * Vervanging van de deuren van de in-en uitgangen van sommige metro-
stations. 1910

Remplacement de panneaux aux sorties et entrees de certaines stations
de metro.

26.11.1996 215 Jean-Pierre Comelissen ** Toegang tot sommige winkels die gelegen zijn binnen de controlezones
in de metrostations. 1985

Acces a certains commerces situes dans les stations de metro au-dela
des zones de controle.

5.12.1996 217 Denis Grimberghs * * Onderzoeken betreffende de verbetering van de exploitatie van lijn 26. 1986
Etudes relatives a 1'amelioration de 1'exploitation de la ligne 26.

13.12.1996 220 MarieNagy **HetslopenofhetherstellenvandeRogiertoren. 1987
Demolition/refection de la tour Rogier.

13.12.1996 221 MarieNagy ** Kantoren in de ruimte Brussel-Europa. 1989
Bureaux dans 1'Espace de Bruxelles-Europe.

13.12.1996 222 MarieNagy ** Een verkeersstudie. 1990
Etude sur la circulation.

13.12.1996 223 MarieNagy ** Bepalingen van het BPA betreffende de directe omgeving van het
Luxemburgstation. 1990

Prescriptions du PPA aux abords de la gare du Luxembourg.

13.12.1996 224 MarieNagy ** Het Martelaarsplein. 1992
Place des Martyrs.

13.12.1996 225 Stephane de Lobkowicz ** Bekeuringen opgesteld door personeelsleden van de MIVB. 1993
Contraventions dressees par des agents de la STIB.

10. 1.1997 226 MarieNagy ** De v.z.w. «Brusselse federatie voor Stedebouw». 1994
A.s.b.l. «Federation bruxelloise de l'Urbanisme».

21. 1.1997 229 Brigitte Grouwels ** Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in hun kabinetten. 1995
Representation des hommes et des femmes dans les cabinets ministe-

riels.
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20. 1.1997 231 GuyVanhengel * Etenen/ofdrinkenoptram,busenmetroendeproton-kaartalsmogelijk
betaalmiddel op het openbaar vervoemet. 1910

Nourriture et/ou boisson dans les trams, les bus et Ie metro — Usage de
la carte Proton comme moyen de paiement sur Ie reseau de transport
public.

Minister belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Ministre de la Fonction publique, du Commerce exterieur, de la Recherche scientifique,
de la Lutte contre 1'Incendie et de 1'Aide medicale urgente

2. 7.1996 72 Stephane de Lobkowicz * Beroepen ingesteld tegen handelingen van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. 1911

Recours introduits contre des actes du gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale.

10. 9.1996 81 Alain Adriaens * De door de werkgevers op te stellen inventaris van het asbest. 1911
Inventaire d'amiante exige des employeurs.

21.11.1996 91 Brigitte Grouwels 0 Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 1932
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

13.12.1996 96 MarieNagy ** Ambtenaren van de Brusselse gewestelijke administratie tegen wier
benoeming beroep is ingesteld bij de Raad van State. 1998

Fonctionnaires de 1'administration regionale bruxelloise dont la nomi-
nation fait 1'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

10. 1.1997 97 Marc Cools ** Deveiligheid op het werkvoorde Brusselse ambtenaren, in het bijzonder
in het CCN-gebouw bij het Noordstation. 1998

Securite au travail des fonctionnaires bruxellois, en particulier dans Ie
batiment CCN a la gare du Nord.

21. 1.1997 99 Brigitte Grouwels ** Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in hun kabinetten. 2000
Representation des hommes et des femmes dans les cabinets ministeriels.

21. 1.1997 100 Stephane de Lobkowicz ** Lijst van de publicaties van het kabinet. 2001
Inventaire des publications du cabinet.

28.1.1997 102 GuyVanhengel ** Publiciteit van de minister. 2002
Publicite du ministre.

31. 1.1997 105 Dominiek Lootens-Stael ** Taalpremies toegekend aan de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke
Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. 2002

Primes linguistiques accordees aux membres du Service d'lncendie
et d'Aide medicate urgente de la Region de Bruxelles-Capitale.

31. 1.1997 106 Leo Goovaerts ** Uitbouw van een buitenlands handelsnetwerk. 2003
Developpement d'un reseau pour Ie commerce exterieur.

13. 2.1997 109 Dominiek Lootens-Stael ** Aanstelling van nieuwe handelsattaches. 2004
Nomination de nouveaux attaches commerciaux.
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Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoiid en Openbare Netheid
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

1. 3.1996 94 Stephane de Lobkowicz * Kredieten van 1995 voorde aankoop van geschenken. 1912
Enveloppe consacree en 1995 a 1'achat de cadeaux.

14.6.1996 132 Jean-Pierre Comelissen * Eigendommen van het Gewest: Elizabethpark. 1912
Proprietes regionales: Pare Elisabeth.

26. 6.1996 137 Evelyne Huytebroeck * De analyses van het Carcoketerrein. 1912
Analyses du site de Carcoke.

18.7.1996 150 LeoGoovaerts * Bewustmakings- en voorlichtingscampagnes gevoerd door leden van
de Regering. 1912

Campagnes de sensibilisation et d'information menees par des membres
du gouvemement.

23. 7.1996 156 Stephane de Lobkowicz * Evolutie van de grondwaterlagen. 1912
Evolution de la nappe phreatique.

13. 8.1996 158 MarieNagy ** De voor het kabinet van de minister gehuurde kantoren. 2005
Bureaux loues par son cabinet.

12. 9.1996 166 Alain Adriaens * Sluikstortingen en stortplaatsen in het zuiden van Brussel. 1912
Depots de dechets clandestins et dechetterie au sud de Bruxelles.

19. 9.1996 169 Fran9ois *''' Aanwezigheid van asbest in de plafonds van het scheikundig laborato-
Roelants du Vivier rium van de Elishoutschool. 2006

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

30. 9.1996 172 Stephane de Lobkowicz * Belasting op het afvalwater - Beroep en betwisting. 1913
Taxe sur 1'epuration des eaux - Recours et contestation.

3.10.1996 173 MarieNagy ** VervuilingvandeZenneinDrogenbosdoorhetbedrijfUCB. 2007
Pollution de la Senne a Drogenbos par la firme UCB.

10.10.1996 177 Roeland Van Walleghem * Advertentie van Net Brussel. 1913
Annonce de Bruxelles-Proprete.

8.11.1996 188 Roeland Van Walleghem ** Voorlichting aan de bevolking over de ozongehaltes. 2007
Information a la population concemant Ie taux d'ozone.

8.11.1996 189 Roeland Van Walleghem ** Crisiscomite ter bestrijding van de luchtverontreiniging. 2007
Comite de crise pour lutter centre la pollution atmospherique.

21.11.1996 193 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 1913
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

22.11.1996 196 Dominiek Lootens-Stael ** Milieuhinder vanwege een restaurant te Evere. 2009
Nuisances environnementales d'un restaurant installe a Evere.

26.11.1996 198 Jean-Pierre Comelissen * Uitbreiding van de selectieve ophalingen. 1913
Extension des collectes selectives.
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26.11.1996 199 Guy Vanhengel ** Oud-Frans Gasthuis. 2010
Ancien Hopital francais.

4.12.1996 201 Guy Vanhengel ** Stadsvemieuwingsprojecten. 2012
Projets de renovation urbaine.

5.12.1996 202 Guy Vanhengel * Dynamiek nummer 10. 1913
Entreprendre numero 10.

13.12.1996 203 Dominiek Lootens-Stael ** Onrust in de zogenaamde Matongewijk ten gevolge van een gebrek aan
publieke hygiene en illegale tewerkstelling. 2015

Troubles survenus dans Ie quartier connu sous Ie nom de «Matonge»
suite a un manque d'hygiene publique et a la mise au travail d'illegaux.

10. 1.1997 204 Caroline Persoons * Brussels Agentschap voor Netheid - dagen van de ophalingen. 1913
Bruxelles-Proprete - jours de ramassage.

10.1.1997 205 Francois ** «LIFE»-fmancieringen voor 1996 -Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2015
Roelants du Vivier Financements 1996 de «LIFE» - Region bruxelloise.

10. 1.1997 206 Guy Vanhengel * Het beleid inzake eco-consumptie. 1914
Politique en matiere d'ecoconsommation.

20. 1.1997 209 Alain Adriaens * Gedeeltelijke overdracht van de verbrandingsoven aan de prive-sector. 1915
Operation de cession partielle de 1'incinerateur au prive.

20. 1.1997 210 Alain Adriaens * Het meten van de verontreiniging in de wegtunnels. 1916
Mesure de la pollution dans les tunnels routiers.

21. 1.1997 211 Brigitte Grouwels ** Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in hun kabinet. 2016
Representation des hommes et des femmes dans les cabinets ministeriels.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre de 1'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

19. 2.1996 46 Stephane de Lobkowicz * Onbetaalde openbare werken. 1916
Travaux publics impayes.

20.3.1996 57 Denis Grimberghs * Werken in de Keizer Karellaan. 1916
Travaux avenue Charles-Quint.

23. 5.1996 63 Denis Grimberghs * De Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1917
Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale.

6.6.1996 65 Denis Grimberghs * Werken in de Troonstraat. 1917
Travaux rue du Trone.

13. 6.1996 66 Andre Drouart * Inrichting van een gewestelijke weg Maria Groeninckx-De Maylaan. 1917
Amenagement d'une voirie regionale boulevard Maria Groeninckx-De

May.
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14. 6.1996 67 Jean-Pierre Comelissen * Erbarmelijke staat van het wegdek in de Luxemburgstraat. 1917
Etat lamentable de la voirie rue du Luxembourg.

14. 6.1996 68 Jean-Pierre Comelissen * Eigendommen van het Gewest: Elizabethpark. 1917
Proprietes regionales: Pare Elisabeth.

26.6,1996 70 Evelyne Huytebroeck * Staat van het terrein aan de Biestebroekkaai. 1917
Etat du terrain au quai de Biestebroeck.

2. 7.1996 72 Stephane de Lobkowicz * Beroepen ingesteld tegen handelingen van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. 1918

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

5.7.1996 74 MarieNagy ** Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in advies-
organen. 2018

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. 1918
Panneaux routiers de bienvenue dans la Region.

18.7.1996 78 Denis Grimberghs * Heraanleg van het Stefanieplein. 1918
Reamenagement de la place Stephanie.

23.7.1996 79 Bernard Clerfayt * Onderhoud van het Vergoteplein. 1918
Entretien du square Vergote.

29.7.1996 81 Alain Adriaens * Resultaten van het fietsbeleid van de regering. 1918
Realisation du gouvemement dans Ie domaine de la politique cycliste.

31. 7.1996 82 Brigitte Grouwels ** Onveilige situaties voor voetgangers en fietsers op gewestwegen in de
Woluwes. 2018

Situations dangereuses pour les pietons et les cyclistes sur les voiries
regionales des deux Woluwes.

10. 9.1996 84 Alain Adriaens * De door de werkgever op te stellen inventaris van het asbest. 1918
Inventaire d'amiante exige des employeurs.

24.9.1996 85 Andre Drouart * Anderlechtse Poort. 1919
Porte d'Anderlecht.

10.10.1996 86 Walter Vandenbossche * Verkeerslichten St. Niklaasinstituut Anderlecht. 1919
Feux de signalisation a hauteur du Sint-Niklaasinstituut a Anderlecht.

10.10.1996 87 Roeland Van Walleghem * Organisatie van een gala-avond. 1919
Organisation d'une soiree de gala.

10.10.1996 88 Denis Grimberghs * Reclameborden op de balustrades van de tunnels. 1919
Placement de panneaux sur les balustrades des tunnels.

10.10.1996 89 Denis Grimberghs * Gebruik van de paardenrenbaan van Bosvoorde. 1919
Utilisation du site de 1'hippodrome de Boitsfort.

10.10.1996 90 Denis Grimberghs * Parkeerplaats onder het Poelaertplein. 1919
Realisation du parking place Poelaert.
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10.10.1996 91 Alain Adriaens

15.10.1996 92 Brigitte Grouwels

18.10.1996 93 Denis Grimberghs

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
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1920

28.10.1996 94 Benoit 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

* Wegmarkeringen ten behoeve van de fietsers op de Rooseveltlaan.
Acces cyclable aux gares de Bruxelles.

** Werken uitgevoerd onder de Kortenbergtunnel.
Travaux effectues sous Ie tunnel Cortenbergh.

* Ovemame van de verpi ichtingen 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.

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-
Chariottesquare en op het kruispunt Gibraumontlaan/Ridder Koning-
laan (Sint-Lambrechts-Woluwe).

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).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 4).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

* Werken aan de De Troozsquare.
Travaux au square De Trooz.

2020

1920

1920

1920

1920

1920

1921

8.11.1996 99 Roeland Van Walleghem *

14.11.1996 100 Brigitte Grouwels

4.12.1996 101 Denis Grimberghs

Afsluiting van de Georges Lombaertsstraat.
Fermeture de la rue Georges Lombaert.

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15).

Toepassing van het samenwerkingsakkoord van 9 maart 1990 tussen de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de federate regering.

Application de 1'accord de cooperation du 9 mars 1990 signe entre Ie
gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale et Ie gouvernement
federal.

1921

1921

1921

21.11.1996 102 Brigitte Grouwels

21.11.1996 103 Brigitte Grouwels

21.11.1996 104 GuyVanhengel

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

* Perspectieven van de Brusselse Regering in verband met het zogenaamde
«Marconigebouw».

Perspectives du gouvemement bruxellois pour Ie batiment de la rue
Marconi.

1921

1921

1922
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Datum Vraagnr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

5.12.1996 105 GuyVanhengel

10. 1.1997 106 Evelyne Huytebroeck

20. 1.1997 107 Jacques Pivin

20. 1.1997 108 Evelyne Huytebroeck

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

1922* Dynamiek nummer 10.
Entreprendre numero 10.

* De aanleg van de Troonstraat.
Amenagement de la rue du Trone.

* De voorwaarschuwingstekens in de tunnels van de kleine ring.
Presignalisation dans les tunnels de la petite ceinture.

* Het Marconigebouw in Vorst.
Immeuble Marconi a Forest.

1922

1922

1923

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 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 1'Incendie et de 1'Aide medicale urgente

16. 4.1996 26 Dominiek Lootens-Stael * Uitgave van boeken en brochures.
Edition de livres et de brochures.

1924

25. 4.1996

30.10.1996

4.11.1996

8.11.1996

14.11.1996

21.11.1996

21.11.1996

22.11.1996

21. 1.1997

28

45

46

47

48

49

50

51

52

Serge de Patoul

Brigitte Grouwels

Brigitte Grouwels

Brigitte Grouwels

Brigitte Grouwels

Brigitte Grouwels

Brigitte Grouwels

Guy Vanhengel

Brigitte Grouwels

* Het door de minister gefinancierd niet-economisch onderzoek.
Recherche scientifique non economique financee par Ie ministre.

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 4).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

** Brouwerij Belle-Vue,
Brasserie Belle-Vue.

** Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in hun kabinet.
Representation des hommes et des femmes dans les cabinets ministeriels.

1924

1924

1924

1925

1925

1925

1925

2021

2023

21. 1.1997 100 Stephane de Lobkowicz ** Lijst van de publicaties van het kabinet.
Inventaire des publications du cabinet.

2025
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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-Voorzitter
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President

16.7.1996 86 Walter Vandenbossche ° Sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 1933
Logements sociaux dans la Region de Bruxelles-Capitale.

24.9.1996 96 Denis Grimberghs * Reglement betreffende de toekenning van bijkomende leningen. 1925
Reglement du Conseil provincial relatif a 1'octroi de prets complemen-

taires.

9.10.1996 98 Philippe Debry * De kostprijs van de sociale woningen die de Molenbeekse Woning-
maatschappij van zins is te kopen. 1925

Prix des logements sociaux que Ie Logement molenbeekois projette
d'acheter.

10.10.1996 100 Philippe Debry * Het voomemen om aan de Leopold II-laan sociale woningen te kopen. 1926
Projet d'achat de logements sociaux au bid Leopold II.

30.10.1996 103 Brigitte Grouwels 0 Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4). 1933
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 4).

4.11.1996 104 Brigitte Grouwels ° Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 1933
Ordonnance relative a la publicite de 1'admmistration (article 5).

4.11.1996 105 Dominiek Lootens-Stael * Wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 1926
Listes d'attente dans les societes de logement social.

8.11.1996 106 Brigitte Grouwels ° Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 1933
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

14.11.1996 109 Brigitte Grouwels ° Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15). 1933
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15).

21.11.1996 110 Brigitte Grouwels ° Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 1934
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

21.11.1996 111 Brigitte Grouwels ° Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6). 1934
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

26.11.1996 113 Dominiek Lootens-Stael * Aanwezigheid van bepaalde bevolkingsgroepen in bepaalde huisves-
tingsmaatschappijen. 1926

Presence de certaines populations dans certaines societes de logements.

26.11.1996 114 Dominiek Lootens-Stael * Overtredingen door de sociale huisvestingsmaatschappijen van de regle-
mentering inzake sociale huisvesting. 1926

Infractions, par les societes immobilieres de service public, au reglement
en matiere de logement social.

26.11.1996 115 Dominiek Lootens-Stael * Inventaris van de sociale woningen. 1926
Inventaire des logements sociaux.

28.11.1996 116 Dominiek Lootens-Stael * TalrijkeonregelmatighedeninhetgebouwencomplexvanSorelogelegen
in de Sint-Jozefstraat te Evere. 1926

Nombreuses irregularites dans les immeubles a appartements de la socie-
te Sorelo situes rue Saint-Joseph a Evere.
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* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

20. 1.1997 117 Marc Cools

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* Het stopzetten van de subsidiering van de seniorentaxi's door het Gewest. 1927
Arret de la subsidiation par la Region des Taxis Seniors.

30. 1.1997 118 Dominiek Lootens-Stael ** De v.z.w. Fesocolab.
A.s.b.l. Fesocolab.

2026

21. 1.1997 119 Brigitte Grouwels ** Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in hun kabinetten. 2027
Representation des homines et des femmes dans les cabinets ministeriels.
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