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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 etc 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 neerlandais

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

Onderzoeksopdrachteit.

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

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

Missions ({'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.):

Organogram 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'informatlque 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 bij het comlte van aankoop.

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

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

Demandes des communes aupres du comlte 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 fotale 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 transfer f s 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 novembre 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 controle 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 1'endettement des pouvoirs locaiix.

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.):

Computeriseren van de gemeenten — toestand van hetperso-
neel.

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

Question n° 93 de M. Stephane de Lobkowicz 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. 122 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19
februari 1996 (Fr.):

Vertegenwoordigers van de gemeenten in de algemene verga-
deringen 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 assemblees generates
des associations hospitalieres.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 7, p. 530.
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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 (Pr.):

Toepassing van hetsainenwerkingsakkoordtussen 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 liant 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-Stael d.d. 20 mei
1996 (N.):

Contracten afgesloten met de finna Strut & Corn.

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

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

Controls conclus avec la finite Strat & Coin.

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 gemeentelijke sportinfrastructuur.

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.

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 (Chemins de la Vule): dossiers introduits.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 975.
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Vraag nr. 188 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

Gesubsidieerde werken (investeringen voor de veiligheid) :
ingedlende 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): dossiers
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 Question n° 189 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1996 (Fr.):
(Fr.):

Gesubsidieerde werken (gemeentewegen) : ingediende dos-
siers.

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

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 leidlngen): 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 etc 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.

Vraag nr. 193 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1996
(Fr.):

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

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

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

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

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

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.):

Travaiix 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.

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

Toekenning van subsidies.

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

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

Octroi de subventions.

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



2054 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 maart 1997 (nr. 18)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 mars 1997 (n° 18)

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

Overeenkomst van de elektriciteitsintercommunales metElec-
trabel.

De vraag word 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 Electrabel.

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 Regering 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 contre 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.):

Para-regionalen — Samenstelling van de bestuursorganen.

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

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

Pararegionaux - Composition des organes de gestion.

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

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

Aanwerving van politiemannen.

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

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

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 stadsvoonieningen en harden van 20 in2 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 etpanneaux 20 m2 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.
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Vraag nr. 250 van de heer Michiel Vandenbussche d.d. 30
augustus 1996 (N.):

Sameiiwerkingsakkoordeit Krussel-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.

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

Sameiiwerkingsakkoordeit 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
francalse.

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

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

Afglfte 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 depermis 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 omzendbriefvan 30 September 1988 betref-
fende de toelagen voor de aanleg van wegen voor voetgangers-
verkcer.

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 'amenagement des voies de circulation pietonne.

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

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 piibliclte 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 hetBelgisch 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 aovembre
1996 (N.):

Propagande politique au Centre beige de la bande dessinee.

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

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

Toepassing van de samenwerkingsakkoorden 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-
verneinent 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
Gewest moeten warden ultgevoerd 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
aux travaux a realiser en faveiir des institutions europeennes
siir 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 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. 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 publicite 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 publicite de ['administration (arti-
cle 7).

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

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. 343 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 7 februari
1997 (N.):

Toeycht van de voogdij-overheid - SC Anderlecht.

Kan de heer minister mij laten weten;

- weike uitgave het stadsbestuur maakt ter organisatie en onder-
steuning van de activiteiten van SC Anderlecht op haar territo-
rium?

- 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?

Question n° 343 de M. Walter Vandenbossche du 7 fevrier 1997
(N.):

Controle du pouvoir de tutelle — SC Anderlecht.

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir:

- Quel montant I'administration communale depense-t-elle pour
1'organisation et Ie soutien des activites du S.C. Anderlecht sur
son territoire?

- Quel revenu I'administration communale retire-t-elle des per-
ceptions fiscales ou autres reglementations communales dues a
la presence de ce club sur son territoire?

- Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir si 1'intervention
des autorites communales en faveur du football professionnel
est reglee par voie de mesures administratives oujuridiques?
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Vraag nr. 344 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 7 februari
1997 (N.):

Toezicht van de voogdij-overheid - Union St. Gilles.

Kan de heer minister mij laten weten:

— weike uitgave het stadsbestuur maakt ter organisatie en onder-
steuning van de activiteiten van Union St. Gilles op haar territo-
rium?

— weike inkomsten het stadsbestuur heeft tengevolge van fiscale
hefringen 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?

Question n° 344 de M. Walter Vandenbossche du 7 fevrier 1997
(N.):

Controle du pouvoir de ttitelle — Union St. Gilloise.

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir:

- Quel montant 1'administration communale depense-t-elle pour
1'organisation et Ie soutien des activites de 1'Union St. Gilloise
sur son territoire?

- Quel revenu 1'administration communale retire-t-elle des per-
ceptions fiscales ou autres reglementations communales dues a
la presence de ce club sur son territoire?

- Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir si 1'intervention
des autorites communales en favour du football professionnel
est reglee par voie de mesures administratives oujuridiques?

Vraag nr. 345 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7 februari
1997 (Fr.):

Afschaffing van de door het Gewest aan het "Ghandicentrum "
toegewezen DAC'ers.

Bij de omzetting van het statuut van het door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerde personeel (DAC-statuut
omgezet in GECO-statuut) is wegens budgettaire redenen beslist
geen steun meer toe te kennen aan het "Ghandicentrum".

HetGECO-projectdateertvan 1983. ToendeRVAhetdagbedrag
heeft ingevoerd, dit wil zeggen een bijdrage van de vereniging ten
belope van 5% van de kosten voor de bezoldigingen en de werk-
geversbijdragen, heeft het centrum onmiddellijk een afwijking
gekregen omdat het dit bedrag niet kon betalen. Op 22 juli 1996 is
door middel van een brief aan het centrum medegedeeld dat een
einde werd gemaakt aan het project omdat was gebleken dat de
invloed van die vereniging, waarvan het openbaar en maatschap-
pelijk nut alsmaar geringer is, was afgenomen.

Er zij op gewezen dat de beslissing van het beheerscomite van
de RVA op 4 juli 1995 is genomen op grond van een rapport van
September 1994. Er is dus een periode van twee jaar tussen het
rapport van de inspecteur en de kennisgeving van die beslissing.

Volgens het centrum zou de inspecteur niet in 1994 maar reeds
in 1990 hebben voorgesteld de GECO-banen afte schaffen!

Wat is de juiste toedracht?

Hoe kan een dergelijke vertraging worden verklaard?

Hoe werd de afwijking voor het betalen van de 5 % van de bezol-
digingen en de werkgeversbijdragen verantwoord?

Wordt die afwijking dikwijis toegekend?

Aan weike andere verenigingen is zij toegekend?

Weike "maatschappelijke invloed" heeft die vereniging gehad
in de loop van dejaren dat zij subsidies heeft gekregen?

Question n° 345 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 fevrier 1997
(Fr.):

Suppression des TCT accordes par la Region an «Centre Gan-
dhi».

A 1'occasion de la transformation de statut du personnel subsidie
par la Region bruxelloise «Troisieme Circuit de Travail» (TCT) en
celui d'«Agent Contractuel Subventionne» (ACS), Ie «Centre Gan-
dhi» s'est vu ecarte de ces aides pour des raisons budgetaires.

Le «Projet TCT» remonte a 1983. Lorsque 1'ORBEm a instaure
Ie montant journalier, c'est-a-dire une participation de 5% de
1'association aux frais de salaires et de cotisations patronales, le
Centre a beneficie aussitot d'une derogation en raison de son
incapacity a payer ce montant. Le 22 juillet dernier, une lettre
informait le centre qu'il etait mis fin au projet, «etant donne qu'il
est apparu une diminution de 1'impact collectifdes activites de votre
association dont 1'utilite publique et sociale est de plus en plus
restreinte».

Precisons que la decision prise par le Comite de gestion de
1'ORBEm datait du 4 juillet 1995, et qu'elle etait basee sur un rap-
port datant de septembre 1994. II s'est done passe deux ans entre le
rapport de 1'inspectrice et la notification de cette decision.

Selon le centre, la proposition de 1'inspectrice de supprimer les
postes TCT ne datait pas seulement de 1994, mais de 1990!

Qu'en est-il exactement?

Comment peut s'expliquer un tel retard?

Comment s'est justifiee la derogation a payer les 5% des salaires
et cotisations patronales?

Est-ce que cette derogation est frequemment accordee?

A quelles autres associations a-t-elle ete egalement accordee?

Quel a ete «l'impact collectif» de cette association pendant toutes
les annees de subsidiation?



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad-20 maart 1997 (nr. 18)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 mars 1997 (n° 18) 2059

Hoe is haar openbaar en maatschappelijk nut gewijzigd? En quoi son utilite publique et sociale s'est trouve modifiee?

Vraag nr. 349 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17
febriiari 1997 (N.):

Advei-teiitics van overheidsinstellingen en pararegionale instel-
lingeit in partijpolitieke bidden.

Kan de minister mij meedelen of de overheidsinstellingen die
onder zijn bevoegdheid ressorteren, adverteren in publicaties en
tijdschriften van politieke partijen en/of zuilgebonden verenigingen?

Mocht dit het geval zijn, kan de minister mij dan een overzicht
geven van het aantal dergelijke advertenties dat dejongste driejaar
werd geplaatst, in weike tijdschriften dit gebeurde, evenals van de
bedragen die daarmee gepaard gingen?

Question n° 349 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 fevrier
1997 (N.):

Publlcltes d'organismes publics dans des revues de partis
politiques.

Le ministre peut-il me faire savoir si les organismes publics qui
relevent de ses attributions font de la publicite dans des publica-
tions et revues de partis politiques et/ou d'associations appartenant
a des «piliers»?

Si tel est le cas, le ministre peut-il me donner un releve du nombre
de publicites de cet ordre qui ont ete publiees ces trois dernieres
annees. Peut-il egalement me faire savoir dans quels magazines
elles sont parues et m'informer des montants y afferents?

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.):

Samenwerkingsakkoorden.

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 aout 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.):

Accords de cooperation entre Bruxelles et la Region wallonne.

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



2060 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 maart 1997 (nr. 18)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 mars 1997 (n° 18)

Vraag nr. 92 van de heer Michiel Vandenbiissche 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 Coinmunaute
francaise.

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

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 ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1620.

Vraag nr. 145 van de heer Guy Vanhengel d.d. 13 februari 1997
(N.):

Door de GOMB gedetacheerde of ter beschikking gestelde
ambtenaren.

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nummer 123 maakt
de minister een onderscheid tussen personeelsleden van de GOMB
die gedetacheerd zijn in een ministerieel kabinet enerzijds en ter
beschikking worden gesteld van een ministerieel kabinet anderzijds.

In beide gevallen worden deze personeelsleden verderbezoldigd
door de GOMB.

Graag had ik vemomen in wat een detachering van een terbe-
schikkingstelling verschilt. Dit zowel voor wat de GOMB als voor
het personeelslid in kwestie en het betrokken ministerieel kabinet
betreft.

Question n° 145 de M. Guy Vanhengel du 13 fevrier 1997 (N.):

Agents de la SDRB detaches dans un cabinet ministeriel on
agents mis a la disposition d'un cabinet ministeriel.

Dans sa reponse a ma question ecrite n° 123, Ie ministre fait line
distinction entre les agents de la SDRB detaches dans un cabinet
ministeriel, d'une part, et ceux mis a la disposition d'un cabinet
ministeriel, d'autre part.

Dans les deux cas, la SDRB continue a remunerer ces agents.

Je souhaiterais savoir ce qui differencie Ie detachement de la
mise a disposition, tant pour ce qui conceme la SDRB, que 1'agent
en question et Ie cabinet ministeriel conceme.

Vraag nr. 147 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17
februari 1997 (N.):

Advertentles van overheidsinstellingen en pararegionale Instel-
lingen in partijpolitieke bidden.

Kan de minister mij meedelen of de overheidsinstellingen die
onder zijn bevoegdheid ressorteren, adverteren in publicaties en
tijdschriften van politieke partijen en/of zuilgebonden verenigingen?

Mocht dit het geval zijn, kan de minister mij dan een overzicht
geven van het aantal dergelijke advertenties dat dejongste driejaar
werd geplaatst, in weike tijdschriften dit gebeurde, evenals van de
bedragen die daarmee gepaard gingen?

Question n° 147 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 fevrier
1997 (N.):

Publicites d'organlsmes publics dans des revues dc partis
politiques.

Le ministre peut-il me faire savoir si les organismes publics qui
relevent de ses attributions font de la publicite dans des publica-
tions et revues de partis politiques et/ou d'associations appartenant
a des «piliers»?

Si tel est le cas, le ministre peut-il me donner un releve du nombre
de publicites de cet ordre qui ont ete publiees ces trois demieres
annees. Peut-il egalement me faire savoir dans quels magazines
elles sont parues et m'informer des montants y afferents?
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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 taaltoezicht aangaande
de MTB-kaarteit.

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 septembre
1996 (N.):

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

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

Vraag nr. 155 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 19
September 1996 (Fr.):

Preveiitie van vandalism e in de trams en aiitobiissen.

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 etc publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1357.

Vraag nr. 174 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 23 oktober
1996 (Fr.):

Het vervangen van de deuren aan 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.
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Vraag nr. 195 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 14 november
1996 (N.):

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

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 etc 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.

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 I'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 etc publiee dans Ie Bulletin n° 16, p. 1765.

Vraag nr. 230 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:

Question n° 230 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 litre:
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— 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?

- letirage;

- 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?

Vraag nr. 233 van mevr. Francoise Carton de Wiart d.d. 28
janiiari 1997 (Fr.)

De extradiensten van het openbaar vervoer.

Kan de geachte minister mij zeggen ofde federale minister van
verkeerhem heeft medegedeeld dat de gewestelijke maatschappijen
voor openbaar vervoer vanaf 1 januari 1997 niet meer de toelating
hebben om extradiensten te verrichten?

Kan hij mij (evens zeggen wat het gevolg van die beslissing is
voor de MIVB? Mag de MIVB bijvoorbeeld nog diensten verlenen
ter gelegenheid van huwelijken ofbegrafenissen?

Question n° 233 de Mme Francoise Carton de Wiart du 28
janvier 1997 (Fr.):

Seivices de renforcement des transports publics.

L'honorable ministre pourrait-il me faire savoir s'il a ete informe
par Ie ministere federal des communications qu'a compter du
1"'janvier 1997 la tolerance accordee aux societes regionales de
transports publics d'effectuer des «services de renfbrcement» a pris
fin?

Pourrait-il egalement me faire connaitre la consequence de cette
decision pour la STIB? Peut-elle, par exemple, encore rendre des
services occasionnels lors de manages ou de funerailles?

Vraag nr. 236 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7 februari
1997 (Fr.):

Het percentage vrouwen by de MIVB en de evolutie ervan.

Kan de geachte minister mij het percentage mededelen van de
vrouwen die bij de MIVB zijn te werk gesteld en mij zeggen hoe
dit de jongste jaren is geevolueerd?

Question n° 236 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 fevrier 1997
(Fr.):

Pourcentage et evolution du pourcentage defemmes employees
a la STIB.

L'honorable ministre pourrait-il me faire savoir quel est Ie
pourcentage de femmes employees a la STIB et comment ce
pourcentage a evolue ces demieres annees?

Vraag nr. 237 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12
februari 1997 (N.):

De uitgave van «L 'Annuaire fiscal».

In de loop van 1996 werd «L'Annuaire fiscal regional et com-
munal», uitgave 1996-1997 uitgegeven. Luidens de kaft van deze
uitgave gebeurde dit met de steun van het ministerie van Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken en Vervoer.

Kan de minister mij meedelen waaruit de steun van het gewest
bestond? Hoeveel subsidies werden hiervoor gegeven? Op weike
begrotingspost werd deze uitgave geboekt? Werd er ook een Neder-
landstalige versie van deze publicatie uitgegeven?

Question n° 237 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 fevrier
1997 (N.):

Publication de «L'Annuaire fiscal».

L'edition 1996-1997 de «L'Annuaire fiscal regional et commu-
nal» a ete publiee au cours de 1'annee 1996. La couverture indique
que cette publication a ete realisee avec Ie soutien du ministere de
1'Amenagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport.

Le ministre peut-il me faire savoir en quoi consistait Ie soutien
de la region? Quel est le montant des subsides qui ont ete verses? A
quel poste du budget cette depense a-t-elle ete imputee? A-t-on
egalement edite une version neerlandaise de cette publication?
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Vraag nr. 238 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17
febriiari 1997 (N.):

Advertenties van overheidsinstellingen enpararegionale instel-
lingen in partijpolitieke bidden.

Kan de minister mij meedelen of de overheidsinstellingen die
onder zijn bevoegdheid ressorteren, adverteren in publicaties en
tijdschriften van politieke partijen en/of zuilgebonden verenigingen?

Mocht dit het geval zijn, kan de minister mij dan een overzicht
geven van het aantal dergelijke advertenties dat dejongste driejaar
werd geplaatst, in weike tijdschriften dit gebeurde, evenals van de
bedragen die daarmee gepaard gingen?

Question n° 238 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 fevrier
1997 (N.);

Publicites d'organismes publics dans des revues de partis
polltiques.

Le ministre peut-il me faire savoir si les organismes publics qui
relevent de ses attributions font de la publicite dans des publica-
tions et revues de partis politiques et/ou d'associations appartenant
a des «piliers»?

Si tel est le cas, le ministre peut-il me donner un releve du nombre
de publicites de cet ordre qui ont ete publiees ces trois demieres
annees. Peut-il egalement me faire savoir dans quels magazines
elles sont parues et m'informer des montants y afferents?

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.):

Beroepen ingesteld tegen handelingen van de Regeiing 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.):

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

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

Vraag nr. 104 van de heer Marc Cools d.d. 28 januari 1997 (Fr.):

Inachtneming van de wetgeving inzake politick verlof.

De wetgeving op het politick verlof bepaalt dat de burgemeesters
en de schepenen van de grote gemeenten die federaal, gemeen-
schaps- ofgewestelijk ambtenaar zijn, naar gelang van de grootte
van de gemeente, halftijds ofvoltijds politick verlof moeteri nemen.

Mijnheer de minister, kan u mij mededelen of die wetgeving
wordt nageleefd door alle ambtenaren bij het ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarop zij betrekking heeft? Zijn
er burgemeesters of schepenen die (evens gewestelijk ambtenaar
zijn die geen halftijds ofvoltijds politiek verlof nemen, hoewel de
wet hen daartoe veiplicht? Zo ja, vordert het Gewest de hen ten
onrechte uitbetaalde bezoldigingen dan terug?

Question n° 104 de M. Marc Cools du 28 janvier 1997 (Fr.):

Respect de la legislation siir le conge politique.

La legislation sur le conge politique impose dans les grandes
communes que les bourgmestres et echevins qui sont fonctionnaires
federaux, communautaires ou regionaux, selon 1'importance de ces
communes, prennent un conge politique a mi-temps ou a plein-
temps.

Pouvez-vous m'informer, monsieur le ministre, si tous les
fonctionnaires concernes par cette legislation au sein du ministere
de la Region de Bruxelles-Capitale la respectent effectivement? Y-
a-t-il des bourgmestres ou des echevins, fonctionnaires regionaux,
qui ne prennent pas un conge politique a mi-temps ou a temps plein
alors qu'ils y sont contraints par la loi? Dans 1'afFirmative, la Region
recupere-t-elle les traitements qui leurs sont indument payes?
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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 1" 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. 137 van mevr. 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.): Question n° 150 de M. Leo Goovaerts du 18 jiiillet 1996 (N.):

Sensibiliserings- en informatiecampagnes gevoerd door ledeii
van de Regering.

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

Campagnes de sensibilisation et d'information meneespar 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 jiiillet
1996 (Fr.):

Evolution de la nappe phreatique.

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

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 eaux — 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 Brussel.

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 Brnxelles-Proprete.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1510.
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Vraag nr. 198 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 26
november 1996 (Fr.):

Uitbreiding 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 nummer 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 mevr. Caroline Persoons d.d. lOjanuari 1997
(Fr.):

Brussels Agentschap voorNetheid—dagen van de ophalingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1913.

Question n° 204 de Mme Caroline Persoons du 10 janvier 1997
(Fr.):

Bruxelles-Proprete — Jours de ramassage.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1913.

Vraag nr. 212 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 21 januari
1997 (Fr.):

Lijsf 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?

Question n° 212 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:

- letirage;

— 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?

Vraag nr. 213 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 28
januari 1997 (Fr.):

Installaties die PCB en PCTbevatten - inventarls en overzen-
ding van de registers aan het BIM.

In zijn antwoord op een schriftelijke vraag die ik in juni 1995
heb gesteld, heeft de minister mij medegedeeld dat "momenteel
wordt gewerkt aan een inventaris van de nog aanwezige PCB en
PCT in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

Question n° 213 de Francois Roelants du Vivier du 28 janvier
1997 (Fr.):

Installations contenant du PCB et du PCT—In venture et trans-
mission des registres a 1'IBGE.

En reponse a une question que je lui ai posee en juin 1995,
Monsieur Ie ministre me faisait savoir qu'«un inventaire des PCB
et PCT encore presents en Region de Bruxelles-Capitale est en cours
de realisations



Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 20 maart 1997 (nr. 18)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 mars 1997 (n° 18) 2067

Graag had ik vemomen of die inventaris inmiddels is opgesteld
en ofde registers bedoeld in de artikelen 15 en 16 van het besluit
van de regering van 19 September 1991 (Belgisch Staatsblad van
13 november 1991) werkelijk op het einde van de in dit besluit
vastgestelde termijn van vijfjaar, dit wil zeggen vanaf 13 november
1996, aan het BIM zijn overgezonden?

Je souhaiterais savoir si cet inventaire est maintenant termine et
si les registres d'inventaire prevus aux articles 15 et 16 de 1'arrete
du gouvemement du 19 septembre 1991 (MB du 13 novembre 1991)
ont bien ete transmis a 1'IBGE au terme des cinq annees prevues
par 1'arrete, soil a partir du 13 novembre 1996?

Vraag nr. 215 van de heer Francois Roelants dii Vivier d.d. 28
januari 1997(Fr.):

De verbrandmgsoven van Neder-over-Heembeek—wassen van
de rookgassen — naleving van de Europese richtlijn 94/67.

De termijn voor de uitvoering van de richtlijn 94/67, die
betrekking heeft op het verbranden van gevaarlijk afval en die ertoe
verplicht de rookgassen zeer goed te wassen, is op 31 december
1996 verstreken. Ons Gewest heeft de vooropgestelde doelstelling
niet kunnen bereiken wegens budgettaire redenen. Dankzij de
gedeeltelijke verkoop van de verbrandingsoven aan de prive-sec-
tor beschikt men nu echter over de nodige middelen om de rook-
gassen op een doeltreffende wijze te wassen.

In dit opzicht had ik graag van de minister vemomen:

1) binnen weike realistische termijn het Gewest de richtlijn 94/67
kan naleven?

2) weike elementen van de gekozen opiossing verder gaan dan de
richtlijn? Zijn er in Europa ovens waar die technologie reeds
wordt toegepast?

3) weike van de verbrandingsovens die in Vlaanderen en in Wal-
lonie in gebruik zijn, voldeden op 31 december 1996 aan de
richtlijn 94/67? Zo niet, wanneer zai zulks het geval zijn, voor
zover de heer minister van de data in kennis is gesteld?

Question n° 215 de M. Francois Roelants du Vivier du 28janvier
1997 (Fr.):

Incinerateur de Neder-over-Heembeek — lavage des fumees —
conformite ait present de la directive europeenne 94/67.

Le delai pour 1'execution de la directive 94/67 concernant 1'inci-
neration de dechets dangereux, qui implique un lavage particulie-
rement strict des fumees, est expire le 31 decembre 1996. Notre
Region n'a pu, pour des raisons budgetaires, atteindre 1'objectif
prevu. Toutefois, grace a la vente partielle de 1'incinerateur au secteur
prive, les moyens necessaires a la realisation d'un lavage efficace
des fumees ont ete degages.

Dans cette perspective, je souhaiterais que Monsieur le ministre
puisse me faire savoir:

1) Quel est le delai realiste pour que la Region soit en conformite
avec le prescrit de la directive 94/67?

2) Quels sont les elements qui, dans la solution retenue, vont au-
dela du present de la directive? Y a-t-il en Europe d'autres
exemples, realises, de la meme technologie?

3) Quels sont les incinerateurs en service, en Flandre et en Wallonie,
repondant au 31 decembre 1996 au prescrit de la directive 94/
67? Quelles sont, le cas echeant, les dates d'execution prevues,
pour autant qu'elles aient ete portees a la connaissance de Mon-
sieur le ministre?

Vraag nr. 216 van de heer Paul Galand d.d. 31 januari 1997
(Fr.):

De infoi'matie voor het publiek en de sameimerking van de
politiediensten van degemeenten in het kader van de toepassing
van de ordonnantie betreffende het verkeer in de bossen en
wolideii.

Na een periode van voorlichting en bewustmaking moest er
volgens de minister in een tweede fase (sinds eind augustus 1996)
strenger worden opgetreden tegen de gebruikers die de nieuwe
regelgeving op het verkeer in de bossen en wouden niet in acht
nemen.

In zijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 168 van de heer
Roelants du Vivier van 19 September 1996 heeft de minister het
volgende medegedeeld: "Dit dwangbeleid zai trouwens binnen de
komende maanden kracht worden bijgezet dankzij de steun en de
samenwerking van de politie met wie het BIM contact heeft opge-
nomen voor het opzetten van verscheidene krachtdadige acties wat
de bossen betreft.".

Question n° 216 de M. Paul Galand du 31 janvier 1997 (Fr.):

Information an public et collaboration des polices communales
dans I'application de I'ordonnance relative a la circulation dans
les bois etforets.

Apres une periode d'information et de sensibilisation, le ministre
prevoyait une phase plus coercitive (depuis fin aout 1996) vis-a-
vis des usagers qui ne respecteraient pas la nouvelle reglementation
relative a la circulation dans les bois et forets.

Dans sa reponse a la question 168 de M. Roelants du Vivier du
19 septembre 1996, le ministre precisait que cette politique serait
«renforcee» grace a 1'appui et la collaboration des forces de police
avec qui 1'IBGE a pris des contacts «en vue de la mise sur pieds de
plusieurs actions coup de poing en foret».
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Kan de minister preciseren op weike basis en hoe die samen-
werking met de verschillende betrokken politiediensten geschiedt?

Wat bedoelt de minister met "krachtdadige acties wat-de bossen
betreft" ? Hoeveel dergelijke "acties" hebben reeds in samenwerking
met bet BIM plaatsgehad en met weike eventuele resultaten?

Tijdens de herfst wordt er in de bossen veel gewandeld. Hoeveel
processen-verbaal zijntijdens de herfst van 1996 opgesteld wegens
het niet-naleven van de voormelde ordonnantie?

Kan de minister me ten slotte preciseren weike maatregelen nog
worden genomen inzake voorlichting en bewustmaking van het
publiek wat de inachtneming van de ordonnantie betreft?

Le ministre peut-il me preciser sur quelle base et comment
s'etablit cette collaboration avec les differentes forces de polices
concernees?

Qu'est-ce que le ministre entend par «operation coup de poing
en foret? Combien d'operations de ce type ont-elles deja ete menees
en collaboration avec 1'IBGE et quels en ont etc les resultats even-
tuels?

Durant 1'automne 1996, periode propice aux promenades en
forets, combien de proces verbaux ont-ils ete dresses suite a un
non-respect de 1'ordonnance precitee?

Enfin, le ministre peut-il me preciser comment se poursuivent
les mesures prises dans le but d'informer et de sensibiliser le public
au respect de 1'ordonnance?

Vraag nr. 219 van de heer Sven Gatz d.d. 7 febriiari 1997 (N.):

Watervervuiling en geiirhinder van de Zenne.

Onlangs werd ik op de hoogte gebracht van de geurhinder die
de Zenne veroorzaakt in enkele Vlaamse randgemeenten. De
gemeenteraad van Zemst stemde in September laatstleden hierover
zeifs een motie.

Ik weet dat er over de sanering van de Zenne een overeenkomst
bestaat tussen de Vlaamse Regering en de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering (1990). Deze overeenkomst zou betrekking gehad hebben
op een globaal saneringsbedrag van 16,5 miljard BEF, verdeeld
over het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zou zijn aandacht vooral toespitsen op de
in aanbouw zijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid en
de zuiveringsinstallatie Brussel-Noord.

Hoe staat het met de uitvoering van deze overeenkomst? Hoe
staat het met de uitvoering van het Brussels aandeel in deze over-
eenkomst? Tegen weike datum verwacht u dat de Brusselse zuive-
ringsinstallaties operationeel worden?

Het belang van dit dossier overstijgt duidelijk de grenzen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Is er daarom regelmatig con-
tact met uw coilega van het Vlaams Gewest? Is er contact met de
betrokken gemeenten van het Vlaams Gewest?

De overeenkomst waarvan hierboven sprake dateert van 1990.
Is er sindsdien sprake van ofplannen voor een actualisering van de
overeenkomst?

Vraag nr. 221 van de heer Alain Adriaens d.d. 7 februari 1997
(Fr.):

De verwerking van het ziekenhuisafval.

Het ziekenhuisafval dient door het Gewest te worden beheerd.
Met het oog op het opstellen van het tweede afvalstoffenplan had
ik graag van de minister enkele inlichtingen verkregen om de stand
van zaken in dit dossier te kennen.

Question n° 219 de M. Sven Gatz du 7 fevrier 1997 (N.):

Pollution des eaux — Odeur incommodante de la Semie.

J'ai recemment ete informe de 1'odeur incommodante que la
Senne provoquait dans certaines communes peripheriques fla-
mandes. Le Conseil communal de Zemst a meme vote a ce sujet
une motion le 11 septembre dernier.

Je sais qu'il existe une convention entre le Gouvernement
flamand et le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale
(1990) relative a 1'epuration de la Senne. Cette convention porterait
sur un cout total d'epuration s'elevant a 16,5 milliards de francs
beiges, repartis entre la Region flamande et la Region de Bruxelles-
Capitale. La Region de Bruxelles-Capitale concentrerait surtout son
attention sur la station d'epuration des eaux d'egout de Bruxelles-
Midi en cours de construction et sur la station d'epuration de
Bruxelles-Nord.

Ou en est 1'execution de cette convention? Qu'en est-il de
1'execution de la part bruxelloise dans cette convention? A quelle
date escomptez-vous que les stations d'epuration bruxelloises
deviendront operationnelles?

L'interet de ce dossier depasse clairement les limites de la Region
de Bruxelles-Capitale. Y a-t-il des lors des contacts reguliers avec
votre collegue de la Region flamande? Existe-t-il des contacts avec
les communes concernees de la Region flamande?

La convention susmentionnee date de 1990. Est-il, depuis lors,
question d'actualiser cette convention? Existe-t-il des projets en ce
sens?

Question n° 221 de M. Alain Adriaens du 7 fevrier 1997 (Fr.):

Traitement des dechets hospitallers.

Les dechets hospitaliers sont un type de dechets qui doivent etre
geres par la Region. Dans la perspective de 1'elaboration du second
plan-dechets, je souhaiterais que le ministre me donne quelques
informations pennettant de faire le point sur ce dossier.
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1) Het Gewest heeft het bouwen gesubsidieerd van een milieu-
vriendelijke oven op het terrein van het Sint-Lucasziekenhuis
in Woluwe

- Kan de minister mij het totale bedrag van de gewestelijke
subsidie mededelen?

- Hoeveel ziekenhuisafval is de jongste twee jaar in het Sint-
Lucasziekenhuis verbrand?

- Kan de minister me de herkomst en de hoeveelheid van dit
ziekenhuisafval mededelen?

2) De hoeveelheid ziekenhuisafval waarvan de verbranding in
speciale ovens kan worden gerechtvaardigd, hangt af van de
preventie en van het sorteren in de ziekenhuizen

- Kan de minister me de evolutie mededelen van de totale
hoeveelheid van dit ziekenhuisafval van categoric B2 die de
jongste jaren in het Brussels Gewest is geproduceerd?

- Weike vermoedelijke hoeveelheden Brussels ziekenhuisafval
van categorie B2 mag men de komende jaren verwachten?

- Wat is er in 1996 in hoofdzaak met dit ziekenhuisafval
gebeurd?

- Hoeveel kost het verwerken van dit afval (gelieve zo mogelijk
de kosten voor het verpakken, het vervoer en de eigenlijke
verbranding te preciseren)?

1) La Region a subsidie la construction d'un four environne-
mentalement performant sur Ie site de 1'hopital St-Luc a Woluwe

- Le ministre peut-il me donner Ie montant global des sub-
sides regionaux pour cet investissement?

- Quelles ont ete les quantites de dechets hospitaliers incinerees
a St-Luc ces deux demieres annees?

- Le ministre peut-il preciser la repartition selon leur origine
des dechets hospitaliers du point precedent?

2) La quantite de dechets hospitaliers justifiable d'une incineration
dans des fours specialises depend de la prevention et du tri realise
par les hopitaux

- Le ministre peut-il me donner 1'evolution de la quantite totale
des ces DHB2 produite en Region bruxelloise au cours des
demieres annees?

- Quelles sont les quantites probables de DHB2 bruxellois que
1'on peut esperer atteindre dans les annees qui viennent?

- Quelles furent les destinations majeures de ces dechets DHB2
en 1996?

- Quel fut le cout de 1'elimination de ces dechets (en precisant
si possible les couts dus au conditionnement, au transport et
a 1'incineration proprement dite).

Vraag nr. 222 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 12
februari 1997 (Fr.):

Het aantal bestaansminimumtrekkers die een vrijstelling
hebben gevraagd van de heffing van 14 frank/in3 op het water.

Kan de geachte minister mij mededelen hoeveel bestaans-
minimumtrekkers, met toepassing van de nieuwe ordonnantie,
vrijstelling hebben gevraagd van de heffing van 14 frank/m3 op het
waterverbruik?

Op hoeveel ramen uw diensten het aantal bestaansminimum-
trekkers in Brussel?

Bent u van zins ervoor te zorgen dat alle bestaansminimum-
trekkers die vrijstelling, waarop zij recht hebben en die voor hen
van groot belang is, genieten?

Question n° 222 de M. Stephane de Lobkowicz du 12 fevrier
1997 (Fr.):

Nombre de minimexes ayant demands ['exemption de la taxe
de 14 Frs/m3 sur I'eau.

L'honorable ministre pourrait-il me faire savoir quel est le nombre
de minimexes qui en application de la nouvelle ordonnance, ont
demande d'etre exempte de la taxe de 14 Frs au m3 sur la consom-
mation d'eau.

A litre indicatif, a quel chiffre vos services estiment-ils le nombre
de minimexes a Bruxelles?

Comptez-vous entreprendre une action en vue de faire beneficier
tous les minimexes de 1'exemption qui leur revient et qui est reelle-
ment vitale pour eux?

Vraag nr. 224 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12
februari 1997 (N.):

Toekenning van taalpremies aait de werknemers van het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kan de minister mij voor respectievelijk het Gewestelijk Agent-
schap voor Netheid, het Brussels Instituut voor Milieubeheer, de
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, het Cen-

Question n° 224 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 fevrier
1997 (N.):

Octroi de primes linguistiques aiix agents du ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Le ministre peut-il me faire savoir, respectivement pour 1'Agence
regionale pour la proprete, 1'Institut bruxellois de Gestion de 1'Envi-
ronnement, 1'Olfice regional bruxellois de 1'Emploi, le Centre
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trum voor Informatica voor het Brussels Gewest en de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij meedelen:

- ofer aan werknemers van deze parastatalen taalpremies worden
uitbetaald. Zo ja,

- hoeveel werknemers een taalpremie krijgen, en op basis van
weike bepalingen deze taalpremie wordt toegekend;

- hoeveel van deze werknemers effectiefhun kennis van de tweede
landstaal hebben bewezen, zoals vereist is door de wettelijke
voorschriften;

- hoe groot deze taalpremie is, en op weike bepalingen de omvang
hiervan berust;

- hoeveel er jaarlijks wordt uitbetaald aan taalpremies, en dit
enerzijds voor de werknemers die hun kennis van de tweede
taal hebben bewezen volgens de wettelijk voorschriften, en
anderzijds diegenen die dit niet hebben bewezen.

d'informatique pour la Region bruxelloise, et la Societe du Loge-
ment de Bruxelles:

- Si 1'on alloue une prime linguistique aux agents de ces para-
stataux. Si tel est Ie cas,

- Combien d'agents recoivent une prime linguistique, et sur la
base de quelles dispositions elle leur est octroyee.

- Combien de ces agents ont reellement fait la preuve de leur
connaissance de la deuxieme langue nationale requise par la loi.

A quel montant s'eleve cette prime, et sur la base de quels criteres
il est fixe.

Quelle somme est consacree, annuellement, aux primes linguis-
tiques, et ce, d'une part, pour les agents ayant fait la preuve
qu'ils connaissent la deuxieme langue selon les prescritions
legates et d'autre part, pour ceux qui n'en ont pas fait la preuve.

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 werkeit.

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 etc publiee dans Ie Bulletin n° 7, p. 540.

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

Werken in de Keizer 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 Ie Bulletin n° 9, p. 766.

Vraag nr. 63 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 mei 1996
(Fr.):

De Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 11, p. 998.
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Vraag nr. 65 van de heer Denis Grimberghs d.d. 6 juni 1996
(Fr.):

Werken in de Trooiwtraat.

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. 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. 70 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 26 juni 1996
(Fr.):

Staat van het terrein aan de Biestebroekkaai.

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

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

Etat du terrain au quai de Biestebroeck.

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

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

Beroepen ingesteld tegen handellngen 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 introduits contre des actes du gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

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

Onderhoud van het Vergoteplein.

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

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

Entretien du square Vergote.

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

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.):

Feux 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.):

Organisatie 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 etc 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 leunlngen 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.):

Gebritik 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 Boitsfort.

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

Vraag nr. 91 van de heer Alain Adriaens d.d. 10 oktober 1996
(Fr.):

Wegmarheringen 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 auxgares de Bruxelles.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1516.
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Vraag nr. 93 van de heer Denis Grimberghs d.d. 18 oktober
1996 (Fr.):

Ovemaiite van de verplichtingen die voortvloeien lilt de door
de provincieraad aangenomen verordeningen die betrekking
hebben op aangelegenheden die mi 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 lies reglements adoptes par
Ie consell provincial qiil out fait I'objet d'lin transfer! 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 nienwe rotondes in de De Broqnevlllelaan, op de
Josepliine-Charlottesquare en op het kruispiint Gribaumontlaan/
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 noiiveaux rands-points avenue de Bro-
queville, an square Josephine-Charlotte et a Gibraiimont-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.):

Ordonnantle 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 J[,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 {'administration (arti-
cle 8).

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

Vraag nr. 98 van de heer Roeland Van Walleghem d.d. 8
november 1996 (N.):

Werken aan 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.):

!

Travaiix au square De Trooz.

La question a ete publiee dans !e Bulletin n° 15, p. 1638.
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Vraag nr. 99 van de heer Roeland Van WaIIeghem d.d. 8
november 1996 (N.):

Afsliiiting van de Georges Lombaertsstraat.

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

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

Fermeture de la me 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 betreffende 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'administration (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 samenwerkingsakkoord van 9 maart 1990
tiissen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de federate
regering.

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

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (ard-

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

kel 9).

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.

Vraag nr. 104 van de heer Guy Vanhengel d.d. 21 november
1996 (N.);

Perspectieven van de Brusselse Regering in verband met het
zogenaamde «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.
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Vraag nr. 105 van de heer Guy Vanhengel d.d. 5 december 1996
(N.):

Dynamiek 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 nuinero 10.

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

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

De aanleg van de Troonstraat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1922.

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

Amenagement de la rue du Trone.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1922.

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

De voorwaarschitwingstekens in de tunnels van de klelne ring.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1922.

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

Preslgnalisation dans les tunnels de la petite ceinture.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1922.

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

Het Marconigebouw in Vorst.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1923.

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

Immeuble Marconi a Forest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1923.

Vraag nr. 109 van mevr. Brigitte Grouvvels d.d. 21 januari 1997
(N.):

De 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 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.

Tijdens de vierde UNO-Wereldvrouwenconferentie (Bejing -
September 1995) werd uitdrukkelijk bevestigd dat de gelijke ver-

Question n° 109 de Mme Brigitte Grouwels du 21 janvier 1997
(N.):

Representation des homines et desfemines dans les cabinets
ministeriels.

La democratic 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
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 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
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tegenwoordiging van vrouwen en mannen in het besluitvormings-
proces 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 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?

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 pol itique quant a une presence equilibree
de femmes et d'hommes au sein des cabinets ministeriels?

Vraag nr. 110 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?

Question n° 110 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
publieen 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?

Vraag nr. Ill van de heer Franyois Roelants du Vivier d.d. 28
janiiari 1997 (Fr.):

Verdrag mzake de venvijdering van afval in de binnenscheep-
vaart en de Rijnvaart.

In zijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 69 van volks-
vertegenwoordiger Evelyne Huytebroeck betreffende de "Plaats

Question n° 111 de M. Francois Roelants du Vivier du 28 janvier
1997 (Fr.):

Convention concernant {'elimination des dechets survenant
en navigation interieure et rhenane.

Monsieur le secretaire d'Etat indique, dans sa reponse a la ques-
tion n° 69 de Mme la deputee Evelyne Huytebroeck relative au
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waar de schepen hun ruim kunnen ledigen" deelt de staatssecretaris
het volgende mede: "Daamaast is thans aan Belgie, voorratificatie,
een ontwerp van verdrag tussen verschillende Europese landen
voorgelegd inzake de verwijdering van afval in de binnenscheep-
vaart en de Rijnvaart.".

In zijn antwoord preciseert de staatssecretaris (evens: "Op
voorstel van mezelf en van de heer Didier Gosuin, minister van
leefmilieu, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zopas,
tijdens haar vergadering van 18juli 1996,haargoedkeuringgehecht
aan het verdrag, op voorwaarde dat een samenwerkingsakkoord
wordt gesloten tussen de Gewesten en de Federale Staat betreffende
de vestigingssites van de ontvangstinrichtingen (deel B) en de
financiering van die faciliteiten.".

Die beslissing is meer dan zes maanden geleden genomen. Kan
de staatssecretaris mij zeggen:

1. ofdit ontwerp van verdrag door de federate regering en de andere
Gewesten is goedgekeurd?

2. of de federale regering het voorstel om een samenwerkings-
akkoord te sluiten tussen de Gewesten en de federale Staat
gunstig gezind is?

«lieu de vidange des bateaux dans Ie canal», qu'«un projet de con-
vention entre differents pays europeens, concemant 1'elimination
des dechets survenant en navigation interieure et rhenane est
actuellement soumis a la Belgique pour ratifications

Monsieur Ie secretaire d'Etat precise dans sa reponse que «sur
ma proposition et celle de Monsieur Ie ministre Didier Gosuin,
ministre de 1'Environnement, Ie gouvemement de la Region de
Bruxelles vient d'approuver cette convention en sa seance du 18
juillet 1996, sous reserve qu'un accord de cooperation soit conclu
entre les Regions et 1'Etat federal en ce qui concerne les sites
d'implantation des stations de reception (partie B) et Ie financement
de ces facilites».

Plus de six mois apres cette decision. Monsieur Ie secretaire
d'Etat peut-il me faire savoir:

1. si ce projet de convention a etc approuve par Ie gouvemement
federal et par les autres Regions?

2. si la proposition d'un accord de cooperation Regions - Etat
federal a ete envisagee favorablement par Ie gouvemement
federal?

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 livres et de brochures.

La question a ete publiee 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-
wek.

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

Ordoiwantie 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 I'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.):

Ordoiwantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kel5).

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.

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 I'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 I'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.
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Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

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

Regleinent 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.):

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1519.

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

Wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijeii.

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

Overtredfitgeit door de sociale huisvestingsmaatschappijen
van de reglementering inwke 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,
au reglement en matiere de logement social.

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

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 Lobkovvicz d.d. 5 maart
1996 (Fr.):

Gebmik van de titel "kabinetschef" en bijzondere 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.):

Evoliitie van het personeel dot 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 commu-
nlquer Ie role linguistique de lews administres.

La question et la reponse provisoire ont etc 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.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 17, biz. 1929.

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

Missions d'interet local.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 17, p. 1929.

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

Verzekeiingsmaatschappi] die de risico '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 d'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.):

Geiiieentelijke v.z-w.'s.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 17, biz. 1929.

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

A.s.b.l. communales.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 17, p. 1929.

Vraag nr. 316 van de heer Walter Vandenbossehe d.d. 26
november 1996 (N.):

Toezicht van de voogdij-overlieid — RWD Molenbeek.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 17, biz. 1930.

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

Controle de I'autorlte de tiitelle — RWD Molenbeek.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 17, p. 1930.

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

Intercommunales — aantal tewerkgestelde personen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 17, biz. 1930.

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

Intercommunales — emplois.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 17, p. 1930.

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

De provincials verordeningen die nog van kracht zijn.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 17, biz. 1930.

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

Reglements provinciaux encore en vigueur.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 17, p. 1930.
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Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

Vraag nr. 59 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 24 april
1996 (Fr.):

Wereldtentoonstelling in Sevilla — Vervoeren en opslaan van
de documentatie.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 10, biz. 875.

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

Question n° 59 de M. Stephane de Lobkowicz du 24 avril 1996
(Fr.):

Exposition 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 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. 1793.

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

Ordonnance relative a la publicite de {'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.):

Ordonnantie 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
Bulletinn° 16, p. 1793.

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

Question n° 120 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 ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1793.

Vraag nr. 121 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. 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 ete publiees dans Ie
Bulletinn° 16, p. 1794.
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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
kabinetsmedewerkers 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 contre plusieurs colla-
borateurs de cabinet d'un anden ministre des Travaux publics.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 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 novembcr
1996 (N.):

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in

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° 91 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 ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1795.

Vraag nr. 108 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12
februari 1997 (N.):

Toekenning van taalpremies aaii de werknemers van het
miltisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kan de minister mij voor respectievelijk het Gewestelijk Agent-
schap voor Netheid, het Brussels Instituut voor Milieubeheer, de
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, het Cen-
trum voor Informatica voor het Brussels Gewest en de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij meedelen:

- ofer aan werknemers van deze parastatalen taalpremies worden
uitbetaald. Zo ja,

- hoeveel werknemers een taalpremie krijgen, en op basis van
weike bepalingen deze taalpremie wordt toegekend;

- hoeveel van deze werknemers effectiefhun kermis van de tweede
landstaal hebben bewezen, zoals vereist is door de wettelijke
voorschriften;

- hoe groot deze taalpremie is, en op weike bepalingen de omvang
hiervan berust;

Question n° 108 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 fevrier
1997 (N.):

Octroi de primes lingulstiques anx agents du ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Le ministre peut-il me faire savoir, respectivement pour 1'Agence
regionale pour la proprete, 1'Institut bruxellois de Gestion de 1'Envi-
ronnement, 1'Office regional bruxellois de 1'Emploi, le Centre
d'informatique pour la Region bruxelloise, et la Societe du Loge-
ment de Bruxelles:

- Si 1'on alloue une prime linguistique aux agents de ces para-
stataux. Si tel est le cas,

- Combien d'agents resolvent une prime linguistique, et sur la
base de quelles dispositions elle leur est octroyee.

- Combien de ces agents ont reellement fait la preuve de leur
connaissance de la deuxieme langue nationale requise par la loi.

— A quel montant s'eleve cette prime, et sur la base de quels criteres
il est fixe.
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- hoeveel er jaarlijks wordt uitbetaald aan taalpremies, en dit
enerzijds voor de werknemers die him kennis van de tweede
taal hebben bewezen volgens de wettelijk voorschriften, en
anderzijds diegenen die dit niet hebben bewezen.

Antwoord: Ik deel het geachte lid mee dat de inlichtingen die
nodig zijn om op zijn vraag te kunnen antwoorden niet kunnen
verstrekt worden binnen de gestelde termijn.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een definitief antwoord aan het geachte lid te kunnen
verstrekken.

— Quelle somme est consacree, annuellement, aux primes linguis-
tiques, et ce, d'une part, pour les agents ayant fait la preuve
qu'ils connaissent la deuxieme langue selon les prescritions
legates et d'autre part, pour ceux qui n'en ont pas fait la preuve.

Reponse: J'informe 1'honorable membre que la question posee
necessite des elements d'information queje ne puis recueillir endeans
Ie delai imparti.

NeanmoinsJ'insiste aupres de mes services afin qu'une reponse
definitive soil adressee a 1'honorable membre Ie plus rapidement
possible.

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

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

Saddle woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in

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.):

Ordonnantie betreffende 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 Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de {'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.):

Ordonnantie 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.
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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 piibllcite de I'administration (arti-
cle 15).

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

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 piiblicite de I'administration (arti-
cle 9)

La question et la reponse provisoire ont ete 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 piiblicite de I'administration (arti-
cle 6).

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1799.
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III. Vragen van de Raadsleden
en antwoorden van de Ministers

III. Questions posees par les Conseillers
et reponses donnees par les Ministres

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

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

Voortzetting subsidies IBFW.

In november 1995 zijn de inrichtende machten van de creches,
peuterscholen en gemeentelijke opvangtehuizen ervan op de hoogte
gesteld dat overeenkomst nr. 171 op30juni 1996eindigt.HetONE
heeft trouwens bij de Franse Gemeenschap een aanvraag tot
verlenging van deze maatregel ingediend.

Ik herinner er in dit verband aan dat het toekennen van een
bijkomende subsidie aan de opvangcentra Via het Interdepartemen-
taal begrotingsfonds voor de bevordering van de werkgelegenheid
(IBFW) berust op een overeenkomst tussen de Executieven van de
Franse Gemeenschap, van het Waalse Gewest en van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Rekening houdend met de fmanciele moeilijkheden van de
Franse Gemeenschap maken heel wat creches er zich zorgen over
dat de IBFW's niet zullen worden verlengd. Zij vrezen immers niet
meer te kunnen genieten van deze IBFW's, waardoor een aantal
banen zouden verloren gaan en het aantal kinderbegeleiders zou
Verminderen. . • . • • • . . * • ' . " . . .'

' • , ' ''•' '• * ' - ' . ' • ' , . :i'. ^.V'.'
De veiligheid en de pedagogische begeleiding yan de peuters

zouden daaronder lijden, wat 6naanvaardbaar,is! - . . '•„/,'.•.•'

Kan de minister-voorzitter mij zeggen hoe de zaken Inzake dit
dossier staan?

Antwoord: Ik heb de eer het lid het antwoord bp ziJn vraag te
verstrekken. . • ,' , ' ' • ,

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

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

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

La problematlqiie de la reconduction du FBIE.

Au mois de novembre 1995, les pouvoirs organisateurs des
creches, pregardiennats et des maisons communales d'accueil de
1'enfance ont ete avises du fait que la convention h° 171 actuel-
lement en vigueur se termine Ie 30 juin 1996. L'ONE a par ailletirs
introduit aupres de la Communaute francaise une demande de recon-
duction de la mesure.

A cet effetJe rappelle que 1'octroi d'un subside complementaire
aux milieux d'accueil via Ie Fonds interdepartemental de promo-
tion de 1'emploi (FBIE) repose sur une convention entre les Exe-
cutifs de la Communaute francaise et des Regions wallonne et de
Bruxelles-Capitale.

De nombreuses creches s'inquietent d'une eventuelle non-recon-
duction des FBIE vu les difficultes fmancieres de la Communaute
francaise. Elles craignent en effet ne plus pouvoir beneficier de ces
FBIE, ce qui entrainerait d'une part des pertes d'effectifs'et d'aiitre
part une diminution de 1'encadrement des enfants. . •"

' , "• ^ • ' ' f ' ^ - ^ . " :./;';,;•;l<''.^^;^\''t'^''l•» '',- ^

II ne fait aucun doute que la securite demos'bambins 6t Ie silivi, '. •
pedagogique de ceux-ci eH patirajent... efcela^st.inaCGepjSat>le!" - ;<', . • • *,

i - • . '•• '• !•„ . ' • • ' . , '^ '• ' . • • • ' ' ' . ' • -^ •/ V : ' l- i :J?. ••. ', '" ' ' '" '

.' • •1 • 1 ' ' " ''t 'Pouvez-vous, Monsieur Ie ministre-president,'m'informer de
I'etat de ce dossier?

' i . , • • .,..••• ^". ..''t '^-.,^.,••t'• ' . ".,
Reponse: Le membre voudra bien trouver ci-apres<)| reponse a' '' " •

sa question. . . ; • ,•"' • • '
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Zoals ik altijd al zei, heb ik de overeenkomsten met de Franse
Gemeenschap laten hernieuwen — inzonderheid inzake kinder-
opvang -, zodat werkzekerheid wordt gewaarborgd voor de 270
IBFW-betrekkingen die in het Brussels Gewest uitgeoefend worden.

Comme je 1'ai toujours dit, j'ai fait en sorte de renouveler les
conventions avec la Communaute francaise — notamment dans Ie
domaine de la petite enfance -, ce qui permet de garantir la stabilite
d'emploi pour les 270 postes FBIE implantes et reellement prestes
en Region bruxelloise.

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

Gidsen aangaande Brussel voor bezoekers.

In antwoord op mijn vraag nr. 167 vememen wij dat de minis-
ter-voorzitter een aantal publicaties aan de bezoekers ten geschenke
geeft. Graag had ik bij het antwoord van de minister-voorzitter op
deze vraag toch nog wat meer toelichtingen bekomen.

Hoeveel exemplaren en voor welk bedrag werd het boek van
RoelJacobs aangekocht?

Hoeveel exemplaren en voor welk bedrag werd de toeristische
gids «Gids en Plan» aangekocht?

Weike andere publicaties in het Nederlands worden er aan de
bezoekers aangeboden? Over hoeveel exemplaren en weike bedra-
gen gaat het daarbij?

Antwoord: In antwoord op voormelde vraag heb ik de eer het
geachte lid mee te delen dat:

700 exemplaren van het boek van Roel Jacobs werden aan-
geschaft voor een totaal bedrag van 1.049.997 BEF, evenals 50
exemplaren van de toeristische gids "Gids en plattegrond" voor
een totaal bedrag van 241.000 BEF.

Tot op vandaag worden geen andere Nederlandstalige publicaties
aan de bezoekers aangeboden.

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

Guides touristiques sur Bruxelles destines aux visiteurs.

La reponse a ma question n°167, nous apprend que Ie ministre-
president offre un certain nombre de publications aux visiteurs. Je
souhaiterais que Ie ministre-president ajoute a sa reponse quelques
informations complementaires.

Combien d'exemplaires du livre de Roel Jacobs a-t-on achete,
pour quel montant?

Combien d'exemplaires du guide de tourisme «Guide & Plan»
ont-ils ete achetes, pour quel montant?

Quelles autres publications en neeriandais offre-t-on aux visi-
teurs? De combien d'exemplaires s'agit-il? Pour quel montant?

Reponse: En reponse a la question susmentionneeJ'ai 1'honneur
de faire savoir a 1'honorable membre que:

700 exemplaires du livre de Roel Jacobs ont ete acquis pour un
montant total de 1.049.997 FB et, que 50 exemplaires du guide
touristique "Guide et Plan" ont ete acquis pour un montant total de
241.000 FB.

II n'y a pas, a ce jour, d'autres publications redigees en neer-
iandais qui sont offertes aux visiteurs.

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

Subsidies aan de gemeenten.

Zou de minister me, voor zijn bevoegdheidsdomeinen, kunnen
meedelen weike subsidies de gemeenten ontvangen hebben, alsmede
het bedrag dat eike gemeente jaarlijks sedert 1992 gekregen heeft
en me zeggen in weike begrotingsafdelingen en overeenkomstige
basisallocaties deze terug te vinden zijn?

• Zoli hij itte ook kunnen zeggen voor weike soort van gemeen-
telijke projecten deze subsidies zijn aangewend?
' • ) ' ,

Kan hij me zeggen weike subsidieringscriteria op dit ogenblik
gelden?

Antwoord: Gelet op de omvang van het antwoord van de mi-
nister-voorzitter, wordt het niet gepubliceerd maar blijft het voor
raadpleging ter beschikking op de Griffie.

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

Subsides aux communes.

Monsieur Ie ministre-president pourrait-il me foumir, dans Ie
domaine de ses competences, la liste des subsides a destination des
communes ainsi que les montants octroyes par commune et par
annee depuis 1992 en precisant les divisions budgetaires et les al-
locations de base correspondantes?

Pourrait-il egalement me transmettre des informations sur les
types de projets communaux qui ont ete subsidies?

Quels sont actuellement les criteres de subsidiation?

Reponse: En raison de son volume, la reponse du ministre-
president ne sera pas publiee, mais restera disponible au Greffe
pour consultation.
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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 Hoofdstedelijk Gewest.

Sedert de totstandkoming van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest hebben de opeenvolgende overheden diverse publicitaire
ofpromotievoorwerpen laten ontwerpen met daarop onder andere
de iris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het betreft met
name speldjes, zeifklevers, plastic zakken en balpennen.

Kan de minister-voorzitter me zeggen weike voorwerpen in de
periode 1994-1996 werden verspreid?

Weike hoeveelheden werden voor elk ervan aangekocht en
verspreid? Wat is de kostprijs per stuk, hoe zijn ze verspreid, onder
welk publiek en onder weike voorwaarden?

Antwoord: In antwoord op bovenvermelde vraag heb ik de eer
het geachte lid mee te delen dat in 1994 en 1995 de volgende
aankopen ingeschreven werden op afdeling 22 van de
administratieve begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

In 1994

1.200 plattegronden van Brussel
60 BEF/stuk BTW inbegrepen
33 BEF/stuk BTW inbegrepen3.250 balpennen

In 1995

1.000 vulpotloden
2.000 T-shirts
500 vulpennen
2.500 viltstiften
150 dassen
2.000 petten
500 windjacks
2.000 balpennen
500 "presse-papier"

18 BEF/stuk BTW inbegrepen
164 BEF/stuk BTW inbegrepen
96 BEF/stuk BTW inbegrepen
22 BEF/stuk BTW inbegrepen

783 BEF/stuk BTW inbegrepen
138,5 BEF/stuk BTW inbegrepen

781 BEF/stuk BTW inbegrepen
33 BEF/stuk BTW inbegrepen

medailles 512 BEF/stuk BTW inbegrepen

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.

Depuis la creation de la Region de Bruxelles-Capitale, ses
autorites successives ont fait realiser divers objets a caractere
publicitaire ou promotionnel, portant notamment I'iris de la Region
bruxelloise. Ainsi notamment des epinglettes, autocollants, sacs en
matiere plastique et stylos a bille.

Monsieur Ie ministre-president peut-il me dire pour les annees
1994, 1995 et 1996 quels objets ont ete distribues.

Pour chacun d'eux, quelles sont les quantites acquises et distri-
buees. Ie prix de revient a 1'unite, Ie mode de diffusion, Ie public
beneficiaire et les conditions mises a la distribution.

Reponse: En reponse a la question susmentionnee,j'ai 1'honneur
de faire savoir a 1'honorable membre que, en 1994 et en 1995, les
achats suivants ont ete imputes sur la division 22 du budget admin-
istratifde la Region de Bruxelles-Capitale:

En 1994

1.200 plans de Bruxelles

3.250 stylos a bille

En 1995

1.000 porte-mines
2.000 T-shirts
500 stylos a plume
2.500 marqueurs
150 cravates
2.000 casquettes
500 coupes-vent
2.000 stylos a bille
500 medailles "presse-papier'

60 FB/piece TVAC
33 FB/pc TVAC

18 FB/piece TVAC
164 FB/piece TVAC
96 FB/piece TVAC
22 FB/piece TVAC

783 FB/piece TVAC
138,5 FB/piece TVAC

781 FB/piece TVAC
33 FB/piece TVAC

512 FB/piece TVAC

In 1996 werd tot nog toe geen enkele aankoop gedaan.

Wat de verspreidingswijze en het doelpubliek betreft, worden
deze promotievoorwerpen gewoonlijk uitgedeeld hetzij tijdens
evenementen georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, hetzij tijdens evenementen georganiseerd door particuliere
organisatoren betreffende de promotie van het imago van Brussel,
bij een uitdrukkelijke en met redenen omklede aanvraag.

Deze voorwerpen mogen in geen geval worden verkocht.

En 1996, aucun achat n'a ete effectue a cejour.

En ce qui conceme Ie mode de diffusion et Ie public beneficiaire,
ces objets promotionnels sont generalement distribues soil lors de
manifestations organisees par la Region de Bruxelles-Capitale soit
lors d'evenements mis en osuvre par des organisateurs prives et qui
concement la promotion de 1'image de Bruxelles lorsque ceux-ci
en font la demande expresse et motivee.

Ces objets ne peuvent en aucun cas etre vendus.

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

Bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen
van een afschrift van een bestuursdocument.

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

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

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

Un arrete royal du 30 aout 1996 (Moniteur beige du 20 sep-
tembre 1996) fixe Ie montant de la retribution due pour la reception
d'une copie d'un document administratif.
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Dit koninklijk besluit is uitgevaardigd tot uitvoering van de wet
van 11 april 1994betreffendedeopenbaarheidvanbestuur. Artikel
1 bepaalt dat die wet alleen van toepassing is op de federale
administratieve overheden. Tijdens de parlementaire voorbereiding
is erop gewezen dat het beter was eerst voor de federale admi-
nistratieve overheden een wettelijke regeling uit te werken en ver-
volgens met de gewesten overleg te plegen over de uitbreiding van
de toepassing ervan tot de provincies en de gemeenten (stuk van de
Kamer-Zitting 92/93 -N - 1112/13, bladzijde 30).

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

Antwoord: Als gevolg van de invoering van een wetgeving
betreffende de openbaarheid van bestuur bij de federale admi-
nistratieve overheden, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken
een wetsontwerp opgesteld om de uitvoeringsmodaliteiten van de
openbaarheid op gemeentelijk en provinciaal niveau te regelen.

Bij het opstellen van dit wetsontwerp werd ruimschoots rekening
gehouden met de wet van 11 april 1994. De krachtlijnen van het
ontwerp zijn derhalve, op enkele uitzonderingen na, identiek. Arti-
kel 4 van het wetsontwerp bepaalt meer in het bijzonder dat er
eventueel een vergoeding mag worden gevraagd voor het afleveren
van administratieve documenten, maar dit is niet verplicht.

Als een vergoeding wordt gevraagd, moet deze redelijk zijn en
mag ze in geen geval prohibitief zijn. Ze mag derhalve in geen
geval de kostprijs overschrijden. Rekening houdend met deze
voorwaarden, zullen de Gewestraad en de Gemeenteraad respec-
tievelijk het bedrag van deze vergoeding bepalen.

Het wetsontwerp dat door de Ministerraad in november werd
goedgekeurd, werd ingediend bij het bureau van de Kamer.

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

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

Reponse: Suite a 1'introduction d'une legislation relative a la
publicite de 1'administration au niveau des autorites administratives,
federales, un projet de loi visant a regler les modalites de mise en
oeuvre de la publicite au niveau communal et provincial a ete elabore
par le ministere de 1'Interieur.

Lors de 1'elaboration de ce projet de loi, il a ete largement tenu
compte de la loi du 11 avril 1994. Les lignes de force du projet
sont, des lors, a quelques exceptions, identiques. En particulier,
1'article 4 de la loi en projet prevoit qu'une retribution peut
eventuellement etre demandee pour la delivrance des documents
administratifs, mais cela n'est pas obligatoire.

Si une retribution est reclamee, celle-ci doit etre raisonnable et
ne peut en aucun cas etre prohibitive. Elle ne peut, des lors en
aucun cas, exceder le prix coutant. Compte tenu de ces conditions,
le Conseil et le Conseil communal fixeront respectivement le
montant de cette retribution.

En ce qui conceme 1'etat d'avancement de projet de loi, celui-
ci, approuve par le Conseil des Ministres en novembre 1996, a etc
depose au Bureau de la Chambre.

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

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

Artikel 15 van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van
bestuur bepaalt dat het ontvangen van een afschrift van een bestuurs-
document kan worden onderworpen aan het betalen van een
vergoeding die de kostprijs niet mag overtreffen.

Gelieve de toepassing van dit artikel op de gewestelijke admi-
nistratieve overheden, die onder uw bevoegdheid vallen, mee te
delen.

Anhvoord: Betreffende de uitvoering van artikel 15 van de
ordonnantie inzake openbaarheid van bestuur, kan ik u mededelen
dat de Regering, tot op heden, geen bedrag heeft vastgesteld voor
de vergoeding van afschriflen van bestuursdocumenten.

Er wordt echter door de gewestelijke administratie gewerkt aan
de opmaak van een ontwerp-besluit ter uitvoering van voomoemd
artikel 15.

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

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

L'article 15 de 1'ordonnance relative a la publicite de 1'admi-
nistration prevoit que la reception d'une copie d'un document ad-
ministratifpeut etre soumise au paiement d'une retribution qui ne
peut exceder le prix coutant.

Pourriez-vous me dire a quelles autorites administratives rele-
vant de vos competences cet article s'applique?

Reponse: En ce qui conceme la mise en oeuvre de 1'article 15 de
1'ordonnance relative a la publicite, je puis vous informer que le
Gouvemement n'a pas, a cejour, fixe le montant de la retribution
affecte a la copie d'actes administratifs.

Toutefois, un projet d'arrete visant a executer 1 'article 15 precite
est en cours d'elaboration au sein des services administratifs
regionaux.
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Vraag nr. 320 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 4
decemberl996(N.):

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

Ter zitting van 12 September 1996 onderzocht de Vaste Commis-
sie voor Taaltoezicht een taalklacht tegen de gemeente Sint-Pieters-
Woluwe omwille van de uitgave van de Praktische Gids van Sint-
Pieters-Woluwe. De VCT kwam daarbij in haar advies nr. 28.071/
E tot de vaststelling dat de taalwet in deze publicatie veelvuldig
wordt overtreden, in het bijzonder wat de volgende punten betreft:

— binnenkaft vooraan: reclame voor het gemeentelijk sportcentrum
in het Engels;

— pagina 3: copyright- vennelding enkel in het Frans;

- pagina's 8 en 9: adressen van gemeenteraadsleden, OCMW-
raadsleden en gemeentesecretaris meestal uitsluitend in het
Frans;

- pagina 10: voorwoord van de burgemeester in het Engels en het
Duits;

- gemeenteblad Wolu news: pagina 34 Franstalige advertentie van
een volledig blad, pagina 84 Nederlandstalige advertentie op
een derde van een blad;

- pagina's 54-58: gemeentelijk sportcentrum, gedeeltelijk weglaten
van de Nederlandstalige vermeldingen, en ook in kleiner
lettertype, en niet opgenomen in het Nederlandstalige tekstge-
deelte;

- pagina's 70-71: een aantal gemeentelijke diensten zijn niet in
het Nederlands opgenomen;

- pagina 74: «Andere diensten afhankelijk van het Gemeente-
bestuur»: «0ffice genealogique et heraldique de Belgique» heeft
geen Nederlandstalige naam.

Kan de minister mij meedelen weike maatregelen hij overweegt
te nemen om dergelijke taalwetsovertredingen in de toekomst te
vermijden?

Antwoord: Ik heb het geacht lid mede te delen dat, naar
aanleiding van zijn schriftelijke vraag, een afschrift van dit advies
(nr. 28.071/E) gevraagd werd aan de Vaste Commissie.

Uit dit advies blijkt dat de klacht tegen de bedoelde publicatie
gegrond was.

De gemeentelijke overheid werd er op gewezen dat deze publi-
catie moet beschouwd worden als een mededeling aan het publiek
zodat het Nederlands et het Frans gelijktijdig en integraal op het
document moeten voorkomen. Aan de gemeente werd derhalve
gevraagd in deze publicaties het Nederlands en het Frans op voet
van strikte gelijkheid te hanteren.

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

Avis de la Commission permanente de controle linguistique
sur Ie Guide pratique de Woluwe-Saint-Plerre.

En sa seance du 12 septembre 1996, la Commission permanente
de controle linguistique a examine une plainte deposee centre la
commune de Woluwe-Saint-Pierre suite a 1'edition de son Guide
pratique. La CPCL a constate dans son avis n°28.071/E que cette
publication contenait plusieurs infractions a la legislation linguis-
tique, en particulier sur les points suivants:

- couverture interieure avant: publicite pour Ie centre sportif com-
munal en anglais;

- page 3: mention du droit d'auteur (copyright) exclusivement en
francais;

- pages 8-9: adresses des conseillers communaux, des conseillers
CPAS et du secretaire communal quasi exclusivement en
francais;

- page 10 avant-propos du bourgmestre, en anglais et en allemand;

journal communal Wolu news: page 34 publicite en francais sur
une pleine page, page 84 publicite en neerlandais sur un tiers de
page;

pages 54-58: centre sportif communal, omission partielle des
mentions en neerlandais, et aussi en plus petits caracteres; ne
figure pas dans la partie de texte en neerlandais;

- pages 70-71: plusieurs services communaux ne sont pas repris
en neerlandais;

— page 74: «Autres services dependant de 1'administration com-
munale»: «0ffice genealogique et heraldique de Belgique» n'a
pas de denomination en neerlandais.

Le ministre peut-il me dire quelles mesures il envisage de pren-
dre pour eviter dans 1'avenir de telles infractions a la legislation
linguistique?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre que,
suite a sa question ecrite, une copie de 1'avis en question (n° 28.071/
E) a ete demandee aupres de la Commission permanente.

II ressort de cet avis que la plainte a 1'encontre de la publication
visee etait fondee.

Cette publication qui est consideree comme une communica-
tion au public doit, des lors, etre redigee de maniere simultanee,
integrale en francais et en neerlandais. Les autorites communales
en ont ete avisees et ont des lors ete invitees a utiliser le francais et
le neerlandais sur un pied de stride egalite en ce qui conceme ces
publications.
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Vraag nr. 326 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 13
december 1996 (N.):

Advies van de Vaste Commlssie voor Taaltoezicht.

Onlangs werd u een advies van de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht toegestuurd (nr. 28.155/H), waarin de burgemeester
van Brussel-stad in gebreke werd gesteld voor wat betreft het taal-
gebruik in zijn schriftelijke betrekkingen met particulieren.

Kan de minister-voorzitter mij meedelen weike maatregelen hij
heeft getroffen om de burgemeester van Brussel erop te wijzen dat
hij de taalwetten dient te eerbiedigen?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat het
door hem aangehaalde advies nr. 28.155/H zowel bij mijn diensten
als bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht onbekend is.

Door het gebrek aan precieze gegevens over de zaak ten gronde
is het voor de Vaste Commissie onmogelijk te achterhalen naar
welk advies het geacht lid verwijst.

Question n° 326 de M. Dominiek Lootens-Stael du 13 decembre
1996 (N.):

Avis de la Commission permanente de controle linguistique,

La Commission permanente de controle linguistique vous a
recemment fait parvenir un avis (n°28.155/H) denoncant des
carences du bourgmestre de Bruxelles-ville en matiere d'emploi
des langues dans ses relations ecrites avec des particuliers.

Le ministre-president peut-il me dire quelles mesures il a prises
pour signaler au bourgmestre de Bruxelles qu'il est tenu de re-
specter les lois linguistiques?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre que
1'avis vise, n° 28.155/H, est inconnu au sein de mes services, ainsi
qu'a la Commission permanente de Controle linguistique.

Vu 1'absence de donnees precises quant au fond de 1'affaire, la
Commission permanente est dans 1'impossibilite de determiner
1'avis auquel 1'honorable membre se refere.

Vraag nr. 333 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 21 januari
1997 (Fr.):

Sociaal Handvest — gegradueerde opstellers.

Bij het opstellen van het Sociaal Handvest heeft de minister-
voorzitter een geldelijke herwaardering beloofd voor de ambtenaren
van niveau 2, door rekening te houden met de verschuivingen inzake
opieidingsniveau en met het bestaan van het hoger onderwijs van
het korte type (niveau 2+).

Heel wat opstellers hebben een diploma van het hoger onderwijs
van het korte type (afdeling administratief recht). Ingevolge het
Sociaal Handvest is het in de nieuwe organieke regeling niet meer
mogelijk een diplomabonificatie toe te kennen. Dient men die
opstellers, om ze te onderscheiden van die weike niet in het bezit
zijn van dit diploma, bij het opstellen van het organogram als
personeelsleden van niveau B te beschouwen, wat overeenstemt
met het niveau 2+ ?

Antwoord: Het is een basisbeginsel in het openbaar ambt dat de
toegang tot een bepaalde graad afhankelijk is van verschillende
voorwaarden zoals ancienniteit, toegangsexamens, gunstig signa-
lement, enz., en niet enkel van het bezit van een bepaald diploma.

Dit basisbeginsel werd eveneens weerhouden wanneer in het
kader van het Sociaal Handvest de inschakelingsmodaliteiten
werden vastgesteld.

Deze inschakelingsmodaliteiten zijn beschreven in punt 11.3.2.2.
van de omzendbrief van 28 april 1994 betreffende het Sociaal
Handvest (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1995).

Op basis van deze inschakelingscriteria worden de opstellers,
vermits zij tot deze graad werden toegelagen op basis van een di-
ploma hoger secundair onderwijs, ingeschakeld in het overeen-
komstig niveau C.

Question n° 333 de M. Stephane de Lobkowicz du 21 janvier
1997 (Fr.):

Charte sociale — Redacteurs gradues.

Lors de 1'elaboration de la charte sociale, le Ministre-President
promettait une revalorisation pecuniaire pour les agents du niveau
2 par le biais de la prise en compte des glissements dans le niveau
de formation et notamment de 1'existence de 1'enseignement
superieur de type court (niveau 2 +).

De nombreux redacteurs etant detenteurs d'un diplome de
1'enseignement superieur de type court - section droit administra-
tif- et la charte sociale ne permettant plus d'accorder d'allocation
de diplome dans le nouveau systeme organique, doit-on, lors de
1'insertion, pour differencier ces redacteurs de ceux qui ne sont pas
en possession de ce diplome, les inserer dans le niveau B
correspondant au 2 + ?

Reponse: Dans la fonction publique, donner 1'acces a un grade
depend de differentes conditions telles que 1'anciennete, les examens
d'admission, signalement favorable etc., et non pas uniquement de
la possession d'un diplome determine.

Ce principe de base a etc egalement retenu lorsque les modalites
d'insertion ont ete definies dans le cadre de la Charte social.

Ces modalites d'insertion sont decrites au point 11.3.2.2. de la
circulaire du 28 avril 1994 concemant la Charte sociale (Moniteur
beige du 26 janvier 1995).

Sur la base de ces criteres d'insertion, les redacteurs sont inseres
au niveau C correspondant, etant donne qu'ils ont ete admis a ce
grade en fonction d'un diplome de 1'enseignement secondaire
superieur.
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Het feit dat sommige opstellers een hoger diploma bezitten dan
datgene dat voor hun graad werd vereist, hetweze een graduaat of
een universitair diploma, geeft hen, het hogervermeld basisbeginsel
in acht genomen, niet automatisch toegang tot dat hoger niveau.

De inschakelingsmodaliteiten voorzien uitdmkkelijk dat er geen
automatische bevordering kan plaatsvinden die niet werd toegekend
door het plaatselijk bestuur.

Compte tenu du principe de base precite, Ie fait que certains
redacteurs possedent un diplome superieur a celui qui est requis
pour leur grade, qu'il s'agisse d'un gradual ou d'un titre univer-
sitaire, ne leur confere pas automatiquement 1'acces a ce niveau
plus eleve.

Les modalites d'insertion prevoient clairement qu'une promo-
tion accordee d'office ne peut intervenir, si celle-ci n'a pas ete
accordee par 1'autorite locale.

Vraag nr. 335 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21 januari
1997 (N.):

Mogelijk onevenwicht in de verdeling van geco-banen over
belde taalgroepen.

Talrijke sectoren (onderwijs, cultuur...) worden door het Brus-
sels hoofdstedelijk gewest ondersteund door het scheppen van geco-
banen. Naar ik onlangs heb vemomen zou er bij de verdeling van
deze banen tussen de taalgroepen een onevenwicht bestaan ten
nadele van de Nederlandse taalgroep, en zouden er maatregelen
zijn getroffen om dit onevenwicht recht te trekken.

Kan de minister-voorzitter mij meedelen ofer binnen de regering
afspraken bestaan over het verdelen van deze betrekkingen over de
taalgroepen, en zoja, weike de verdeelsleutels zijn? Kan de minis-
ter-voorzitter mij bevestigen dat er inderdaad een onevenwicht
bestaat ten nadele van de Nederlandstaligen, en hoe en tegen
wanneer dit zai worden rechtgetrokken?

Kan u mij bovendien voor eike sector meedelen weike de actuele
verhouding is van de verdeling van de betrekkingen over beide
taalgroepen?

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

Als antwoord op de vragen die u stelde, dient men per taalrol de
verdeling van de niet-werkende werkzoekenden en de geco's te
vergelijken.

Uit een dergelijke vergelijking blijkt een duidelijk onevenwicht
van 227 geco-betrekkingen, maar in het voordeel van de Neder-
landstaligen.

Er wordt momenteel niet overwogen het evenwicht te herstellen.

Er zijn ook geen quota's vastgesteld en derhalve geen onder-
handelingen over dit onderwerp.

Ik vestig overigens de aandacht op het feit dat de toekenning
van geco's aan een werkgever ook niet noodzakelijk voor deze
laatste een verplichting wat betreft de taalrol van de aan te werven
personen inhoudt.

Question n° 335 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 janvier
1997 (N.):

Desequilibre eventual dans la repartition des emplois d'ACS
entre les deux groupes linguistiques.

La Region de Bruxelles-Capitale a soutenu de nombreux secteurs
(enseignement, culture,...) en creant des emplois d'ACS. II m'est
recemment revenu que la repartition de ces emplois entre les groupes
linguistiques aurait introduit un desequilibre au detriment du groupe
linguistique neerlandais; des mesures auraient ete prises pour
corriger ce desequilibre.

Le ministre-president peut-il me faire savoir s'il existe des ac-
cords au sein du gouvemement quant a la distribution de ces postes
entre les groupes linguistiques, et si oui, quelles en sont les cles de
repartition? Le ministre-president peut-il me confirmer 1'existence
d'un desequilibre au prejudice des neeriandophones? Peut-il me
dire quand et comment on corrigera ce desequilibre?

Pourriez-vous egalement me communiquer, pour chaque secteur,
la repartition actuelle des emplois entre les deux groupes linguis-
tiques?

Reponse: Le membre voudra bien trouver ci-apres la reponse a
sa question.

Pour repondre aux questions posees, il y a lieu de comparer, par
role linguistique, la repartition des demandeurs d'emploi inoccupes
et des ACS.

Une telle comparaison met effectivement en evidence un
desequilibre de 227 emplois ACS, mais en faveur des neeriando-
phones.

II n'est pas envisage actuellement de proceder a un reequilibrage.

II n'y a pas non plus de fixation de quotas et done de negociations
a ce sujet.

J'attire par ailleurs 1'attention sur le fait que 1'octroi d'ACS a
un employeur n'implique pour ce dernier aucune obligation quant
au role linquistique des personnes a engager.

Vraag nr. 336 van Mevrouw Brigitte Grouwels d.d. 21 januari
1997 (N.):

Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Kabinetten.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen
en mannen aan de besluitvorming in het algemeen en de politick in

Question n°336 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 democratie une participation egale des femmes et des homines
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het bijzonder vooropstelt als een voorwaarde van democratic, 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.

Tijdens de vierde UNO-Wereldvrouwenconferentie (Bejing -
September 1995) werd uitdrukkelijk bevestigd dat de gelijke verte-
genwoordiging van vrouwen en mannen in het besluitvormings-
proces tegelijk een voorwaarde en een garantie is voor een goede
working van de democratic.

De Platformtekst voor Actie van de vierde UNO-Wereldvrou-
wenconferentie 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 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 achtbare lid te melden dat mijn
kabinet samengesteld is uit 48 vrouwen (waarvan 1 halftijds
personeelslid) en 15 mannen (waarvan 2 halftijdse personeelsleden).
De functies van niveau 1 in mijn kabinet worden uitgeoefend door
11 mannen en 3 vrouwen. Het uitvoerend personeel bestaat uit 45
vrouwen (26 van niveau 2, 8 van niveau 3 en 10 van niveau 4) en
15 mannen (8 van niveau 2 en 7 van niveau 4).

Verledenjaar werden 7 vrouwen en 3 mannen aangeworven om
vacante betrekkingen te bekleden.

Het is het achtbare lid zeker bekend dat een minister voor de
samenstelling van zijn kabinet vastgestelde quota's moet naleven
en dit binnen de grenzen van de toegestane budgettaire kredieten.
Bijgevolg wordt in de eerste plaats een beroep gedaan op bevoegde
personeelsleden die van de gewestelijke administraties gedetacheerd
worden, om het even van welk geslacht zij zijn. Uit de hierboven
vermelde cijfers blijkt evenwel dat mijn kabinet voor het merendeel
samengesteld is uit vrouwen.

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 !e Gouvemement federal s'est
expressement engage dans son programme a travailler resolument

> pour promouvoir une presence equilibree des femmes et des homines
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 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: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre
que mon cabinet se compose de 48 femmes (dont 1 agent a mi-
temps) et 15 hommes (dont 2 agents a mi-temps). Les fonctions de
niveau 1 dans mon cabinet sont exercees par 11 hommes et 3 fem-
mes. Les agents d'execution comptent 45 femmes (26 niveau 2, 8
niveau 3 et 10 niveau 4) et 15 hommes (8 niveau 2 et 7 niveau 4).

L'annee passee, 7 femmes et 3 hommes ont etc engages pour
occuper des postes vacants.

L'honorable membre n'ignore certainementpas que pour la com-
position de son cabinet un ministre est tenu de respecter des quotas
determines, tout en operant dans les limites des credits budgetaires
autorises. Des lors, il est avant tout fait appel a des agents competents
detaches des administrations regionales, quel que soit leur sexe.
Au vu des chiffres indiques ci-dessus, il apparait neanmoins que
mon cabinet est en majeure partie compose de femmes.
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Vraag nr. 337 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 21 januari
1997 (Fr.):

Lijst van de puhlicaties van hetkabinet.

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:

Stand van de gemeentefinancien

1.000exemplareninl995.
1.245.250 BEF met btw in.

Investerlngstoelagen in het Brussels hoofdstedelijk gewest

1.000 exemplaren in 1995.
463.925 BEF met btw in.

Basisallocatie voorbeide uitgaven: 14.11.12.01.

Kosteloos te verkrijgen bij het CIBG, Kunstlaan 20 te 1040
Brussel.

Overzicht van het Woningenpark, n° 5, 6 en 7

Deze drie overzichten werden elk op 1.500 exemplaren gedrukt
in 1995.

Basisallocatie voor de drie overzichten: 16.11.12.30.

Een nummer van het Overzicht van het Woningenpark kost
68.500 BEF, zonder btw, met de vertaling, de maquette, het flashen
en het drukken inbegrepen. In dit bedrag is het opzoekingswerk
niet begrepen. Dit laatste is heel variabel, naargelang het onderwerp.

Stock: een dertigtal exemplaren van elk nummer.

Overzicht van het kantorenpark n° 7, 8 en 9

Deze drie overzichten werden elk op 2.000 exemplaren gedrukt.

Basisallocatie 16.11.12.30 voor n° 7 in 1995 en 16.70.12.30
voorn° 8 en 9 in 1996.

Een nummer van het Overzicht van het Kantorenpark kost 79.500
BEF zonder btw, met de vertalingen, het flashen en het drukken

Question n° 337 de M. Stephane de Lohkowicz 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 etc
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:

Etat des finances communales

1.000 ex. en 1995.
1.245.250,- BEF (tvac)

Subsides a ! 'investissement de la Region de Bruxelles-Capitale

1.000 ex. en 1995.
463.925,- BEF (tvac)

Allocation de base pour ces deux publications: 14.11.12.01

Publications gratuites. Elles peuvent etre obtenues au CIRB ave-
nue des Arts 20 a 1040 Bruxelles.

Observatoire de I'habitat n° 5-6 et 7

Ces trois publications ont ete tirees a 1.500 ex. chacune en 1995.

Allocation de base pour les trois publications : 16.11.12.30

La realisation d'un numero de 1'Observatoire de 1'habitat, tra-
duction, la maquette, Ie flashage et 1'impression coute 68.500,-BEF
hors TVA. Ce cout ne comprend pas Ie travail de recherche qui est,
selon les sujets, extremement variable.

Stock: une trentaine d'exemplaires pour chaque numero.

Observatoire des bureaux n° 7-8 et 9

Ces trois publications ont ete tirees a 2.000 ex. chacune.

Allocation de base 16.11.12.30 pour Ie n° 7 en 1995 et
16.70.12.30 pour les n° 8 et 9 en 1996.

La realisation d'un numero de 1'Observatoire des bureaux, les
traductions, Ie flashage et 1'impression coute 79.500,- BEF hors
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inbegrepen. In dit bedrag is bet opzoekingswerk niet begrepen. Dit
laatste is heel variabel, naargelang het onderwerp.

Deze uitgaven kunnen op aanvraag kostenloos verkregen worden
bij het kabinet van de minister-voorzitter.

Stock: een dertigtal exemplaren van elk nummer.

GewestelijkOntwikkelingsplan-GewOP

Op 4.500 exemplaren gedrukt in 1995.

Basisallocatie 16.11.12.01.

Deze uitgave wordt verkocht aan 2.500 BEF door het Bestuur
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het B.H. Gewest, Vbor-
uitgangstraat 80 te 1030 Brussel.

Brochurereeks "Brussel, Stad van Kunst en Geschiedenis "

In 1995 werden vier brochures uitgegeven, die in 1996 beschik-
baar waren:

- de Koninklijke Wijk: 3.000 exemplaren;
- het Observatorium: 2.000 ex.;
- de Tervurenlaan: 2.000 ex.;
- deWoluwevallei: 2.000 ex.

Totale kostprijs voor de n° 13 tot 18:

- vertaling: 597.462 BEF;
- grafiek: 1.383.550 BEF;
- rotogravure: 1.203.192 BEF;
- druk:995.167BEF

Basisallocatie: 17.10.12.01.

Verkoopprijs:

- 395 BEF voor het n° "Koninklijke Wijk";
- 295 BEF voor de drie andere.

De brochures uit de reeks "Brussel, Stad van Kunst en Geschie-
denis" worden in de boekhandel verkocht.

Atlas van de archeologische ondergivnd van het Gewest Brussel

In 1995 werden twee atlassen uitgegeven die in 1996 verschenen:
de Atlas Brussel-Vijfhoek en de Atlas Koekelberg.

Van beide werden 1.250 ex. gedrukt.

Totale kostprijs voor deze twee atlassen: 1.310.764 BEF.

Basisallocatie: 17.10.12.01.

Verkoopprijs: 500 BEF.

De "Atlassen van de archeologische ondergrond" worden in de
boekhandel verkocht.

Reel<s "Archeologie in Brussel"

Het nummer "Brouwerijen in de Sint-Katelijne Wijk" werd
uitgegeven in 1995, maar verscheen in 1996.

tva. Ce cout ne comprend pas Ie travail de recherche qui est, selon
les sujets, tres variable.

Les numeros des differents observatoires s'obtiennent gratui-
tement sur demande au cabinet du ministre-president.

Stock: une trentaine d'exemplaires pour chaque numero.

Plan Regional de Developpement PRD.

Publication tiree a 4.500 ex. en 1995.

Allocation de base 16.11.12.01

Publication disponible au prix de 2.500,- BEF a 1'AATL (rue du
Progres, 80 a 1030 Bruxelles).

Collection de brochures "Bruxelles, Ville d'Art et d'Histoire"

4 brochures furent editees en 95, mais parues en 96:

- Ie Quartier Royal;
- 1'Observatoire;
- 1'avenue de Tervueren;
- la vallee de la Woluwe.

Cout global pour les numeros 13 a 18:

- traduction : 597.462 F;
- graphisme: 1.383.550 F;
- photogravure : 1.203.192 F;
- impression : 995.167 F.

Imputation budgetaire: allocation 17.10.12.01.

Prix de vente:

- 395 F pour Ie numero consacre au Quartier Royal;
- 295 F pour les trois autres brochures.

Les brochures de la collection "Bruxelles, Ville d'Art et d'His-
toire" sont disponibles en librairie.

Atlas du sous-sol archeologique de la Region de Bruxelles

Deux atlas du sous-sol archeologique furent edites en 95, mais
parus en 96:1'atlas de Bruxelles-Pentagone et celui de Koekelberg.

Tirage de ces deux atlas: 1.250 exemplaires.

Cout global pour ces deux numeros: 1.310.764 F.

Imputation budgetaire : allocation 17.10.12.01.

Prix de vente: 500 F.

Les atlas du sous-sol archeologique sont disponibles en librairie.

Collection "Archeologie a Bruxelles "

Le numero intitule "Les brasseries au Quartier Sainte-Catherine"
rut edite en 95, mais, paru en 96.
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Opiage: 1.250 exemplaren.
Totale kostprijs: 998.850 BEF.

Basisallocatie: 17.10.12.01.

Verkoopprijs: 700 BEF.

De reeks "Archeologie in Brussel" wordt in de boekhandel
verkocht.

Mercredi a Bruxelles

De brochure "Mercredi a Bruxelles" werd in 1995 uitgegeven.
Ze is bestemd voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Opiage: 1.500 exemplaren.

Totale kostprijs: 1.021.659 BEF.

Basisallocatie: 17.10.12.01.

Deze brochure werd verspreid in de scholen van de 19 gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de v.z.w. "Bruxelles
Enseignement".

Handbook van de Brusselse Openbare Ruimten (IRIS Uitgaven)

Opiage: 1.000 ex. in het Frans, 500 ex. in het Nederlands.

Totale kostprijs voor het drukken (zonder het studiewerk):
1.410.291 BEF, met btw in.

Basisallocatie: 16.11.12.30.

Verkoopprijs aan "derden": 1.850 BEF.

Verkrijgbaar bij het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisves-
ting (BROH) - Dienst Stedebouw - de heer Schmitz (204.23.98)

CCN
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel.

Bijna uitgeput, nog beschikbare stock:

- 48 in het Frans,
- 57 in het Nederlands.

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

Tirage: 1.250 exemplaires.
Cout global: 998.850 F.

Imputation budgetaire: allocation 17.10.12.01.

Prix de vente: 700 FB.

Les ouvrages de la collection "Archeologie a Bruxelles" sont
disponibles en librairie.

Mercredi a Bruxelles

"Mercredi a Bruxelles", ouvrage destine aux enfants de 8 a 12
ans, fut edite et paru en 95.

Tirage: 1.500 exemplaires.

Cout global: 1.021.659 F.

Imputation budgetaire: allocation 17.10.12.01.

Cette brochure a etc distribute dans les ecoles des 19 communes
de la Region de Bruxelles-Capitale, par le biais de 1'a.s.b.l.
"Bruxelles-Enseignement".

Manuel des Espaces publics bruxellois (Editions IRIS).

Tirage: 1.000 ex. en francais, 500 ex. en neerlandais.

Cout global d'impression (hors etude): 1.410.291 F,TVAC.

Allocation de base: 16.11.12.30.

Prix de vente " a des tiers ": 1.850 F.

Disponible a 1'Administration du Territoire et du Logement
(AATL) - Service Urbanisme - Monsieur Schmitz (204.23.98)

CCN
Rue du Progres 80
1030 Bruxelles.

Stock (presque epuise) encore disponible:

- 48 en francais,
- 57 en neerlandais.

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
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onbestaande, had ik graag de motivering gekend van de Commissie
voor Monumenten en Landschappen om zich tegen de afbraak en
de vemieuwing van het stadium te verzetten.

Antwoord: Het geachte raadslid gelieve hiema het antwoord op
zijn vraag te vinden.

Het Josaphatpark werd als landschap beschermd bij koninklijk
besluit van 31 december 1974.

Artikel 27 van de Ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het
behoud van het onroerend erfgoed stelt dat werken in een beschermd
goed onderworpen zijn aan het eensluidend advies van de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

In mei 1995 heeft de Koninklijke Commissie advies gegeven
over het bouwproject van de Gemeente Schaarbeek voor een nieuw
sportcentrum in het Josaphatpark. Volgens de Commissie zijn twee
van de drie tribunes van het gemeentelijk stadion van grote archi-
tecturale waarde, vooral door de duidelijk uitgedrukte en goed
getekende structuur. Het gaat om de tribune langs de Louis Bertrand-
laan en om deze langs de Algemeen Stemrechtlaan. Indien er maar
een tribune kan behouden blijven, kiest de Commissie voor de eerste.

De Commissie stelde nog (vertaling) "het stadion werd in gewoon
beton gebouwd en structuurvorm vertoont rationaliteit, zowel door
de uitdrukking en eerbiediging van de functie als door het econo-
misch en oordeelkundig gebruik van de materialen. Naast deze
structurele kwaliteiten valt ook de kwaliteit van de inwerking en
van de bouwwijze van de trappen op, vooral voor de tribune langs
de Louis Bertrandlaan."

Sinds mei 1995 werd er door de Gemeente Schaarbeek geen
enkel nieuw dossier bij de Diens Monumenten en Landschappen
ingediend.

et a la renovation du stade; ceux qui connaissent Ie lieu savent que
la valeur architectonique du stade du Crossing dans Ie pare Josaphat
est mince, sinon nulle.

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

Le Pare Josaphat est classe comme site par 1'arrete royal du 31
decembre 1974.

En vertu de 1'article 27 de 1'ordonnance du 4 mars 1993 relative
a la conservation du patrimoine immobilier, les travaux a executer
dans un bien classe sont soumis a 1'avis conforme de la Commis-
sion royale des Monuments et des Sites.

En mai 95, la Commission royale a rendu son avis sur un projet
de la Commune de Schaerbeek de construction d'un nouveau cen-
tre sportif dans le Pare Josaphat. Selon la Commission, deux des
trois tribunes du stade communal presentent un grand interet archi-
tectural, par 1'expression franche d'une structure bien dessinee. II
s'agit de la tribune qui longe 1'avenue Louis Bertrand et de celle
qui longe 1'avenue du Suffrage Universel. Pour la Commission,
s'il n'etait possible que d'en garder une, ce serait la premiere.

Elle a ajoute que "le stade est realise en beton ordinaire et la
forme de la structure indique une rationalite a la fois dans le res-
pect et 1'expression de la fonction et dans 1'emploi economique et
judicieux des materiaux. Outre ces qualites structurelles, on peut
remarquer la qualite d'articulation et d'integration des escaliers,
particulierement dans la tribune parallele a 1'avenue Louis
Bertrand".

Depuis mai 95, la Commune de Schaerbeek n'a introduit aucun
nouveau dossier aupres du Service des Monuments et des Sites.

Vraag nr. 341 van de heer Marc Cools d.d. 28januari 1997 (Fr.):

Burgemeesters met verlof.

Alle leden van de gewestregering die burgemeester zijn, zijn
voor dit laatste ambt met verlof, overeenkomstig artikel l4bis van
de nieuwe gemeentewet, dat luidt : "Als verhinderd wordt be-
schouwd de burgemeester die het ambt van minister, staatssecretaris,
lid van een Executieve ofgewestelijk staatssecretaris uitoefent, voor
de periode waarin dat ambt wordt uitgeoefend".

Mijnheer de minister, kan u mij mededelen of een burgemeester
met verlof gebmik mag maken van papier met het briefhoofd van
de betrokken gemeente en brieven mag ondertekenen als burge-
meester?

Antwoord: Krachtens artikel l4bis van de nieuwe gemeentewet
wordt een burgemeester, die het ambt van minister uitoefent, als
verhinderd beschouwd voor het uitoefenen van zijn bevoegdheden
als burgemeester.

Het feit dat de verhinderde burgemeester, voor de duur van zijn
vervanging, de prerogatieven verbonden aan dit ambt verliest,
betekent echter niet dat hij zijn titel verliest.

Question n° 341 de M. Marc Cools du 28 janvier 1997 (Fr.):

Bourgmestres en conge.

Tous les membres du Gouvemement regional qui sont bourg-
mestres sont en conge pour cette fonction conformement a 1'article
l4bis de la nouvelle loi communale qui specific qu'«est empeche le
bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secretaire d'Etat,
de membre d'un Executifou de secretaire d'Etat regional, pendant
la periode d'exereice de cette fonction».

Pouvez-vous m'informer. Monsieur le ministre, si un bourg-
mestre en conge peut neanmoins continuer, sur papier a en-tete de
la commune concernee, a signer des courriers en tant que
bourgmestre?

Reponse: En vertu de 1'article l4bis de la nouvelle loi commu-
nale, un bourgmestre qui exerce les fonctions de ministre, est
empeche d'exercer les fonctions relatives au titre de bourgmestre.

Le fait que, pendant la duree de son remplacement, le bourg-
mestre empeche ne conserve aucune prerogative attachee a cette
fonction, n'implique cependant pas qu'il en ait perdu le titre.
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Een minister kan zich dus voorstellen als burgemeester voor
zover hij geen enkele administratieve handeling stelt die wettelijk
tot de bevoegdheden van de burgemeester behoort.

Un ministre peut done continuer a se presenter comme bourg-
mestre pour autant qu'il n'accomplisse sous ce titre aucun acte ad-
ministratif relevant legalement de la competence du bourgmestre.

Vraag nr. 346 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12
februari 1997 (N.):

Toekenning van taalpremies aan de werknemers van het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kan de minister mij voor respectievelijk het Gewestelijk Agent-
schap voor Netheid, het Brussels Instituut voor Milieubeheer, de
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, het Cen-
trum voor Informatica voor het Brussels Gewest en de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij meedelen:

— ofer aan werknemers van deze parastatalen taalpremies worden
uitbetaald. Zoja,

— hoeveel werknemers een taalpremie krijgen, en op basis van
weike bepalingen deze taalpremie wordt toegekend;

— hoeveel van deze werknemers effectiefhun kennis van de tweede
landstaal hebben bewezen, zoals vereist is door de wettelijke
voorschriften;

— hoe groot deze taalpremie is, en op weike bepalingen de omvang
hiervan berust;

— hoeveel er jaarlijks wordt uitbetaald aan taalpremies, en dit
enerzijds voor de werknemers die hun kennis van de tweede
taal hebben bewezen volgens de wettelijk voorschriften, en
anderzijds diegenen die dit niet hebben bewezen.

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

Er worden taalpremies uitbetaald aan 189 personeelsleden van
de BGDA.

Al deze personeelsleden hebben hun kennis van de tweede
landstaal bewezen, op grond van een examen bij het VWS.

Het maandbedrag van de premie wordt vastgelegd op:

— 2.000 fr. voor het personeel van niveau 1
— 1.500 fr. voor personeel van niveau 2
— 1.000 fr. voor personeel van niveau 3 en 4.

Het gaat hier om de toepassing van het besluit van 25 juli 1991
van het Gewest tot toekenning van een tweetaligheidspremie
(Belgisch Staatsblad 04.09.1991).

Jaarlijks bedrag van uitbetaalde taalpremies in 1996:
2.326.940 fr.

Question n° 346 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 fevrier
1997 (N.):

Octroi de primes lingiiistiques aux agents du ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Le ministre peut-il me faire savoir, respectivement pour 1'Agence
regionale pour la proprete, 1'Institut bruxellois de Gestion de 1'Envi-
ronnement, 1'Office regional bruxellois de 1'Emploi, le Centre
d'informatique pour la Region bruxelloise, et la Societe du Loge-
ment de Bruxelles:

- Si 1'on alloue une prime linguistique aux agents de ces para-
stataux. Si tel est le cas,

- Combien d'agents recoivent une prime linguistique, et sur la
base de quelles dispositions elle leur est octroyee.

- Combien de ces agents ont reellement fait la preuve de leur
connaissance de la deuxieme langue nationale requise par la loi.

- A quel montant s'eleve cette prime, et sur la base de quels criteres
il est fixe.

- Quelle somme est consacree, annuellement, aux primes linguis-
tiques, et ce, d'une part, pour les agents ayant fait la preuve
qu'ils connaissent la deuxieme langue selon les prescritions
legales et d'autre part, pour ceux qui n'en ont pas fait la preuve.

Reponse: Le membre voudra bien trouver ci-apres la reponse a
sa question.

Des primes linguistiques sont payees a 189 agents de 1'ORBEM.

Tous ces agents ont apporte la preuve de leur connaissance de la
deuxieme langue sur base d'un examen du SPR.

Le montant mensuel de la prime est fixe a:

- 2.000 F pour les agents de niveau 1
- 1.500F pour les agents de niveau 2
- 1.000 F pour les agents de niveau 3 et 4.

II s'agit de 1'application de 1'arrete du 25 juillet 1991 de la Region
accordant une prime de bi\mgwsme (Moniteur beige 04.09.1991).

Montant annuel des primes linguistiques payees en 1996:
2.326.940 F.
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Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

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.

We hebben zopas vemomen dat de firma Interbrew waarschijniijk
uit Molenbeek zai vertrekken.

Dit vertrek zou zeer nadelige gevolgen hebben voor de Brusselse
economic en zou de afname van het aantal industrieen — sinds
verschillende jaren aan de gang—alleen maar versnellen.

Het betreft echter geen gewoon dossier. De GOMB heeft in de
Delaunoystraat immers verschillende woningen onteigend omdat
Belle-Vue had gevraagd haar opslagruimte in Molenbeek te mogen
vergroten. Naar verluidt, zou de GOMB bij die gelegenheid met
Belle-Vue een overeenkomst hebben gesloten krachtens weike die
firma haar activiteit op dit terrein zou behouden.

Kan de minister ons nadere inlichtingen verstrekken over de
inhoud van die overeenkomst?

Zijn er in die overeenkomst sancties vastgesteld in geval van
niet-naleving van de verbintenissen?

Moet men niet vrezen dat, als Belle-Vue verhuist, de personen
die werden onteigend zich tegen de GOMB en/of Interbrew zullen
keren en een schadevergoeding zullen eisen?

Meer in het algemeen: heeft de minister initiatieven genomen of
zai hij er nemen om te trachten die verhuizing te voorkomen?

Antwoord: De vragen die het geachte lid hier stelt, werden
beantwoord tijdens de interpellatie in het Parlement op 29 november
1996 door hetzelfde lid samen met de heer Mohamed Daif.

Er wordt derhalve verwezen naar het verslag van de Plenaire
Vergadering.

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

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.

Nous venons d'apprendre Ie depart probable des activites actuel-
lement poursuivies par la societe Interbrew a Molenbeek.

Ce depart serait fort dommageable pour 1'economie bruxelloise
et ne ferait qu'accelerer Ie processus de desindustrialisation que
connait Bruxelles depuis de nombreuses annees.

Mais ce dossier est particulier dans la mesure ou, suite a la
demande de la societe Belle-Vue d'etendre ses espaces de stockage
sur son site de Molenbeek, la SDRB a exproprie plusieurs habita-
tions rue Delaunoy. II apparait qu'a cette occasion, la SDRB a passe
une convention avec Belle-Vue qui comprendrait des clauses portant
sur Ie maintien de 1'activite sur Ie site.

Le ministre peut-il nous apporter des precisions sur Ie contenu
de cette convention?

Cette convention prevoit-elle des sanctions en cas de rupture
des engagements pris?

Au cas ou la delocalisation devrait se concretiser, ne faut-il pas
craindre que les personnes qui furent expropriees ne se retoument
centre la SDRB et/ou centre la societe Interbrew et reclament des
dommages et interets?

Plus generalement, le ministre a-t-il pris ou compte-t-il prendre
des initiatives pour tenter d'eviter que cette delocalisation ne se
realise?

Reponse: II a deja ete repondu aux questions de 1'honorable
membre a 1'occasion de mon interpellation du 29 novembre 1996
par lui-meme et Monsieur Mohamed Daif.

Je me permets des lors de renvoyer 1'honorable membre au rap-
port de Seance Plenaire.

Vraag nr. 125 van de heer Leo Goovaerts d.d. 26 november 1996
(N.):

De hangende rechtszaken waarhlj het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betrokken is.

Ingevolge diverse juridische procedures werd het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest veroordeeld tot het betalen van schadever-
goedingen. Daar deze schadeclaims dikwijis betrekking hebben op
soms belangrijke bedragen, had ik van de minister willen vememen:

- Hoeveel en weike rechtszaken thans hangende zijn waarbij een
schadevergoeding ten laste van de begroting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest geeist wordt?

Question n° 125 de M. Leo Goovaerts du 26 novembre 1996
(N.):

Affalres pendantes impliquant la Region de Bruxelles-
Capitale.

Suite a diverses procedures juridiques, la Region de Bruxelles-
Capitale a ete condamnee a payer des dommages et interets. Comme
ces demandes en dommages et interets portent sur des montants
parfois importants, je souhaiterais que le ministre me dise:

- pour combien d'affaires actuellement pendantes et pour
lesquelles des dommages et interets sont requis a charge du
budget de la Region de Bruxelles-Capitale;
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- Weike bedragen, in elk van deze rechtszaken, geeist worden?

- In weike rechtszaken, die al dan niet definitiefafgehandeld zijn,
werd het Brussels Gewest reeds veroordeeld tot het betalen van
schadevergoeding en hoeveel deze bedroeg per zaak (wettelijke
interesten en vergoedingen inbegrepen) tot nog toe?

- Weike bedragen in 1995 en 1996 effectiefwerden uitbetaald in
de definitiefbeslechte zaken vermeld onder het vorige punt?

— Weike bedragen nog uitbetaald moeten worden met betrekking
tot gewezen vonnissen?

Antwoord: Ik heb de eer het achtbare raadslid te anrwoorden
dat, wat de bevoegdheden en de activiteit van het Bestuur Economie
en Werkgelegenheid betreft, de Juridische Dienst van de algemene
diensten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
melding maakt van drie hangende geschillen:

— 1 geding tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende
de regelgeving inzake economische expansiesteun voor een
bedrag van 142.311 Bef, verhoogd met interest van 10% per
jaar vanaf 5 januari 1996;

— 1 geding tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende
de regelgeving inzake economische expansiesteun voor een
bedrag van 3.894.733 Bef, verhoogd met gerechtelijke interest
vanaf 1 december 1986 op een bedrag van 2.486.000 Bef;

1 geding tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende
de regelgeving inzake economische expansiesteun. De vordering
strekt ertoe het Gewest te dwingen toelagen te betalen waarvoor
het Rekenhof zijn visum weigerde. De betrokken toelagen
omvatten een bedrag van 9.236.032 Befaan kapitaalpremies en
een rentesubsidie van 3% op een bedrag van 8.000.000 Bef voor
een termijn van vierjaar. De subsidiaire vordering (in geval van
weigering door het Rekenhof) betreft een bedrag van 16.559.963
Bef, verhoogd met 300.000 Bef schadevergoeding.

- Quels montants on requiert pour chacune de ces affaires;

- Dans quelles affaires, definitivement cloturees ou non, la Region
bruxelloise a ete condamnee a verser des dommages et interets
et a combien s'eleve a cejour ce montant par affaire (indemnites
et interets legaux compris);

- Quels montants ont effectivement ete debourses en 1995 et en
1996 dans les affaires reglees definitivement que mentionne Ie
point precedent;

- Quels montants doivent encore etre verses pour desjugements
definitifs?

Reponse: J'ai 1'honneur de repondre a 1'honorable membre qu'en
ce qui conceme les competences et 1'activite de 1'Administration de
1'Economie et de 1'Emploi, les informations fournies par Ie Service
Juridique des services generaux du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale font etat de trois litiges pendants:

- 1 litige a 1'encontre de la Region de Bruxelles-Capitale
concemant la reglementation en matiere d'aide a 1'expansion
economique pour un montant de 142.311 Bef, majore d'un interet
annuel de 10% depuis Ie 5 janvier 1996;

- 1 litige a 1'encontre de la Region de Bruxelles-Capitale concer-
nant la reglementation en matiere d'aide a ['expansion econo-
mique pour un montant de 3.894.733 Bef, majore des interets
judiciaires depuis Ie 1°'' decembre 1986 portant sur un montant
de 2.486.000 Bef;

- 1 litige a 1'encontre de la Region de Bruxelles-Capitale concer-
nant la reglementation en matiere d'aide a 1'expansion econo-
mique. La requete tend a obliger la Region a payer des subven-
tions pour lesquelles la Cour des Comptes a refuse son visa. Les
subventions en question portent sur un somme de 9.236.032
Befde primes en capital et une subvention en interets de 3% sur
un montant de 8.000.000 Bef pendant quatre ans. La requete
subsidiaire (en cas de refus de la Cour des Comptes) concerne
un montant de 16.559.963 Bef, majore de 300.000 Bef de
dommages et interets.

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

Allocatie 12.31.01 - afdeling 11.

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

Kan hij in zijn antwoord de taalaanhorigheid van de begunstigden
mededelen en zeggen waar zij gevestigd zijn?

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

Antwoord: In antwoord op zijn vraag zai het geachte lid als
bijiage tabellen vinden waarin voor elk van de beschouwde jaren
de gevraagde informatie vermeld staat, meer bepaald:

De verschillende begunstigden en hun localisatie.

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?

Reponse: En reponse a sa question, 1'honorable membre trouvera
en annexe des tableaux, reprenant pour chacune des annees
concemees, les informations demandees a savoir:

Les differents beneficiaires et leur localisation.
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In die tabellen werden eveneens de
budgettair krediet hemomen.

Anderzijds wordt deze allocatie slechts sinds 1992 gebmikt. Er
is dus gecn label die betrekking heeft op dejaren 1990 en 1991.

Begunstigde

Jaar1992

Vereniging voor het Beheer van de ESRB
Kamer voor Handel en Nijverheid
van Bnissel
Cascade
KUB
Comite van de Kruidtuinwijk

Totaal

Jaar 1993

Bmssel-Technopool
BRU-OUEST
Gemeente Anderlecht
ICHEC
BITM-DESIGN CENTER
Gemeente Anderlecht
Teleport-Brussel
G1MB
Technopool Brussel
Promotiecoinite Erasmushuis

Vereniging voor het Beheer van de ESRB
De Bronsfabriek
Medoc
CIRIEC
Provinciaal Comite voor kunstambachten
en kunstnijverheid van Brabant
Kamer voor Handel en Nijverheid
van Brussel
Regionaal Tewerkstellingsfonds van
de Metaalnijverheid van Brussel
Cascade
De Jonge Europese Ondememer
Kamer van Grafische Nijverheden
van Brussel
Artopol
Verbond van Ondememingen te Brussel
Kamer voor Handel en Nijverheid
van Brussel
Modo Bruxellae
Centrum voor Amateurskunsten
Vereniging van ambachtslieden en
handelaars de Formanoir

Totaal

Jaar1994

Pro Velo
KUB

aanwendingen van het

Plaats Vastgelegd

Brussel 15.134.000

Brussel 3.000.000
Bruxelles 6.500.000
Brussel 5.500.000
Brussel 20.000

30.154.000

Brussel 44.131.080
Bruxelles 50.000

250.000
Bruxelles 5.000.000
Bruxelles 90.000

40.000
Brussel 6.000.000
Brussel 3.000.000
Brussel 19.000.000
Brussel 40.000

Brussel 16.400.000
Brussel 3.000.000
Bruxelles 100.000
Luik 1.000.000

Brussel 300.000

Brussel 3.000.000

Brussel 2.000.000
Bruxelles 7.745.000
Brussel 450.000

Brussel 12.000.000
Brussel 3.000.000
Brussel 6.000.000

Brussel 4.275.000
Brussel 3.000.000
Brussel 30.000

Brussel 25.000

140.226.080

Bruxelles 100.000
Brussel 1.100.000

Les tableaux reprennent egalement
budgetaire.

Par ailleurs, cette allocation est uti
seulement. 11 n'y a done pas de tableau
1990 et 1991.

Beneficiaire

Annee 1992

Association pour la Gestion du CESRB
Chambre de Commerce et d'lndustrie
de Bruxelles
Cascade
KUB
Comite du quartier du Botanique

Total

Annee 1993

Bruxelles-Technopole
BRU-OUEST
Commune Anderlecht
ICHEC
BITM-DESIGN CENTER
Commune Anderlecht
Teleport-Bruxelles
SRIB
Bruxelles-Technopole
Comite de promotion de la
Maison d'Erasme
Association pour la Gestion du CESRB
La Fonderie
Medoc
CIRIEC
Office provincial des Artisanats et
Industries du Brabant
Chambre de Commerce et d'lndustrie
de Bruxelles
Fonds Regional du Metal a Bruxelles

Cascade
Le Jeune Entrepreneur Europeen
Chambre des Industries Graphiques
de Bruxelles
Artopol
Union des Entreprises de Bruxelles
Chambre de Commerce et d'lndustrie
de Bruxelles
Modo Bruxellae
Centrum voor Amateurskunsten
Assoc. Artisans et Commercants
du Formanoir

Total

Annee 1994

Pro Velo
KUB

les utilisations du credit

ise
se

Localite Engage

e depuis 1'annee 1992
rapportant aux annees

Bruxelles 15.134.000

Bruxelles 3.000.000
Bruxelles 6.500.000
Brussel 5.500.000
Bruxelles 20.000

30.154.000

Bruxelles 44.131.080
Bruxelles 50.000

250.000
Bruxelles 5.000.000
Bruxelles 90.000

40.000
Bruxelles 6.000.000
Bruxelles 3.000.000
Bruxelles 19.000.000

Bruxelles 40.000
Bruxelles 16.400.000
Bruxelles 3.000.000
Bruxelles 100.000
Liege 1.000.000

Bruxelles 300.000

Bruxelles 3.000.000
Bruxelles 2.000.000

Bruxelles 7.745.000
Bruxelles 450.000

Bruxelles 12.000.000
Brussel 3.000.000
Bruxelles 6.000.000

Bruxelles 4.275.000
Brussel 3.000.000
Brussel 30.000

Bruxelles 25.000

140.226.080

Bruxelles 100.000
Brussel 1.100.000
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Kamer voor Handel en Nijverheid
van Brussel
Vereniging voor het Beheer van de ESRB
Vereniging voor tentoonstellingen van
het Paleis voor Schone Kunsten
De Bronsfabriek
Provinciaal Comite voor kunstambachten
en kunstnijverheid van Brabant
Centre Interuniversitaire de Formation
Permanente
V.z.w. Sint-Guido
De Jonge Europese Ondememer
ICHEC
Cascade
Artopol
Modo Bruxellae
Prijs De Vrouw in de Ondememing
Cercle des Arts et des Techniques de
la Coiffure Francaise

Totaal

Jaar1995

Verenigingen voor het Beheer van
deESRB
De Jonge Europese Ondememer
Brusselse Federatie voor Stedebouw
ICHEC
De Bronsfabriek
Brussels Congress
Modo Bruxellae
Artopol
Kamer voor Handel en Nijverheid
van Brussel
Kamer voor Handel en Nijverheid
van Brussel
Cascade
KUB
ICHEC

Totaal

Jaar 1996

Vereniging voor het Beheer van de ESRB
Koninklijke Unie van Floristen van Belgie Brussel
Club Expo
De Jonge Europese Ondememer
Conference des Metiers et Negoce
d'Expression Francaise
European Business and Innovation
Centre Network
De Bronsfabriek
ICHEC
Internationale Kantbiennale
Open Bedrijven
KUB
ICHEC
Kamer voor Handel en Nijverheid
van Brussel
Cascade

Brussel
Brussel

Brussel
Brussel

Brussel

Charleroi
Brussel
Brussel
Bruxelles
Bruxelles
Brussel
Brussel
Brussel

Bruxelles

Brussel
Brussel
Brussel
Bruxelles
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel

Brussel

Brussel
Bruxelles
Brussel
Bruxelles

Brussel

Bruxelles
Brussel

Namur

Brussels
Brussel
Bruxelles
Brussel
Latem
Brussel
Bruxelles

Brussel
Bruxelles

3.000.000
17.000.000

1.000.000
3.000.000

350.000

50.000
50.000

450.000
5.000.000
7.745.000
3.000.000
3.000.000

100.000

90.000

45.035.000

17.000.000
450.000
100.000
300.000

2.000.000
1.363.325
2.700.000
1.000.000

2.800.000

2.700.000
7.200.000
2.900.000
4.700.000

45.213.325

22.750.000
100.000
190.000
400.000

19.000

400.000
2.000.000

350.000
125.000

2.650.000
2.600.000
4.200.000

2.400.000
6.400.000

Chambre de Commerce et d'lndustrie
de Bruxelles
Association pour la Gestion du CESRB
Societe d'Expositions du Palais des
Beaux-Arts
La Fonderie
Office provincial des Artisanats et
Industries du Brabant
Centre Interuniversitaire de Formation
Permanente
A.s.b.l. Saint-Guidon
Le Jeune Entrepreneur Europeen
ICHEC
Cascade
Artopol
Modo Bruxellae
Prix Femme dans 1'Entreprise
Cercle des Arts et des Techniques de
la Coiffure Francaise

Total

Annee 1995

Association pour la Gestion du
CESRB
Le Jeune Entrepreneur Europeen
Federation bruxelloise de 1'Urbanisme
ICHEC
La Fonderie
Brussels Congress
Modo Bruxellae
Artopol
Chambre de Commerce et d'lndustrie
de Bruxelles
Chambre de Commerce et d'lndustrie
de Bruxelles
Cascade
KUB
ICHEC

Total

Annee 1996

Association pour la Gestion du CESRB
Union Royale des Fleuristes de Belgique
Club Expo
Le Jeune Entrepreneur Europeen
Conference des Metiers et Negoce
d'Expression Francaise
European Business and Innovation
Centre Network
La Fonderie
ICHEC
Biennale intemationale de la Dentelle
Entreprises ouvertes
KUB
ICHEC
Chambre de Commerce et d'lndustrie
de Bruxelles
Cascade

Bruxelles
Bruxelles

Bruxelles
Bruxelles

Bruxelles

Charleroi
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Brussel
Brussel
Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Brussel
Brussel

Bruxelles

Bruxelles
Bruxelles
Brussel
Bruxelles

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

Namur

Brussels
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Latem
Brussel
Bruxelles

Bruxelles
Bruxelles

3.000.000
17.000.000

1.000.000
3.000.000

350.000

50.000
50.000

450.000
5.000.000
7.745.000
3.000.000
3.000.000

100.000

90.000

45.035.000

17.000.000
450.000
100.000
300.000

2.000.000
1.363.325
2.700.000
1.000.000

2.800.000

2.700.000
7.200.000
2.900.000
4.700.000

45.213.325

22.750.000
100.000
190.000
400.000

19.000

400.000
2.000.000

350.000
125.000

2.650.000
2.600.000
4.200.000

2.400.000
6.400.000
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Zavel Kunst- en Handelswijk Brussel 500.000
AIRSEC ST LOUIS Bruxelles 125.000
La Libre Belgique Bruxelles 300.000
De Bronsfabriek Brussel 400.000
Kamer voor Handel en Nijverheid
van Brussel Brussel 2.800.000
NCMV Brussel 1.403.500
KUB Brussel 696.500
Propagandacomite voor de verspreiding
van bloemen Brussel 45.000

Sablon Quartier des Arts et du Commerce Bruxelles 500.000
AIRSEC ST LOUIS Bruxelles 125.000
La Libre Belgique Bruxelles 300.000
La Fonderie Bruxelles 400.000
Chambre de Commerce et d'lndustrie
de Bruxelles Bruxelles 2.800.000
NCMV Brussel 1.403.500
KUB Brussel 696.500
Comite de Propagande pour la
Diffusion de la Fleur Bruxelles 45.000

Totaal 50.854.000 Total 50.854.000

Vraag nr. 142 van de heer Paul Galand d.d. 28 januari 1997
(Fr.):

Steiin voor de hotels Metropole en Palace.

In het kader van de toepassing van de ordonnantie van 1 juli
1993 is aan de hotels Metropole en Palace een premie toegekend
voor specifieke investeringen betreffende het rationeel energie-
gebruik, de bescherming van het milieu en de aanpassing aan de
normen van de Europese Unie.

In zijn antwoord op een schriftelijke vraag van 10 September
1996 van mijn collega Mostafa Ouezekhti, heeft de minister
gepreciseerd wat het bedrag is van de premies die zijn toegekend
aan de hotels Metropole (13.841.002 frank) en Palace (10.665.313
frank) en weike werken er zijn uitgevoerd.

Kan de minister mij zeggen of die werken inderdaad hebben
geleid tot een rationeler energiegebruik en een betere bescherming
van het milieu? Zijn die verbeteringen in cijfers vertaald? Weike
maatregelen neemt de minister in het kader van dit soort steun om
zich ervan te vergewissen dat een en ander gegrond is en om het
resultaat ervan na te gaan? Worden er inlichtingen verzameld ten-
einde investeerders raad te geven in geval van andere dergelijke
steunaanvragen?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid de volgende antwoorden
te geven:

1 ° De aan de investeringen ter bescherming van het leefmilieu
gestelde voorwaarden staan vermeld in artikel 5, § 3 van de
ordonnantie van 1 juli 1993;

2° Wat de investeringen voor een rationed gebruik van energie
betreft, zij moeten thuishoren in een van de categorieen die
vermeld staan in de bijiage bij het besluit van 7 juli 1994 hou-
dende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie;

3° De investeringen betreffende het rationeel gebruik van water of
van grondstoffen moeten dit verbruik met minstens 20 % doen
dalen (art. 3 van hetzelfde besluit);

4° Wat de door artikel 5 van de ordonnantie beoogde specifieke
investeringen betreft, voorzien de toepassingsrichtlijnen van de
ordonnantie dat het aanvraagfomiulier vergezeld moet zijn van
de door de leverancier van de uitrusting en/of door de onder-
neming zeifopgemaakte overtuigende technische documenten;

Question n0 142 de M. Paul Galand du 28 janvier 1997 (Fr.):

Aide accordee mix hotels Metropole et Palace.

Dans Ie cadre de 1'application de 1'ordonnance du l^juillet 1993,
une aide a ete accordee aux hotels Metropole et Palace pour des
investissements specifiques concemant 1'utilisation rationnelle de
1'energie, la protection de 1'environnement et 1'adaptation aux
normes de 1'UE.

Dans une reponse a une question de mon collegue Mostafa
Ouezekhti du 10 septembre 1996, Ie ministre a precise Ie montant
des primes a 1'hotel Metropole (13.841.002 Fb) et a 1'hotel Palace
(10.665.313 Fb) ainsi que Ie type de travaux realises.

Pour ces differents travaux, Ie ministre peut-il me preciser Ie
resultat des mesures realisees qui attestent que ces travaux ont bien
abouti a une utilisation rationnelle de 1'energie et a une meilleure
protection de 1'environnement? Ces ameliorations ont-elles ete
quantifiees? Dans ce type d'aide, qu'elles sont les garanties prises
par Ie ministre pour s'assurer du bien fonde de la demarche et quelles
sont les mesures effectuees pour en evaluer resultat? Des renseigne-
ments sont-ils recoltes en vue de conseiller des investisseurs lors
d'autres demandes d'aides similaires?

Reponse: J'ai 1'honneur de transmettre a 1'honolable membre
les elements de reponse suivants:

1° Les conditions necessaires aux investissements relatifs a la pro-
tection de 1'environnement sont repris a 1'article 5, § 3 de
1'ordonnance du lerjuillet 1993;

2° En ce qui conceme les investissements relatifs a 1'utitisation
rationnelle de 1'energie, ils doivent entrer dans une des categories
citees en annexe de 1'arrete du 7juillet 1994 portant execution
de 1'article 5 de 1'ordonnance;

3° Les investissements relatifs a 1'utilisation rationnelle de 1'eau
ou des matieres premieres doivent reduire cette utilisation d'au
moins 20 % (art. 3 du meme arrete);

4° Les directives d'application de 1'ordonnance prevoient qu'en
ce qui conceme les investissements specifiques vises par 1'article
5 de 1'ordonnance, Ie formulaire de demande doit etre accom-
pagne de documents techniques probants etablis par Ie four-
nisseur de 1'equipement et/ou 1'entreprise elle-meme;
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5° In de twee aangehaalde gevallen waren alle hogerop vermelde
voorwaarden vervuld en waren alle overtuigende documenten,
waaronder een door een gespecialiseerd bureau uitgevoerde
studie, bij het aanvraagformulier gevoegd;

6° Al deze elementen werden ter plekke gecontroleerd door ambte-
naren van het Bestuur Economie;

7° De gei'nteresseerde investeerders kunnen inlichtingen bekomen
bij het Bestuur, de GOMB en/of het BIM.

5° Dans les deux cas evoques, toutes les conditions necessaires
visees plus haut etaient remplies et tous les documents probants
etaient joints au formulaire de demande, 1'un de ces documents
consistant en une etude realisee par un bureau specialise;

6° Tous ces elements ont ete verifies lors des visites effectuees sur
place par les fonctionnaires de 1'Administration de 1'Economie;

7° Les investisseurs interesses peuvent se renseigner aupres de
1'Administration, de la SDRB et/ou de 1'IBGE.

Vraag nr. 146 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 13
februari 1997 (Fr.):

Het loket ondememing-leefmilieu van de GOMB.

In zijn beheerscontrole van programma 1 van afdeling 11 van
de begroting van het Gewest (stuk A-135/1) stelt het Rekenhofhet
volgende vast in verband met het loket ondememing-leefmilieu :
"Het loket vertegenwoordigde een kost van meer dan 12 miljoen
BEF per jaar. Het beantwoordde 330 vragen om inlichtingen wat
betekent dat de gemiddelde kost per vraag ongeveer 40.000 BEF
bedraagt. Zeifs in de veronderstelling dat de antwoorden op de
vragen om informatie maar 50% van de activiteit van het loket
vertegenwoordigen, dan kost iedere vraag toch nog 20.000 BEF
gemiddeld, wat veel kan lijken in vergelijking met de kostprijs van
het loket van de Kamer van Koophandel (7.000 BEF per aanvraag)".

Kan de heer minister dit verschil verklaren?

Heeft hij gevolg gegeven aan het verslag van het Rekenhof en
het loket ondememing-leefmilieu efficienter gemaakt?

Antwoord: Het loket "Milieu-Bedrijven" werd geopend in Sep-
tember 1992, ingevolge een beslissing van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 21 mei 1992.

De opdrachten van dit Loket bestaan er voomamelijk in Brusselse
bedrijven raad te geven en te begeleiden bij de verschillende stappen
die deze dienen te ondememen en die verband houden met de
toepassing van de milieu- en economische reglementeringen.

Zijn taak bestaat uit gerichte acties op het terrein, op aanvraag
van de bedrijven. Het gaat om een geindividualiseerde begeleiding
die eigen is aan deze dienst, in tegenstelling tot andere instellingen
te Brussel.

Mettertijd namen de contacten van deze dienst toe. Zo ontving
de dienst 223 aanvragen in 1993. In 1994 was het aantal aanvragen
reeds gestegen tot 969. In 1995 waren het er 1.296, in 1996 1.169.

Deze contacten kunnen op de volgende manier worden opge-
splitst tussen het luik "milieu" en het luik "economic":

in 1993: 58% milieu en 42% economic
in 1994: 85% milieu en 15% economic
in 1995: 69% milieu en 31% economie
in 1996: 67% milieu en 33% economic.

Behalve de bedrijven, zeifstandigen ofvrije beroepen die con-
tact opnemen met deze dienst dienen ook de preventieve acties van

Question n° 146 de M. Francois Roelants du Vivier du 13 fevrier
1997 (Fr.):

Guichet entreprises-environnement de la SDRB.

Dans son rapport de control e de gestion du programme 1 de la
division 11 du Budget de la Region (doc. A-135/1), la Cour des
Comptes releve au sujet du guichet entreprises/environnement que
celui-ci "a genere une charge de plus de 12 millions de francs par
an, pour repondre a 330 demandes d'informations, ce qui porte les
frais moyens a environ 40.000 F par demande. Meme en supposant
que les reponses aux demandes d'information ne representent que
50 % de 1'activite du guichet. Ie cout par information serait encore
de 20.000 F en moyenne, ce qui parait tres eleve, par exemple en
comparaison avec Ie cout du guichet de la CCIB (7.000 F par
demande)".

Monsieur Ie ministre peut-il expliquer les raisons de ce diffe-
rentiel?

A-t-il rationalise Ie guichet entreprises/environnement, suite au
rapport de la Cour des Comptes?

Reponse: Le Guichet Entreprises-Environnement est entre en
fonction en septembre 1992 suite a une decision du gouvernement
de la Region de Bruxelles-Capitale du 21 mai 1992.

Ses missions sont principalement de conseiller et d'accompagner
les entreprises bruxelloises dans les differentes demarches liees a
la mise en application des legislations environnementales et econo-
miques.

Son travail est un travail de terrain adapte a chaque demande. II
s'agit d'un accompagnement personnalise, ce qui fait la specificite
du service a Bruxelles par rapport a d'autres institutions.

Au fur et a mesure des annees, les contacts du service se sont
etoffes. Ainsi au cours de 1'annee 1993, le service a connu 223
demandes. Au cours de 1'annee 1994, 969. Au cours de 1'annee
1995, 1296. Au cours de 1'annee 1996, 1169.

Ces contacts sont repartis de la maniere suivante entre la partie
environnement et la partie economic:

en 1993: 58 % environnement / 42 % economie
en 1994: 85 % environnement /15 % economie
en 1995: 69 % environnement / 31 % economie
en 1996: 67 % environnement / 33 % economic.

A cote des entreprises, independants ou professions liberales
qui prennent contact avec le service, il taut egalement prendre en



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 maart 1997 (nr. 18)
Questions et Reponses — Consei! de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 mars 1997 (n° 18) 2105

deze dienst op het vlak van infbrmatie en sensibilisatie in aan-
merking te worden genomen.

Zo heeft de dienst talrijke mailings verricht om zijn steun aan
ondememingen bekend te maken, maar ook om de informatie te
verspreiden. Dit is met name het geval voor de verspreiding, voor
het luik "milieu", van een brochure over de aangepaste gezond-
heidszorg voor vrije beroepen en van een brochure over CFC's en
HCFC's in de koelinstallaties van ondememingen behorend tot de
vieessector.

Voor wat betreft de economische informatie, heeft het Loket
een brochure uitgegeven over alle steun die beschikbaar is voor de
Brusselse ondememingen. Deze brochure wordt regelmatig bij-
gewerkt. In dit document komen meer dan 60 verschillende vormen
van steun aan bod op talrijke gebieden, zoals de investeringen, de
tewerkstelling en de uitvoer.

De dienst heeft eveneens een aantal informatiedagen georgani-
seerd voor de vieessector, de uitbaters van car wash-installaties en
overde instrumenten van milieubeheer in de bedrijven. Deze laatste
studiedag werd georganiseerd in samenwerking met de eel Schone
Technologieen van het BIM.

Op economisch vlak werd een colloquium georganiseerd over
de verstrekte steun waaraan door meer dan 400 personen werd
deelgenomen. Het Loket heeft bovendien meegewerkt aan de
organisatie van informatiedagen met de Federatie van de chemische
industrie, EEBIC, enz...

Gelet op wat voorafgaat is het onmogelijk om over te gaan tot
een nauwkeurige evaluatie van het aandeel van de antwoorden op
vragen naar informatie in het geheel van de activiteiten van het
Loket.

Sedert de invoering van het "Dynamo-Plan, impulsen voor de
Brusselse economic" worden de activiteiten van het "Loket Mi-
lieu-Bedrijven" en deze van de Infokiosk van Technopool voortgezet
en uitgebreid door het Enig Loket opgericht bij de GOMB.

Op 7 februari 1997 heb ik ECOBRU, het Enig Loket, voorgesteld
aan de pers.

ECOBRU heeft tot taak individuele informatie te verschaffen
aan elk bedrijfdat zich wil vestigen in Brussel ofer reeds actiefis,
zonder zich daarom in de plaats te stellen van de andere gespecia-
liseerde diensten.

Deze informatie heeft betrekking op alle belangrijke openbare
normen, met inbegrip van de federale wetten en gewestelijke
ordonnanties, allerhande reglementeringen, de mogelijkheden tot
steun en andere faciliteiten die essentieel kunnen zijn voor de
ondememingen, zoals: de bedrijfszones en bedrijfsruimten, het
GewOP, de stedebouwkundige en milieuvergunningen, de steun
voor investeringen en aan prototypes, de informatie voor "begin-
ners", uitvoer en tewerkstelling, de milieureglementeringen en de
milieutechnologie ten dienste van de bedrijven.

ECOBRU zai deze informatie verschaffen op een actieve en
doeltreffende manier, op maat van de bedrijven. In kritieke gevallen
zai hij de aanvrager begeleiden bij het zoeken naar een opiossing.
ECOBRU zai bijgevolg een bijzondere verantwoordelijkheid dragen
op het vlak van de inventarisatie van alle administratieve pijnpunten
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onnodige administratieve
moeilijkheden veroorzaken voor onze ondememingen, met het doel
hiervoor opiossingen voor te stellen.

consideration la demarche proactive du service pour informer et
sensibiliser.

C'est ainsi que Ie service a precede a de nombreux mailings
pour faire connaitre 1'aide qu'il apporte aux entreprises, mais aussi
pour diffuser de 1'information. C'est Ie cas notamment par la diffu-
sion, pour la partie environnement, d'une brochure sur les soins de
sante adaptee aux professions liberates et d'une brochure concemant
les CFC et HCFC dans les installations frigorifiques aupres des
entreprises du secteur de la viande.

En ce qui conceme les informations economiques. Ie Guichet a
edite et tient a jour une brochure reprenant toutes les aides dispo-
nibles pour les entreprises bruxelloises. Plus de 60 aides sont expli-
quees dans Ie document, couvrant plusieurs domaines comme les
investissements, 1'emploi et 1'exportation.

Le service a egalement organise une serie de seminaires d'infor-
mation: dans le secteur de la viande, des car wash et des outils de
gestion de 1'environnement en entreprises, ce dernier organise
conjointement avec la cellule Technologies Propres de 1'IBGE.

Au niveau economique, un seminaire sur les aides, auquel plus
de 400 personnes etaient presentes, a ete organise. Le Guichet a
aussi collabore a 1'organisation de joumees d'information avec la
federation des industries chimiques, EEBIC, etc...

Vu ce qui precede, il est done impossible d'evaluer avec precision
la part que representent les reponses aux demandes d'information
dans 1'ensemble des activites du Guichet.

Depuis 1'adoption du "Plan Dynamo, incitants a 1'economie
bruxelloise", les activites du "Guichet Entreprises - Environnement"
et celles de 1'Infokiosque de Technopol sont poursuivies, en les
elargissant, par le Guichet Unique cree au sein de la SDRB.

Le 7 fevrier 1997, j'ai presente a la presse le Guichet Unique,
sous le nom d'ECOBRU.

ECOBRU a pour but de foumir des informations a toute entre-
prise individuelle deja active ou desirant s'installer a Bruxelles, sans
se substituer aux autres services specialises.

Cette information conceme toutes les normes publiques impor-
tantes, y compris les lois federates et ordonnances regionales, les
reglementations en tout genre, les possibilites d'aide et d'autres
facilites pouvant revetir une importance capitale pour les entreprises,
comme: les zones et les sites d'entreprises, le PRD, les permis
d'urbanisme et d'environnement, 1'aide aux investissements et aux
prototypes, 1'information des "starters", les exportations et 1'emploi,
les reglementations sur 1'environnement et la technologie environne-
mentale ou service des entreprises.

ECOBRU foumira les informations de maniere active, efficace
et a la mesure des entreprises. Dans des cas critiques, il assistera le
demandeur dans la recherche d'une solution. ECOBRU assurera
des lors une responsabilite particuliere au niveau de 1'inventarisation
de tous les points nevralgiques administratifs dans la Region de
Bruxelles-Capitale qui provoquent des difficultes administratives
inutiles au sein de nos entreprises, et ce afin de suggerer des remedes.
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ECOBRU zai hetzelfde beginsel toepassen voor de promotie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als interessante vesti-
gingsplaats voor kandidaat-investeerders Ook hier zai men op
optimale wijze de benaderingvan de "one shop shopping" toepassen
om de investeerder niet te verplichten een hele reeks administratieve
hindemissen te overwinnen.

ECOBRU appliquera Ie meme principe pour la promotion de la
Region de Bmxelles-Capitale comme lieu d'implantation interessant
pour les candidats-investisseurs. Ici aussi on appliquera au maxi-
mum 1'approche "one shop shopping" afin de ne pas obliger 1'in-
vestisseur a surmonter tout un nombre d'obstacles administratifs.

Vraag nr. 148 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 24
februari 1997 (Fr.):

Sfatuiit van de v.z.w. Brussel-Technopool.

In zijn aan de Raad overgezonden «Beheerscontrole van pro-
gramma 1 van afdeling 11, ondersteuning van het economisch
beleid», onderzoekt het Rekenhofuitvoerig de financiering van de
v.z.w. «Technopool» en beoordeelt het de activiteiten van die
vereniging.

In dit verslag wijst het Rekenhofop het «gemengd karakter prive-
overheid» van die v.z.w. en staat het volgende te lezen: «Een
ordonnantie zou aan het initiatiefeen onbetwistbare wettelijke ba-
sis moeten verlenen. Die wettiging a posteriori zou niet enkel
formeel zijn, aangezien de Gewestraad bij die gelegenheid zijn
prerogatieven zou kunnen uitoefenen en eventueel door het indienen
van amendementen de huidige doelstellingen en werkwijze zou
kunnen wijzigen. (...) De Raad zai slechts een echt inzagerecht in
het beheer van de instelling kunnen uitoefenen indien hij haar
minstens het statuut van gewestdienst met afzonderlijk beheer
toekent (deze opiossing werd bv. voor de Grondregie toegepast)».

Weike lering trekt de minister uit die opbouwende kritiek van
het Rekenhof?

Antwoord: De opmerkingen en suggesties die het Rekenhof in
zijn verslag formuleert over het statuut van "Brussel-Technopool"
worden door mijn diensten onderzocht.

Indien de mogelijkheid van een versterkt toezichtrecht van de
Raad op het beheer van dit organisme te rechtvaardigen blijkt, dan
zai de eventuele wijziging van het statuut van deze vereniging de
voortzetting moeten toelaten van de nauwe samenwerking op het
niveau van Technopool met vertegenwoordigers van de weten-
schappelijke wereld, de bedrijven en de Europese Unie.

Het is met oog voor deze doeltreffendheid dat naar een opiossing
wordt gezocht die zai moeten voldoen aan het verzoek van het
Rekenhof om een versterkte controle.

Question n° 148 de M. Francois Roelants du Vivier du 24 fevrier
1997 (Fr.):

Statut de I'a.s.b.l. "Bruxelles-Technopole".

Le rapport de la Cour des Comptes transmis au Conseil et intitule
"Controle de gestion du Programme 1 de la Division 11, support
de la politique economique", contient une longue analyse du
financement de I'a.s.b.l. "Technopole", ainsi qu'une evaluation de
1'action entreprise par cette association.

Le caractere hybride prive - public de I'a.s.b.l. est notamment
mis en evidence dans le rapport de la Cour, qui suggere qu'"une
ordonnance devrait donner un fondement legal incontestable a
1'initiative. Cette legitimisation a posteriori ne serait pas uniquement
formelle, le Conseil regional pouvant, a cette occasion, exercer ses
prerogatives et, s'il echet, modifier par voie d'amendements, les
objectifs et le mode de fonctionnement de la structure actuelle". La
Cour des Comptes ajoute que "cependant, le Conseil ne disposera
reellement d'un droit de regard sur la gestion de 1'organisme que
s'il lui confere, au minimum, un statut de service regional a gestion
separee (solution adoptee, par exemple, pour la Regie fonciere)".

Quels enseignements Monsieur le ministre tire-t-il de cette cri-
tique constructive de la Cour des Comptes?

Reponse: Les remarques et suggestions formulees au sujet du
statut de "Bruxelles-Technopole" par la Cour des Comptes dans
son rapport sont examinees par mes services.

Si la possibility d'un droit de regard renforce du Conseil sur la
gestion de 1'organisme semble justifiable, le changement eventuel
du statut de cette association devra permettre la continuation de la
collaboration intense au niveau de Technopole avec les representants
du monde scientifique, des entreprises et de 1'Union Europeenne.

C'est avec le souci du respect de 1'efRcacite qu'une solution est
recherchee qui devrait repondre a la demande emise par la Cour
des Comptes sur un controle renforce.

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 227 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 21 januari
1997 (Fr.):

Gebrulk van en veiligheid op de overstapparkeerterreinen.

Kan de minister mij de op dit ogenblik beschikbare gegevens
mededelen in verband met het gebruik van de volgende overstap-

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

Question n° 227 de M. Stephane de Lobkowicz du 21 janvier
1997 (Fr.):

Frequentation et securite des parkings de dissuasion.

Le ministre peut-il m'indiquer les donnees actuellement dispo-
nibles d'utilisation des parkings de dissuasion suivants: Delta
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parkeerterreinen: Delta (Oudergem), Hermann-Debroux (Ouder-
gem), Kraainem (Bornival)-Sint-Lambrechts-Woluwe, Stalle
(Ukkel), Roodebeek (Sint-Lambrechts-Woluwe), Erasmus (Meyle-
meerschl-Anderlecht, Reyerscomplex (Schaarbeek)? Wat zijn de
meest recente cijfers inzake aanrandingen, diefstallen in en van
voertuigen? Weike veiligheidsmaatregelen zijn op dit ogenblik
genomen, naast het feit dat de gemeentepolitie met de veiligheid
belast is en dat zij dag en nacht en op verschillende tijdstippen
rondes doet?

Zijn erop dit ogenblik contacten met de betrokken burgemeesters
teneinde de veiligheid op die parkeerterreinen te verbeteren?

Antwoord: Ik kan het geachte lid meedelen dat de meest recente
beschikbare gegevens over het gebruik van de overstapparkeer-
plaatsen zoals aangehaald in zijn vraag — in het GewOP transit-
parkeerplaatsen genoemd (en niet overstapparkeerplaatsen)- de
volgende zijn:

(Auderghem), Hermann-Debroux (Auderghem), Kraainem (Bor-
nival)-Woluwe-Saint-Lambert, (Stalle (Uccle), Roodebeek
(Woluwe-Saint-Lambert), Erasme (Meylem.)-Anderlecht,
Complexe Reyers (Schaerbeek)? Quels sont les demiers chiffres
connus au sujet du nombre digressions, de vols dans les voitures
et de vols de voitures qui s'y produisent? Quelles sont les mesures
de securite qui y sont d'application actuellement outre Ie fait que
les polices communales en assument la responsabilite et qu'elles
effectuent des patrouilles, de jour et de nuit, et ce a des heures
differentes.

Est-ce que des contacts sont en cours avec les bourgmestres
concemes afin d'ameliorer la securite dans ces parkings?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre
que les demieres donnees disponibles concemant 1'utilisation des
parkings d'echange cites dans sa question - et denommes parkings
de transit au PRD (et non parkings de dissuasion) — sont les sui-
vantes:

Nummer
Numero

1

2

3

4

5

6

7

Naam van het parkeerterrein
Nom du parking

Delta

Herrmann-Debroux

Kraainem

Roodebeek

Erasmus / Erasme

Reyerscomplex / Complexe Reyers

Stalle

Capaciteit
Capacite

360

207

190

200

700

270

480

Bezetting
Occupation

365

263

179

161

360

5

40

Bezettingsgraad (in %)
Taux d'occupation

101

127

94

81

51

2

8

Deze gegevens zijn afkomstig van een lijst van de over-
stapparkeerplaatsen van het Gewest die is opgesteld in april 1992
door het bureau STRATEC.

Een recente steekproefop het terrein (eindjanuari 1997) heeft
uitgewezen dat de gebruikspercentages als volgt zijn geevolueerd:
de bezettingsgraad van het parkeerterrein Kraainem bedraagt meer
dan 100%, die van Stalle niet meer dan 20% terwiji deze van
Roodebeek ongeveer 100% is. Wat het parkeerterrein Erasmus
betreft, dient te worden opgemerkt dat gezien het gebrek aan een
rendabele openbare vervoerslijn de bezettingsgraad voor de functie
van overstapparkeerplaats tussen wagens en openbaar vervoer op
10 of 15% wordt geraamd, op een globale bezettingsgraad van 85%.

De bezettingsgraad van het parkeerterrein Reyers blijft zeer laag
(in hoofdzaak gebruikt door het zware wegverkeer, "reizigers" en
voor autorijiessen). Het BBP Kolonel Bourg, dat zich thans in een
studiefase bevindt, voorziet evenwel in de afschaffing van het
huidige parkeerterrein ten gunste van een parkeerterrein onder het
gebouw op de hoek Reyers/Snelweg voor de bouw van een
overstapparkeerplaats met een capaciteit van 250 plaatsen.

Wat betreft het aantal diefstallen en aanrandingen op die
parkeerterreinen, blijkt uit de gegevens die onlangs door het
gewestelijk Bestuur voor Uitrustingen en Vervoer (BUV) zijn

Ces donnees sont tirees d'un inventaire des parkings d'echange
de la Region realise en avril 1992 par Ie bureau STRATEC.

Un recent sondage de terrain (finjanvier 1997) a montre que les
taux de frequentation ont evolue de la facon suivante: Ie taux
d'occupation du parking Kraainem depasse 100%, celui de Stalle
ne depasse pas 20%, tandis que celui de Roodebeek est proche de
100%. Pour Ie parking Erasme, il est a noter que, vu 1'absence d'une
ligne efficace de transport en commun, Ie taux d'occupation pour la
fonction de parking d'echange entre voitures et transport public est
evalue a 10 ou 15%, pour un taux global d'occupation de 85%.

En ce qui conceme Ie parking Reyers, son niveau d'occupation
reste tres faible (essentiellement presence de vehicules lourds, de
"gens du voyage" et de cours d'auto-ecole). Toutefois Ie PPAS
Colonel Bourg, actuellement a 1'etude, prevoit de supprimer 1'espace
du parking actuel au profit d'un espace en sous-sol du batiment
d'angle Reyers/Autoroute pour constituer un parking d'echange de
1'ojxlre de 250 places.

T

En ce qui conceme Ie nombre de vols et digressions dans ces
parkings, les informations recemment recoltees par 1'Administration
regionale de 1'equipement et des deplacements aupres des services
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ingezameld bij de gevoegde diensten, met name de politiediensten
het volgende:

— in 1995 werden de overstapplaatsen niet gesignaleerd als
knelpunten;

- in 1996 werd op Roodebeek vandalisme gesignaleerd in het
gedeelte voorbehouden aan fietsen; de politie moet zeiden
optreden op het parkeerterrein Reyers; op Herrmann-Debroux
werden van 1 September 1996 tot en met 31 december 1996 een
wagendiefstal met braak en een beschadiging van een wagen
opgetekend; op Delta werd een diefstal in een voertuig vastge-
steld. Sinds het parkeerterrein Erasmus voorzien is van afras-
tering en bewaakt wordt en uitgerust is met een bewakings-
systeem via camera's werd geen enkele daad van agressie meer
gemeld.

competents, notamment des polices, indiquent les elements sui-
vants:

- en 1995, les parkings de dissuation n'ont pas ete signales comme
points noirs;

- en 1996, a Roodebeek des actes de vandalisme out ete signales
a la partie reservee aux velos; au parking Reyers il est rare que
la police doit intervenir; a Hermann-Debroux, du 1 septembre
1996 au 31 decembre 1996, un vol de voiture avec effraction et
une degradation sur vehicule ont ete enregistres, et a Delta, un
vol simple sur vehicule a ete constate. Concemant Ie parking
Erasme, depuis que celui-ci est grillage, qu'il fait 1'objet d'un
gardiennage et est muni d'un systeme de surveillance par camera,
plus aucune agression n'a ete relevee.

Vraag nr. 228 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21 januari
1997 (N.):

Beboeting van het zwartrijden.

Als antwoord op mijn vraag nummer 180 vemeem ik van de
minister dat reizigers van de MIVB die betrapt worden op zwart-
rijden van een deel van de boete die zij moeten betalen een abonne-
ment kunnen kopen.

Zulks lijkt een weinig eerlijke maatregel te zijn ten opzichte van
de gebruikers van het MIVB-net die wel betalen telkens zij van het
openbaar vervoer gebruik maken.

Kan de minister mij meedelen ofdeze regeling geldt voor alle
zwartrijders die op heterdaad worden betrapt, of slechts voor een
welbepaalde categorie overtreders (bv. personen die het sociaal
moeilijk hebben), en zoja, weike categorie?

Kan u mij meedelen weike boetes worden opgelegd, en weike
bedragen men hiervan kan aftrekken, met andere woorden welk
abonnement kan men hiervoor kopen (maand- ofjaarabonnement)?

Lijkt het de minister niet wenselijk deze maatregel afte schaffen,
behalve indien het duidelijk om bewezen sociale gevallen gaat?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens is
begaan met de terugbetaling van de boetes voor fraude op het net
van de MIVB.

Hij lijkt te geloven dat die boeten in het algemeen teniet worden
gedaan door de aankoop van maandabonnementen en/of jaarabon-
nementen.

De MIVB werd terzake ondervraagd en meldt mij dat deze manier
van betalen uiteraard slechts een zeer kleine minderheid van de
terugbetaling van boeten betreft; het gaat over twee precieze
gevallen:

- de rechtbank stelt vast dat een abonnement werd aangekocht
voor de rechtzitting om recidive in de toekomst te vermijden.
De politierechter kan in dat geval beslissen dat de prijs van dat
abonnement wordt afgetrokken van de verschuldigde boete;

Question n° 228 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 janvier
1997 (N.):

Amendes infligees aiixfraiideiirs dans les transports publics.

En reponse a ma question n° 180, Ie ministre m'a fait savoir
que les voyageurs du reseau de la STIB pris en flagrant delit de
fraude peuvent consacrer une partie de leur amende a 1'achat d'un
abonnement.

Cette mesure me semble etre peu honnete vis-a-vis des usagers
du reseau de la STIB qui payent chacun de leurs displacements dans
les transports publics.

Le ministre peut-il me dire si cette reglementation s'applique a
tous les fraudeurs pris en flagrant delit, ou si elle n'est valable que
pour une categorie bien precise de contrevenants (par exemple des
personnes qui connaissent des difficultes sociales), et si tel est le
cas, pour quelle categorie?

Pourriez-vous me dire quelles amendes sont infligees, et quels
montants peuvent en etre distraits, en d'autres termes : quel
abonnement ce montant permet-il d'acheter (mensuel ou annuel)?

Le ministre ne pense-t-il pas qu'il serait souhaitable de supprimer
cette mesure, saufs'il s'agit clairement de reels cas sociaux?

Reponse: Monsieur le depute Dominiek Lootens s'inquiete a
propos du remboursement des amendes pour fraude sur le reseau
de la STIB.

II semble croire que ces amendes seraient generalement effacees
par 1'achat d'abonnements mensuels et/ou annuels.

La STIB a ete interrogee a ce sujet et me signale qu'evidemment
ce mode de paiement ne constitue qu'une tres faible minorite des
remboursements d'amendes, d'ailleurs limitee a deux cas precis;

ou bien le tribunal constate qu'un abonnement a ete achete avant
1'audience afin d'eviter une future recidive. Lejuge de police
peut, dans ce cas, decider que le prix de cet abonnement est
defalque de 1'amende due.
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- een document van het OCMW of van eike andere geloofwaardige
instelling bewijst een moeilijke sociale toestand, omdat er
insolventie is. In dit geval kan de dienst Betwiste Zaken van de
MIVB, door analogic met het eerstgenoemde geval, beslissen
tot een planning voor de betaling van de boete, samen met de
omzetting van een deel van de boete in de gedwongen aankoop
van een abonnement.

De laatste categoric vertegenwoordigt een zeer klein percentage
fraudeurs en het toegepaste precede heeft overigens het voordeel
de vicieuze cirkel van de fraude te doorbreken door te zorgen voor
de gedeeltelijke reintegratie van de minstbedeelde klanten.

ou bien, un document du CPAS ou de toute autre source credible
prouve une situation sociale difficile, puisqu'il y a insolvabilite.
Dans ce cas, Ie Service du Contentieux de la STIB peut, par
analogic avec Ie premier cas, decider d'un planning de
remboursement de 1'amende, accompagne de la transformation
d'une partie de celle-ci en achat force d'abonnement.

Cette demiere categoric represente un tres faible pourcentage
des fraudeurs et Ie precede qui s 'y applique a, par ailleurs, 1 'avantage
d'interrompre Ie cercle vicieux de la fraude en assurant la rein-
tegration partielle des clients les plus defavorises.

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

Eten en/of drinken op train, bus en metro en de Proton-kaart
als mogelijk betaalmiddel op het openbaar vervoernet

De laatste maanden werd heel wat publiciteit gemaakt in Ket
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 geurend 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...

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 of
geen 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

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

Nouniture 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.

Ces derniers 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
avec Proton!».

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...

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 specta-
cle 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
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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 ter zake. Tevens had ik willen vememen ofde heer minis-
ter op grond van de hier beschreven feiten concrete maatregelen
overweegt om de netheid op metro, tram en bus te bevorderen,
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 vervoernet te Brussel.

Antivoord: Volksvertegenwoordiger Guy Vanhengel stelt mij een
lange vraag naar aanleiding van recente reclame ten gunste van de
Proton-kaart op het net van de MIVB.

Kort samengevat heeft mijn geeerde correspondent gedacht dat
deze reclame de klant nog meer aanzet tot het nuttigen van voedsel
tijdens een rit met het openbaar vervoer, met alle mogelijke en
waarschijniijke gevolgen inzake storing voor de andere gebruikers
of voor de netheid van de rijtuigen en de stations.

Hij vraagt me eerst en vooral weike wetgeving ter zake van kracht
is; het antwoord komt uit het reglement op de politic van het
personenvervoer; het koninklijk besluit van 15 September 1976
bepaalt onder meer dat het verboden is in de stations en de rijtuigen:

— elk voorwerp te werpen dat van aard is te bevuilen...

— de muurbekleding of de vioer te bevuilen

— voedselresten achter te laten...

— in het bezit te zijn... van colli... die wegens hun aard ofreuk, de
andere reizigers kunnen... bevuilen, hinderen ofongemak berok-
kenen.

Eten of drinken lijken derhalve sensu stricto niet verboden te
zijn, maar een expliciete reeks gevolgen ervan is duidelijk verboden;
ter zake kan dus geverbaliseerd worden.

De netheid van de rijtuigen en de stations is een van de prio-
riteiten van de MIVB in haar streven naar de voldoening van de
clienteel; het is dan ook duidelijk dat die maatschappij al het
mogelijke doet en zai doen om vervuiling te vermijden, die voor de
klant zeer onaangenaam is en voor zichzelfzeer duur.

Er wordt mij tot slot gemeld dat de MIVB voorzien heeft in de
plaatsing van "Proton"-apparaten in de automaton voor vervoer-
bewijzen, om betaling met dat middel mogelijk te maken.

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 Proton ne
contrevient pas a ces dispositions. Je souhaiterais aussi savoir si
monsieur Ie ministre envisage de prendre des mesures concretes
sur la base des fails 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 litre de trans-
port aux guichets de la STIB au moyen d'une carte Proton. Des
lors, j'aimerais savoir si 1'on envisage d'mtroduire ce moyen de
paiement sur Ie reseau de transport public bruxellois.

Reponse: Une longue question m'est posee par monsieur Ie
depute Guy Vanhengel a la suite de la recente publicite faite au
profit de la carte Proton sur Ie reseau STIB.

En resume, mon honorable interlocuteur a pense que cette
publicite incite encore plus Ie client a consommer de la nourriture
en voyageant dans les transports publics, avec toutes les conse-
quences possibles et probables que cela comporte en matiere de
desagrement pour les autres usagers ou pour la proprete des vehi-
cules et des stations.

II me demande d'abord quelle est la legislation en vigueur a ce
sujet, la reponse est extraite du reglement sur la police des trans-
ports de personnes, en son Arrete Royal du 15 septembre 1976 qui
stipule, entre autres, qu'il est defendu, dans les stations et les
vehicules:

- de jeter tout objet de nature a salir...

— de souiller Ie revetement mural ou de sol

- d'abandonner les reliefs de nourriture...

— d'etre en possession... de colis... que par leur... nature ou leur
odeur ... pourraient salir, gener ou incommoder les autres
voyageurs.

Les actions de manger ou de boire ne semblent done pas interdites
sensu stricto, mais une serie explicite de leurs consequences est
clairement defendue et il peut done etre verbalise a ces sujets.

Par ailleurs, la proprete des vehicules et des stations etant 1'un
des objectifs prioritaires de la STIB dans sa recherche de satisfac-
tion de sa clientele, il est evident que cette societe fait et fera tout
ce qui est possible pour ne pas susciter des causes de malproprete
tres desagreable pour Ie client et tres couteuse pour elle-meme.

Enfm, il m'est rapporte que la STIB a prevu la pose d'appareils
"Proton" dans les vendeurs automatiques de litres de transport afin
de permettre leur paiement par ce moyen.
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Vraag nr. 232 van de heer DominickLootens-Stael d.d. 28jaiiuari
1997 (N.):

De verplaatsing van criminaliteit in de metro.

In antwoord op mijn vraag nummer 183 geeft de minister een
overzicht van de rangorde van misdaad voor enkele metrostations.

Hieruit blijkt soms een aanzienlijke verschuiving te hebben
plaatsgegrepen. Heeft de minister hiervoor een verklaring?

Weike maatregelen treft de MIVB om op deze verschuivingen
snel en efficient te reageren?

Kan de minister bovendien een volledige lijst geven van de
rangorde der stations, met vermelding voor elk station van het
absoluut aantal incidenten, opgesplitst per aard van de incidenten?

Antwoord: Mijn vroeger antwoord op de vraag nr. 183 van
volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens-Stael betreffende de
criminaliteit in de metro wekt nieuwe subvragen op over de ver-
schuiving van dat banditisme en over de reacties die zulks
teweegbrengt inzake de ertegen getroffen veiligheidsmaatregelen.

De eerste label van mijn laatste antwoord toonde duidelijk de
wisselvallige en onvoorzienbare aard van de evolutie van de
frequentiepercentages van de criminele incidenten in de stations.

Uit de derde tabel bleek dat de grote categorieen criminaliteit
ook sterk in aantal evolueren, zonder dat die wijzigingen op enigerlei
manier kunnen uitgelegd worden.

In samenwerking met de verschillende politiediensten die de
Dienst Veiligheid van de MIVB bijstaan kan die dienst dus enkel
deze kwalitatieve en kwantitatieve evoluties vaststellen, en ze volgen
door een versterking van zijn aanwezigheid en van de controles op
de plaatsen waar de statistische verslagen een stijging van het
banditisme aangeven.

Wat betreft de hoofdcategorieen inzake criminaliteit, weerge-
geven in voomoemde tabel 3, kunnen de opgetekende tendensen
als volgt worden omschreven: aard en evolutie in % van de inci-
denten in het ondergrondse network.

Question n° 232 de M. Dominiek Lootens-Stael du 28 janvier
1997 (N.):

Deplacements de la criminalite.

En reponse a ma question n° 183, Ie ministre donne un apercu
du classement de quelques stations de metro selon la frequence de
delits.

II ressort de ce classement que, dans certains cas, les incidents
se sont souvent deplaces vers d'autres stations de metro. Le ministre
a-t-il une explication a cet egard?

Quelles mesures la STIB applique-t-elle pour reagir rapidement
et efficacement face a ces deplacements de la criminalite?

Le ministre peut-il, en outre, me donner une liste complete du
rang des stations dans cette hierarchic, en indiquant pour chaque
station le nombre absolu des incidents, ventiles selon la nature de
ceux-ci?

Reponse: Ma reponse anterieure a la question n° 183 du depute
Dominiek Lootens-Stael concemant la criminalite dans le metro
suscite de nouvelles sous-questions sur le deplacement de ce
banditisme et les reactions que cela provoque vis-a-vis des mesures
de securite prises a son encontre.

Le premier tableau de ma derniere reponse montrait a suffisance
le caractere aleatoire et imprevisible de 1'evolution des taux de
frequence des incidents criminels dans les stations.

Le troisieme tableau demontrait que les grandes categories de
criminalite evoluent aussi fortement dans leur nombre, sans que
rien ne puisse vraiment expliquer ces changements.

Le Service de Securite de la STIB, associe aux differentes forces
de police qui 1'assistent, ne peut done que constater ces evolutions
qualitatives et quantitatives, et les suivre par un renforcement de sa
presence et de ses controles la ou les rapports statistiques montrent
une augmentation du banditisme.

Pour les grandes categories de criminalite, evoquees au tableau
3 precite, les evolutions observees se precisent comme suit: nature
et evolution en % des incidents dans le reseau souterrain.

Soort incident
Type d'incident

Agressie/Agressions

Zedenfeiten
Mceurs

1994

waarvan
dont

92 Beurs
Bourse
Zuidstation
Gare Midi
Simonis

47 De Brouckere
De Brouckere
Boileau

8

5

5

24

7

1995

waarvan
dont

92 De Brouckere
De brouckere
Montgomery
Montgomery
Simonis

34 De Brouckere
De Brouckere
Rogier

Evolutie %
Evolution %

9

7 0

5

12 -28

4
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Vandalisme
Vandalisme

284 Montgomery
Ribaucourt
Clemenceau

14
13
10

316 Rogier
Clemenceau
Ribaucourt

20
16
18

+11

Zakkenrollerij
Vols a la tire

Diverse diefstallen
Vols divers

Totaal
Total

104

88

615

Zuidstation
Gare Midi
Beurs
Bourse
Kunst-Wet
Arts-Loi

Montgomery
Montgomery
De Brouckere
De Brouckere
Kraainem

De Brouckere
De Brouckere
Montgomery
Beurs
Bourse

10

8

9

8

6

5

45

35
27

73

134

649

De Brouckere
De brouckere
Louiza
Louise
Kunst-Wet
Arts-Loi

Louiza
Louise
Beurs
Bourse
Ribaucourt

De Brouckere
De Brouckere
Rogier
Ribaucourt

10

10

8

10

8

7

46

35
28

-30

+52

+5,2

Vraag nr. 234 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 7 februari 1997
(N.):

Plaatsgebrek voor parkereit.

Eike inwoner en bezoeker van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest weet dat het zeer moeilijk is om er haar of zijn wagen te
kunnen parkeren door plaatsgebrek. Nochtans zijn op het grond-
gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel onder- als
bovengronds, heel wat parkeerplaatsen beschikbaar. Mijn vragen
betreffende deze problematiek zijn de volgende:

1. In weike mate en op weike manier worden de op het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de beschikbare parkeer-
plaatsen bekend gemaakt en aangeduid aan de inwoners en de
bezoekers?

2. Zijn bijkomende initiatieven voorzien?

Antwoord: Het geachte lid vraagt mij naar de bewegwijzering
van de openbare parkeerplaatsen.

Thans staan de uitbaters van de parkeerplaatsen zeif in voor de
bewegwijzering, nadat zij de toestemming verkregen van de
beheerder van de weg (de gemeente of het Gewest).

Ik heb evenwel, samen met staatssecretaris Eric Andre, het
bestuur gevraagd even stil te staan bij de dynamiek van de beweg-
wijzering van de openbare parkeerplaatsen. Mijn doel is de
mogelijke gebruikers van de parkeerplaatsen meer informatie te
verschaffen over de beschikbare plaatsen, en hen ertoe aan te zetten
gebruik te maken van deze parkeerterreinen veeleer dan zich in
overtreding te parkeren.

Question n° 234 de Mme Brigitte Grouwels du 7 fevrier 1997
(N.):

Manque de places de parking.

Les habitants et les visiteurs de la Region de Bruxelles-Capitale
ne sont pas sans savoir qu'il est tres difficile d'y garer sa voiture,
par manque de places. Or, de nombreuses places de parking - tant
souterraines qu'a ciel ouvert - sont disponibles sur Ie territoire de
la Region de Bruxelles-Capitale. Mes questions relatives a ce
probleme sont les suivantes:

1. Dans quelle mesure et de quelle maniere 1'existence de places
de parking disponibles sur Ie territoire de la Region de Bruxelles-
Capitale est-elle portee a la connaissance des habitants et des
visiteurs?

2. Prevoit-on de prendre des initiatives supplementaires?

Reponse: L'honorable membre m'interroge sur la signalisation
des parkings publics.

Actuellement, les exploitants de parkings precedent eux-memes
au flechage de leurs installations apres avoir obtenu une autorisation
du gestionnaire de la voirie (soit la Commune soit la Region).

J'ai toutefois, avec Ie secretaire d'Etat, Eric Andre, initie une
reflexion au sein de mon administration au sujet de la dynamique
de la signalisation des parkings publics. Mon objectifest d'informer
1'utilisateur potentiel de ces parkings sur la disponibilite de places
existantes et d'inciter ceux-ci a se diriger vers ces emplacements
plutot que d'encombrer la voirie par du stationnement illicite.
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De onderhandelingen met de uitbaters van parkeerterreinen,
opdat deze de kosten zouden dragen voor het plaatsen van de
bewegwijzering, zullen binnenkort tot een einde komen.

Ik reken erop dat het systeem nog ditjaar zai toegepast worden
voor de parkeerterreinen in het gebied van de Kleine Ring-Vijfhoek.

Les negociations avec les exploitants de parkings, en vue d'obte-
nir qu'ils financent eux-memes cette installation devraient etre
conclues sous peu.

Je compte que Ie systeme sera mis en service cette annee encore
pour les parkings situes dans la zone Petite Ceinture-Pentagone.

Vraag nr. 235 van de heer Sven Gatz d.d. 7 februari 1997 (N.):

Sameitwerldiigsakkoordtussen het Vlaams Gewest, het Waals
Gewesten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest i.v.in. hetgeregeld
vervoer van en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overeenkomstig artikel 92bis, § 2, Bijz. W. 8 augustus 1980,
dienen de federate overheid en de Gewesten in ieder geval een
samenwerkingsakkoord te sluiten over de diensten voor gemeen-
schappelijk stads- en streekvervoer en taxidiensten die zich
uitstrekken over meer dan een Gewest.

Op 17juni 1991 sloten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het
Waals en het Vlaams Gewest een overeenkomst i.v.m. het geregeld
vervoer van en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De MIVB
kreeg hierin het beheer van gewestoverschrijdende diensten
toegewezen.

Onlangs werd er bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht een
klacht aanhangig gemaakt inzake het taalgebruik bij gewestover-
schrijdend openbaar vervoer op de weg. Het zou erom gaan dat de
mededelingen aan de reizigers in eentalig Nederlandse gemeenten,
ook zonder faciliteitenregeling, tweetalig gebeuren en dat de
bestuurders meestal eentalig Frans zijn.

Dit lijkt mij een formele overtreding van de taalwet. Vooral het
feit dat buschauffeurs niet kunnen communiceren met de klanten
begrijp ik niet. Buschauffeurs staan in voor een directe dienst-
verlening aan de klant: ze verkopen vervoersbewijzen en moeten
inlichtingen kunnen verstrekken. Kennis van de streektaal is daarom
toch noodzakelijk.

Is de minister op de hoogte van deze problematiek? Weike
maatregelen acht hij — op korte termijn - mogelijk om deze pro-
blemen te ondervangen?

Antwoord: De heer volksvertegenwoordiger Sven Gatz inter-
pelleert mij in verband met een klacht van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht betreffende de taal die soms gebruikt wordt door
de chauffeurs van de MIVB in de eentalig Vlaamse streken.

De MIVB werd ter zake ondervraagd en heeft mij het volgende
antwoord gegeven:

De sinds juni 1982 aangeworven leden van het besturings-
personeel moeten geslaagd zijn voor het taalexamen georganiseerd
door het Vast Wervingssecretariaat voor hun tweede taal alvorens
vast in dienst te treden .

De vroeger aangeworven personeelsleden moesten een interne
test inzake de tweede landstaal afleggen in het vervolmakings-
centrum van de MIVB.

Question n° 235 de M. Sven Gatz du 7 fevrier 1997 (N.):

Accord de cooperation entre la Region flamande, la Region
wallonne et la Region de Bruxelles-Capitale concernant Ie trans-
port regulier, de et vers la Region de Bruxelles-Capitale.

Conformement a 1'article 91bis, §2, de la loi speciale du 8 aout
1980,1'Etat federal et les Regions concluent en tout cas des ac-
cords de cooperation pour Ie reglement des questions relatives aux
services de transport en commun urbains et vicinaux et services de
taxi qui s'etendent sur Ie territoire de plus d'une region.

Le 17juin 1991, la Region de Bruxelles-Capitale, La Region
wallonne et la Region flamande ont conclu un accord de cooperation
concernant le transport regulier, de et vers la Region de Bruxelles-
Capitale. La STIB s'y est vu deleguer la gestion des services
interregionaux.

Recemment, une plainte a ete deposee a la Commission per-
manente de Controle linguistique a propos de 1'emploi des langues
dans les transports publics interregionaux. Les communications
adressees aux voyageurs se feraient dans les deux langues dans des
communes unilingues neerlandophones, meme depourvues de
facilites; de plus, la plupart des conducteurs seraient des unilingues
francais.

Cela me semble contrevenir formellement a la loi linguistique.
Je ne comprends pas, en particulier, que des chauffeurs de bus ne
puissent communiquer avec les clients. Les chauffeurs assurent un
service direct au client: ils vendent des titres de transport et doivent
pouvoir donner des informations. Des lors, la connaissance de la
langue de la region est necessaire.

Le ministre est-il au courant de ce probleme? Quelles sont les
mesures qu'il preconise — a courte echeance - pour y remedier?

Reponse: Je suis interpelle par Monsieur le depute Sven Gatz
qui releve une plainte de la Commission permanente de Controle
linguistique au sujet de la langue parfois employee par les chauf-
feurs de la STIB dans des regions unilingues flamandes.

La STIB a etc interrogee a ce sujet et me fait la reponse suivante:

Les membres du personnel de conduite engages depuisjuin 1982
doivent avoir reussi 1'examen linguistique organise par le secretariat
permanent au recrutement en ce qui conceme leur seconde langue.

Les agents engages avant cette date devaient reussir un examen
de la deuxieme langue nationale au centre de perfectionnement de
la STIB.
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De MIVB heeft aan haar ambtenaren instructies gegeven opdat
de voorschriften op het taalgebruik nageleefd zouden worden.

Hierop zai controle worden uitgeoefend.

La STIB a donne des instructions a ses agents afin que les dis-
positions linguistiques soient respectees.

Des controles seront effectues en vue de s'assurer du respect de
celles-ci.

Vraag nr. 240 van mevr. Marie Nag}' d.d. 24 februari 1997 (Fr.):

De brochure van de minister van niimtelijke ordening en
verkeer.

Er is een brochure uitgegeven van 80 bladzijden in formaat A4
en op glanzend papier, met als titel "Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- 1996 — Ruimtelijke Ordening — Verkeer". De inleiding,
ondertekend door minister Hasquin, heeft als titel: "Voorwoord van
het guldenboek over niimtelijke ordening en verkeer in het Brusels
Hoofdstedelijk Gewest", en wordt gevolgd door het "organigram"
van het kabinet van minister Hasquin, die "als minister gemachtigd
is (...) sinds 23 juni 1995".

Die brochure ziet emit als een officiele publicatie maar is dit
niet, aangezien bijna de helft ervan bestaat uit advertenties (ongeveer
80 advertenties gespreid over 40 bladzijden). Bovendien is nergens
de naam van de verantwoordelijke uitgeverofvan de initiatiefhemer
venneld. Tenslotte vindt men op bladzijde 67 een lijst van nuttige
adressen, maar nergens worden de administratieve diensten
voorgesteld die de dossiers betreffende de ruimtelijke ordening en
het verkeer beheren. waardoor men de indruk krijgt dat men zich
beter tot het kabinet van de minister kan wenden!

Kan de geachte minister mij zeggen:

1. wie het initiatiefgenomen heeft voor die brochure?

2. wie belast is met de verwezenlijking ervan (ontwerpen, drukken,
verdelen, verzenden)?

3. hoe groot de opiage ervan is?

4. wie belast is met het "verzamelen" van de advertenties?

5. met hoeveel firma's contact is genomen om een advertentie te
plaatsen in die brochure en op grond van weike criteria die zijn
gekozen?

6. hoeveel die advertenties kosten en aan wie die bedragen zijn
betaald?

7. hoeveel dit de gewestelijke thesaurie heeft gekost? in voor-
komend geval, in welk begrotingsartikel die uitgave is opge-
nomen?

8. is de commissie voor de verkiezingsuitgaven op de hoogte
gebracht van dit initiatiefen weike beslissing heeft zij genomen?

Antwoord: Het geachte lid is ongetwijfeld op de hoogte van
deze handelswijze waarbij aan de bevolking informatie wordt
verschaft over de verwezenlijkingen van een burgemeester, minis-
ter of een instelling van openbaar nut aan de hand van een publicatie
die volledig wordt gesponsord met reclamegelden.

Question n° 240 de Mme Marie Nagy du 24 fevrier 1997 (Fr.):

Brochure de presentation du ministre de I'Amenagement du
Territoire et des Communications.

Une brochure de format A4, de 80 pages en papier glace est
diffusee avec comme intitule "Region de Bruxelles-Capitale-1996
Amenagement du Territoire - Communications". L'introduction,
signee par Ie ministre Hasquin, est titree "Preface du livre d'or de
I'Amenagement du Territoire et des Communications dans la Region
de Bruxelles-Capitale". Suit "1'organigramme du cabinet du ministre
Hasquin qui a etc investi des pouvoirs ministeriels depuis Ie 23
juin 1995".

Cette brochure qui a toutes les apparences d'une communica-
tion officielle ne 1'est manifestement pas puisque presque la moitie
de 1'ouvrage est consacree a des encarts publicitaires (± 80 annonces
couvrant 40 pages). Par ailleurs, il n'est fait aucune mention d'un
editeur responsable et Ie nom de celui qui a pris 1'initiative de cette
publication n'apparait nulle part. Enfin, si a la page 67, on trouve
une liste d'adresses utiles, on ne presente guere les administrations
qui gerent les dossiers relatifs a 1'amenagement du territoire et aux
communications, laissant a penser qu'il vaut mieux s'adresser au
cabinet du ministre!

L'honorable ministre peut-il me dire:

1. qui est a 1'initiative de cette brochure?

2. qui a ete charge de la realisation de celle-ci (conception, im-
pression, diffusion, expedition)?

3. combien d'exemplaires de cette brochure ont ete imprimes?

4. qui a ete charge de "recolter" les annonces publicitaires?

5. combien de firmes ont ete contactees pour inserer une annonce
dans cette brochure et suivant quels criteres ont-elles ete selec-
tionnees?

6. quels sont les prix pratiques pour ces annonces et a qui ces
sommes ont-elles ete payees?

7. quelle est la charge pour les finances regionales dans cette
operation? Ie cas echeant sur quel article budgetaire cette depense
a-t-elle ete imputee?

8. la Commission des depenses electorales a-t-elle ete avertie de
cette initiative et quelle a ete sa decision?

Reponse: L'honorable membre n'est pas sans connaitre cette
pratique qui consiste a informer la population sur les realisations
d'un bourgmestre, d'un ministre, d'un organisme d'interet public
par Ie biais d'une publication entierement financee par la publicite.
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Het "Gulden Boek van Ruimtelijke Ordening en Verkeer van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" dat in 1996 verscheen, is een
dergelijke publicatie.

Graag wil ik het geachte lid, als aandachtige lezeres, opmerkzaam
maken op bladzijde 79 van dit Gulden Boek. Een halve bladzijde is
namelijk volledig gewijd aan de verantwoordelijke uitgever. De
lectuur ervan maakt paragraaf2 van haar vraag overbodig.

Voorts dient te worden verduidelijkt dat:

1. de "specialist in werken die worden gefinancierd met reclame-
gelden" van Media Belgium het initiatiefvoor deze publicatie
heeft genomen;

2. met uitzondering van de teksten voorbehouden aan de Instel-
lingen. Media Belgium instond voor de opmaak, het drukken,
de verspreiding en de verzending;

3. het gaat om een opiage van 2.000 exemplaren;

4. Media Belgium alle gegevens heeft ingezameld;

5. ongeveer 500 firma's zijn gecontacteerd;

6. Media Belgium dit financieel risico voor de uitgave heeft
genomen, de reclame voor eigen rekening heeft verkocht, zodat
ze aldus de hele fmanciele last van de uitgave droeg;

7. er geen enkele lasten voor de gewestelijke financien zijn;

8. er geen enkele uitgave noch commissies voor de uitgaven zijn.

Zo staan de zaken ervoor.

Le "Livre d'or de 1'Amenagement du Territoire et des Commu-
nications de la Region de Bruxelles-Capitale" public en 1996
appartient a cette categoric de publication.

J'invite par ailleurs 1'honorable membre, lecteur attentif, de con-
suiter la page 79 dudit livre d'or. II y trouvera une demi-page
reprenant en details les coordonnees de 1 'editeur responsable. Cette
consultation rendra caduc le paragraphe 2 de sa question.

Par ailleurs, il convient de preciser:

1. la "specialiste d'ouvrages finances par la publicite" de Media
Belgium a pris I'initiative de ladite publication;

2. excepte la partie redactionnelle reservee aux Institutions, la con-
ception, 1'impression, la diffusion et 1'expedition ont ete realises
par Media Belgium;

3. tout ceci a 2.000 exemplaires;

4. Media Belgium a recolte 1'information;

5. environ 500 firmes ont ete contactees;

6. Media Belgium a pris ce risque financier de 1'edition, a vendu
les publicites pour son compte, se chargeant ainsi de financer
totalement 1'edition;

7. Aucune charge pour les finances regionales.

8. Point de depense, point de commission des depenses.

Telle est la situation.

Vraag nr. 242 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 25 februari
1997(Fr.):

De verlenging van de lijn 90.

Sinds enige tijd wordt eraan gedacht de lijn 90, die het Zuid-
station verbindt met de Kunsten en Ambachtenwijk, te verlengen.

Het BROH zou reeds een stedebouwkundige vergunning hebben
afgegeven, maar er gebeurt op dit ogenblik niets.

Die verlenging, waarvoor geen grote werken nodig zijn aangezien
het slechts over enkele honderden meters gaat, zou in ieder geval
nieuwe mogelijkheden bieden voor een wijk die slechts in geringe
mate door het openbaar vervoer wordt bediend.

De bevolking van dit deel van de Vijfhoek-West, dat de Ninoofse-
poort, de Kunsten en Ambachtenwijk en de nabijgelegen Kuregem-
wijk omvat, bestaat uit particulieren en scholieren die over minder
voertuigen beschikken dan het gemiddelde van de Brusselaars. Het
zijn tevens dichtbevolkte wijken (200 inwoners/km2).

Ten slotte zou de verlenging van de lijn 90 een aanvulling zijn
van de wijkcontracten die zijn gesloten voor de Dauwwijk en de
Papenvestwijk.

Question n° 242 de Mme Evelyne Huytebroeck du 25 fevrier
1997 (Fr.):

Prolongement de la ligne 90.

Le projet d'un prolongement de la ligne 90 de la Gare du Midi
vers le quartier des Arts et Metiers est depuis un certain temps deja
dans les limbes.

A 1'heure actuelle on ne voit toujours rien venir alors qu'un permis
d'urbanisme aurait deja etc delivre par 1'AATL.

Ce prolongement qui n'engendrerait pas des travaux pharaoni-
ques puisqu'il ne s'agit que de quelques centaines de metres
permettrait en tout cas d'ouvrir des perspectives vers un quartier
quelque peu desherite en matiere de dessertes en transports en
commun.

Or, cette zone du pentagone Quest qui comprend tant la Porte
de Ninove que les Arts et Metiers et le proche quartier de Cureghem
accueille une population a la fois residente et scolaire moins moto-
risee que la moyenne des Bruxellois. II s'agit egalement de quartiers
a forte densite (200 hab/km2).

Enfin, un prolongement de la ligne 90 serait un projet comple-
mentaire aux contrats de quartier "Rosee" et "Remparts des Moines"
proches.
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Kan de minister mij derhalve zeggen hoe de zaken liggen in dit
dossier en mededelen of de afgegeven stedebouwkundige vergun-
ning nog steeds geldig is?

Antwoord: Het achtbaar lid interpelleert mij over de haalbaarheid
van de verlenging van lijn 90 van het Zuidstation naar de wijk van
de Kunst en Ambachten. De mogelijkheid werd immers in 1992
door de MIVB beoogd, niet om commerciele maar om technische
redenen. Zij was immers van oordeel dat de parkeerinfrastructuur
in de tunnel tussen de stations "Zuidstation" en "Lemonnier"
onvoldoende capaciteit had.

Op 17 februari 1993 startte men een procedure op voor het ver-
krijgen van een stedenbouwkundige aanvraag om de spoorinfra-
structuur aan de Ninoofse Poort aan te passen. De duur liet niet toe
dat de werken naar behoren konden worden uitgevoerd voor de
indiensttreding van de premetro op 4 december 1993. De vergunning
werd op 7 december 1993 uitgereikt. De werken zouden 6 maanden
duren.

De MIVB heeft derhalve de parkeermogelijkheid nabij het sta-
tion Lemonnier uitgebaat en drukte de wens uit de verbouwing van
de zone "Ninoofse Poort" niet verder te zetten.

Zij meende dat de bijkomende uitbatingskostprijs van 17 miljoen
BEF per jaar niet voldoende gedekt werd door een bijkomende
clienteel. Zij bestudeert thans altematieven voor een betere bedie-
ning van deze wijk, met name:

— een betere regelmaat van lijn 18;

— het inzetten van voertuigen met een grotere capaciteit;

— het omieiden van lijn 82 langs het Hertoginneplein en de
Ninoofse Poort.

In ieder geval heeft de MIVB plannen om, in de loop van dit
jaar, een nieuwe halte aan te leggen ter hoogte van de school Kunst
en Ambachten om een betere toegang te verkrijgen naar de wijk.

Het is de taak van de MIVB om mij voorstellen te doen voor de
wijziging van het net op basis van een raming van het klanten-
potentieel, de lasten en de baten die hieruit voortvloeien en de
invloed op het leefmilieu.

Le ministre peut-il des lors me dire ou en est Ie projet et si Ie
permis d'urbanisme delivre est toujours valable?

Reponse: L'honorable membre m'interroge sur 1'opportunite de
prolonger la ligne de tram 90 du Midi vers le quartier des Arts et
Metiers. Cette eventualite a en effet ete envisages en 1992 par la
STIB non pas pour des raisons commerciales mais pour des raisons
techniques. Elle estimait en effet que 1'infrastructure de stationne-
ment situee dans le tunnel entre les stations "Gare du Midi" et
"Lemonnier" offrait une'capacite insuffisante.

Une procedure de demande de permis d'urbanisme a ete engagee
le 17 fevrier 1993 pour adapter 1'infrastructure ferree de la Porte de
Ninove. Sa duree a ete telle que les travaux n'ont pu etre menes a
bien avant la mise en service du pre-metro, le 4 decembre 1993, le
permis ayant ete delivre le 7 decembre 1993. La duree des travaux
etait programmee sur 6 mois.

La STIB a des lors exploite la possibilite de stationnement pres
de la station Lemonnier et a exprime le desir de ne pas donner suite
a la transformation de la zone "Porte de Ninove".

Elle estimait que le cout supplementaire d'exploitation de 17
millions BEF/an ne pouvait pas etre suffisamment convert par une
clientele supplementaire. Neanmoins, elle etudie des alternatives
permettant une meilleure desserte de ce quartier, a savoir:

- 1'amelioration de la regularite de la ligne 18;

- 1'utilisation de vehicules de plus grande capacite;

- la deviation de la ligne 82 par la place de la Duchesse et la Porte
de Ninove.

En tout etat de cause, la STIB a prevu de realiser, dans le courant
de cette annee, un nouvel arret a hauteur de 1'ecole des Arts et
Metiers pour ameliorer 1'accessibilite du quartier.

II appartient a la STIB de me faire les propositions de modifica-
tions de reseau sur base d'une evaluation du potentiel de clients,
des couts et recettes en decoulant et/des retombees sur 1'environ-
nement.

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

—- Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

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.

Een ministerieel besluit van 22 december 1993, dat is vastgesteld
ter uitvoering van artikel lA&decies 2.5.2.2. van het ARAB, bepaalt

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

Inventaire d'amiante exige des employeui's.

Un arrete ministeriel du 22 decembre 1993, en application de
1'article l4Sdecies 2.5.2.2. du RGPT precise les modalites et les
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volgens weike nadere regelen en binnen weike termijn de werk-
gevers een inventaris van het asbest in de werkruimten moeten
opstellen.

Als werkgever dient het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
bepalingen van dat ministerieel besluit uiteraard in acht te nemen.

Ik vraag de ter zake bevoegde ministers dan ook mij de volgende
inlichtingen over de inventaris van het asbest in de gebouwen van
het Gewest te verstrekken:

- Is er voor alle gebouwen waar administratieve diensten van het
Gewest zijn gehuisvest een inventaris opgesteld?

- Heeft men vastgesteld dat de wettelijk voorgeschreven hoeveel-
heden op sommige plaatsen worden overschreden?

- Zo ja, in weike gebouwen?

- Zijn er plannen voor de verwijdering van dat asbest? In weike
gebouwen?

- Weike maatregelen overwegen de ministers te nemen om, indien
het opstellen van de inventaris nog niet is afgerond, hun ver-
plichtingen na te komen?

Anhvoord: Ik verwijs u naar het antwoord van de heer Eric
Andre, staatssecretaris, op vraag nr. 84.

delais dans lesquels doit etre realise par les employeurs un inventaire
de 1'amiante present dans les locaux de travail.

La Region bruxelloise, en tant qu'employeur, doit evidemment
se conformer a cet arrete ministeriel.

Je demanderai done aux ministres competents en ce domaine de
me donner des informations sur 1'inventaire d'amiante des batiments
regionaux:

- Tous les batiments abritant 1'administration regionale ont-ils ete
inventories?

- La presence d'amiante en quantites superieures aux prescrip-
tions legales a-t-elle ete constatee?

- Dans 1'afFirmative, pour quels batiments?

- Dans 1'affirmative toujours, des operations de decontamination
sont-elles programmees? Pour quels batiments?

- Si 1'inventaire n'etait pas encore termine, quelles dispositions
les ministres comptent-ils prendre pour respecter leurs obliga-
tions?

Reponse: Je vous renvoie a la reponse donnee par M. Eric Andre,
secretaire d'Etat, a la question n° 84.

Vraag nr. 98 van de heer Guy Vanhengel d.d. 31 januari 1997
(N.):

Valsheid in geschrifte en hetgebruik ervan.

In sommige persartikels is verschenen dat een directeur-generaal
van het ministerie van het Brussels Gewest in verdenking werd
gesteld wegens valsheid in geschrifte en het gebruik ervan.

Graag had ik vemomen welk hiervan eventueel de gevolgen zijn
voor het functioneren van de betrokken ambtenaar in het ministerie.

Weike regels worden in een dergelijk geval gevolgd?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat tot dusver geen enkel personeelslid van het
ministerie in verdenking werd gesteld wegens valsheid in geschrifte
en het gebruik ervan.

Wel heb ik vemomen dat een klacht werd neergelegd wegens
valsheid in geschrifte en misbruik van functies tegen een bepaald
persoon zonder dat de identiteit, de rang ofgraad werd medegedeeld.

Het onderzoek is aan de gang en zolang het loopt, worden geen
administratieve maatregelen overwogen.

Question n° 98 de M. Guy Vanhengel du 31 janvier 1997 (N.):

Suspicion pour faux et usage defaux.

Certains articles de presse ont fait etat de ce qu'un directeur
general du ministere de la Region de Bruxelles-Capitale etait
suspecte de faux en ecriture et d'usage de faux.

Quelles en sont les consequences eventuelles pour Ie travail du
fonctionnaire conceme dans Ie ministere?

Quelles regles sont-elles suivies dans un tel cas?

Reponse: En reponse a sa question, j 'ai 1'honneur de faire savoir
a 1'honorable membre quejusqu'a present aucun fonctionnaire du
ministere n'a fait 1'objet d'une inculpation du chefde faux en
ecritures et usage de faux.

J'ai bien appris qu'une plainte a ete deposee du chefde faux en
ecriture et d'usurpation de fonctions contre une personne sans que
1'identite de celle-ci, son rang ou son grade ait ete communique.

L'instuction est en cours et aussi longtemps que celle-ci n'est
pas terminee des mesures administratives ne sont pas envisagees.

Vraag nr. 101 van de heer Guy Vanhengel d.d. 28 januari 1997
(N.):

Bij brand de Beenhouwersstraat te kunnen bereiken.

Op zondagnamiddag 22 december werd de brandweer even na
15 uur opgeroepen voor een beginnende brand in een restaurant
van de Beenhouwersstraat, hartje Brussel.

Question n° 101 de M. Guy Vanhengel du 28 janvier 1997 (N.):

Incendie a la rue des Bouchers.

L'apres-midi du dimanche 22 decembre, les pompiers ont ete
appeles un peu apres 15 heures en raison d'un debut d'incendie
dans un restaurant de la rue des Bouchers, au coeur de Bruxelles.
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De brandweer die snel ter plaatse is, wil via de Gretrystraat de
Beenhouwersstraat inrijden maar kan niet door omwille van de
hydraulische paal (zo'n 50 cm. hoog) die er de toegang tot de straat
voor het autoverkeer verhindert.

Dit type hydraulische paal kan in geval van nood op twee
manieren worden neergelaten. Ofwel gebeurt dit met een afstands-
bediening vanuit de centrale dispatching van de politic van Brussel,
ofwel kan deze paal met een speciale sleutel terplaatse worden
neergelaten.

In hogergenoemd geval lukte noch het ene noch het andere. De
brandweer diende rechtsomkeer te maken en om te rijden via de
Grasmarkt. Dit gebeurde gezien het drukke verkeer bijzonder moei-
zaam. Gelukkig slaagde de restaurantuitbater er zeif in de
beginnende brand te bedwingen. De vraag dient gesteld naar de
bedrijfszekerheid van de hydraulische palen die sommige straten
voor het autoverkeer afsluiten.

Graag had ik vemomen weike gevolgen door de bevoegde
diensten werden getrokken uit hoger beschreven incident.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen:

Naast de afstandsbediening in de centrale dispatching van de
politic van Brussel, kunnen de hydraulische palen ook nog neer-
gelaten worden door een kleine metalen massa (metalen koffer,
snelblusser) op enkele meters van de paal, kant Hot Sacre, te houden.

Dit systeem laat trouwens toe leveranciers die de zone niet tijdig
verlaten hebben, toch nog te vertrekken. Een interne dienstnota
van de brandweer beschrijft deze mogelijkheid.

Het onderhoud van deze hydraulische palen wordt verzekerd
door de dienst van de wegeniswerken van de Stad Brussel.

De voorpost van de brandweer gelegen aan het Rijksadmi-
nistratief Centrum heeft op 11 februari 1997 nog een oefening
gehouden om de palen te testen; er werd geen enkele moeilijkheid
ondervonden.

Het uitzonderlijk incident op 22 december 1996 is waarschijniijk
te wijten aan de vorst.

Ik heb een brief gericht aan de burgemeester van Brussel waarin
ik met aandrang de vitale noodzakelijkheid onderstreep om de
bedrijfszekerheid van deze palen in alle omstandigheden te verze-
keren.

Les pompiers sont rapidement sur place et veulent emprunter la
rue des Bouchers via la rue Gretry. Cependant, leurs tentatives restent
vaines a cause d'une borne hydraulique (de plus ou moins 50 cm
de haut) qui bloque Ie passage a la circulation automobile.

En cas d'urgence, on peut abaisser ce type de borne hydraulique
de deux facons. Soit on fait appel au dispatching central de la po-
lice de Bruxelles qui s'en charge au moyen d'une commande a
distance, soit on peut la rabaisser sur place grace a une cle speciale.

Dans Ie cas qui nous occupe, aucune des deux options n'a porte
ses fruits. Les pompiers ont du rebrousser chemin et faire un detour
par la rue du Marche-aux-Herbes. Cette operation s'est averee des
plus difBciles, vu la densite de la circulation. Heureusement, 1'ex-
ploitant du restaurant est parvenu a maitriser lui-meme ce debut
d'incendie. On peut done s'interroger sur la fiabilite des bornes
hydrauliques qui bloquent 1'acces de certaines rues a la circulation
automobile.

J'aimerais savoir quelles sont les conclusions que les services
competents ont tire de 1'incident decrit plus haut.

Reponse: En reponse a sa question, je peux communiquer les
elements suivants a 1'honorable membre:

En plus de la commande a distance au dispatching central de la
police de Bruxelles, les potelets hydrauliques peuvent etre abaisses
en tenant une petite masse metallique (valise metalique, extincteur
a main) a quelques metres du potelet, cote Hot Sacre.

Ce systeme permet d'ailleurs aux livreurs qui n'auraient pas
quitte la zone en temps voulu, de partir quand meme. Une note de
service interne au service d'incendie decrit cette possibilite.

L'entretien de ces potelets hydrauliques est assure par Ie service
des travaux de voirie de la Ville de Bruxelles.

Le poste avance du service d'incendie situe a la Cite Adminis-
trative de 1'Etat a encore precede a un exercice le 11 fevrier 1997
afin de tester les potelets. Aucune difficulte n'a ete rencontree.

L'incident exceptionnel du 22 decembre 1996 est probablement
du au gel.

J'ai adresse une lettre au bourgmestre de Bruxelles dans laquelle
je souligne avec insistance la necessite vitale de garantir le fonc-
tionnement de ces potelets en toutes circonstances.

Vraag nr. 107 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 12
februari 1997 (N.):

Toekenning van taalpremies aan de werknemers van het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kan de minister mij voorrespectievelijk het Gewestelijk Agent-
schap voor Netheid, het Brussels Instituut voor Milieubeheer, de
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, het Cen-
trum voor Informatica voor het Brussels Gewest en de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij meedelen:

Question n° 107 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 12 fevrier
1997 (N.):

Octroi de primes linguistiques aux agents du ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Le ministre peut-il me faire savoir, respectivement pour 1 'Agence
regionale pour la proprete, 1'Institut bruxellois de Gestion de 1'Envi-
ronnement, 1'Office regional bruxellois de 1'Emploi, le Centre
d'infoimatique pour la Region bruxelloise, et la Societe du Loge-
ment de Bruxelles:
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- ofer aan werknemers van deze parastatalen taalpremies worden
uitbetaald. Zo ja,

- hoeveel werknemers een taalpremie krijgen, en op basis van
weike bepalingen deze taalpremie wordt toegekend;

- hoeveel van deze werknemers effectiefhun kennis van de tweede
landstaal hebben bewezen, zoals vereist is door de wettelijke
voorschriften;

- hoe groot deze taalpremie is, en op weike bepalingen de omvang
hiervan berust;

- hoeveel er jaarlijks wordt uitbetaald aan taalpremies, en dit
enerzijds voor de werknemers die hun kennis van de tweede
taal hebben bewezen volgens de wettelijk voorschriften, en
anderzijds diegenen die dit niet hebben bewezen.

A nhvoord: Het Brusselse Parlementslid vindt hieronder de gege-
vens die ik van het CIBG heb bekomen.

Een taalpremie wordt uitgekeerd aan 16 personeelsleden van
het CIBG. Voomoemde premie wordt toegekend overeenkomstig
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 25
juli 1991 tot toekenning van een premie voor tweetaligheid aan het
personeel dat werkzaam is bij sommige instellingen van openbaar
nut (BS 04.09.91), gewijzigd door het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve van lOjuni 1993 (BS 07.07.93)

Alle personeelsleden die van de taalpremie genieten hebben
deelgenomen aan de proefdie het Vast Wervingssecretariaat voor
hun niveau organiseerde en hebben minstens 12 punten op 20
bekomen.

De premie bedraagt 2.000 F/maand (niet-geindexeerd) voor de
personeelsleden van niveau 1,1.500 F/maand voor de niveaus 2 en
2+ en 1.000 F/maand voor de niveaus 3 en 4.

Voor 1997 worden de uitgaven geraamd op nagenoeg 366.000 F.

Si 1'on alloue une prime linguistique aux agents de ces para-
stataux. Si tel est Ie cas,

Combien d'agents recoivent une prime linguistique, et sur la
base de quelles dispositions elle leur est octroyee.

Combien de ces agents ont reellement fait la preuve de leur
connaissance de la deuxieme langue nationale requise par la loi.

- A quel montant s'eleve cette prime, et sur la base de quels criteres
il est fixe.

- Quelle somme est consacree, annuellement, aux primes linguis-
tiques, et ce, d'une part, pour les agents ayant fait la preuve
qu'ils connaissent la deuxieme langue selon les prescritions
legales et d'autre part, pour ceux qui n'en ont pas fait la preuve.

Reponse: Je prie Ie membre du Parlement bruxellois de trouver
ci-apres les elements de reponse que m'a communique Ie CIRB:

6 agents du CIRB recoivent une prime linguistique. Cette prime
est octroyee sur base de 1'arrete de 1'executif de la Region de
Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de
bilinguisme au personnel en fonction aupres de certains organismes
d'interet public (MB du 4/9/91) modifie par 1'arrete de 1'Executif
de la Region de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993 (MB du 7/7/
93).

Tous les agents beneficiant de la prime de bilinguisme ont
presente 1'epreuve de leur niveau organisee par Ie Secretariat Per-
manent de Recrutement et obtenu un minimum de 12 points sur 20.

La prime se monte a 2.000 F/mois (non indexe) pour les agents
de niveau 1, 1.500 F/mois pour les agents des niveaux 2 et 2+ et
1.000 F/mois pour les agents des niveaux 3 et 4.

Pour 1997, les depenses sont estimees a 366.000 F.

Vraag nr. 110 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17
febriiari 1997 (Fr.):

Adverteitties van overheidsinstellingen en pararegionale instel-
lingen in partijpolitleke bidden.

Kan de minister mij meedelen of de overheidsinstellingen die
onder zijn bevoegdheid ressorteren, adverteren in publicaties en
tijdschri ften van politieke partijen en/of zuilgebonden verenigingen?

Mocht dit het geval zijn, kan de minister mij dan een overzicht
geven van het aantal dergelijke advertenties dat dejongste driejaar
werd geplaatst, in weike tijdschriften dit gebeurde, evenals van de
bedragen die daarmee gepaard gingen?

Antwoord: Ik deel het Brusselse Parlementslid mede dat sinds
24juni 1995 geen enkele instelling die onder mijn bevoegdheid
ressorteert dergelijke advertentie geplaatst heeft.

Question n° 110 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 fevrier
1997 (N.):

Publidtes d'organismes publics dans des revues de partis poli-
tiques.

Le ministre peut-il me faire savoir si les organismes publics qui
relevent de ses attributions font de la publicite dans des publica-
tions et revues de partis politiques et/ou d'associations appartenant
a des «piliers»?

Si tel est le cas, le ministre peut-il me donner un releve du nombre
de publicites de cet ordre qui ont etc publiees ces trois demieres
annees. Peut-il' egalement me faire savoir dans quels magazines
elles sont parues et m'informer des montants y afferents?

Reponse: J'informe le membre du Parlement bruxellois que
depuis le 24 juin 1995 aucun des organismes dontj'ai la charge n'a
pratique ce type d'insertion.
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Vraag nr. Il l van de heer Benoit Veldekens d.d. 25 februari
1997 (Fr.):

Indlenstneming van externe consultants voor de reorganisatie
van de gewestelijke administratie.

De minister belast met het openbaar ambt heeft onlangs twee
externe consultants aangewezen om de gewestelijke administratie
te helpen bij haar reorganisatie en de verbetering van haar perso-
neelsbeheer, op grond van de recente doorlichting.

Binnenkort zou een derde consultant in dienst worden genomen.

Ik stel de minister twee vragen:

a) Blijkbaar zijn de consultants dezelfde personen als die weike de
administratie hebben doorgelicht. Is er hier geen sprake van
rolverwarring en belangenconflict? Heeft een consultant die
belast is met een doorlichting er immers geen belang bij om te
karikaturiseren en de zaken zwart af te schilderen als hij weet
dat hij achteraf bijkomende steun mag verlenen bij de
reorganisatie van de diensten waarvan hij de doeltreffendheid
heeft moeten onderzoeken?

Mag men er in die omstandigheden nog van uitgaan dat de
doorlichting objectiefis uitgevoerd?

b) Kan de minister bevestigen dat de consultants in de administratie
geen rechtstreekse bevoegdheid zullen hebben om bevelen of
richtlijnen te geven ofbeslissingen te nemen?

Anhvoord:

a) De in het bijzonder bestek omschreven opdracht bestond niet
enkel uit de evaluatie van de personeelsbehoeften van het ministerie
maar eveneens uit het aangeven van alle suggesties die de dienst-
verlening aan de burgers en de interne efficientie van het ministerie
kunnen verhogen.

Het eindrapport van de audit bevat ter zake een reeks aanbeve-
lingen alsook voorstellen m.b.t. de te nemen maatregelen.

De doorlichting heeft bepaalde zwakke punten aan het licht
gebracht m.b.t. het human resources management alsook de
noodzaak voor de administratie om op korte termijn moderne
beheersystemen op te zetten inzake boekhouding en informatica.

Het beschikken over een modeme, verantwoordelijke, efficiente
en goed uitgeruste administratie in dienst van de burger veronderstelt
ontegensprekelijk een dringende aanpassing van haar organisatie,
haar werking en haar methodes. Ze moet echter eveneens de nodige
middelen en instrumenten krijgen om de komende uitdagingen aan
te kunnen.

Met dit voor ogen heb ik beslist beroep te doen op deskundigen
die over de ter zake vereiste kwalificaties en bevoegdheden beschik-
ken.

Waarom is de keuze gevallen op consultants die deel uitmaken
van de firma Neumann? In de eerste plaats heb ik me kunnen
vergewissen van hun grote deskundigheid naarmate him werk-
zaamheden vorderden. De documenten, rapporten en vergaderingen
die ze eraan gewijd hebben zijn een afdoend bewijs.

Question n° 111 de M. Benoit Veldekens du 25 fevrier 1997 (Fr.);

Recrutement de consultants externes pour la reorganisation
de ['Administration regionale.

Le ministre de la Fonction publique vient de confier a deux
consultants extemes la mission d'aider 1'administration regionale
a se reorganiser et a ameliorer sa gestion des ressources humaines
sur base des conclusions du recent audit.

Un troisieme consultant serait egalement recrute prochainement.

a) Les consultants recrutes sont, semble-t-il, ceux-la memes qui
ont realise 1'audit de 1'administration. N'y a-t-il pas confusion
des roles et interets lies en 1'espece? Autrement dit, un consul-
tant charge d'un audit n'a-t-il pas interet a caricaturer le diag-
nostic et a «noircir le tableau» s'il sait que pourrait en resulter
pour lui une mission complementaire d'aide a la reorganisation
des services dont il a du evaluer 1'efficacite?

Dans ces conditions, peut-on encore considerer que 1'audit meme
a ete realise avec toutes les garanties d'objectivite?

b) Le ministre peut-il confirmerque les consultants n'aurontaucun
pouvoir direct d'injonction, destruction ou de decision au sein
des services de 1'administration?

Reponse:

a) La mission d'audit prevue par le cahier special des charges
avait pour objet non seulement 1'evaluation des besoins en person-
nel du ministere mais egalement toutes suggestions visant a
ameliorer la qualite des services rendus aux citoyens ainsi que
1'efficacite interne du ministere.

A cet egard, le rapport final de 1'audit contient un certain nombre
de recommandations et propose une serie de mesures a prendre.

La radioscopie de 1'audit a permis de mettre en evidence certains
points faibles de 1'administration actuelle notamment en matiere
de gestion des ressources humaines, ainsi que la necessite pour elle
de s'adapter aux methodes modemes de gestion comptable et infor-
matique a mettre en oeuvre a breve echeance.

Si 1'on veut, en effet, disposer d'une administration moderne,
responsable, performante, bien outillee etpleinement au service du
citoyen, il est indeniable que des changements serieux et importants
doivent intervenir d'urgence dans son organisation et son fonction-
nement ainsi que dans les methodes utilisees. Mais, il est egalement
indispensable de lui en donner les moyens et de 1'armer pour
affronter les defis futurs.

C'est dans ce contexte quej'ai decide de faire appel a des ex-
perts disposant de toutes les qualifications et competences requises
en la matiere.

Pourquoi avoir choisi ceux-ci parmi les consultants issus de la
firme Neumann? En premier lieu, j'ai pu apprecier directement,
lors de leur etude, leurs excellentes capacites a mener ce genre de
mission. Les documents, rapports et seances qu'ils y ont consacre
le demontrent a suffisance.
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Het geacht lid oordeelt niettemin dat ze erjuist belang bij hadden
een negatiever beeld op te hangen om met een bijkomende opdracht
inzake bijstand en reorganisatie van de dienst te worden belast.

Naar mijn oordeel moet men zulke beschuldiging kunnen staven
op basis van emstige en concrete elementen.

Ik ben echter de mening toegedaan dat bij de doorlichting strikte
regels inzake objectiviteit nageleefd werden.

Als bewijs, de onmiddellijke oprichting binnen de administratie
van een begeleidingscomite om het project te omkaderen.

Voomoemd comite was samengesteld uit de kabinetschefs en
him medewerkers alsook uit de secretaris-generaal van het
ministerie, de adjunct-secretaris-generaal, de vijf directeurs-
generaal, het hoofd van de dienst Personeelsaangelegenheden, het
hoofd van de dienst Ambtenarenzaken en twee leden van de
personeelsdienst.

Dit comite werd belast met de informatieuitwisseling tijdens de
verschillende fases van het project en heeft eveneens ingestaan voor
het doorspelen aan de consultanten van alle elementen die hun studie
konden vervolledigen.

Tijdens de studie is het Comite viermaal bijeengekomen.

Gelijklopend met voomoemd comite werd eveneens een stuur-
groep opgericht bestaande uit drie consultanten, een vertegen-
woordiger van mijn kabinet en twee afgevaardigden van de perso-
neelsdienst. Deze stuurgroep werd belast met de opvolging van de
operaties en is wekelijks een tot tweemaal bijeengekomen.

Informele vergaderingen met de drie representatieve vakorga-
nisaties, de consultanten en de leden van het kabinet van de minis-
ter van Ambtenarenzaken werden telkenmale georganiseerd daags
na de bijeenkomst van het begeleidingscomite.

Op dezelfde manier werden de vakbonden in de loop van de
verschillende fases van de studie in kennis gesteld van alle elementen
m.b.t. de audit. Aldus konden ze hun mening evenals hun beschou-
wingen uiten.

Ik ben daarenboven van mening dat de doorlichting op een
ernstige en stipte manier werd uitgevoerd. Als bewijs, de meerdere
taken en stappen die de twee consultanten tijdens hun opdracht
hebben ondemomen.

Zo de keuze op de twee bovengenoemde deskundigen is gevallen
is het ook volgens mij om redenen dat ze bij hun opdracht op het
ministerie een maximum aan informatie over de administratie
hebben kunnen inzamelen. Derhalve hebben ze ook het voordeel
dat ze onmiddellijk operationeel kunnen zijn.

Het is inderdaad zo dat ze aan informatievergaring hebben gedaan
bij het interviewen van 410 mensen (1.100 uren in totaal), het
verwerken van de gegevens die opgetekend staan in de verslagen
over de door de verschillende administraties uitgevoerde interne
doorlichting, door het inkijken van wettelijke teksten, omzend-
brieven, interne en exteme rapporten, en op basis van eigen bevin-
dingen.

L'honorable membre considere toutefois que leur interet etait
precisement de noircir Ie tableau afin d'obtenir une mission comple-
mentaire d'aide et de reorganisation des services.

J'estime a cet egard qu'on ne peut lancer un tel proces d'intention
sans s'appuyer sur des elements serieux et concrets.

Bien au contraire, j'estime quant a moi que 1'audit a ete realise
dans des conditions strides d'objectivite et d'impartialite .

C'est ainsi qu'en vue d'encadrer Ie projet, un comite d'accom-
pagnement a ete installe au sein de 1'administration des Ie lancement
de celui-ci.

Ce comite etait compose des directeurs de cabinet et de leurs
collaborateurs ainsi que du secretaire general du ministere, du
secretaire general adjoint, de 1'administrateur general adjoint, des
cinq directeurs generaux, du chefdu service du personnel, du chef
du service de la Fonction publique et de deux membres du service
du personnel.

Ce comite a eu pour tache d'echanger les informations au cours
des differentes phases du projet et a permis que soient repercutes
aupres des consultants tous les elements visant a completer leur
etude.

Le Comite d'accompagnement s'est reuni 4 fois tout au long de
1'etude.

Parallelement au comite d'accompagnement, un comite de pilo-
tage du projet a ete constitue compose des trois consultants, d'un
representant de mon cabinet et de deux representants du service du
personnel. Ce comite a etc charge du suivi des operations et s'est
reuni une a deux fois par semaine.

Des rencontres entre les trois organisations syndicales repre-
sentatives, les consultants et les membres du cabinet du ministre de
la Fonction publique ont egalement ete chaque fois organisees de
maniere informelle le lendemain de chaque seance du comite d'ac-
compagnement.

Elles ont ete informees de la meme maniere de tous les elements
de 1'audit au cours des differentes phases de 1'etude et elles ont eu,
des lors, 1'occasion d'emettre leurs avis et considerations sur ce
dossier.

Par ailleurs, j'estime que 1'audit s'est deroule de maniere serieuse
et rigoureuse. J'en veux pourpreuve les divers devoirs et demarches
entreprises par les deux consultants durant leur mission d'audit.

Une seconde raison du choix des deux experts precites consiste,
selon moi, dans le fait que ceux-ci, durant leur mission au ministere,
ont pu accumuler un maximum d'elements d'informations sur
1'administration. Ceci a evidemment comme avantage que ces per-
sonnes peuvent etre directement operationnelles.

Us ont, en effet, recolte les informations en procedant a 1.100 h
d'interviews de 410 personnes, en traitant les informations
recueillies dans les rapports d'audit interne realises par les
differentes administrations et en se basant sur les textes legaux, les
circulates, des rapports extemes et internes, des documents de tra-
vail ainsi que sur des observations propres.
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b) Ik bevestig dat beide experts als consultanten werden aange-
worven om een opdracht inzake advies en bij stand m.b.t. boven-
genoemde domeinen uit te voeren.

Ze gaan tewerk volgens de richtlijnen en aanwijzingen die ze
rechtstreeks van de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-
generaal krijgen. Ze hebben geen enkel hierarchisch gezag over
bet personeel.

b) Je confirme que les deux experts engages Ie sont en qualite
de consultants en vue d'exercer une mission de conseil et d'assis-
tance dans les domaines vises plus haut.

11s agissent sur instructions et directives directes du secretaire
general et du secretaire general adjoint et ils ne disposent d'aucune
autorite hierarchique sur Ie personnel.

Vraag nr. 113 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 28 febriiari 1997
(N.):

Nieuw type bluspistool.

Volgens bepaalde krantenberichten werd een nieuw type blus-
pistool uitgevonden (IFEX 3000) dat onder enorme druk een kleine
hoeveelheid water in een brand spuit.

Door de hoge druk zijn de waterdruppels zo klein dat het blus-
oppervlak honderd keer zo groot is als bij water dat uit gewone
brandslangen gespoten wordt. Dit heeft o.m. tot gevolg dat de bij
de brand aangerichte waterschade tot een minimum beperkt kan
worden.

Graag had ik van u vemomen:

1. Heeft de brandweer ter zake reeds informatie opgevraagd en
eventueel testen uitgevoerd?

2. Weike zijn de besluiten van die diensten ter zake?

3. Werden reeds beslissingen getroffen betrerfende de eventuele
aankoop van dit type bluspistool?

Antivoord: Als antwoord op haar vraag, kan ik het geachte
raadslid het volgende meedelen:

1. Een hogedrukpistool IFEX 3000 werd op 31 januari 1995 door
de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Drin-
gende Medische Hulp op proefin dienst gesteld.

2. Onmiddellijk werden door de gebruikers een aantal opmerkingen
geformuleerd:

— geringe autonomie (2 liter perslucht en 12 liter water,);

- een gewicht van 27 kg te dragen op de rug.

Vervolgens werd een haspel ter beschikking gesteld van de brand-
weer die deze, na enkele verbeteringen, op een autopomp heeft
gemonteerd. Aldus werd getracht de bovenstaande opmerkingen
te ondervangen (bevoorrading door een reservoir van 2.000 1
water en 271 perslucht, met een autonomie van 157 ontladingen).

Na een doorgedreven opieiding, in samenwerking met de leveran-
cier, werd het hogedrukpistool gedurende zes maanden zowel
tijdens de oefeningen als tijdens de interventies getest.

Tijdens een demonstratie werd een onderofficier van de dienst
emstig gewond aan het aangezicht.

Question n° 113 de Mme Brigitte Grouwels du 28 fevrier 1997
(N.):

Noiiveau type d'extincteiir.

Certaines informations parues dans les journaux signalent la
decouverte d'un nouveau type d'extincteur (IFEX 3000) qui projette
sur les flammes une petite quantite d'eau sous une pression enorme.

Cette pression rend les gouttes d'eau si petites que la surface
traitee est cent fois superieure a celle que permettent de couvrir les
manches d'incendie normales, ce qui permet notamment de limiter
au maximum les degats des eaux.

Je souhaiterais savoir:

1. Si Ie service d'incendie a deja demande des informations sur ce
nouvel extincteur et s'il 1'a deja eventuellement teste;

2. A quelles conclusions les services sont arrives;

3. Si des decisions ont deja ete prises en vue de 1'achat eventuel de
ce type d'extincteur?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de com-
muniquer a 1'honorable conseiller les donnees suivantes:

1. Un pistolet a impulsion IFEX 3000 a ete mis a 1'essai au Serv-
ice d'incendie et d'Aide Medicale Urgente de la Region de
Bruxelles-Capitale Ie 31 janvier 1995.

2. Ses utilisateurs ont immediatement emis les critiques suivantes:

faible autonomie (2 1 d'air comprime et 12 1 d'eau);

poids de 27 kg sur Ie dos.

Un devidoir a alors ete mis a la disposition du service d'incendie,
qui 1'a installe sur une autopompe et dote de certains perfec-
tionnements, afin de repondre aux critiques mentionnees ci-
dessus (alimentation par un reservoir de 2000 1 d'eau et 27 1
d'air comprime, permettant 157 decharges).

Apres un ecolage pousse, mene en collaboration avec 1'impor-
tateur, Ie pistolet a impulsion a ete employe pendant 6 mois,
tant lors d'interventions que durant des exercices.

Lors d'une demonstration, un sous-officier fut serieusement
blesse au visage.
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Na elk gebruik werd een omstandig verslag opgesteld door de
postoverste. Uit deze verslagen bleek in hoofdzaak dat de klas-
sieke blusmiddelen (hogedruklans) efficienter waren dan de
IFEX 3000.

3. Het eindrapport was negatiefen het toestel werd terugbezorgd
aan de leverancier.

Er is dus geen sprake om een dergelijk toestel aan te kopen.

Apres chaque usage, un rapport circonstancie fut etabli par Ie
chefde poste, mettant principalement en evidence que les moyens
classiques d'utilisation (lance a haute pression) etaient plus
efficaces que 1'IFEX 3000.

3. Le rapport final devaluation fut negatifet 1'appareil fut restitue
a 1'importateur.

II n'est plus question d'acheter un tel equipement.

Vraag nr. 116 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17 maart
1997 (N.):

Advertering in universitaire tijdschriften.

Kan de mininister mij meedelen:

— In weike universitaire tijdschriften tijdens de lopende legislatuur
tot op heden advertenties werden geplaatst door zijn kabinet,
zijn administratie, of door de pararegionale instellingen die onder
zijn bevoegdheid vallen.

— Waarop deze advertenties betrekking hadden, en (eventueel) in
het kader van weike campagne zij werden geplaatst.

— Hoeveel elk van deze advertenties hebben gekost (opgesplitst
per tijdschrift).

— Op weike begrotingspost zij werden ingeschreven.

Antwoord: Ik deel het Brusselse parlementslid mede dat sinds
24juni 1995 geen enkele instelling die onder mijn bevoegdheid
ressorteert dergelijke advertenties geplaatst heeft.

Question n0116 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 mars 1997
(N.):

Publicites dans des revues universitaires.

Le ministre peut-il me communiquer:

- les revues universitaires dans lesquelles son cabinet, son ad-
ministration ou les institutions pararegionales relevant de sa
competence ont insere, a ce jour, des publicites pendant la
legislature en cours;

- 1'objet de ces publicites et (eventuellement) la campagne dans le
cadre de laquelle ces publicites ont ete inserees;

- le cout de chacune de ces publicites (par revue);

— le poste budgetaire auquel ces montants ont ete inscrits.

Reponse: J'informe le membre du Parlement bruxellois que
depuis le 24juin 1995 aucun des organismes dontj'ai la charge n'a
pratique ce type d'insertion.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

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

Eigendommen van het Gewest: Eliwbethpark.

Tijdens de jongste vergadering van de gemeenteraad van Koe-
kelberg, op 6 juni 1996, heeft de burgemeester voor een primeur
gezorgd: het Elizabethpark in Koekelberg zou nog steeds geen eigen-
dom zijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij was
bovendien verbaasd dat het Gewest de kosten voor het beheer en
de werken voor zijn rekening neemt voor een domein waarvan het
geen eigenaar zou zijn.

Is dat zo?

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

Proprietes regionales: Pare Elisabeth.

LOTS de la demiere seance du conseil communal de Koekelberg
lejeudi 6 juin 1996, le bourgmestre de cette localite a lance publi-
quement une information qu'il a qualifiee de "scoop": le Pare
Elisabeth a Koekelberg ne serait toujours pas propriete de la Region
de Bruxelles-Capitale. II s'est de plus etonne des frais de gestion et
des travaux que la Region a pris a sa charge pour un domaine qui
ne serait pas sa propriete.

Monsieur le ministre peut-il confirmer cette information?
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Zo ja, was de eigendomsoverdracht naar het Brussels Gewest
gepland en, zo ja, waarom heeft die dan niet plaatsgehad?

Binnen weike termijn kan dit probleem worden opgelost?

De onderhoudskosten zijn voor rekening van de eigenaar. Zullen
de door het Gewest voor rekening van de Staat gedane kosten dan
ook worden terugbetaald?

Aithvoord: Ik heb het genoegen het geacht lid het volgende mede
te delen:

Het Elisabethpark in Koekelberg blijkt, inderdaad, nog altijd
eigendom te zijn van de Federate Staat.

Er werden, evenwel, onderhandelingen aangevat met het oog
op de overdracht ervan aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het is evenmin opgenomen in de lijst van de parken die door
het Gewest moeten worden onderhouden in het raam van de in
1991, met de Regie der Gebouwen van de Staat gesloten over-
eenkomst voor het beheer van de groene ruimten.

Dit verzuim zou het gevolg blijken te zijn van een administratieve
vergissing.

Niettemin mocht die site niet worden verwaarloosd.

Bijgevolg, Staat het BIM momenteel in voor het onderhoud, in
afwachting dat de stappen die bij de diensten van de Eerste minis-
ter voor die overdracht gedaan zijn, tot resultaat leiden.

Si celle-ci se revele exacte. Ie transfert de propriete a la Region
bruxelloise a-t-il ete prevu et si c'est Ie cas pourquoi n'a-t-il pas eu
lieu?

Dans quel delai une solution peut-elle etre apportee ail probleme?

Enfin, les frais d'entretien etant a charge du proprietaire, les
depenses effectuees par la Region pour Ie compte de 1'Etat donne-
ront-elles lieu a des remboursements?

Reponse: J'ai Ie plaisir d'informer 1'honorable membre de ce
qui suit:

II apparait, en effet, que Ie pare Elisabeth a Koekelberg est
toujours propriete de 1'Etat federal.

Des negociations ont cependant ete entamees en vue de son
transfert vers la Region de Bruxelles-Capitale.

II n'est pas non plus repris dans la liste des pares a entretenir par
la Region dans Ie cadre de la convention de gestion des espaces
verts passee en 1991 avec la Regie des Batiments de 1'Etat.

II semblerait que cette omission soit Ie fait d'une erreur admi-
nistrative.

Neanmoins, il etait inadmissible de laisser ce site a 1'abandon.

L'lBGE en assure done actuellement 1'entretien en attendant
qu'aboutissent les demarches entreprises pour ce transfert aupres
des services du Premier ministre.

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

Sluikstortingen en stortplaats in het widen van Brussel.

Hebben de minister of zijn diensten, net als ik, reeds vastgesteld
dat het aantal sluikstortingen in het zuiden van het Gewest en meer
bepaald in de industriezones in Vorst alsmaar toeneemt?

Weike maatregelen is hij van zins te nemen voor het onbebouwd
terrein tegenover het toekomstige waterzuiveringsstation Zuid, dat
geen sluikstortplaats meer is, maar een echte illegale stortplaats,
waar tientallen overtreders hun afval storten?

Hoe verloopt de samenwerking fussen de diensten van het Gewest
en de betrokken gemeentebesturen en politiediensten, die toezicht
moeten houden, de overtreders moeten bekeuren en de bevoegde
diensten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid moeten
verwittigen in geval van sluikstortingen?

K-an de minister mij zeggen hoeveel het verwijderen van de
sluikstortingen het GANjaarlijks kost?

Is de minister niet van mening dat het openen van een stortplaats
in het zuiden van Brussel dat probleem gedeeltelijk zou kunnen
opiossen?

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

Depots de dechets clandestins et de la dechetterle du sud de
Bruxelles.

Le ministre ou ses services ont-ils constate, comme moi, la
multiplication des depots de dechets clandestins dans le sud de la
Region et plus particulierement dans les zones industrielles de For-
est?

En particulier, quelle mesure compte-t-il prendre pour le terrain
vague situe en face du site de la future station d'epuration sud qui
n'est plus un depot clandestin mais une veritable decharge illegale
ou des dizaines de contrevenants viennent deposer leurs dechets?

Comment fonctionne la collaboration entre les services de la
Region et les administrations et polices communales concernees
qui doivent agir pour controler, reprimer et avertir les services
competents de 1'Agence Bruxelles-Proprete en cas de deversements
clandestins?

Le ministre peut-il me dire quel cout annuel represente pour
1'ABP la mission d'enlevement des depots clandestins?

Le ministre ne considere-t-il pas que la creation d'une dechet-
terie dans la zone Sud de Bruxelles serait a meme de reduire en
partie 1'ampleur du probleme?
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1k meen mij te herinneren dat de Regering aanvankelijk van
plan was vier stortplaatsen in het Brussels Gewest te openen, maar
dat zij zich achteraftot twee beperkt heeft (afvalstoffenplan). Die
tweede stortplaats is nog steeds niet geopend. Ik vraag de minister
dan ook me over de voortgang van dat project in te lichten: waar
zai die stortplaats komen, en wanneer?

Antwoord: In sommige zones van Vorst wordt, inderdaad, vaker
aan sluikstorten gedaan dan elders. Het gaat hier niet om een typisch
gegeven eigen aan Vorst, maar om een verschijnsel dat in de meeste
industriezones van het Gewest voorkomt.

Het terrein gelegen tegenover het Station Zuid levert moeilijk-
heden op. Dit terrein behoort aan de gemeente die dus verant-
woordelijk is voor het beheer van deze plaats. In elk geval zai de
ophaling van afvalstoffen gepaard moeten gaan met maatregelen
om te voorkomen dat in de toekomst dit verschijnsel van sluikstorten
opnieuw de kop opsteekt.

Overigens, dient eraan herinnerd dat het de gemeenten zijn die
bevoegd zijn op het vlak van sluikstorten.

Niettemin grijpt het Agentschap in op sommige specifieke sites
(ongeveer 20) waar grotere middelen moeten worden ingezet. De
jaarlijkse kostprijs van deze ophalingen bedraagt ongeveer 20 M.

De samenwerking tussen het Agentschap en de gemeenten in
dit verband verloopt viot en zai in de komende jaren nog worden
verbeterd, meer bepaald via overeenkomsten die tussen de
gemeenten en het Agentschap worden gesloten in het kader van de
toekenning van netheidstoelagen.

Er is precies een containerpark voorzien ten zuiden van Brussel
op het terrein van de BEMPT naast de toekomstige sorteer- en
composteercentra. De aanleg van dit containerpark zai twee jaar
duren.

Het spreekt voor zich dat dankzij dit containerpark en scherpere
preventie-/repressiemaatregelen het mogelijk zai worden om de
situatie in deze zone te verbeteren.

Je crois me souvenir qu'apres avoir prevu quatre dechetteries en
Region bruxelloise, Ie Gouvernement s'etait replie sur deux
dechetteries seulement (plan-dechets). N'ayant toujours pas vu naitre
cette seconde dechetterie, puis-je demander au ministre ou en est Ie
projet, quel sera Ie site choisi pour installer la dechetterie et dans
quel delai 1'on peut raisonnablement attendre cette realisation?

Reponse: Effectivement dans certaines zones a Forest, les depots
clandestins sont plus frequents qu'ailleurs. II ne faut pas y voir une
specificite typiquement «fbrestoise» mais bien un phenomene
rencontre dans la plupart des zones industrielles de la Region.

Le terrain situe en face de la Station Sud pose des difficultes. Ce
terrain appartient a la commune a qui revient done la responsabilite
de la gestion dudit endroit. En tout etat de cause, 1'enlevement des
dechets devra etre accompagne de mesures visant a eviter que de
tels depots ne reapparaissent a 1'avenir.

Par ailleurs, pour rappel, ce sont les communes qui sont compe-
tentes en matiere de depots clandestins.

Toutefois, 1'Agence intervient sur certains sites specifiques (envi-
ron 200) necessitant la mise en ceuvre de moyens plus importants.
Le cout annuel de ces enlevements est d'environ 20 M.

La collaboration entre 1'Agence et les communes a cet egard
fonctionne bien et sera encore intensifiee dans les mois a venir
notamment au travers des conventions passees entre les communes
et 1'Agence dans le cadre de 1'octroi des subventions de proprete.

Une dechetterie dans le Sud de Bruxelles est prevue precisement
sur le terrain du BEMPI a cote des futurs centres de tri et de
compostage. Le delai pour la realiser est de deux annees.

II est evident que la realisation de cette dechetterie, accompagnee
d'un renforcement des mesures de prevention/repression
permettront d'ameliorer la situation dans cette zone.

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

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

1. Weike gewestelijke administratieve overheden, die onder uw
bevoegdheid vallen, houden een register bij van de schriftelijke
aanvragen van inzage, enz., van een bestuursdocument, (cfr.
artikel 9 - laatste lid, van de ordonnantie betreffende de open-
baarheid van bestuur).

2. Weike niet?

3. Werden er reeds instructies ter zake gegeven?

4. Hoeveel aanvragen kreeg eike gewestelijke administratieve over-
heid tot op heden?

5. Hoeveel aanvragen werden ontvankelijk verklaard?

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

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

1. Quelles autorites administratives regionales relevant de votre
competence tiennent-elles un registre des demandes ecrites de
consultation, etc., d'un document administratif (cfr. article 9 —
dernier alinea de 1'ordonnance relative a la publicite de 1'admi-
nistration)?

2. Lesquelles ne le font-elles pas?

3. Des instructions ont-elles deja ete donnees en la matiere?

4. Combien de demandes chaque autorite administrative regionale
a-t-elle recu a cejour?

5. Combien de demandes ont-elles ete declarees irrecevables?
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6. Om weike redenen (artikel 10) van dezelfde ordonnantie)?

Antwoord: De informatievragen vanuit bet publiek komen
voomamelijk bij de Infbdienst-Leefmilieu van het BIM terecht,
dienst die als dusdanig werd opgericht om deze vragen op te vangen
en te behandelen.

De Algemene bibliotheek alsmede de Juridische bibliotheek
beschikken eveneens over een onthaalstructuur voor de trouwens
meer deskundig luidende infovragen vanuit het publiek.

De overige Diensten en Afdelingen van het BIM vormen in fine
ook opvangcentra voor vragen, maar dan eerder voor degene die
meer technisch aangelegd zijn, evenals meer specifiek en weten-
schappelijk gericht, en dit gebeurt grotendeels per schrijven.

- De Infbdienst-Leefmilieu bestaat sedert januari 1997 en werd
opgericht na een beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, met het oog op een nog verbeterde informatieverstrek-
king aan de Brusselse bevolking over haar eigen milieu.

Na 4jaar heeft de Infodienst-Leefmilieu nagenoeg 52.000 vragen
behandeld, waarvan 90% per telefoon (via het nr. 775.75.75) en
de overige per brief, fax ofbezoek ter plaatse.

Over het algemeen worden alle vragen bij de Infodienst-
Leefmilieu van het BIM ontvankelijk verklaard en in meer dan
85% der gevallen wordt hierop dadelijk geantwoord.

De Infodienst-Leefmilieu behoudt sporen van eike schriftelijke
vraag, door middel van een persoonlijke fiche bij elk verzoek,
hetzij per telefoon, per brief of per ontvangen bezoeker.

Bovendien worden alle schriftelijke vragen, gesteld door de
burger aan de Infodienst-Leefmilieu, in een register opgenomen
waar de verstrekte antwoorden chronologisch worden gerang-
schikt.

De zeer nauwkeurige ofwetenschappelijke vragen per schrijven
(of per fax) worden aan de meer deskundige diensten van het
BIM overhandigd (Vergunningen, Planning, Inspectoraat,...)

De centrale bibliotheek van het BIM dient eveneens als onthaal-
structuur voor de aanvraag tot toegang tot milieu-informatie in
het Brusselse Gewest, vooral voor de leerlingen en sfudenten.

Ofschoon er geen enkel register hieromtrent wordt bijgehouden,
worden jaarlijks ongeveer240 bezoeken berekend, met meestal
een afschrift van documenten.

De afspraken die toegekend worden aan bezoekers wordt in een
agenda opgeschreven.

De juridische bibliotheek van het BIM wint jaarlijks ongeveer
400 aanvragen om informatie in, met betrekking tot het milieu-
recht.

Geen enkel register dat als dusdanig kan worden genoemd wordt
er bijgehouden; nochtans bestaat er wel een samenvatting van
bepaalde specifieke schriftelijke vragen.

Wat de overige Diensten van het BIM betreft:

6. Pour quels motifs (article 10 de la meme ordonnance)?

Reponse: Les demandes d'information emanant du public
arrivent principalement au service Info-Environnement de 1'IBGE,
dont la structure est specialement concue pour leur prise en charge
et leur traitement.

La Bibliotheque generate et la Bibliothequejuridique disposent
egalement des structures d'accueil pour les demandes d'information,
mais bien plus precises, emanant du public.

Les autres Services et Divisions de 1'IBGE constituent in fine
egalement les receptacles de demandes, mais plutot pour celles qui
sont plus techniques, plus specifiques et plus pointues et en ma-
jeure partie sur support ecrit.

— Le service info-Environnement existe depuisjanvier 1993, il a
ete cree suite a la decision prise par le Gouvemement de la Region
de Bruxelles-Capitale en vue d'informer mieux encore la popu-
lation bruxelloise sur son environnement.

Apres 4 annees, le Service Info-Environnement a traite pres de
52.000 demandes, a plus de 95% par telephone (via le
775.75.75), le reste par courrier, fax ou visite sur place.

Generalement, toutes les demandes faites au Service Info-
Environnement de 1'IBGE sont declarees recevables et les
reponses sont donnees directement dans plus de 85 % des cas.

Le Service Info-Environnement garde une trace de chaque
demande effectuee par cette voie, grace a une fiche individuelle
a chaque requete, que cela soit telephonique, par courrier ou par
visiteur accueilli.

De plus, un registre classant par ordre chronologique la reponse
donnee rassemble toutes les demandes ecrites faites parle citoyen
au Service Info-Environnement.

Les demandes ecrites (ou par fax) tres precises et tres pointues
sont renvoyees vers les services plus specialises de 1'IBGE
(Autorisations, Planification, Inspectoral...).

Labibliotheque centrale de 1'IBGE fait egalement office de struc-
ture d'accueil de la demande d'acces a 1'information environne-
mentale en Region bruxelloise, surtout pour les eleves et
etudiants.

Bien qu'aucun registre n'y soit tenu, on compte environ 240
visites par an, avec, le plus souvent, copie de documents.

Les rendez-vous octroyes aux visiteurs sont consignes dans un
agenda.

La bibliotheque juridique de 1'IBGE recueille environ 400 de-
mandes d'information par an relatives au droit de 1'environ-
nement.

Aucun registre en tant que tel n'est tenu mais il y a bien une
compilation de certaines demandes ecrites specifiques.

En ce qui conceme les autres Services de 1'IBGE:
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de Dienst "Vergunning en Voorkoming" houdt een register
met vragen maar geen lijst van de dossiers die enkel geraad-
pleegd worden, noch van de per telefoon verstrekte infbrmatie
(bvb. het al dan niet bestaan van een milieuvergunning op
een bepaald adres, vervaldatum van de vergunning voor
toegelaten inrichtingen,...).

De afdeling heeft 29 aanvragen voor dossierafschriften
ontvangen,

Aangaande de Afdeling Planning, geeft geen enkel register
blijk van vragenverrichtingen, vermits de toegang tot
infbrmatie enkel rechtstreeks, i.e. telefonisch geschiedt bij
het Onderzoekslaboratorium voor Leefmilieu.

Binnen deze afdeling kan bij de Afdeling Afvalplanjaariijks
ongeveer een vijftigtal schriftelijke vragen worden berekend,
die alle eveneens ontvankelijk zijn doch zonder sporen na te
laten in een hiertoe bestemd register.

De Afdeling "Inspectie en Toezicht" biedt ook de mogelijk-
heid om informatie in te winnen en dit via een schriftelijke
aanvraag om terplaatse de documenten of het afschrift ervan
ter inzage te krijgen.

Tot nu toe werden een vijftigtal aanvragen tot toegang tot
informatie door deze Afdeling behandeld.

Onder deze aanvragen werden er vier geweigerd met kennis-
geving hiervan.

Het betrof hetzij dossiers in de loop van onderzoek bij het
Parket van Brussel, hetzij vragen in verband met overeen-
komsten die nog niet afgerond waren.

Al deze vragen worden door een persoon binnen de Afdeling
bijeengebracht in een register waar de schriftelijke vragen
worden samengevat.

Voor de Afdeling Groene Ruimten en Natuur kan dezelfde
werkwijze als bij de afdeling Planning worden waargenomen.

la Division "Autorisation & Prevention" garde un registre
des demandes mais ne tient pas de liste des dossiers simple-
ment consultes, ni des informations donnees par telephone
(ex. existence ou non d'un permis d'environnement a une
adresse precise, date d'echeance du permis nature des instal-
lations autorisees,...).

La division a recu 29 demandes pour des copies de dossiers.

Pour la Division Planification, aucun registre n'atteste des
demandes effectuees, etant donne que 1'acces a 1'information
ne se fait quasiment que par contact telephonique direct au
Laboratoire de Recherche en Environnement.

Au sein de cette division, Ie Departement Plan Dechets
compte environ une cinquantaine de demandes ecrites par
an, toutes recevables egalement, sans qu'un registre speci-
fique n'en garde la trace.

La Division "Inspection & Surveillance" permet egalement
un acces a 1'information via une demande ecrite pour une
consultation sur place et/ou des copies de documents.

A ce jour, pres d'une cinquantaine de demandes d'acces a
1'information ont ete traitees par cette Division.

Parmi ces demandes, quatre refus ont ete notifies.

II s'agissait soit de dossiers en cours d'instruction aupres du
Parquet de Bruxelles, soit de demandes relatives a des conven-
tions qui n'etaient pas encore finalisees.

Toutes ces demandes sont centralisees par une personne au
sein de la Division dans un registre compilant les demandes
ecrites.

Pour la division Espaces verts & Nature, les memes modalites
que pour la division Planification peuvent etre observees.

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

Het beleid imake eco-consumptie.

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

Het Waals network voorziet onder andere in een telefonische
permanentie, een nieuwsbriefen andere publicaties om consumenten
in Wallonie aan te zetten tot een milieubewuster verbruikerspatroon.

Het BIM wenst samen te werken met dit network, zodat het zijn
activiteiten (van dat network dus) ook naar Brussel zou kunnen

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

Politiqiie en matiere d'ecoconsommation.

Actuellement, des discussions exploratoires sont en cours entre
ITnstitut bruxellois pour la gestion de 1'Environnement (IBGE) et
Ie Reseau Eco-Consommation en Region wallonne, un groupement
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
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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 Stadswinkeb, dat al jaren nuttig werk
verrichtte ter zake, niet langer willen subsidieren. Hij vertrouwde
de sensibilisering en de voorlichting van de Brusselse bevolking
inzake eco-consumptie toe aan... het BIM. De eco-consumptie-
activiteiten 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 politiek 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.

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.

Aiitwoord: Sedert 1989 is de dienst Milieuvoorlichting van de
v.z.w. Le Centre urbain/De Stadswinkel financieel ondersteund met
de doelstelling de Brusselaar er zich van bewust te maken dat de
vervuiling in het algemeen en het afval in het bijzonder voorkomen
kan worden. De studies en activiteiten die sedert 1992 door de v.z.w.
rondom eco-consumptie zijn ontwikkeld, stuitten op de moeilijkheid
om de kringen van reeds milieubewuste burgers te overtreffen. De
vernuftigheid ervan gekenmerkt door overwegingen inzake eco-
consumptie, maakt dat de verspreiding van studies in verband met
dit thema onbruikbaar lijkt om de gewone mens gevoelig te maken.
Het lijkt wel meer doeltreffend de boodschap te vereenvoudigen en
de aanwezigheid van raadgevers te bevorderen op de plaatsten zeif
waar de burgers om raad aanbelanden. Deze overwegingen hadden
voor gevolg dat aan de ondersteunde activiteiten een andere richting
werd gegeven.

In 1995-96, ook al werd de permanentie inzake eco-consumptie
bewaard. heeft De Stadswinkel de behoeften van de Brusselaar
geprobeerd tegemoet te komen, door deze meer gevoelig te maken
ten opzichte van de gescheiden ophalingen dan van de preventie.
Hier was het resultaat ook niet bijzonder bewijskrachtig.

Bijgevolg, en sedert half 1996 wordt geen enkele steun meer
toegekend aan De Stadswinkel voor taken die betrekking hebben
op het Afvalplan.

Binnen het BIM zeif wordt heel wat gedebatteerd ten einde beter
te kunnen bepalen weike formule het best zou passen voor de

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 popula-
tion bruxelloise en matiere d'ecoconsommation. Les activites 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 generate devaient etre calcules sur un budget global plus
modeste.

Les options politiques de M. Gosuin ne servent manifestement
pas les interets bruxellois.

L'accord de cooperation recemment conclu a Namur entre la
Region wallonne et la Region de Bmxelles-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.

Reponse: Depuis 1989, le service de Conseil en Environnement
de 1'a.s.b.l. Centre Urbain a etc soutenu financierement en vue de
developper la sensibilisation du Bruxellois a la prevention des
pollutions en general et des dechets en particulier. Les etudes et
actions developpees par 1'a.s.b.l. depuis 1992 autour du theme de
1'eco-consommation se sont heurtees a la difficulte de depasser les
cercles constitues par les citoyens deja mobilises par les proble-
matiques environnementales. Le caractere intellectuel marque des
considerations relatives a 1'eco-consommation dequalifie la diffu-
sion d'etudes relatives a ce theme en tant que moyen de large
sensibilisation. II apparait plus efficace de simplifier le message et
de developper la presence de conseillers dans les lieux frequentes
par les citoyens. Ces considerations ont entraine la reorientation
des activites soutenues.

En 1995-1996, tout en maintenant une permanence relative a
1'eco-consommation, le Centre Urbain a ete a la rencontre du
Bruxellois, mais pour le sensibiliser a la collecte selective plus qu'a
la prevention. La encore, les resultats n'ont pas ete significatifs.

En consequence et depuis mi 1996, plus aucun soutien n'est
accorde au Centre Urbain pour des missions se rapportant au Plan
Dechets.

De nombreuses discussions sont menees au sein de 1'IBGE, afin
de mieux definir une formule reellement adequate, permettant de
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verspreiding bij het grote publiek van voorlichting inzake eco-
consumptie, voor raadgevingen die echt toegepast kunnen worden,
voor de bewustmaking op het terrein van de bevolking door
schokacties....

In verband hiei-mee werd contact opgenomen met verenigingen
die ten grondslag liggen van het netwerk eco-consumptie in het
Waalse Gewest. De CRIOC, een van de steunpilaren van dit netwerk,
is overigens een tweetalige instelling vermits er een Nederlandstalige
afdeling bestaat, het OIVO, dat deel uitmaakt van een structuur
van het Vlaamse Gewest om de bevolking onder meer over eco-
consumptie te informeren. Dit netwerk is bijzonder leen-ijk voor
ons Gewest en het is aan te raden minstens met hen tot samenwerking
te komen.

Het spreekt voor zich dat het geenszins in onze bedoeling ligt
het Waalse netwerk tot Brussel te doen strekken; in elk geval zou
iedere mogelijke medewerking met het netwerk inhouden dat
Brusselse partners erin opgenomen zouden worden die tot beide
taalstelsels behoren (onder meer, OVIO natuurlijk, Inter-Environ-
nement Bruxelles, de BRAL, De Stadswinkel/Le Centre urbain,...)

Overigens zit het BIM nog enkel in het stadium van bezinningen,
en dit, in rechtstreeks verband met de opmaak van het Afvalplan
97-2000.

diffuser de 1'information en eco-consommation aupres du grand
public, de donner des conseils reellement praticables, de sensibiliser
la population sur Ie terrain, par des actions chocs...

Dans ce cadre, des contacts ont ete pris avec les associations a
la base du reseau eco-consommation en Region wallonne. Le
CRIOC. un des pilier de ce reseau, est par ailleurs bilingue puisqu'il
existe un pendant neerlandophone, OIVO, qui fait partie d'une struc-
ture de la Region flamande pour informer la population en eco-
consommation notamment. Ce reseau presente un exemple riche
d'enseignements pour notre Region et il s'impose de travailler au
moins en synergie avec eux.

II est bien evident que nous ne voulons pas un simple elargisse-
ment du reseau wallon sur Bruxelles et qu'une evenruelle collabo-
ration avec le reseau impliquerait de toute facon d'y integrer des
partenaires bruxellois et appartenant aux deux regimes linguistiques
(entre autres exemples, OVIO bien sur, Inter-Environnement
Bruxelles, le BRAL, le Centre Urbain/De starwinkel,...).

Par ailleurs, 1'IBGE n'en est qu'au stade de reflexion, cette
reflexion etant a integrer dans le cadre de 1'elaboration du Plan
Dechets 97-2002.

Vraag nr. 208 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 21 januari
1997 (Fr.):

Het rendemcitt van de ophalingen van de vaste en mobiele
containers.

De (vaste en mobiele) containers zijn gedurende lange tijd
beheerd door het BIM. Het BIM bracht geregeld verslag uit over
het rendement van de bijzondere selectieve ophalingen, per plaats
van ophaling, per gemeente, enz.

Die statistieken waren zeer nuttig om de gevolgen en de noden
te kennen inzake milieubeleid, meer bepaald op plaatselijk vlak.

Die dienst is inmiddels overgeheveld naar het Brussels Agent-
schap voor Netheid.

Kan de minister zeggen waarom het voor het Brussels Agent-
schap voor Netheid onmogelijk is even precieze statistieken op te
stellen als die van het BIM?

Kan de minister mij tevens zeggen ofer nog campagnes gepland
zijn ter bevordering van de selectieve ophalingen en ofer nog nieuwe
folders zullen worden uitgegeven en ter beschikking gesteld van de
verenigingen, de handelaars, de gewestelijke diensten en de plaat-
selijke administraties?

Antwoord: Aansluitend op zijn vraag verzoek ik het geacht lid
hierna volgende antwoordelementen te vinden:

Question n° 208 de M. Bernard Clerfayt du 21 janvier 1997
(Fr.):

Rendement des collectes des coins verts fixes et mobiles.

Pendant longtemps, 1'operation «coin vert» a ete geree par
1'IBGE. L'lnstitut rendait compte regulierement du rendement de
ces collectes selectives speciales, par lieu de collecte, par com-
mune, etc.

Ces statistiques etaient fort utiles pour apprecier 1'impact et les
besoins en matiere de politiques d'environnement, notamment sur
le plan local.

Depuis ce service a ete transfere a 1'Agence Bruxelles Proprete.

Le ministre peut-il me dire pourquoi 1'ABP n'est pas en mesure
de produire des statistiques aussi precises que 1'IBGE?

Enfin, Le ministre peut-il me dire si de nouvelles campagnes de
promotion de cette operation de collectes selectives sont program-
mees et si de nouveaux depliants promotionnels seront edites et
mis a disposition des associations, commercants, services regionaux
et administrations locales?

Reponse: Suite a sa question, je prie 1'honorable membre de
trouver, ci-dessous, les elements de reponse suivants:



2130 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad—20 maart 1997 (nr. 18)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale—20 mars 1997 (n° 18)

Ophaling huishoudelijk chemisch afval:
Periode van 01.01.1996 tot 31.12.1996

Gemeente Gewicht (kg) Gewicht (%)

Anderlecht 22.452 7,9
Ouderghem 14.246 5,0
St.-Agatha-Berchem 9.810 3,4
Brussel 50.350 17,6
Etterbeek 7.950 2,8
Evere 7.798 2,7
Vorst 7.373 2,6
Ganshoren 7.519 2,6
Elsene 9.140 3,2
Jette 7.881 2,8
Koekelberg 2.825 1,0
St.-Jans-Molenbeek 4.456 1,6
St.-Gillis 6.828 2,4
St.-Joost-ten-Node 6.319 2,2
Schaarbeek 39.481 13,8
Ukkel 22.170 7,8
Watermaal-Bosvoorde 15.829 5,5
St.-Lambrechts-Woluwe 22.933 8,0
St.-Pieters-Woluwe 20.396 7,1

Totaal 285.756 100

Vaste opslagplaats 71.073 24,9
Mobiele opslagplaats 79.861 27,9
Gemeentelijke opslagplaats 134.631 47,1
Scholen 193 0,1

Totaal 285.756 100

Verf, inkt, lijm, hars 75.096 26,3
Olien en vetten 52.831 18,5
Opiosmiddelen 13.893 4,9
Zuren 3.635 1,3
Basen 3.217 1,1
Reinigingsmiddelen 5.999 2,1
Batterijen 39.491 13,8
Kwikhoudende producten 5.678 2,0
Producten van gevarieerde
samenstelling 27.185 9,5
Geneesmiddelen 58.679 20,5
Lege verpakkingen 52 0,0

Totaal 285.756 100

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 ruime mate verlieslatende
transactie is.

Collecte dechets chimiques menagers:
Periode du 01.01.1996 au 31.12.96

Commune Poids (kg) Poids (%)

Anderlecht 22.452 7,9
Auderghem 14.246 5,0
Berchem-Ste-Agathe 9.810 3,4
Bruxelles 50.350 17,6
Etterbeek - 7.950 2,8
Evere 7.798 2,7
Forest 7.373 2,6
Ganshoren 7.519 2,6
Ixelles 9.140 3,2
Jette 7.881 2,8
Koekelberg 2.825 1,0
Molenbeek-St-Jean 4.456 1,6
St-Gilles 6.828 2,4
St-Josse-ten-Noode 6.319 2,2
Schaerbeek 39.481 13,8
Uccle 22.170 7,8
Watermael-Boitsfort 15.829 5,5
Woluwe-St-Lambert 22.933 8,0
Woluwe-St-Pierre 20.396 7,1

Total 285.756 100

Depot fixe 71.073 24,9
Depot mobile 79.861 27,9
Depot communal 134.631 47,1
Ecoles 193 0,1

Total 285.756 100

Peintures, encres, colles, resine 75.096 26,3
Huiles et graisses 52.831 18,5
Solvants 13.893 4,9
Acides 3.635 1,3
Bases 3.217 1,1
Produits de nettoyage 5.999 2,1
Batteries 39.491 13,8
Produits Hg 5.678 2,0
Produits de composition variee 27.185 9,5

Medicaments 58.679 20,5
Emballages vides 52 0,0

Total 285.756 100

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

Operation de cession partielle de I'incinerateitr 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).
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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, heeft de
minister voor leefmilieu enkele vage verklaringen afgelegd die de
pas goedgekeurde cijfers van de begroting 1997 in vraag stellen.
K.an 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 zo 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 zul len 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 negatiefkan blijven wanneer rekening wordt
gehouden met alle parameters op middellange termijn (bijvoorbeeld
lOjaar).

- Kan de minister ons derhalve een bijgewerkte tabel bezorgen
van de hele transactie over een periode van lOjaar?

Antwoord: Vooraf dient onderstreept dat tijdens de voorbe-
reidingen van de begroting 1997 en de besprekingen in het
Parlement aangaande deze begroting, duidelijk werd vermeld dat
een marktonderzoek aan de gang was wat de verbrandingsoven
ben-eft.

De aangekondigde cijfers waren dus slechts aanwijzingen,
vermits de begroting '97 diende te worden herzien afhankelijk van
de weerhouden definitieve offerte. Deze herziening zai effectief
gebeuren tijdens de tweede aanpassing van de begroting 1997.

Desondanks zai het geachte parlementslid, hiema, de antwoorden
op zijn vragen vinden:

1. de precieze waarde van de inbreng van de verbrandingsoven in
het gemengde bedrijfbedraagt 3.100 M, de nodige investering
voor de rookzuivering niet inbegrepen;

2. de gekozen prive-partner is de vennootschap WATCO- dit hoeft
absoluut niet "geheim te worden gehouden";

Dans 1'heure qui suivait la diffusion de cette information,
continuant ainsi son grand interet, Ie ministre reagissait vivement
et annoncait que tout ce que Ie Gouvemement avait prevu pour Ie
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 Ie
temps de cette operation et son bilan final. Ie ministre de 1'Environ-
nement alignait quelques affirmations fort vagues qui mettaient en
cause les chiffres, a peine votes, du budget 1997. Des lors. Ie ministre
veut-il bien nous foumir les precisions suivantes:

- Quelle est la valeur de vente precise et definitive de 1'incinerateur?
Comment en arrive-t-on a «plus de 3 milliards»? Est-il bien clair
que cette valeur exclut Ie systeme de lavage des fumees encore
a construire (et deja incluse dans Ie tableau demontrant que Ie
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 Ie 19 decembre, Ie ministre fait-il des cachotteries a ce
propos?

Selon les documents du Gouvemement lui-meme, Ie debut des
travaux de construction du systeme de lavage des fumees devait
avoir lieu au plus tard Ie 1" decembre 1996. II n'en fut rien.

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

S'il se confirme que Ie 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 Ie moyen
terme (10 ans par exemple).

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

Reponse: En guise de preliminaire, il convient de souligner que
lors de la preparation du budget 1997 et des discussions au Parlement
relatives a ce budget, il a ete clairement precise qu'une consulta-
tion du marche etait en cours pour ce qui conceme 1'incinerateur.

Les chiffres annonces n'avaient done que valeur indicative, le
budget 1997 devant etre adapte en fonction de 1'offre definitive
retenue. Cette adaptation sera realisee lors du second ajustement
budgetaire 1997.

Cela etant, 1'honorable parlementaire trouvera, ci-dessus, les
reponses a ses questions:

1. la valeur precise de 1'apport de 1'incinerateur dans la societe
mixte s'eleve a 3.100 M, compte non tenu de 1'investissement
necessaire au traitement des fumees;

2. le partenaire prive retenu est la societe WATCO — il n'y a pas la
moindre "cachotterie" a cet egard;
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3. aan de bestelling voor de maatschappij LAB wordt nu de laatste
hand gelegd; de werken zullen zeer binnenkort aanvangen; deze
zullen ten hoogste 20 maanden in beslag nemen;

4. als bijiage wordt een bijgewerkte label gegeven. Deze toont aan
dat, indien het preventiebeleid en de selectieve ophalingen
succesvol verlopen, geen enkele verhoging van de dotatie aan
het Agentschap noodzakelijk zai zijn, daar geweten is dat in het
raam van zijn commerciele overeenkomsten en voor de toegang
tot de verbrandingsoven de door het Agentschap toegepaste
tarieven onvermijdelijk naar boven zullen worden herzien.

3. la finalisation de la commande a la societe LAB est en cours, les
travaux debuteront dans la foulee, ceux-ci dureront 20 mois au
maximum;

4. un tableau actualise est donne en annexe. Celui-ci indique que
moyennant la reussite de.la politique de prevention et de collectes
selectives, aucune augmentation de la dotation a 1'Agence ne
sera necessaire, sachant que les tarifs pratiques par 1'Agence
dans Ie cadre de ses contrats commerciaux et pour 1'acces a
1'incinerateur seront immanquablement revus a la hausse.

Overzicht inkomsten/uitgaven Agentschap «Net Brussel»
Synthese entrees/sorties Agence Bruxelles-Proprete

Hypotheses / Hypotheses:
Waarde verbrandingsoven
Valeur incinerateur
Waarde rookzuivering
Valeur traitement des fumees
Modemisering
Modernisation

3.100.000.000

1.013.000.000

343.000.000

Rentevoet
Taux interets
Eigen middelen
Ponds propres
Indexering
Indexation

0,0620

1.300.000.000

0,03

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Financieel saldo 1997
Solde financier 1997
Terugbetaling kapitaal aan GAN
Remboursement capital a ARP 1.800.000.000
Verkoop aandelen aan Watco
Vente de parts a Watco 520.000.000
Participatie SIOMAB
Prise de participation SIOMAB -162.600.000
Wederafstand Gewest
Retrocession Region -400.000.000

Totaal financieel saldo
Total solde financier

Nieuwe ontvangsten
Recettes nouvelles (')
Operationele meerkosten
Surcouts operationnels (2)
Storten afval
Mise en decharge
Interesten op beleggingen GAN
in gemengd bedrijf
Interets sur placement ARP dans societe

1.757.400.000 0 0 0 0 0

116.926.000 204.700.600 396.645.985 461.706.102 533.282.690 610.819.752

325.109.414 660.580.951 811.154.372 824.052.983 837.338.552 851.022.688

20.000.000 50.000.000

94.811.428 69.325.155 47.923.795 28.429.563 11.340.733

Totaal meerkosten - Ontvangsten
Total surcouts - recettes 133.371.986 436.555.196 366.584.592 333.917.318 292.715.129 240.202.936

(1) Met inbegrip van doorverkoop van vrijgekomen capaciteiten,
bijkomende ontvangsten stoom, gemde dividenden.

(2) Met inbegrip van huur van installaties, uitbating van het rook-
zuiveringssysteem, andere uitbatingsmeerkosten.

(1) En ce compris la revente de capacites liberees, les recettes
vapeur complementaires, les dividendes percus.

(2) En ce compris la location des installations, 1'exploitation du
traitement des fumees, les autres surcouts d'exploitation.
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Vraag nr. 210 van de heer Alain Adriaens d.d. 20 januari 1997
(Fr.):

Hot meten van de veroiiti'eiitigiiig in de wegtunnels.

Het 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 ofte 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, kermis nemen
van die resultaten (meer bepaald in het kader van de ordonnantie
betreffende de toegang tot informatie met betrekking tot het
milieu)?

Antwoord: In het Belgisch Staatsblad van 14 maart jl. vindt u
de inhoud van de voomaamste maatregelen die werden genomen
om de luchtverontreiniging in de verkeerstunnels van Brussel te
controleren.

Het gaat om de omzendbriefvan 9 januari 1997 die de toepassing
is van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
22 december 1994 betreffende de luchtkwaliteit in de
verkeerstunnels en die ons volgende gegevens verstrekt:

1. De bij deze reglementering betrokken tunnels zijn de tunnels
met een lengte van meer 300 m d.w.z.:

Leopold II, Rogier, Troon, Louiza, Hallepoort, Belliard, Wet,
Jubileum, Stefanie, Baljuw, Reyers-Centrum en Montgomery.

2. De meettoestellen in working in deze tunnels

De meeste van voomoemde Brusselse tunnels zijn op dit ogenblik
uitgerust met opnemers-analysatoren voor koolstofmonoxide.

Wat de analysatoren voor koolstofdioxide betreft:

- de Leopold II-tunnel is uitgerust met twee analysatoren (Envi-
ronnement SA - AC31M);

- de Belliardtunnel is uitgerust met 4 analysatoren van het merk
SERES en UPK.

Voor het overige voorziet de toepassingsomzendbrief in de
systematische uitrusting van voomoemde tunnels met opnemers-
analysatoren voor CO. De omzendbrief verduidelijkt dat deze
opnemers-analysatoren zodanig moeten worden geplaatst dat ze over
de lengte van eike koker de CO-concentratie kunnen berekenen.

Wat de opnemers-analysatoren voor koolstofdioxide (NO,)
betreft, voorziet de toepassingsomzendbrief dat de tunnels van meer

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

Mesurc de la pollution dans les tunnels rentiers.

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. Ie cas
echeant, prendre les mesures techniques permettant de limiter la
teneur en polluants.

A ce sujet. Ie 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 queile 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 prendre
connaissance (notamment dans Ie cadre de 1'ordonnance rela-
tive a la transparence des informations en matiere d'envi-
ronnement)?

Reponse: La lecture da Moniteur beige du 14 mars dernier vous
revele la teneur des principales mesures prises pour controler la
pollution de 1'air dans les tunnels routiers bruxellois.

En effet, on y trouve la circulaire du 9janvier 1997 d'application
de 1'arrete du Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale
du 22 decembre 1994 relatifa la qualite de 1'air dans les tunnels
routiers qui nous apprend les elements suivants:

1. Les tunnels concernes par cette reglementation sont les tunnels
d'une longueur superieure a 300 m soil:

Leopold II, Rogier, Trone, Louise, Porte de Hal, Belliard, Loi,
Cinquantenaire, Stephanie, Bailli, Reyers-Centre et Montgomery.

2. Les appareils de mesure en activite dans ces tunnels

Des capteurs-analyseurs de monoxyde de carbone equipent
actuellement la plupart des tunnels bruxellois precites.

En ce qui conceme les analyseurs d'oxyde d'azote:

- Ie tunnel Leopold II est equipe de deux analyseurs (Environ-
nementSA-AC31M);

— Ie tunnel Belliard est equipe de 4 analyseurs de marque SERES
et UPK.

Pour Ie reste, la circulation d'application prevoit 1'equipement
systematique des tunnels precites de capteurs-analyseurs de CO.
La circulaire precise que ces capteurs-analyseurs doivent etre
disposes de maniere a pouvoir calculer la concentration en CO sur
la longueur de chaque pertuis.

En ce qui conceme les capteurs-analyseurs de dioxyde d'azote
(NO,), la circulaire d'application prevoit que les tunnels de plus de
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dan 1.000 m lang moeten uitgemst zijn met ten minste een opnemer-
analysator voor NO, per koker. De andere tunnels moeten tevens
beschikken over ten minste een luchtmonstemame per koker, alsook
over de technische omgeving om er een opnemer-analysator en een
gegevensverwervingssysteem te installeren. Deze monstemames
moeten de mogelijkheid bieden om er, op beperkte wijze, een
opnemer-analysator voor NO;, op aan te sluiten teneinde de NO2-
concentratfes in ongeacht weike koker van deze tunnels op te meten.

Indien in een van deze andere tunnels de metingen van de
blootstellingstermijnen aantonen dat de doorgangstijd van een koker
nagenoeg dagelijks en in normale verkeersomstandigheden bijna
de grensdrempel van 20 minuten bereikt, zullen de koker ofkokers
uitgemst worden met een opnemer-analysator voor NO, die op
defmitieve wijze wordt geplaatst en continu zai werken.

De bestekken voor de aankoop van betrouwbaar en geuni-
formiseerd materiaal werden opgesteld door het Laboratorium voor
Milieuonderzoek van het BIM en aan het BW doorgegeven om de
offerteaanvraag op gang te brengen.

Alle tunnels op de lijst van punt 1 zullen tevens uitgemst worden
met meettoestellen voor de verplaatsingssnelheid van de voertuigen
in de tunnel...

Deze snelheidsmeettoestellen bestaan uit apparaten die de
plaatselijke korststondige snelheden van de voertuigen voor eike
rijstrook opmeten.

3. Inventarisering en verspreiding van de resultaten van de verrichte
metingen

De omzendbriefbepaalt dat alle opnemers-analysatoren aan een
gegevensverwervings- en archiveringssysteem moeten worden
aangesloten.

Deze aldus verzamelde gegevens zullen periodiek door de
beheerder van de tunnel aan het BIM worden doorgegeven.

Voor eike betrokken tunnel zai hetjaarverslag voor eike dag ten
minste volgende inlichtingen moeten bevatten:

- het daggemiddelde voor CO
- het daggemiddelde voor NO;
- de maximale halfuursconcentratie voor CO, het uur van deze

piek en de hiermee verbonden verblijfstijd, tussen 2 en 12 uur
en tussen 12 u en 24 u;

- de maximale halfuursconcentratie voor NO-, het uur van deze
piek en de hiermee verbonden verblijfstijd, tussen 2 en 12 uur
en tussen 12 u en 24 u

en voor eike maand ten minste volgende inlichtingen:

- de overschrijdingen van de toegestane grenswaarden met de
dagen, uren, hiermee verbonden verblijfstijd, opgemeten
concentraties en, in voorkomend geval, de redenen die tot deze
overschrijdingen hebben geleid.

Deze verslagen worden overgemaakt aan de ministers en
staatssecretaris(sen) bevoegd voor Leefmilieu, Openbare Werken
en Verkeerswezen.

Deze ministers geven dit verslag door aan de Regering die zorgt
voor de openbaarmaking ervan.

1.000 m de longueur doivent etre equipes d'au moins un capteur-
analyseur de N0^ par pertuis. Les autres tunnels doivent egalement
etre equipes d'au moins d'une prise d'echantillon d'air par pertuis
ainsi que de 1'environnement technique pour y accueillir un capteur-
analyseur et un systeme d'acquisition de donnees. Ces prises
d'echantillon doivent permettre d'y raccorder, de maniere limitee,
un capteur-analyseur de N0^ pour mesurer en continu les concen-
trations de N0^ dans n'importe quel pertuis de ces tunnels.

Si, dans un de ces autres tunnels, les mesures des durees
d'exposition montrent "que Ie temps de traversee d'un pertuis
s'approche du seuil limite de 20 minutes de maniere quasi joumaliere
et dans des conditions normales de circulation. Ie ou les pertuis en
question seront equipes d'un capteur-analyseur de N0^ installe de
maniere definitive et fonctionnant en continu.

Les cahiers des charges pour 1'acquisition de materiel fiable et
uniformise ont etc rediges par Ie Laboratoire de Recherche en
Environnement de 1'IBGE et transmis a 1'AED pour Ie lancement
du marche.

Tous les tunnels repris dans la liste du point 1 seront egalement
equipes de dispositifs de mesure de la vitesse de deplacement des
vehicules dans Ie tunnel..

Ces dispositifs de mesure de la vitesse sont constitues par des
appareils de mesure de vitesses instantanees locales des vehicules
pour chaque bande de circulation.

3. Recensement et diffusion des resultats des mesures realisees

La circulaire prevoit que tous les capteurs-analyseurs doivent
etre raccordes a un systeme d'acquisition de donnees permettant
d'archiver ces donnees.

II est prevu que les donnees ainsi collectees soient transmises
periodiquement par Ie gestionnaire du tunnel a 1'IBGE.

Pour chaque tunnel conceme, Ie rapport annuel devra comporter
pour chaque joumee au moins les informations suivantes:

- la moyenne joumaliere en CO;
- la moyenne joumaliere en NO-;
- la concentration semi-horaire maximale en CO, 1'heure de ce

pic et Ie temps de sejour associe, entre 0 et 12 h et entre 12 h et
24 h;

- la concentration semi-horaire maximale en NO,, 1'heure de ce
pic et Ie temps de sejour associe, entre 0 et 12 h et entre 12 h et
24 h

et pour chaque mois au moins les informations suivantes:

- les depassements des valeurs limites autorisees avec les jours,
heures, temps de sejour, concentrations mesurees et, Ie cas
echeant, les raisons qui ont amene ces depassements.

Ces rapports sont transmis aux ministres et secretaire(s) d'Etat
qui ont 1'Environnement, les Travaux publics et les Communica-
tions dans leurs attributions.

Ces ministres transmettent ce rapport au Gouvemement qui en
assure la publicite.
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Vraag nr. 214 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 28
januari 1997 (Fr.):

KIBT—bijdrage van fiet Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Koninklijk Instituut voor het Duurzaam Beheer van de
Natuurlijke Hulpbronnen en de Bevordering van de Schone Tech-
nologieen, dat wordt voorgezeten door prins Laurent, heeft onlangs
zijn eerste activiteitenverslag uitgegeven, dat betrekking heeft op
hetjaar 1995.

Ik had graag vernomen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
een financiele bijdrage doet voor de activiteiten van dat instituut en
zoja, wat de in 1995 en 1996 toegekende bedragen zijn.

Antwoord: Ik bevestig het geachte lid dat het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest sedert 1995 toelagen toekent aan het Koninklijk
Instituut voor het duurzame Beheer van de natuurlijke Hulpbronnen
en de Bevordering van schone Technologieen, en dit ten laste van
de uitgavenbegroting van het BIM.

Hetjaarlijks toegekende bedrag beloopt 2.700.000,- BEF.

Een toelage wordt eveneens door beide andere gewesten toege-
kend.

Het KIBT dat door zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent
wordt voorgezeten, spitst zich ijverig toe op het zoeken naar
duurzame opiossingen ter bescherming van het leefmilieu.

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent heeft zich meermaals
aangesloten bij gebeurtenissen van aanzien verwezenlijkt dankzij
het milieubeleid gevoerd door het Gewest.

Ondermeer haal ik de oprichting aan van een didactische
wandeltocht door het Zonienwoud, de aanleg van het nieuwe
gewestelijk Bonnevie-park en een actieve deelname bij de ontwik-
keling van het ontmoetingspunt van het Europees Milieuagentschap.

Question n° 214 de M. Francois Roelants du Vivier du 28 janvier
1997 (Fr.):

IRGT— contribution de la Region de Bruxelles.

L'institut Royal pour la Gestion durable des Ressources
naturelles et la Promotion des Technologies propres, preside par
Son Altesse Royale, Ie Prince Laurent, a public recemment son
premier rapport d'activites pour 1'annee 1995.

Je souhaiterais savoir si la Region de Bruxelles contribue '
financierement aux activites de 1'IRGT, et quels ont ete Ie cas echeant
les montants alloues a 1'IRGT pour les exercices 1995 et 1996?

Reponse: Je confirme a 1'honorable membre que la Region de
Bruxelles-Capitale alloue depuis 1995 des subsides a 1'Institut Royal
pour la Gestion durable des Ressources naturelles et la Promotion
des Technologies propres (IRGT); ceci a charge du budget des
depenses de 1TBGE.

Le montant alloue chaque annee est de 2.700.000,- FB.

Les deux autres regions accordent egalement un subside a
1'Institut.

LTRGT preside par Son Altesse Royale le Prince Laurent ceuvre
avec dynamisme a la recherche de solutions durables en matiere
d'environnement.

Son Altesse Royale le Prince Laurent s'est associe a plusieurs
reprises a des evenements marquants de 1'action qui est menee par
la Region en matiere d'environnement.

Je citerai entre autres la creation d'une promenade didactique
en Foret de Soignes, 1'amenagement du nouveau pare regional
Bonnevie et une participation active au point focal de 1'Agence
Europeenne de 1'Environnement.

Vraag nr. 217 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 31 januari 1997
(N.):

Vuilnisophalingsdiensten.

Vele universiteits- en hogeschoolstudenten huren verblijfplaatsen
in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De meeste
van die studenten vertrekken vrijdagavond naar hun domicilieadres,
dat buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gelegen. Velen
onder hen verkiezen op dat moment hun vuilnis op de stoep achter
te laten om reukhinder in de eigen kamers te vermijden. Aangezien
de Vuilnisophalingsdiensten niet per definitie 's zaterdags de vuilnis
ophalen, kunnen buurtbewoners last ondervinden van de achter-
gelaten vuilnis.

1. In weike mate houdt Net Brussel voor het opstellen van de
tijdsschema's van de vuilnisophaling in betreffende gemeenten
rekening met de mogelijkheid dat vetrekkende studenten hun
vuilnis vrijdagavond op de stoep achteriaten?

2. Werden desbetreffend reeds initiatieven genomen? Indien ja,
weike en met weike resultaten?

Question n° 217 de Mme Brigitte Grouwels du 31 janvier 1997
(N.):

Ramassage des ordures.

De nombreux etudiants de 1'universite ou des ecoles superieures
louent des logements dans les communes de la Region de Bruxelles-
Capitale. La majorite de ces etudiants regagnent le vendredi soir
leur domicile legal, situe en dehors de la Region de Bruxelles-
Capitale. La plupart d'entre eux choisissent a ce moment-la de laisser
leurs ordures sur le trottoir pour eviter les mauvaises odeurs dans
leur chambre. Vu que les services de ramassage des ordures ne
passent pas par definition le samedi, les voisins peuvent etre
incommodes par ces depots d'ordures.

1. Dans quelle mesure 1'Agence Bruxelles-Proprete tient-elle
compte, pour fixer les horaires de ramassage dans les communes
en cause, du depot eventuel d'ordures sur le trottoir par des
etudiants quittant leur chambre le vendredi soir?

2. Des initiatives ont-elles deja ete prises en la matiere? Si tel est
le cas, lesquelles et quels ont ete leurs resultats?



2136 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad-20 maart 1997 (nr. 18)
Questions et Reponses - Conscil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 mars 1997 (n° 18)

Antwoord: Aansluitend op zijn vraag verzoek ik het geachte lid
hiema volgende antwoordelementen te vinden:

1. Sinds 1990 haalt "Net Brussel" het afval op afkomstig van de
gewone huishoudelijke activiteiten en dit van maandag tot
zaterdag. Deze inzameling gebeurt tweemaal per week, ofwel
op maandag en donderdag, ofwel op dinsdag en vrijdag, ofwel
op woensdag en zaterdag. Er wordt tevens huisvuil opgehaald
op de feestdagen uitgezonderd op 1 januari en 31 december.
Dankzij dit inzamelingsplan kan worden tegemoet gekomen aan
hygieneproblemen die kunnen ontstaan wanneer het huisvuil te
lang blijft liggen.

2. Wat de universiteitscampussen betreft, deze zijn alle uitgerust
met containers, waarin de studenten die op vrijdagavond het
terrein verlaten, hun vuilzak(ken) kunnen gooien zonder zich
zorgen te moeten maken over de dag en het uur van de inza-
meling.

Reponse: Suite a sa question, je prie 1'honorable membre de
trouver, ci-dessous, les elements de reponse suivants:

1. Depuis 1990, "Bruxelles-Proprete" collecte les immondices
provenant de 1'activite normale des menages, du lundi au samedi.
Cette collecte s'effectue deux fois par semaine, soit Ie lundi et
lejeudi, soit Ie mardi et Ie vendredi, soit Ie mercredi et Ie samedi.
La collecte a egalement lieu les jours feries exceptes Ie l^janvier
et Ie 31 decembre. Cette figure de collecte permet de rencontrer
les problemes d'hygiene poses par un stockage trop long de
dechets.

2. Pour ce qui est des campus universitaires, ils sont tons equipes
de conteneurs, cette particularite permet des lors aux etudiants
quittant Ie site Ie vendredi soir de deposer leur(s) sac(s) poubelle
dans ces conteneurs sans devoir se soucier dujour ou de 1'heure
de la collecte.

Vraag nr. 220 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 7 februari
1997 (N.);

Bacteriologische toestand van de gemeentelijke vijvers te
Anderlecht.

Kan de heer minister mij laten weten:

— in weike mate de BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer)
een onderzoek heeft verricht naar de bacteriologische toestand
van de vijvers in de gemeente Anderlecht. Werd dienaangaande
een rapport opgemaakt?

- Werd aan de gemeente Anderlecht een voorstel van opiossing
van de eventuele problemen gesuggereerd?

- Werd door het BIM nieuwe onderzoeken gedaan naar de
resultaten van eventuele testen in de vijvers door het gemeentelijk
personeel?

Antwoord: Ik bevestig het geachte lid dat het BIM wel degelijk
controleanalyses van het water van de vijvers van Anderlecht, de
vijvers van de Pede en van het Astridpark, heeft uitgevoerd.

Deze analyses gaven gevolg aan een dringende vraag van de
gemeente die tijdens de zomer 1995 een hoge vissterfte had vast-
gesteld.

De resultaten van de analyse maakten gewag van een gebrek
aan zuurstofverrijking, wat als helemaal onverenigbaar wordt
gekenmerkt met een normaal leven van de vissen, zeifs van de minst
gevoelige soorten.

In het licht van de verkregen resultaten heeft het BIM een ana-
lyse van de situatie bekend gemaakt en de gemeente geadviseerd
over de toe te passen remedies:

— Aanplanting van aquatische en semi-aquatische plantensoorten
om de zuurstofverrijking van het water te verhogen en de
overvloedige aanwezigheid aan organische stoffen te ver-
minderen;

Question n° 220 de M. Walter Vandenbossche du 7 fevrier 1997
(N.):

Etat bacteriologique des etangs communaux d'Anderlecht.

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir:

Si 1'IBGE (1'Institut bruxellois de Gestion de 1'Environnement)
a effectue une enquete concemant la situation bacteriologique
des etangs d'Anderlecht. A-t-il redige un rapport a ce sujet?

- S'il a suggere a la commune d'Anderlecht une proposition de
solution aux problemes eventuels?

— Si 1'IBGE a mene de nouvelles enquetes sur les resultats des
tests eventuellement effectues par Ie personnel communal dans
les etangs?

Reponse: Je confirme a 1'honorable membre que 1'IBGE a bien
fait proceder a des analyses de controle des eaux des etangs
d'Anderlecht: etangs de la Pede et du Pare Astrid.

Ces analyses faisaient suite a une demande pressante de la com-
mune qui avail detecte de gros probleemes de mortalite de poissons
au cours de 1'ete 1995.

Les resultats d'analyse faisaient etat de manque d'oxygenation
caracterise tout a fait incompatible avec la vie normale des poissons
meme des especes les moins sensibles.

A la lumiere des resultats collectes, 1'IBGE a emis une analyse
de la situation et a conseille la commune sur les remedes a apporter:

Plantations d'especes aquatiques et semi-aquatiques en vue
d'augmenter 1'oxygenation de 1'eau et diminuer 1'abondance des
matieres organiques;
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- Terugwinning, in de mate van het mogelijke, van het reine wa-
ter dat normaal naar de riolen wordt afgevoerd om een hogere
voeding van de vijvers te waarborgen;

- Plaatsing van een aeratietoestel op de kritieke ogenblikken;

- Bacteriologische enting van het slib teneinde het natuurlijk
zuiveringsproces opnieuw op gang te brengen (dankzij dit
precede werden reeds opmerkelijke resultaten verkregen in
verscheidene vijvers van het gewest).

Volgens de informatie waarover ik beschik, is de gemeente
Anderlechtop 14juli 1996 overgegaan tot "de enting" van devijver
van het Astridpark met goede resultaten: holder water, vissen in
gezonde toestand.

In de loop van maart 97 zai een tweede behandeling plaatsvinden.
In principe zullen na deze tweede behandeling analyses worden
uitgevoerd.

— Recuperation autant que faire se peut des eaux propres qui sont
normalement dirigees vers 1'egout pour augmenter 1'alimentation
des etangs;

— Placement d'un aerateur aux moments critiques;

— Ensemencement bacteriologique des boues afin de relancer Ie
processus d'epuration naturel (des resultats remarquables ont
ete obtenus grace a ce precede dans plusieurs etangs regionaux).

Selon mes informations, la commune d'Anderlecht a fait
proceder a «l'ensemencement» de 1'etang du Pare Astrid Ie 14juillet
1996 avec de bons resultats: eau limpide, poissons en bonne sante.

Un deuxieme traitement aura lieu au cours du mois de mars 97.
Des analyses seront faites en principe apres ce deuxieme traitement.

Vraag nr. 223 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 12 februari
1997 (N.):

1) Toelage aan de Kinderboerderij van Jette — 2) toelage aan
de Kinderboerderij van Ukkel.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist een bedrag
van 1.200.000 BEF ten laste van de uitgavenbegroting 1997 van
het BIM toe te kennen aan de Kinderboerderij van Jette en een
bedrag van 1.000.000 BEF aan de Kinderboerderij van Ukkel.

De oprichting en uitbating van een kinderboerderij is een typische
gemeenschapsaangelegenheid.

Kan de heer minister mij laten weten;

- op weike wijze hij deze bevoegdheid omschrijft;

- in weike mate hij een toelage voor de Kinderboerderij Neerhof,
zijnde een initiatiefvan de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
in overweging wil nemen.

Antwoord: Ik bevestig het bij het geachte lid: toelagen ten belope
van 1.200.000 Bfen 1.500.000 Bf werden repectievelijk aan de
v.z.w. Kinderboerderij van Jette en diegene van Ukkel toegekend.

- Deze geldelijke ondersteuning is van het BIM afkomstig; dit
maakt deel uit van het programma voor natuurvonTting dat al
jarenlang door het Instituut wordt gevoerd. De kinderboerderijen
von-nen immers een plaats van opieiding bij uitstek om het aan
de kleine stedelingen bij te leren dat de erwtjes niet in blikjes
zijn geboren en dat de eieren niet op handelsoppervlaktes
groeien... En hier overdrijf ik amper! Het staat niettemin vast
dat het al spelend is dat kinderen de geheimen van moeder natuur
aldus kunnen onthullen.

- Noch het BIM, noch ik werden tot nu toe door een aanvraag van
de v.z.w. "Neerhof benaderd om eventueel een financiele steun
te genieten. Daarom werd dit nooit in overweging genomen.

Question n° 223 de M. Walter Vandenbossche du 12 fevrier 1997
(N.):

Subvention a la Ferine des enfants de Jette et a la Ferine des
enfants d'Uccle.

Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale a decide
d'accorder un montant de 1.200.000 FB a charge du budget des
depenses de 1997 de 1'IBGE, a la Ferme des enfants situee a Jette,
ainsi qu'un montant de 1.500.000 FB a la Ferme des enfants d'Uccle.

La creation et 1'exploitation d'une ferine d'enfants sont des
matieres typiquement communautaires.

Monsieur le ministre peut-il me faire savoir:

- Comment il circonscrit cette competence;

— Dans quelle mesure il est pret a envisager 1'octroi d'une sub-
vention a la Ferme d'enfants «Neerhof», celle-ci etant line ini-
tiative de la Commission communautaire flamande.

Repoiise: Je confirme a 1'honorable membre que des subven-
tions de 1.200.000,- FB et 1.500.000,- FB ont ete accordees respec-
tivement aux a.s.b.l. Ferme pour enfants de Jette et Ferme d'Uccle.

— Ces soutiens fimanciers emanent de 1'IBGE; ils font partie du
programme d'education a la nature que mene 1'lnstitut depuis
de nombreuses annees. En effet, les fermes pour enfants sont un
lieu de pedagogic par excellence pour apprendre aux enfants
des villes que les perils pois ne sont pas produits par des boites
a conserve et que les oeufs ne poussent pas dans les grandes
surfaces... Je caricature a peine! II est cependant certain que les
enfants apprennent les choses touchant a la nature tout en
s'amusant.

- Ni 1'IBGE, ni moi-meme n'avons a ce jour ete approches par
1'a.s.b.l. "Neerhof" concemant une demande de soutien finan-
cier eventuel. C'est la raison pour laquelle cela n'ajamais ete
pris en consideration.
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Nochtans zou ik er graag op willen wijzen dat de toegelaten
vrijheid van het BIM op budgettair gebied en voor deze aange-
legenheid momenteel te klein is om een eventuele tenlasteneming
van een derde pedagogische kinderboerderij in overweging te
nemen. Dus verheug ik mij hierover dat dit initiatiefhet daglicht
heeft kunnen zien dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie,

Je vous signale cependant que les marges de manoeuvres budge-
taires de 1'IBGE dans ce domaine sont actuellement trop etroites
pour envisager une eventuelle prise en charge d'une troisieme ferine
pedagogique. Je ne peux done que me rejouir que cette initiative ait
etc rendue viable grace au soutien de la Vlaamse Gemeenschap
Commissie.

Vraag nr. 225 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17
februaril997(N.):

Advertenties van overheidsinstelliiigen enpararegionale instel-
lingen in partijpolitieke bidden.

Kan de minister mij meedelen of de overheidsinstellingen die
onder zijn bevoegdheid ressorteren, adverteren in publicaties en
tijdschriften van politieke partijen en/of zuilgebonden verenigingen?

Mocht dit het geval zijn, kan de minister mij dan een overzicht
geven van het aantal dergelijke advertenties dat de jongste driejaar
werd geplaatst, in weike tijdschriften dit gebeurde, evenals van de
bedragen die daarmee gepaard gingen?

Antwoord: Naar mijn weten heeft er geen enkel bestuur dat onder
mijn bevoegdheid valt ofwaarop ik toezicht hou, een bericht of
een advertentie laten verschijnen in het blad van een politieke partij
of van een partijgebonden vereniging.

Question n° 225 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 fevrier
1997 (N.):

Publicites d'organismes publics dans des revues de partis
politlques.

Le ministre peut-il me faire savoir si les organismes publics qui
relevent de ses attributions font de la publicite dans des publica-
tions et revues de partis politiques et/ou d'associations appartenant
a des «piliers»?

Si tel est le cas, le ministre peut-il me donner un releve du nombre
de publicites de cet ordre qui ont ete publiees ces trois demieres
annees. Peut-il egalement me faire savoir dans quels magazines
elles sont parues et m'informer des montants y afferents?

Reponse: A ma connaissance, aucune administration soumise a
mon controle hierarchique ou de tutelle n'a insere d'avis ou de
publicite dans le journal d'un parti politique ou d'association
controlee par un parti.

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

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

Inrichting van een gewestelijke weg Maria Groeninckx-De
Maylaan.

Verschillende inwoners van de Maria Groeninckx-De Maylaan
in Anderlecht hebben me geschreven om mijn aandacht op de vol-
gende feiten te vestigen:

Het gedeelte van de gewestelijke weg tussen het kruispunt
Ninoofsesteenweg/Mettewielaan/Maria Groeninckx-De Maylaan
enerzijds en het kruispunt van de Maria Groeninckx-De Maylaan
en de A. Willemijnsstraat anderzijds zorgt voor tal van problemen:

1. In de richting Molenbeek-Anderlecht staat er vlak na de top van
de belling een verkeerslicht. Door de geringe zichtbaarheid ervan
gebeuren daar regelmatig ongevallen. Zou de minister me dit
kunnen bevestigen en me statistieken kunnen verschaffen over
het aantal ongevallen op die plaats voor de jongste drie jaar?
Weike maatregelen heefl de minister genomen op dat probleem
op te lessen? Zou het verkeerslicht niet kunnen worden

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

des Travaux publics et du Transport

Question n" 66 de M. Andre Drouart du 13 juin 1996 (Fr.):

Amenagement d'une voirie regionale Boulevard Maria Groe-
ninckx-De May.

Plusieurs personnes habitant au Boulevard Maria Groeninckx-
de May situe a Anderlecht m'ont interpelle afin d'attirer mon at-
tention sur les faits suivants:

Dans la portion de voirie regionale situee entre le carrefour
Chaussee de Ninove/Bd Mettewie/Bd Maria Groeninckx-De May
d'un cote et le carrefour Bd Maria Groeninckx-De May/Rue A.
Willemijns, de 1'autre cote, plusieurs problemes apparaissent:

1. Dans le sens Molenbeek-Anderlecht, un feu se trouve localise
juste apres une crete. Le peu de visibility du feu engendre de
maniere frequente des accidents. Le ministre pourrait-il me
confirmer la frequence des accidents et me foumir des statistiques
d'accidents de la route a cet endroit et ce pour les trois dernieres
annees? Quelles mesures le ministre a-t-il prises pour apporter
une solution a ce probleme? Une autre localisation du feu ne
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verplaatst, bijvoorbeeld lager op de laan, naar de plaats waar de
kinderen van de nabijgelegen school oversteken?

2. De buurtbewoners klagen ook over de hoge snelheid van
sommige automobi listen en over het drukke verkeer. Weike
maatregelen heeft de minister genomen om de maximale snelheid
op deze vveg te doen naleven? Heeft hij maatregelen gepland
om de snelheid te minderen?

3. Ten slotte zijn de buurtbewoners ook niet tevreden over de onder-
houdswerken ter hoogte van het nr. 12 aan de laan. De voertuigen
die op dit gedeelte van de weg voorbijrijden, in het bijzonder
die weike tegen hoge snelheid rijden, veroorzaken trillingen in
de nabijgelegen woningen. Is er beslist om de weg te herinrichten
om die hinder voor de buurtbewoners te verhelpen?

Antwoord: Ik heb het genoegen het geacht lid het volgende mede
te delen:

De huidige plaats van de verkeerslichten is het gevolg van een
vraag naar een oversteekplaats voor voetgangers die destijds werd
goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid.

Bovendien is de in uw vraag vermelde plaats waar de verkeers-
lichten staan niet opgenomen in de lijst van de gevarenpunten die,
ik herinner u eraan -, worden bepaald volgens de ongevallen-
statistieken van de Rijkswacht en de gemeentelijke politiekorpsen.

Tijdens mijn bezoek aan Anderlecht op 25 oktober 1996, in het
kader van de rondreis door de gemeenten, ten slotte, heeft het
gemeentebestuur geen gewag gemaakt van abnormale ongevallen-
statistieken, terwiji die vergadering toch bedoeld was om een inven-
taris op te maken van alle problemen in verband met het gewestelijk
wegenbeheer.

Ter herinnering, het vaststellen en beteugelen van snelheids-
overtredingen behoort tot de bevoegdheid van de gemeentepolitie.
Mijn administratie kan dienaangaande niet in de plaats treden van
die instelling.

Tot besluit kan ik mededelen dat het onderhoud van het meest
beschadigde gedeelte van de weg in de loop van 1997 gepland is.

peut-elle etre envisagee, par exemple en contrebas du boulevard
a hauteur de la route que traversent les enfants de 1'ecole voisine?

2. Les riverains se plaignent egalement de la tres grande vitesse de
certains automobilistes et de 1'importance du trafic. Quelles
mesures Ie ministre a-t-il prises afm de faire respecter la vitesse
maximale sur cette voirie? Des amenagements visant a reduire
la vitesse sont-ils en projet?

3. Enfin, a hauteur du n° 12 du Boulevard, des travaux d'entretien
de voirie ne semblent pas donner aujourd'hui satisfaction aux
riverains. Les vehicules qui passent sur cette portion de voirie,
particulierement a grande vitesse, induisent des vibrations dans
les logements environnants. Un reamenagement de la voirie a-t-
il ete decide afin d'arreter cette nuisance pour les riverains?

Reponse: J'ai Ie plaisir d'informer 1'honorable membre de ce qui
suit:

La localisation actuelle des feux de signalisation resulte d'une
demande de traversee pietonne, approuvee par la Conseil Superieur
de la Securite Routiere a 1'epoque.

De plus, la localisation du feu de signalisation mentionne dans
votre question n'est pas reprise dans la liste des points noirs, quiJe
vous Ie rappelle, sont etablis selon les statistiques d'accidents
foumies par la gendarmerie et les polices communales.

Enfin, lors de ma visite a Anderlecht en date du 25 octobre 1996,
dans Ie cadre du tour des communes, les autorites communales ne
m'ont pas fait part de statistiques anormales d'accident, alors que la
reunion avait pour objet de repertorier tous les problemes lies a la
gestion des voiries regionales.

Pour memoire, il est du ressort de la Police communale de
constater et de reprimer les exces de vitesse. II n'appartient pas a
mon administration de se substituer a cette institution.

Enfin, 1'entretien de la portion la plus abimee de la voirie est
prevu dans Ie courant de 1'annee 1997.

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

Eigendommen van het Gewest: Eliwbethpark.

Tijdens dejongste vergadering van de gemeenteraad van Koekel-
berg, op 6 juni 1996, heeft de burgemeester voor een primeur
gezorgd: het Elizabethpark in Koekelberg zou nog steeds geen eigen-
dom zijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij was
bovendien verbaasd dat het Gewest de kosten voor het beheer en
de werken voor zijn rekening neemt voor een domein waarvan het
geen eigenaar zou zijn.

Is dat zo?

Zo ja, was de eigendomsoverdracht naar het Brussels Gewest
gepland en, zoja, waarom heeft die dan niet plaatsgehad?

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

Proprietes regionales: Pare Elisabeth.

Lors de la demiere seance du conseil communal de Koekelberg
lejeudi 6 juin 1996, Ie bourgmestre de cette localite a lance publi-
quement une information qu'il a qualifiee de "scoop": Ie Pare Elisa-
beth a Koekelberg ne serait toujours pas propriete de la Region de
Bruxelles-Capitale. II s'est de plus etonne des frais de gestion et
des travaux que la Region a pris a sa charge pour un domaine qui
ne serait pas sa propriete.

Monsieur Ie ministre peut-il confirmer cette information?

Si celle-ci se revele exacte. Ie transfer! de propriete a la Region
bruxelloise a-t-il etc prevu et si c'est Ie cas pourquoi n'a-t-il pas eu
lieu?
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Binnen weike termijn kan dit probleem worden opgelost?

De onderhoudskosten zijn voor rekening van de eigenaar. Zullen
de door het Gewest voor rekening van de Staat gedane kosten dan
ook worden terugbetaald?

Antwoord: Ik heb het genoegen het geacht lid het volgende mede
te delen:

Het Elisabethpark in Koekelberg blijkt, inderdaad, nog altijd
eigendom te zijn van de Federale Staat.

Er werden, evenwel, onderhandelingen aangevat met het oog
op de overdracht ervan aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het is evemmin opgenomen in de lijst van de parken die door
het Gewest moeten worden onderhouden in het raam van de in
1991, met de Regie der Gebouwen van de Staat gesloten over-
eenkomst voor het beheer van de groene ruimten.

Dit verzuim zou het gevolg blijken te zijn van een administratieve
vergissing.

Niettemin mocht die site niet worden verwaarloosd.

Bijgevolg, staat het BIM momenteel in voor het onderhoud, in
afwachting dat de stappen die bij de diensten van de Eerste minis-
ter voor die overdracht gedaan zijn, tot resultaat leiden.

Dans quel delai une solution peut-elle etre apportee au pro-
bleme?

Enfin, les frais d'entretien etant a charge du proprietaire, les
depenses effectuees par la Region pour Ie compte de 1'Etat donne-
ront-elles lieu a des rernboursements?

Reponse: J'ai Ie plaisir d'informer 1'honorable membre de ce
qui suit:

II apparait, en effet, que Ie Pare Elisabeth a Koekelberg est
toujours propriete de 1'Etat federal.

Des negociations ont cependant ete entamees en vue de son
transfert vers la Region de Bruxelles-Capitale.

II n'est pas non plus repris dans la liste des pares a entretenir par
la Region dans Ie cadre de la convention de gestion des espaces
verts passee en 1991 avec la Regie des Batiments de 1 'Etat.

II semblerait que cette omission soit Ie fait d'une erreur admi-
nistrative.

Neanmoins, il etait inadmissible de laisser ce site a 1'abandon.

L'lBGE en assure done actuellement 1'entretien en attendant
qu'aboutissent les demarches entreprises pour ce transfert aupres
des services du Premier ministre.

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

Resultaten van het fietsbele'ld van de regering.

Kan de minister de volgende infonnatie geven over de op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangebrachte
fietsvoorzieningen sinds hij lid is van de Hoofdstedelijke Regering:

1. Hoeveel kilometer nieuwe fietspaden zijn er aangelegd? Hoe-
veel kilometer bestaande fietspaden zijn verbeterd?

2. Hoeveel kilometer fietsroutes zijn in gebruik genomen (in de
bijiage van het GewOP zijn 19 fietsroutes (228 km) langs rustige
wegen opgenomen)?

3. Voor hoeveel fietsstallingen is er langs gewestelijke wegen ge-
zorgd?

4. Hoeveel wachtstroken of voorsorteerstroken voor fietsers zijn
er aangebracht aan kruispunten met verkeerslichten op gewes-
telijke wegen?

5. Hoeveel gevaarlijke kruispunten zijn opnieuw aangelegd met
kleine aanpassingen voor de fietsers?

6. Op hoeveel gewestelijke ofgemeentelijke wegen heeft de fede-
rale minister voor verkeer eenrichtingsverkeer ingevoerd na
advies van de adviescommissie voor het verkeer waarin het
Hoofdstedelijk Gewest zitting heeft?

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

Realisation du Gouvemement dans Ie domaine de la politique
cycliste.

Le ministre pourrait-il apporter les precisions suivantes quant
aux amenagements cyclables realises sur le territoire de la Region
bruxelloise depuis le debut de son entree en fonction comme membre
du Gouvemement bruxellois:

1. Combien de kilometres de piste cyclable nouvelle ont ete reali-
ses? Combien de kilometres de piste cyclable existante ont ete
ameliores?

2. Combien de kilometres d'itineraires cyclables (un reseau de 19
itineraires cyclables sur voiries calmes comptant 228 km figure
en annexe au PRD) ont ete mis en service?

3. Combien de parking velo ont ete installes sur voirie regionale?

4. Combien de sas avances pour cyclistes ou de bandes de pre-
selection ont etc peints a 1'approche de carrefours dotes de feux
lumineux et situes sur voirie regioinale?

5. Combien de carrefours dangereux ont ete reamenages en incluant
des amenagements legers en faveur des cyclistes?

6. Combien de voiries communales ou regionales ont-elles ete mises
a sens unique par le ministere federal des Communications apres
avis de la Commission Consultative de la Circulation ou la
Region bruxelloise est representee?
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7. Op hoeveel gewestelijke ofgemeentelijke wegen heeft de fede-
rale minister voor verkeer een beperkt eenrichtingsverkeer inge-
voerd (fietsverkeer in beide richtingen) na advies van de advies-
commissie voor het verkeer waarin het Hoofdstedelijk Gewest
zitting heeft?

8. Hoeveel was er op 15juli 1996 nog over van de 38 miljoen die
injanuari op de begroting 1996 stonden voor onderzoek in het
kader van het fietsbeleid? Wat is de verhouding tussen uitgaven
voor onderzoek en uitgaven voor fietsvoorzieningen in 1995 en
1996?

9. Hoever staat het met het project voor een fietspad in beide rich-
tingen in de Wetstraat?

Antwoord: Inzake fietsbeleid wens ik het geacht lid het volgende
mede te delen:

Zoals u weet, ben ik mij er volkomen van bewiist dat Brussel
met een mobiliteitsprobleem te kampen heeft. Om die problemen
van verkeersopstoppingen, alsmede van luchtvervuiling en geluids-
hinder op te lessen, heb ik onder meer beslist een actiefen dynamisch
fietsbeleid te voeren.

Het zou echter niet correct zijn het publiek te laten geloven dat
enkele liters verfalleen zouden volstaan om de Brusselaars ervan
te overtuigen opnieuw te gaan fietsen.

Een fietsbeleid moet weldoordacht zijn en de doeltreffendheid
ervan wordt niet op een kwantitatieve wijze gemeten.

In antwoord op uw vraag, wens ik u evenwel mede te delen dat
in 1996, inzake onderhoud, herstellingen werden uitgevoerd aan
het fietspad van de Vorstlaan, tussen de Waversesteenweg en de
Tervurenlaan, van de Shakespearelaan de Lennikse Baan, de Huma-
niteitslaan en de Paul Hymanslaan.

In totaal werd aldus 7 miljoen frank besteed aan het onderhoud
van bestaande fietspaden.

Ik wens hieraan toe te voegen dat ik mij er in 1997 toe verbonden
heb het accent te leggen op het onderhoud van de wegen in het
algemeen, waartoe natuurlijk ook de fietspaden behoren.

Ten slotte had ik, nog altijd wat het onderhoud betreft, mijn
administratie opgedragen zo spoedig mogelijk de herstellingswerken
uit te voeren aan het fietspad van de Emile Vanderveldelaan, tussen
de gewestgrens en de Woluwelaan. Ik deel u mede dat die werken
op 5 februarijongstleden werden aangevat en dat zij, in theorie, 50
werkdagen zullen duren.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat, wat het voomoemde fietspad
betreft, ook investeringswerken zullen worden uitgevoerd. Immers,
aan de verschillende uiteinden ervan zullen oversteekplateaus
worden aangelegd, waardoor de moeilijkheden worden uit de weg
geruimd die de fietsers ondervinden bij het rijden over trottoirbanden
en rijbaangoten en waardoor tegelijk de automobilisten op een
veilige manier de Vanderveldelaan kunnen oprijden.

7. Combien de voiries communales ou regionales ont-elles ete mises
a sens unique limite (double sens cycliste) par Ie ministere federal
des Communications apres avis de la Commission Consultative
de la Circulation ou la Region bruxelloise est representee?

8. Dans quelle proportion Ie montant de 38 millions disponible au
budget 1996 enjanvier dernier pour la realisation d'etudes dans
Ie domaine de lapolitique cycliste est-il encore disponible en ce
15 juillet 1996? Quelle est la proportion entre depenses pour
etudes et depenses pour realisations d'amenagements cyclables
en 1995 et en 1996?

9. Quel est 1'etat d'avancement du projet de piste cyclable bidi-
rectionnelle rue de la Loi?

Reponse: En matiere de politique cyclable, je souhaite informer
1'honorable membre de ce qui suit:

Comme vous Ie savezJe suis tout a fait conscient que Bruxelles
est confrontee a un probleme de mobilite. Afin de resoudre ces
problemes de congestion des deplacements et de pollution
atmospherique et sonore, j'ai entre autre decide de mener une
politique cyclable active et dynamique.

Neanmoins, ce ne serait pas correct de faire croire au public que
seuls quelques litres de peinture suffiraient pour convaincre les
Bruxellois de se remettre en selle.

Une politique cyclable se doit d'etre reflechie et son efficacite
ne se mesure pas de maniere quantitative.

Cependant, puisque telle est votre question, je souhaite vous
informer qu'en 1996, en matiere d'entretien, la piste cyclable du
boulevard du Souverain, entre la chaussee de Wavre et 1'avenue de
Tervueren, a fait 1'objet d'une remise en etat. D'autre part, la Region
de Bruxelles-Capitale a egalement entrepris en 19961'entretien des
pistes cyclables sur Ie boulevard Shakespeare, sur la route de Lennik,
sur Ie boulevard de 1'Humanite et sur 1'avenue Paul Hymans.

Au total, 7 millions ont done etc consacres a 1'entretien des pistes
cyclables existantes.

Je souhaite ajoutera ceci qu'en 1997, je me suis engage a mettre
1'accent sur 1'entretien des voiries d'une maniere generate et ceci
inclut bien sur les pistes cyclables.

Enfin, toujours en matiere d'entretien, j'avais donne instruction
a mon administration d'entamer dans les plus brefs delais la remise
en etat de la piste cyclable de 1'vanue Emile Vandervelde, entre la
limite regionale et Ie boulevard de la Woluwe. Je vous informe que
ces travaux ont commence Ie 5 fevrier dernier et dureront
theoriquement 50 jours ouvrables.

J'attire votre attention sur Ie fait que, en ce qui concerne cette
piste cyclable, des travaux d'investissement y seront egalement
realises. En effet, des plateaux traversants seront executes aux
differents debouches de la piste, supprimant ainsi les difficultes
que rencontrent les cyclistes a franchir les bordures et filets d'eau et
securisant en meme temps la sortie des automobilistes dans 1'avenue
Vandervelde.
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De problemen van de grondverzakkingen en inklinkingen op
dit fietspad ter hoogte van het kruispunt met de Woluwelaan zullen
eveneens worden opgelost, waardoor wordt verklaard waarom die
werken niet in 1996 konden worden aangevat.

Wat de fietsroutes betreft die bij wijze van indicatie in het GewOP
bepaald zijn, houd ik eraan het geacht lid mede te delen dat het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 12 augustus 1996 een overeen-
komst gesloten heeft met een studiebureau voor de bestudering van
de projecten van inrichtingswerken aan wegen en openbare ruimten,
weike moeten worden uitgevoerd in het kader van de realisatie van
zes feitsroutes. Het gaat om de routes 1, 11, 12, 13, 15 en 16 die
indicatief in het GewOP beschreven staan.

Dit werk, dat door het studiebureau wordt uitgevoerd in nauwe
samenwerking met mijn administratie zai aanvangen met de routes
nrs. 13 en 1.

Inzake uitvoering vestig ik uw aandacht op het feit dat reeds in
de loop van 1996 inrichtingswerken werden uitgevoerd.

Immers, de eerste fase van de inrichtingswerken 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 de parkeerplaatsen voor fietsen betreft, weet u dat het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest een overeenkomst gesloten heeft met
de firma voor culturele affichage ACKA om de Reisers in Brussel
zo spoedig mogelijk parkeervoorzieningen beschikbaar te stellen.

Ik deel het geacht lid mede dat, in het kader van die
overeenkomst, in totaal reeds 30 fietsenstallingen (waarvan 16 in
1996) werden geplaatst, wat overeenkomt met ongeveer 250
parkeerplaatsen.

Ten slotte werden, in het kader van de fietsenstallingen nabij de
MlVB-stopplaatsen, reeds 152 fietsenklemmen geplaatst, wat
overeenkomt met 354 parkeerplaatsen.

In totaal werd dus al voorzien in ongeveer 600 parkeerplaatsen
voor fietsen; ik ben ervan overtuigd dat het geacht lid het dynamisch
beleid van het Gewest op dit gebied naar waarde zai schatten.

Wat de voorsorteervakken voor fietsers betreft, werden vakken
afgebakend op de Oudergemlaan en de Nervierslaan ter hoogte van
het kruispunt Oudergem/Nerviers/Belliard.

Dat is ook het geval op de Franklin Rooseveltlaan waar de breedte
van de rijstroken werd gewijzigd om de veiligheid van de fietsers
te vergroten. Een soortgelijke maatregel werd ook toegepast op de
Winston Churchilllaan, toen de rijbaan opnieuw werd geasfalteerd
en binnenkort zai hetzelfde gebeuren op de Tentoonstellingslaan.

Daarnaast neb ik, zoals u weet, mijn administratie de opdracht
gegeven om, bij de studie van iedere nieuwe inrichting, het verkeer
en de veiligheid van de fietsers op elkaar afte stemmen.

Une solution sera egalement apportee aux problemes de tasse-
ments de terrain et d'affaissements au droit de cette piste, a hauteur
du carrefbur avec Ie boulevard de la Woluwe, ce qui explique que
ces travaux n'aient pas pu. etre entames en 1996.

En ce qui conceme les itineraires cyclables definis a litre indicatif
dans Ie PRDJe tiens a informer 1'honorable membre que 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
ceuvre de six itineraires cyclables. II s'agit des itineraires 1,11,12,
13, 15 et 16, definis a litre indicatif dans Ie PRD.

Ce travail, mene par Ie bureau d'etude en etroite collaboration
avec mon administration, commencera par 1'itineraire n0 13 et n° 1.

En matiere d'execution, j'attire votre attention sur Ie fait que,
deja au cours de 1'annee 1996, des travaux d'amenagement auront
ete entrepris.

En effet, la premiere phase des travaux d'amenagement de
1'avenue Marcel Thiry a debute Ie 16 septembre dernier. 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 de ce
mois de novembre.

En ce qui conceme les parking velos, vous savez que la Region
de Bruxelles-Capitale a passe une convention avec la firme
d'affichage culturel ACKA, afin d'offrir rapidement des facilites de
stationnement aux cyclistes de Bruxelles.

Dans le cadre de cette convention, j'informe ['honorable membre
qu'au total 30 range-velos (dont 16 en 1996) ont deja ete installes,
ce qui represente environ 250 places de velos.

Enfin, dans le cadre des stationnements velos lies aux arrets
STIB, 152 bomes ont deja ete placees, ce qui represente 354 places
de velos.

Au total, environ 600 stationnements pour velos ont done deja
ete installes; je suis persuade que 1'honorable membre appreciera la
politique dynamique menee en cette matiere par la Region.

En matiere de sas avances pour cyclistes, des sas ont ete peints
avenue d'Auderghem et avenue des Nerviens au niveau du carrefour
Auderghem/Nerviens/Belliard.

II en est de meme avenue Franklin Roosevelt ou la largeur des
bandes de circulation a ete modifiee de maniere a ameliorer la
securite des cyclistes. Une telle mesure a egalement ete appliquee
avenue Winston Churchill, lors du reasphaltage de la chaussee et il
en sera de meme prochainement avenue de 1'Exposition.

D'autre part, comme vous le savez, j'ai donne instruction a mon
administration d'integrer !a circulation et la securite des cyclistes
lors de chaque etude de nouveau reamenagement.
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Zo staat het vast dat de voorrangsrotonden die op de de
Broquevillelaan en de Gentsesteenweg werden aangelegd, zoals die
weike binnenkort op de Koningin Marie-Henriettelaan of de de
Smet de Naeyerlaan zullen worden gerealiseerd, in grote mate
bijdragen tot de veiligheid van de fietsers.

Wat het beperkt eenrichtingsverkeer (tweerichtingsverkeer voor
fietsers) betreft, daar ben ik a priori niet tegen gekant.

Op de gemeentewegen, waarop het verkeer doorgaans minder
druk is dan op de gewestelijke wegen, is het mogelijk om, zonder
de veiligheid van de fietsers in het gedrang te brengen, tweerichtings-
verkeer voor fietsers in overweging te nemen door de invoering
van een aangepaste signalisatie.

Uit inlichtingen die ik gekregen heb, blijkt dat dit binnenkort in
verschillende gemeenten het geval zai zijn.

Wat de gewestelijke wegen betreft, daarentegen, zai het invoeren
van tweerichtingsverkeer voor fietsers, rekening houdend met de
specifieke aard van die wegen en met het oog op de veiligheid van
de fietsers, grotere inrichtingswerken vergen die aanzienlijke inves-
teringskosten tot gevolg hebben.

Tot besluit hermner ik het geacht lid eraan dat, zoals minister
Herve Hasquin en ikzelfduidelijk hebben verklaard op de verga-
dering van de Commissie van de Infrastructuur van 22 mei 1996 en
op dejongste commissievergadering van 15 januari 1997, er geen
fietspad komt langs de Wetstraat, in totale overeenstemming met
het College van de Stad Brussel, en dat het dus nutteloos is te spreken
over de stand van de werkzaamheden met betrekking tot een project
dat niet meer bestaat.

Ik denk dat dit debat gesloten is.

Ik hoop op deze wijze de vraag van het geacht lid beantwoord te
hebben met de duidelijkheid en nauwkeurigheid die zij vereiste.

Ainsi, il est certain que les rond-points prioritaires amenages
avenue de Broqueville et chaussee de Gand, comme ceux qui seront
prochainement realises avenue Reine Marie-Henriette ou encore
boulevard de Smet de Naeyer, contribuent fortement a ameliorer la
securite des cyclistes.

En ce qui concerne Ie sens unique limite (double sens cycliste),
j' n'y suis a priori pas oppose.

Sur les voiries communales, qui sont en generate des axes ou la
circulation est moins qu'en voirie regionale, il est possible, sans
menacer la securite des cyclistes, d'envisager Ie double sens cycliste
par la mise en place d'une signalisation ad hoc.

Selon les informations qui me sont parvenues, cela sera pro-
chainement mis en pratique dans plusieurs communes.

Par centre, de par la nature memo des voiries regionales, afin de
pourvoir correctement a la securite des cyclistes, leur mise en dou-
ble sens necesite des amenagements beaucoup plus elabores qui
entrainent des couts d'investissements importants.

EnfinJe rappelle a 1'honorable membre que, comme !e ministre
Herve Hasquin et moi-meme 1'avons clairement specific lors de la
Commission de 1'Infrastructure du 22 mai 1996 et lors de la derniere
Commission du 15 janvier 1997, il n'y aura pas de piste cyclable
rue de la Loi, en total accord avec Ie College de la Ville de Bruxelles
et il est done inutile de parler de 1'etat d'avancement d'un projet qui
n'existe plus.

Je pense que ce debat est clos.

J'espere ainsi avoir repondu a la question de ['honorable membre,
avec toute la clarte et la precision que celle-ci exigeait.

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.

Een ministerieel besluit van 22 december 1993, dat is vastgesteld
ter uitvoering van artikel 148decies 2.5.2.2. van het ARAB, bepaalt
volgens weike nadere regelen en binnen weike termyn de werk-
gevers een inventaris van het asbest in de werkruimten moeten
opstellen.

Als werkgever dient het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
bepalingen van dat ministerieel besluit uiteraard in acht te nemen.

Ik vraag de ter zake bevoegde ministers dan ook mij de volgende
inlichtingen over de inventaris van het asbest in de gebouwen van
het Gewest te verstrekken :

- Is er voor alle gebouwen waar administratieve diensten van het
Gewest zijn gehuisvest een inventaris opgesteld?

— Heeft men vastgesteld dat de wettelijk voorgeschreven hoeveel-
heden op sommige plaatsen worden overschreden?

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

Inventaire d'amiante exige des employeurs.

Un arrete ministeriel du 22 decembre 1993, en application de
Particle 148decies 2.5.2.2. du RGPT precise les modalites et les
delais dans lesquels doit etre realise par les employeurs un inventaire
de 1'amiante present dans les locaux de travail.

La Region bruxelloise, en tant qu'employeur, doit evidemment
se conformer a cet arrete ministeriel.

Je demanderai done aux ministres competents en ce domaine de
me donner des informations sur 1'inventaire d'amiante des batiments
regionaux:

- Tous les batiments abritant 1'administration regionale ont-ils etc
inventories?

- La presence d'amiante en quantites superieures aux prescrip-
tions legales a-t-elle etc constatee?
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— Zo ja, in weike gebouwen?

— Zijn er plannen voor de verwijdering van dat asbest? In weike
gebouwen?

— Weike maatregelen overwegen de ministers te nemen om, indien
het opstellen van de inventaris nog niet is afgerond, hun ver-
plichtingen na te komen?

Antwoord: Ik heb het genoegen u mede te delen dat al de
gebouwen die de gewestelijke administratie huisvesten, zijn
ge'inventariseerd, zowel de gebouwen die onze eigendom zijn als
die weike zij huren.

Nergens werd asbest ontdekt in hoeveelheden die de wettelijke
voorschriften overschrijden. Niettemin werd de aanwezigheid van
asbest vastgesteld in twee gebouwen: in het WTC en het COOVI.

In het WTC is het asbest aangetroffen in een waterafvoerleiding;
het peil ervan ligt evenwel ruim onder de tolerantiedrempel en door
de plaats waar het zich bevindt, veroorzaakt het geen enkel gevaar.

In het COOVI, in het laboratorium waar twee bedienden werken,
is asbest aanwezig in het verlaagd plafond. De tolerantiedrempel
werd niet bereikt. Door de administratie is een opdracht geplaatst
om toezicht te houden op de stabilisering van het asbestpeil.

- Dans 1'affirmative, pour quels batiments?

- Dans I'affirmative toujours, des operations de decontamination
sont-elles programmees? Pour quels batiments?

- Si 1'inventaire n'etait pas encore ten-nine, quelles dispositions
les ministres comptent-ils prendre pour respecter leurs obliga-
tions?

Reponse: J'ai Ie plaisir de vous annoncer que tous les batiments
abritant 1'administration regionale ont ete inventories, tant les
batiments qui sont notre propriete que ceux qui sont loues.

Aucun presence d'amiante en quantite superieure aux prescrip-
tions legales n'a etc constatee. Neanmoins, la presence d'amiante a
ete detectee dans deux batiments: au WTC et au CERIA.

Au WTC, 1'amiante se situe dans une descente d'eau. Le niveau
est toutefois largement sous le seuil de tolerance et sa localisation
ne genere aucun risque.

Au CERIA, dans le laboratoire ou travaillent deux employes,
1'amiante se situe dans le faux plafond. Le seui de tolerance n'est
pas atteint. Un marche a ete notifie par 1'administration pour veiller
a la stabilisation du niveau d'amiante.

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

Anderlechtse Poort.

Jarenlang reeds laat de gemeente de Kuregemwijk verkommeren.
Elkeen weet weike problemen er zich daar momenteel stellen. Het
is dus hoog tijd om bij voorrang in deze wijk in het oosten van
Anderlecht te investeren.

Inwoners- en handelaarscomites, o.a. de vereniging van de
handelaars en de zeifstandigen van de Anderlechtstraat en de
vereniging die opkomt voor de toekomst van de wijk rond de Ander-
lechtse Poort hebben positieve acties ondemomen, die we moeten
aanmoedigen. Ze hebben een project opgesteld dat betrekking heeft
op de verlichting van de paviljoenen, het onderhoud van de voor-
gevels, de groenaanplanting in de buurt, een betere zichtbaarheid
van de ingang van het museum, de heraanleg van een reeds lang
verdwenen basketbalveld en een ruime voetgangerszone.

Graag kende ik het standpunt van de minister over die projecten.
Heeft hij met Brussel-Stad contact opgenomen om de acties te
coordineren? Weike werken zullen worden uitgevoerd, en binnen
weike termijn?

Antwoord: 1k heb de eer het geacht lid mede te delen dat
contacten gelegd werden tussen de AFPA (Avenir du Faubourd de
la Porte d'Anderlecht), de Stad Brussel en het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest om het door de AFPA opgestelde opwaarderings-
plan voor de Anderlechtse Poort te onderzoeken. Uit die verga-
deringen blijkt dat de herstellingswerken aan de voetpaden, aan de
verlichting en de begroening van de site zouden worden ten laste
gekomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door middel
van bestaande opdrachten.

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

Porte d'Anderlecht.

Depuis de nombreuses annees, le quartier de Cureghem a ete
delaisse par les autorites communales. Nul n'ignore les problemes
qui s'y posent actuellement! II est done grand temps d'investir
prioritairement ce quartier a 1'est d'Anderlecht.

Des actions positives de la part de comites d'habitants et de
commercants, notamment 1'Association des commercants et des
independants de la rue d'Anderlecht, et 1'AFPA (Avenir Faubourg
Porte d'Anderlecht), sont a relever et a encourager. Us ont elabore
un projet comprenant 1'eclairage des pavilions, 1'entretien des
facades, la verdurisation du site, une meilleure visibility de 1'entree
du musee, le reamenagement d'un terrain de basket disparu depuis
longtemps et une large zone pietonne.

Monsieur le ministre pourrait-il me transmettre sa reaction a ces
projets? A-t-il pris contact avec la Ville de Bruxelles afin de
coordonner les demarches? Quels travaux seront realises et dans
quels delais?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre
que des contacts ont ete etablis entre 1'AFPA (Avenir du Faubourg
de la Porte d'Anderlecht), la Ville de Bruxelles et la Region de
Bruxelles-Capitale afin d'examiner le projet de remise en valeur de
la Porte d'Anderlecht elabore par 1'AFPA. II ressort de ces reunions
que la Region de Bruxelles-Capitale prendrait en charge, par le
biais de marches existants, les travaux de remise en etat des trottoirs,
de 1'eclairage et de la verdurisation du site.
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Er werd ook beslist, in het raam van een doeltrefTende
coordinatie, dat de werken pas zouden kunnen worden uitgevoerd
na de rehabilitatie van de tolhuizen die de Stad Brussel, eigenaar
van de goederen, zich verbonden heeft te renoveren.

Ik vestig de aandacht van het geacht lid op het feit dat, tot op
heden, de werken aan de tolhuizen nog niet werden aangevat.

II a egalement ete decide que, dans Ie cadre d'une coordination
efficace, ces travaux ne pourraient etre executes qu'apres rehabi-
litation des pavilions d'octroi, que la Ville de Bruxelles, proprietaire
des biens, s'est engagee a renover.

J'attire 1'attention de 1'honorable membre sur Ie fait qu'a cejour,
les travaux relatifs aux pavilions n'ont pas encore debutes.

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

Parkeerplaats onder het Poelaertplein.

Ik heb vernomen dat de men begonnen is met de bouw van een
ondergrondse parkeerruimte onder het Poelaertplein, in partner-
ship met de particuliere sector.

Kan de staatssecretaris me zeggen weike overeenkomsten er voor
de bouw van die parkeerruimte met de particuliere sector werden
gesloten en me inlichtingen verschaffen over de financiele regeling
voor de bouw en de exploitatie ervan?

Kan de staatssecretaris me ook zeggen wanneer de werken zullen
eindigen, met inbegrip van de bovengrondse heraanleg van het
Poelaertplein?

Antwoord: Ik heb het genoegen het geacht lid mede te delen dat
de aanleg van de parking onder het Poelaertplein een dossier is dat
door de Stad Brussel wordt beheerd.

Ik stel hem dan ook voor zijn vraag aan de Stad voor te leggen.

Question n° 90 de M. Denis Grimberghs du 10 octobre 1996
(Fr.):

Realisation du parking place Poelaert.

On a appris que les travaux pour la realisation d'un parking
souterrain a la place Poelaert avaient commence et que ceux-ci
seraient realises grace a un partenariat avec Ie secteur prive.

Le secretaire d'Etat peut-il indiquer quelles sont les conventions
qui ont ete conclues avec le secteur prive pour la realisation de ce
parking, en precisant les modalites financieres tant pour la realisation
que pour 1'exploitation de celui-ci?

Par ailleurs, le secretaire d'Etat peut-il indiquer dans quels delais
les travaux seront realises y compris les travaux de reamenagement
de surface?

Rcponse: J'ai le plaisir d'informer 1'honorable membre que la
realisation du parking place Poelaert est un dossier gere par la Ville
de Bruxelles.

Je lui suggere done de lui adresser sa question.

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. 54 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 7
februari 1997 (Fr.):

Het energie-agentschap en het BIM.

Ik heb vernomen dat de staatssecretaris een subsidie van meer
dan 2 miljoen heeft toegekend aan de vzw "Stadswinkel" voor het
uitvoeren van een studie over de haalbaarheid van een gewestelijk
energie-agentschap.

Op het eerste gezicht lijkt dit in strijd te zijn met de verklaringen
van de staatssecretaris in de commissie voor het leefmilieu, volgens
weike het energiebeleid met het BIM moet worden vastgesteld.

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 contre I'lncendie et

de 1'Aide medicale urgente

Question n° 54 de M. Francois Roelants du Vivier du 7 fevrier
1997 (Fr.):

Agence de I'energie et IBGL.

J'ai appris qu'une subvention de plus de deux millions avait ete
accordee par Monsieur le secretaire d'Etat a 1'a.s.b.l. "Centre
urbain", a charge pour celle-ci d'etablir une etude de faisabilite
d'une agence regionale de I'energie.

Ceci parait a premiere vue en contradiction avec les declarations
de Monsieur le secretaire d'Etat a la commission de 1'environne-
ment, selon lesquelles il convenait de trailer de la politique de
I'energie dans le cadre de 1'IBGE.
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Ik had dan ook graag vernomen waarom de staatssecretaris het
bedrag niet heeft toegekend aan het BIM in plaats van aan de
Stadswinkel. Bij het BIM is een ambtenaar belast met het ener-
giebeleid in het Brussels Gewest.

Antwoord: In antwoord op zijn schrifltelijke vraag, heb ik de
eer het geachte raadslid het volgende mee te delen:

Ondanks herhaaldelijk aandringen werd binnen het BIM slechts
een personeelslid belast met taken die verband houden met energie.
Dit heeft geleid tot een onderbemande en ondoelmatige energie-
administratie.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de grote vraag naar een
efficient beleid betreffende REG (Rationeel energiegebruik) werd
bijgevolg het ABEA opgericht, dat tot taak heeft het grote publiek,
de openbare instanties en de bedrijven te sensibiliseren.

Overigens meen ik dat ABEA meer dan nuttig zai blijven, ook
wanneer mijn vcrzoek tot het oordeelkundig en doeltreffend uitbou-
wen van de Dienst Energie binnen het BIM positiefzou beantwoord
worden.

Des lorsJe souhaiterais savoir pourquoi Monsieur Ie secretaire
d'Etat n'a pas attribue la somme accordee au Centre urbain a 1'IBGE,
qui compte un seui agent affecte a traiter des politiques d'energie
en region bruxelloise?

Reponse: En reponse a sa question ecrite, j'ai 1'honneur de
communiquer a 1'honorable depute les elements de reponse suivants:

Malgre nos nombreuses insistances, un seui membre du person-
nel a ete charge, au sein de 1'IBGE, des taches concemant 1'energie.
II en est resulte une administration de 1'energie inefficace due au
manque d'effectifs.

Afin de pouvoir faire face a la grande demande d'une politique
efficace concemant 1'URE (Utilisation rationnelle de 1'energie), on
a cree 1'ABEA, dont la tache est de sensibiliser Ie grand public, les
instances publiques et les entreprises,

D'autre part, 1'ABEA restera a mon avis plus qu'utile, meme si
ma demande pour un developpementjudicieux et efficace du Ser-
vice de 1'Energie au sein de 1'IBGE recoit une reponse favorable.

Vraag nr. 55 van mevr. Marie Nagy d.d. 5 maart 1997 (Fr.):

Openbare en bijkomende mandaten van de ambtenaren van
de Brusselse openbare instellingen.

De op vraag van de minister belast met het openbaar ambt
uitgevoerde externe doorlichting van het personeel van de
gewestelijke administratie heeft een en ander aan het licht gebracht.

Een van de grote moeilijkheden waarmee de administratie te
kampen heeft, is de overdreven politisering van de ambtenaren.

Volgens het verslag van de doorlichting zou een en ander te
wijten zijn aan de slechte controle van het personeel, door de
afwezigheid van de directeurs, die slechts voor 60% voor hun
administratie zouden werken. De overige 40% zou worden besteed
aan mandaten in verschillende raden van bestuur, schepencolleges
en andere.

Teneinde over die bewering te kunnen oordelen, hadden wij graag
van de minister de volgende inlichtingen verkregen:

1. het aantal al dan niet betaalde politieke en administratieve
mandaten van de ambtenaren met de graden van rang 14 en 15
van de Brusselse openbare instellingen die onder uw verant-
woordelijkheid vallen;

2. het aantal toegelaten cumulaties van die ambtenaren.

Antwoord: In antwoord op haar schriftelijke vraag, heb ik de
eer het geachte raadslid mee te delen dat er geen ambtenaren zijn in
de graad van rang 14 en 15 in de Brusselse Instellingen, binnen de
domeinen waarvoor ik bevoegd ben.

Question n° 55 de Mine Marie Nagy du 5 mars 1997 (Fr.):

Mandats publics et complementalres des fonctionnaires des
organismes publics bruxellois.

Dans Ie cadre de 1'audit exteme commanditee par Ie ministre
bruxellois de la Fonction publique sur Ie personnel de 1'Admi-
nistration regionale, certaines revelations ont ete divulguees.

Une des grandes difficultes que connait 1'Administration est,
theme assez courant de nos jours, la politisation a outrance des
fonctionnaires.

Cette critique semble etre contenue dans Ie rapport d'audit,
denoncant Ie mauvais controle du personnel du a 1'absence des
dirigeants qui ne travailleraient qu'a 60% de leur temps pour leur
Administration. Les 40 autres % etant occupes par des mandats
dans divers Conseils d'Administration, Echevinats et autres postes.

Afin de nous eclairer sur cette affirmation, nous voudrions
obtenir les renseignements suivants du secretaire d'Etat:

1. Le nombre des mandats politiques et administratifs, remuneres
ou non, des fonctionnaires de grades de rang 14 et 15, de 1'orga-
nisme public bruxellois sous votre responsabilite.

2. Correlativement, le nombre des cumuls autorises pour les fonc-
tionnaires des grades de rang 14 et 15, de 1'organisme public
bruxellois sous votre responsabilite.

Reponse: En reponse a sa question ecrite, j'ai 1'honneur de
communiquer a 1'honorable depute qu'il n'y a pas des fonctionnaires
des grades de rang 14 et 15, de 1'organisme public bruxellois dans
les domaines de mes competences.
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Vraag nr. 100 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 21 januari
1997 (Fr.):

ERRATUM

De nummering van de vraag moet als volgt worden vervangen:
Vraag nr. 53.

Het tweede lid van het antwoord moet als volgt worden gelezen.

Wetenschappelijk onderzoek met niet-economische finaliteit:

1995 - Basisallocatie 24.10.12.07:
Brochure: "Multicultureel Brussel"
Bedrag:619.167BF.

1996 - Basisallocatie 24.10.12.07
Herdmk brochure: "Multicultureel Brussel"
Bedrag: 256.242 BF.

Question n° 100 de M. Stephane de Lobkowicz du 21 janvier
1997 (Fr.):

ERRATUM

II ya lieu de remplacer comme suit la numerotation de la ques-
tion: Question n° 53.

II y a lieu de lire comme suit Ie 2e alinea de la reponse.

La recherche scientifique non-economique:

1995 - Allocation de base 24.10.12.07:
Brochure: "Bruxelles Multiculturel"
Montant:619.167FB.

1996 - Allocation de base 24.10.12.07
Herdruk brochure: "Bruxelles Multiculturel"
Montant: 256.242 FB.

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 98 van de heer Philippe Debry d.d. 9 oktober 1996
(Fr.):

De kostprijs van de sociale woningen die de Molenbeekse
Woltingmaatschapplj van zilts is te kopen.

In mijn vraag nr. 75 heb ik de Staatssecretaris gevraagd hoe de
zaken liggen in verband met de kostprijs van de aan de Leopold II-
laan gelegen sleutelklare sociale woningen die de Molenbeekse
Woningmaatschappij van zins is te kopen van de firma Immomils-
Louis De Waele Development.

Tot mijn grote verbazing antwoordt de Staatssecretaris "dat het
voorbarig is om zich hierover uit te spreken aangezien noch het
Comite voor Aankoop van onroerende goederen, noch een notaris
gelast werden te instrumenteren en, bijgevolg, een aankoopprijs te
bepalen".

De Molenbeekse Woningmaatschappij heeft nochtans met de
n.v. Immomils-Louis De Waele Development reeds op 21 oktober
1994 een voorlopige verkoopsovereenkomst gesloten. In die
overeenkomst is de verkoopprijs vermeld, te weten 374.984.000
frank. Daarbij komen de BTW, de registratierechten, de notaris-
kosten en de herziening van de prijs (vanafjuni 1994). Blijkens
een document van de BGHM zou het in totaal om 446,5 miljoen
gaan. Bovendien voorziet het driejareninvesteringsplan, dat op uw
verzoek is gewijzigd, in 480 miljoen om dit project te financieren.

Ik denk dus dat u over alle gegevens beschikt om te weten hoeveel
de woningen en de winkels van dit project kosten.

Ik vraag u dan ook ons mede te delen wat de kostprijs per woning
is naar gelang van het aantal kamers, met inbegrip van alle
bijkomende kosten (BTW, registratie, herziening,...).

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n° 98 de M. Philippe Debry du 9 octobre 1996 (Fr.):

Prix des logements sociaux que Ie Logement Molenbeekois
projette d'acheter.

Dans ma question n° 75, je demandais au secretaire d'Etat ce
qu'il en etait du prix des logements sociaux situes bid Leopold II
que Ie Logement Molenbeekois projette d'acheter "cle sur porte" a
la societe Immomils-Louis De Waele Development.

A ma grande surprise, Ie ministre me repond que la question
"est prematuree compte tenu du fait que ni Ie Comite d'acquisition
immobilier, ni un notaire, n'ont ete charges d'instrumenter et. partant,
d'arreter un prix d'achat".

Pourtant, un compromis de vente a ete passe entre la s.a. Immo-
mils-Louis De Waele Development et Ie Logement Molenbeekois
des Ie 21 octobre 1994. Ce compromis roentionne Ie prix de vente,
a savoir 374.984.000 F, auquel il faut ajouter la TVA, les droits
d'enregistrements, les frais notariaux et la revision du prix (a dater
dejuin 1994), ce qui, selon un document de la SLRB, amenait Ie
total a 446,5 millions. De plus, Ie plan triennal d'investissement,
modifie a votre demande, a inscrit un montant de 480 millions en
vue de cette operation.

Je pense done que vous disposez de tous les elements pour vous
informer du prix des logements et des commerces de ce projet.

Je vous demande done de nous preciser Ie prix par logement en
fonction du nombre de chambres, en incluant dans Ie prix 1'en-
semble des couts accessoires (TVA, enregistrement, revision,...).
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Kan u ons tevens mededelen hoeveel de basishuurprijs bedraagt
per categorie van woning?

Als besluit stel ik u mijn vraag opnieuw: meent u dat die ver-
richting interessant is op het vlak van de kosten en de gevraagde
basishuurprijzen?

Antwoord: De voomaamste elementen van antwoord op de vraag
van het geachte raadslid zijn terug te vinden in het antwoord dat ik
op zijn interpellatie betreffende het investeringsbeleid inzake sociale
huisvesting tijdens de openbare zitting van donderdag 20 februari
1997 gegeven heb en waamaar ik hem verwijs.

Hij zai de bijkomende technische inlichtingen hieronder vinden.

Het Aanschaffingscomite Brussel II heeft de verkoopwaarde van
het complex, van de winkels en van de pakeerplaatsen op
442.200.000 BEF, BTW niet inbegrepen, geraamd.

De bouwonderneming Immomils-Louis-De Waele heeft de
BGHM voorgesteld om het gebouw voor de prijs van
436.000.000 BEF, BTW niet inbegrepen, te verwerven.

Dit complex bevat in de ondergrond kelders met een oppervlakte
van 713 m2, een parking van 1.655 m2 en gemeenschappelijke
ruimten met.een oppervlakte van 748 m2. De bovengrondse
bouwiagen bevatten woningen met een oppervlakte van 9.960 m2,
handelszaken met een oppervlakte van 934 m2, gemeenschappelijke
ruimten met een oppervlakte van 927 m2 en omiiggende terreinen
met een oppervlakte van 1.047 m2.

Volgens de inlichtingen die de BGHM heeft medegedeeld, kan
men de gemiddelde prijs per bebouwde m2 op 26.851 BEF, BTW
niet inbegrepen, en de gemiddelde prijs per bewoonbare m2 op
36.213 BEF, BTW niet inbegrepen, ramen.

Wat de handelszaken betreft zou de gemiddelde prijs per bebouw-
de m2 37.554 BEF, BTW niet inbegrepen, kunnen bedragen.

De basishuurprijs wordt door de BGHM bijgevolg op 9.000 BEF
geraamd voor een appartement met 1 slaapkamer, op 12.000 BEF
voor een appartement met 2 slaapkamers, op 15.000 BEF voor een
appartement met 3 slaapkamers 18.000 BEF voor een appartement
met 4 slaapkamers, en op 20.000 BEF voor een appartement met 5
slaapkamers.

Deze bedragen stemmen overeen met de basishuurprijzen die
voor de nieuwe gebouwen in de loop van deze laatste 5jaar toegepast
werden.

Par ailleurs, pouvez-vous egalement nous informer des loyers
de base prevus par categorie de logements?

Je concluerai en vous reposant la question: pensez-vous que
cette operation soit interessante au niveau des couts et au niveau
des loyers de base demandes?

Reponse: L'essentiel des reponses sollicitees par 1'honorable
membre se retrouve dans ma reponse a son interpellation relative a
"la politique d'investissement en matiere de logement social"
developpee lors de la seance publique dujeudi 20 fevrier 1997 a
laquelle je prends la liberte de Ie renvoyer.

II trouvera ci-apres les renseignements techniques complemen-
taires.

Le Comite d'acquisition de Bruxelles 11 a estime la valeur venale
du complexe, en ce compris les magasins et emplacements de par-
king a 442.200.000 BEF HTVA.

La societe de construction Immomils-Louis De Waele a propose
a la SLRB d'acquerir 1'immeuble pour la somme de 436.000.000
BEF HTVA.

Ce complexe comprend en sous-sol, 713 m2 de caves, 1.655 m2

de parking et 748 m2 de communs, en hors-sol 9.960 m2 de
logements, 934 m2 de commerces, 927 m2 de communs et 1.047 m2

d'abords.

Selon les informations transmises par la SLRB on peut estimer
le prix moyen au m2 construit a 26.851 BEF HTVA et le prix moyen
par m2 habitable a 36.213 BEF HTVA.

Pour ce qui concerne les commerces, ce prix moyen, au m2

construit serait de 37.554 BEF HTVA.

L'estimation des loyers de base realisee par la SLRB est des lors
de 9.000 BEF pour un appartement 1 chambre, 12.000 BEF pour
un appartement a 2 chambres, 15.000 BEF pour un appartement a
3 chambres, 18.000 BEF pour un appartement a 4 chambres et
20.000 BEF pour un appartement a 5 chambres.

Ces montants correspondent aux loyers de base pratiques pour
les nouvelles constructions au cours de ces 5 demieres annees.

Vraag nr. 100 van de heer Philippe Debry d.d. 10 oktober 1996
(Fr.):

Het voorneinen oni aan de Leopold II-laan sociale woningen
te kopen.

In mijn vraag nr. 72 heb ik erop gewezen dat "Tijdens een re-
cent debat op Tele-Bruxelles (...) de staatssecretaris [heeft] gezegd
dat 37 % van de instapklare woningen die de Molenbeekse
Woningmaatschappij aan de Leopoldlaan wil kopen, over 3 ofmeer
kamers zouden beschikken".

Question n° 100 de M. Philippe Debry du 10 octobre 1996 (Fr.):

Projet d'achat de logements sociaiix au bid Leopold IL

Dans ma question n° 72, je signalais que "lors d'un recent debat
diffuse sur Tele-Bruxelles, le secretariat d'Etat a affirme que 37%
des logements que le Logement Molenbeekois projette d'acheter
"cle sur porte" au boulevard Leopold, disposeraient de 3 chambres
ou plus".
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Mijn vraag luidde: "Kan de staatssecretaris ons zeggen hoeveel
woningen er precies zouden worden aangekocht, met opsplitsing
naar gelang van het aantal kamers?".

In zijn antwoord verwijst de staatssecretaris me naar zijn
antwoord op vraag nr. 75.

Dat antwoord is echter geenszins een antwoord op de gestelde
vraag.

Zou de staatssecretaris zijn onachtzaamheid kunnen rechtzetten
en ons de gevraagde inlichtingen mededelen?

Antwoord: De voornaamste elementen van antwoord op de vraag
van het geachte raadslid zijn terug te vinden in het antwoord dat ik
op zijn interpellatie betreffende het investeringsbeleid inzake sociale
huisvesting tijdens de openbare zitting van donderdag 20 februari
1997 gegeven heb en waamaar ik hem verwijs.

Hij zai de bijkomende technische inlichtingen hieronder vinden.

Het Aanschaflingscomite Brussel II heeft de verkoopwaarde van
het complex, van de winkels en van de pakeerplaatsen op
442.200.000 BEF, BTW niet inbegrepen, geraamd.

De bouwonderneming Immomi 1 s-Louis-De Waele heeft de
BGHM voorgesteld om het gebouw voor de prijs van
436.000.000 BEF, BTW niet inbegrepen, te verwerven.

Dit complex bevat in de ondergrond kelders met een oppervlakte
van 713 m2, een parking van 1.655 m2 en gemeenschappelijke
ruimten met een oppervlakte van 748 m2. De bovengrondse
bouwiagen bevatten woningen met een oppervlakte van 9.960 m2,
handelszaken met een oppervlakte van 934 m2, gemeenschappelijke
ruimten met een oppervlakte van 927 m2 en omiiggende terreinen
met een oppervlakte van 1.047 m2.

Volgens de inlichtingen die de BGHM heefi medegedeeld, kan
men de gemiddelde prijs per bebouwde m2 op 26.851 BEF, BTW
niet inbegrepen, en de gemiddelde prijs per bewoonbare m2 op
36.213 BEF, BTW niet inbegrepen, ramen.

Wat de handelszaken betreft zou de gemiddelde prijs per bebouw-
de m2 37.554 BEF, BTW niet inbegrepen, kunnen bedragen.

De basishuurprijs wordt door de BGHM bijgevolg op 9.000 BEF
geraamd voor een appartement met 1 slaapkamer, op 12.000 BEF
voor een appartement met 2 slaapkamers, op 15.000 BEF voor een
appartement met 3 slaapkamers 18.000 BEF voor een appartement
met 4 slaapkamers, en op 20.000 BEF voor een appartement met 5
slaapkamers.

Deze bedragen stemmen overeen met de basishuurprijzen die
voor de nieuwe gebouwen in de loop van deze laatste 5 jaar toegepast
werden.

Etje demandais au secretaire d'Etat: "Pourrait-il nous commu-
niquer Ie nombre exact de logements prevu par ce projet d'acqui-
sition ainsi que Ie nombre de logements par categoric d'apparte-
ment».

Dans sa reponse, Ie secretaire d'Etat me renvoie a la reponse a la
question n° 75.

Malheureusement, sa reponse a cette question n° 75 n'apporte
aucune reponse a la question posee.

Le secretaire d'Etat pourrait-il done reparer sa distraction et nous
foumir les renseignements demandes?

Reponse: L'essentiel des reponses sollicitees par 1'honorable
membre se retrouve dans ma reponse a son interpellation relative a
"la politique d'investissement en matiere de logement social"
developpee lors de la seance publique dujeudi 20 fevrier 1997 a
laquelleje prends la liberte de le renvoyer.

II trouvera ci-apres les renseignements techniques complemen-
taires.

Le Comite d'acquisition de Bruxelles II a estime la valeur venale
du complexe, en ce compris les magasins et emplacements de par-
king a 442.200.000 BEF HTVA.

La societe de construction Immomils-Louis De Waele a propose
a la SLRB d'acquerir 1'immeuble pour la somme de 436.000.000
BEF HTVA.

Ce complexe comprend en sous-sol, 713 m2 de caves, 1.655 m2

de parking et 748 m2 de communs, en hors-sol 9.960 m2 de
logements, 934 m2 de commerces, 927 m2 de communs et 1.047 m2

d'abords.

Selon les informations transmises par la SLRB on peut estimer
le prix moyen au m2 construit a 26.851 BEF HTVA et le prix moyen
par m2 habitable a 36.213 BEF HTVA.

Pour ce qui concerne les commerces, ce prix moyen, au m2

construit serait de 37.554 BEF HTVA.

L'estimation des loyers de base realisee par la SLRB est des lors
de 9.000 BEF pour un appartement 1 chambre, 12.000 BEF pour
un appartement a 2 chambres, 15.000 BEF pour un appartement a
3 chambres, 18.000 BEF pour un appartement a 4 chambres et
20.000 BEF pour un appartement a 5 chambres.

Ces montants correspondent aux loyers de base pratiques pour
les nouvelles constructions au cours de ces 5 dernieres annees.

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

Aanweugheid van bepaalde bevolkingsgroepen in bepaalde
huisvestingsmaatschappljen.

In het jaarverslag 1995 van de BGHM staat op p. 44 te lezen dat
«er zich weinig kandidaten uit bepaalde bevolkingsgroepen

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

Presence de cerfaines populations dans certaines societes de
logements.

On peut lire a la page 44 du rapport annuel 1995 de la SLRB
qu' «au niveau des candidatures, certains groupes de population
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aanbieden in bepaalde openbare vastgoedmaatschappijen die in de
buitenste ring van het Gewest gelegen zijn, ook al omdat deze
openbare vastgoedmaatschappijen zeer vaak niet beschikken over
woningen die aangepast zijn aan de grootte van het gezin».

Kan de staatssecretaris mij meedelen weike bevolkingsgroepen
en weike huisvestingsmaatschappijen hier bedoeld worden?

Antwoord: Gelieve hieronder het antwoord te vinden op uw
vraag betreffende de vertegenwoordiging van bepaalde bevolkings-
groepen in sommige openbare vastgoedmaatschappijen

Wat u op pagina 44 van hetjaarverslag van de BGHM kon lezen,
betreft bevolkingsgroepen in de sociologische zin van het woord,
met name, en dit bij wijze van voorbeeld, de groep "grote gezinnen",
of nog de groep "jonge gezinnen".

De OVM waarvan sprake is op deze biadzijde van het verslag,
zijn in hoofdzaak maatschappijen waarvan de woningen onafgezien
hun grootte bewoond worden door een relatiefoude bevolking en
waarvan de leden sinds vele jaren huurders zijn.

sont faiblement representes au sein des societes implantees dans la
peripherie de la Region, notamment du fait que, tres souvent, ces
SISP ne disposent pas de logements adaptes a la taille du menage».

Le secretaire d'Etat peut-il me dire de quels groupes de popula-
tion et de quelles societes de logements il s'agit en 1'espece?

Reponse: Veuillez trouver ci-dessous la reponse a votre ques-
tion concemant la representation de certains groupes de popula-
tion dans certaines societes immobilieres de service public.

Dans le rapport annuel de la SLRB, ce que vous avez pu lire en
page 44 conceme des categories de population au sens sociologique
du terme, a savoir, par exemple, le groupe "families nombreuses",
ou encore, le groupe "jeunes menages".

Les SISP dont il est question a cet endroit du rapport sont pour
1'essentiel des societes dont les logements sont, quelle que soit leur
taille, occupes par une population relativement agee et dont les
membres sont locataires depuis de nombreuses annees.

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

In Venturis van de saddle woningen.

In 1995 werden door de BGHM contacten gelegd teneinde de
sociale woningen van de sector aan een technische onderzoek te
kunnen onderwerpen. De eerste fase hiervan bestond erin de in
1985 opgestelde «Inventaris der sociale woningen te Brussel» te
actualiseren en informatiseren op CD Rom.

Kan de staatssecretaris mij meedelen:

1. met wie de BGHM hiervoor contact heeft opgenomen, en aan
wie deze opdracht werd toegewezen;

2. welk bedrag hiermee gemoeid is, en op weike begrotingspost
dit is ingeschreven;

3. hoever het staat met de inventarisatie van de sociale woningen
en wanneer deze zai zijn afgerond;

4. of deze inventaris toegankelijk is voor het publiek.

Antwoord: In antwoord op uw vraag heb ik de eer te bevestigen
dat artikel 55, § 2, van het beheerscontract tussen de BGHM en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een actualiseringsonderzoek van
de inventaris der sociale woningen voorziet.

De administratie heeft bijgevolg dit dossier onderzocht en heeft
besloten dat voor de uitvoering van deze opdracht een beroep moest
worden gedaan op exteme deskundigen.

Het eerste verslag in die zin werd op 23 juli 1996 aan de raad
van bestuur van de BGHM voorgelegd.

De administratie stelde voor dat er een beroep zou worden gedaan
op scholen voor architectuur en op enkele privebureaus.

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

Inventaire des logements sociaux.

En 1995, la SLRB a pris des contacts en vue de soumettre les
logements sociaux du secteur a un examen technique. La premiere
phase de cet examen consistait a actualiser l'«Inventaire des
logements sociaux a Bruxelles» etabli en 1985 et a I'informatiser
sur CD Rom.

Le secretaire d'Etat peut-il me dire:

1. avec qui la SLRB a pris contact a cet effet, et a qui cette mission
a ete confiee;

2. quel montant y est consacre et a quel poste budgetaire il est
inscrit;

3. ou en est 1'inventarisation des logements sociaux et quand elle
sera terminee;

4. si cet inventaire sera accessible au public.

Reponse: En reponse a votre question, j'ai 1'honneur de vous
confirmer que le contrat de gestion entre la Societe du Logement
de la Region bruxelloise et la Region de Bruxelles-Capitale prevoit,
en son article 55, § 2, la realisation d'une etude d'actualisation du
cadastre des logements sociaux.

L'administration a par consequent etudie ce dossier et a conclu
qu'il y avait lieu de recourir a des techniciens exterieurs pour realiser
ce travail.

Un premier rapport en ce sens a ete depose au conseil
d'administration de la SLRB le 23 juillet 1996.

L'administration y proposait le recours a des ecoles d'architec-
tures et a quelques bureaux prives.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad-20 maart 1997 (nr. 18)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 mars 1997 (n° 18) 2151

Tijdens zijn vergadering van 23 juli 1996 heeft de raad van
bestuur besloten de uitvoering van dit onderzoek uit te stellen
teneinde het doel ervan, dat aanvankelijk kwantitatiefwas, uit te
breiden tot een tweevoudige doelstelling, met name kwantitatiefen
kwalitatief.

Le conseil d'administration apostpose, au cours de la seance du
23 juillet 1996, la realisation de cette etude en vue d'etendre son
objectif, de quantitatifau depart a un double objectifquantitatifet
qualitatif.

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 Sint-Jozefstraat te Evere.

Voor het gebouwencomplex Sint-Jozefstraat 13-17, 19-23 en
25-27 te Evere, en eigendom van de huisvestingsmaatschappij
Sorelo, werd een huishoudelijk reglement uitgevaardigd waaraan
de huurders gehouden zijn het na te leven. Het blijkt echter dat
enkele huurders zich hier niet aan houden, en met name voor wat
betreft de volgende punten:

- Artikel 1 bepaalt dat er geen voorwerpen mogen worden achter-
gelaten in de gemeenschappelijke ruimten. Nochtans staan er
dagelijks fietsen en bromfietsen vastgeketend aan de trapleu-
ningen, wordt de toegang tot de kelders en de achtertuinen
verhinderd, en bestaat er benzinegeur en brandgevaar.

- Artikel 3 bepaalt dat de inkomdeuren steeds op slot moeten zijn.
Nochtans worden deze steeds opengezet zodat men vrij in en uit
kan, met alle gevaar van dien voor diefstal.

Artikel 4 bepaald dat honden aan de leiband moeten worden
gehouden, en zij mogen hun behoeften niet doen op de terreinen
van residentie. Dit punt wordt echter nauwelijks nageleefd.

Artikel 6 bepaalt dat vuilnis in de stortkokers of containers moet
geplaatst worden, maar het gebeurt soms dat men dit in de
gemeenschappelijke delen van de woningen plaatst.

Artikel 12 bepaalt dat het verboden is van sleutels dubbels te
maken. Toch zijn er naar verluidt verschillende aan het gebouw
vreemde personen die een sleutel bezitten.

Artike! 14 bepaalt dat kelders en gemeenschappelijke delen niet
als stapelplaats mogen dienen. Nochtans worden deze ruimtes
hiervoor door enkele personen effectief gebruikt. Op 18
September laatstleden kreeg Sorelo hiervoor een waarschuwings-
brief van Sibelgas, waarin deze maatschappij wijst op de
mogelijkheid van zware ongevallen, waarvoor Sorelo verant-
woordelijk zou kunnen worden gesteld. Toppunt van al blijkt te
zijn dat Sorelo de kosten voor de opruiming van deze ruimtes
zou aanrekenen aan de hele gemeenschap, in plaats van aan
diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Bovendien blijkt het gebouwencomplex sinds kort met onge-
dierte af te rekenen te hebben, zodat dit zou moeten worden
ontsmet, wat tot op heden nog altijd niet is gebeurd.

Ten slotte blijkt dat de maatschappelijke assistente die sinds een
jaar de controle over dit gebouw uitoefent, niet voldoet aan de
verwachtingen van de bewoners inzake het behandelen van
klachten, te meer daar deze geen Nederlands schijnt te kennen.

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

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

Dans le complexe situe rue Saint-Joseph, 13-17,19-23 et 25-27
a Evere et propriete de la societe de logement Sorelo, les locataires
sont tenus d'observer un reglement d'ordre interieur. Or, il apparait
que quelques locataires ne le respectent pas, notamment en ce qui
conceme les points suivants:

L'article 1" prevoit qu'aucun objet ne peut etre abandonne dans
les communs alors que des velos et des mobylettes sont
cadenasses quotidiennement aux rampes d'escalier et empechent
1'acces aux caves et aux jardins arriere, degageant une odeur
d'essence et entrainant un danger d'incendie.

L'article 3 prevoit que les portes d'entree doivent toujours etre
fermees a clef; or, elles sont toujours ouvertes, ce qui facilite les
allees et venues avec les risques qui en resultent pour ce qui est
des vols.

L'article 4 prevoit que les chiens doivent etre tenus en laisse et
qu'ils ne peuvent pas faire leurs besoins sur les parterres de la
residence; ce point n'est guere respectc.

L'article 6 prevoit que les dechets doivent etre entreposes dans
les vide-ordures ou dans des conteneurs mais il arrive parfois
qu'on les depose dans les communs des logements.

L'article 12 prevoit qu'il est interdit de faire des doubles des
clefs; or, il semblerait que plusieurs personnes etrangeres au
batiment soient en possession d'une clef.

L'article 14 prevoit que les caves et les communs ne peuvent
pas servir d'entrepot alors que quelques personnes utilisent
effectivement ces espaces a cet effet. Sibelgaz a envoye une lettre
le 18 septembre dernier a Sorelo 1'avertissant de la possibility
d'accidents graves qui pourraient engager la responsabilite de
la societe de logement. Pour comble, Sorelo aurait 1'intention
de facturer le cout du deblaiement de ces espaces a toute la
collectivite au lieu de faire payer les responsables.

En outre, il semblerait que les batiments soient contamines par
la vermine et qu'il faille proceder a une decontamination, ce qui
n'a toujours pas ete realise a cejour.

Enfin, 1'assistante sociale qui controle ce batiment depuis un an
ne repond pas aux attentes des habitants quant au traitement des
plaintes, d'autant qu'elle ne semble pas connaitre le neerlan-
dais.
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Er stellen zich dus een heleboel problemen in dit huizenblok.
Weike maatregelen overweegt de staatssecretaris om ervoor te
zorgen dat het huishoudelijk reglement zou worden nageleefd, en
de problemen die zich stellen zouden worden opgelost?

Antwoord: Gelieve hieronder het antwoord op uw vraag te
vinden.

Als staatssecretaris komt het mij niet toe tussenbeide te komen
in de problemen vermeld in uw vraag.

De huurders die zich benadeeld zouden achten, kunnen evenwel
gebruik maken van de procedure waarin artikel 30 van de
ordonnantie van 9 September 1993 voorziet en die erop neerkomt
dat zij een klacht kunnen indienen bij de betrokken OVM, hetzij
door het versturen van een aangetekende brief, hetzij door een brief
afte geven tegen ontvangstbewijs.

Deze klacht zai onderzocht worden door de sociaal afgevaardigde
die toezicht houdt op de betrokken OVM. De partijen zullen gehoord
worden.

Ce bailment est done confronte a toute une serie de problemes.
Quelles mesures Ie secretaire d'Etat envisage-t-il de prendre pour
faire respecter Ie reglement d'ordre interieur et pour resoudre les
problemes qui s'y posent?

Reponse: Veuillez touver ci-apres la reponse a votre question.

II ne m'appartient pas en tant que secretaire d'Etat d'intervenir
dans les problemes que souleve votre question.

Neanmoins, les locataires qui s'estimeraient leses peuvent uti-
liser la procedure prevue par 1'article 30 de 1'ordonnance du 9
septembre 1993, c'est-a-dire qu'ils peuvent deposer une plainte
aupres de la societe immobiliere de service public concernee et ce,
moyennant envoi d'un recommande ou depot d'une lettre contre
accuse de reception.

Cette plainte sera examinee par Ie delegue social qui controle
cette societe immobiliere de service public. Les parties seront
entendues.

Vraag nr. 117 van de heer Marc Cools d.d. 20januari 1997 (Fr.):

Het stopzetten van de subsidieiing van de senlorentaxi'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 een 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 % Porting of meer, afhankelijk van de rit)
een taxi nemen.

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

Antwoord: Het bestuur heeft geen bijzondere beslissing genomen
in de door het geachte raadslid bedoelde zin.

Geen enkele herhaalde ofeenmalige werkingstoelage werd aan
dit initiatief toegekend.

De dienst seniorentaxi waarvan sprake wordt aangeboden door
een enkele handelsondememing waarvan de exploitatiezetel op het
grondgebied van de gemeente Ukkel gevestigd is.

Dit initiatief werd toen inderdaad door mijn voqrganger opge-
volgd en heeft het voorwerp van een kleine reclamecampagne uitge-
maakt (141.550 F), maar de exploitatievoorwaarden die oorspron-
kelijk opgelegd werden (zones met forfaitair tariefen uurregeling)
zyn moeilijk te beheren.

De nodige gelijkstelling van de verschillende exploitanten en
de rentabiliteitsmoeilijkheden van de sector dwingen ons ertoe een
dergelijk plaatselijk initiatief met het grootste voorbehoud te
beschouwen.

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

Ce service pel-met aux plus de 60 ans et aux moins valides de
beneficier d'un service de taxi de qualite synonyme de confort 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?

Reponse: Aucune decision particuliere n'a ete prise par 1'admi-
nistration dans Ie sens evoque par 1'honorabie membre.

En effiet, aucun subside de fonctionnement recurrent ou ponctuel
n'a ete accorde par la Region a cette initiative.

Le service taxis-seniors en question releve de la seule pratique
commerciale d'une firme dont le siege d'exploitation est situe sur
le territoire de la commune d'Uccle.

Si 1'initiative a ete suivie en son temps par mon predecesseur et
a fait 1'objet d'une petite campagne publicitaire (141.550 F), il
s'avere que les conditions d'exploitation imposees initialement
(zones a forfait et plages horaire) sont difficilement maitrisables.

La necessaire mise a egalite des divers exploitants et les diffi-
cultes de rentabilite du secteur nous imposent la plus grande reserve
par rapport a cette initiative locale.
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Vraag nr. 120 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 geachte raadslid mede te delen dat
geenenkelepublicatiein 1995 en in 1996 ten laste van mijn kabinet
uitgegeven werd.

Question n° 120 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
publieen 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 porter a la connaissance de 1'honorable
membre qu'aucune publication n'a ete editee a charge de mon cabi-
net, ni en 1995nien 1996.

Vraag nr. 121 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21 januari
1997 (N.):

De infonnaticagegevens die door de huisvestingsmaat-
schappijen warden opgeslagen over him huurders.

In antwoord op mijn vraag nr. 108 laat de staatssecretaris mij
weten dat eike huisvestingsmaatschappij geinformatiseerde boord-
tabellen heeft, die een aantal basisgegevens over het profiel van
hun huurders bevatten en de kenmerken van hun woningen.

Kan de staatssecretaris mij een volledig en gedetailleerd overzicht
geven van alle gegevens die deze tabellen bevatten over de huurders
en de woningen die zij huren?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag verzoek ik het raadslid
hieronder de gevraagde inlichtingen te willen vinden.

De in de "boordtabellen" vermelde gegevens over de sociale
huurders en over de door hen betrokken woningen zijn louter
bestemd voor administratiefgebruik.

Enkel de in het jaarverslag van de BGHM voorkomende gege-
vens zijn openbaar. Om niet onder de toepassing van de wet van 8
december 1992 tot beschemiihg van de persoonlijke levenssfeer te
vallen, is de administratie irnmers niet ertoe gemachtigd individuele
gegevens betreffende de huurders en de door hen betrokken wonin-
gen bekend te maken.

Question n° 121 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 janvier
1997 (N.):

Donnees informatiques dont disposent les societes de logement
sur leurs locataires.

En reponse a ma question n° 108, Ie secretaire d'Etat m'a fait
savoir que chaque societe de logement dispose de tableaux de bord
informatises qui contiennent un certain nombre de renseignements
de base concemant Ie profil de leurs locataires, ainsi que les
caracteristiques de leur logements.

Le secretaire d'Etat peut-il me donner un releve exhaustif et
detaille de toutes les donnees que ces tableaux renferment quant
aux locataires et aux logements qu'ils occupent?

Reponse: En reponse a sa question, je prie le membre de trouver
ci-apres les differents renseignements demandes.

Les donnees concemant les locataires sociaux ainsi que les
logements qu'ils occupent au niveau des fichiers "tableaux de bord"
sont a usage strictement administratif.

Seules les donnees qui paraissent dans le rapport annuel de la
Societe du Logement de la Region bruxelloise sont publiques. En
effet, afin de ne pas tomber sous la loi du 8 decembre 1992 relative
a la protection de la vie privee, 1'administration n'est pas habilitee
a publier des donnees individualisees concemant les locataires et
les logements que ceux-ci occupent.
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Vraag nr. 122 van de heer Philippe Debry d.d. 31 januari 1997
(Fr.):

DC verhoging van de premie voor het verwerven van een
woning in de geografische gebieden waarvoor een wljkcontract
gesloten is.

Artikel 4, § 2 van het besluit van 11 juli 1991 van de Executieve
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot instelling van een
eenmalige premie voor oprichting of verwerving van een woning
op plan bepaalt dat de premie voor de goederen die zich bevinden
in een gebied waarvoor een wljkcontract is afgesloten met 50.000
frank wordt verhoogd.

Dit besluit verwijst naar het organiek besluit van 13 juni 1991
van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de
wederopleving van oude buurten. Dit besluit is nooit bekendgemaakt
omdat de Raad van State van mening was dat de rechtsgrond
onvoldoende was en dat hiertoe een ordonnantie nodig was.

De ordonnantie houdende organisatie van herwaardering van
de wijken is op 10 november 1993 bekendgemaakt en het uitvoe-
ringsbesluit ervan op 26 februari 1994. Ten slotte zijn de eerste zes
wijkcontracten bij wege van een besluit van 26 mei 1994 bekrach-
tigd.

Behoudens vergissing van onzentwege, is bet besluit van 11 juli
1991 nog steeds niet aangepast om het in overeenstemming te
brengen met de wijzigingen inzake verwijzingen in de wetgeving
op de wijkcontracten. Daardoor zou de administratie het in artikel
4, § 2 van dit besluit'beloofde supplement op de premie niet kunnen
uitbetalen.

Bovendien hebben wij vernomen dat sommige dossiers nog
steeds niet zijn afgehandeld, te weten die van de personen die een
woning hebben gekocht in een gebied waarvoor een wljkcontract
is afgesloten en die een aanvraag hebben ingediend omdat zij ervan
uitgingen dat zij recht hadden op een verhoogde premie.

Kan dc staatssecretaris mij zeggen weike maatregelen hij
genomen heeft om aan die toestand een einde te maken?

Indien de staatssecretaris het besluit van 11 juli 1991 wijzigt,
wat noodzakelijk lijkt, overweegt hij dan een maatregel te nemen
met terugwerkende kracht tot 26 mei 1994 zodat de uitbetalingen
in de niet-afgehandelde dossiers kunnen geschieden?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
raadslid de volgende inlichtingen mede te delen:

Krachtens de huidige wetgeving mogen de goederen gelegen in
de door een wijkcontract gedekte perimeters niet van een premie-
toeslag genieten

Ofschoon artikel 4, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Executieve van 11 juli 1991 tot instelling van een een-
malige premie voor de bouw of de verwerving op plan van een
woning alsmede een verzekering tegen inkomstenverlies in een
premietoeslag van 50.000 F voor de goederen gelegen in de
geografische as gedekt door een wijkcontract voorziet, is deze
bepaling niet van toepassing.

De localisatie van deze goederen moest immers steunen op arti-
kel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Question n° 122 de M. Philippe Debry du 31 janvier 1997 (Fr.):

Majoration de la prime a ['acquisition dans les aires geogra-
phiques convenes par uit contrat de quartier.

L'article 4, § 2 de 1'arrete du lljuillet 1991 deFExecutif regional
bruxellois instituant une prime unique pour la construction ou
1'acquisition d'un logement sur plan prevoit que la prime soit
majoree de 50.000 F pour les biens situes dans Ie perimetre des
contrats de quartier.

Cet arrete fait reference a 1'arrete sur la revitalisation des quartiers
anciens du 13juin 1991. Ce dernier arrete ne futjamais publie, Ie
Conseil d'Etat estimant qu'il necessitait un fondement legal plus
solide, a savoir une ordonnance.

C'est Ie 10 novembre 1993 que fut publiee 1'ordonnance orga-
nique de la revitalisation des quartiers et c'est Ie 26juin 1994 que
fut pour sa part public 1'arrete d'application de cette ordonnance.
Enfin, les six premiers contrats de quartiers furent officialises par
un arrete du 26 mai 1994.

Sauferreur de notre part, 1'arrete du 11 juillet 1991 n'a toujours
pas ete modifie afin de Ie rendre conforme aux changements de
reference de la legislation en matiere de contrats de quartier. Ceci
empecherait 1'administration de liquider Ie supplement de primes
promis par 1'article 4, § 2 de cet arrete.

II nous revient par ailleurs que certains dossiers sont toujours
en souffrance, a savoir des personnes qui ont achete un logement
dans un perimetre de contrat de quartier et introduit un dossier
esperant legitimement toucher une prime majoree.

Le secretaire d'Etat peut-il me faire part des dispositions qu'il a
prises afin de regulariser cette situation?

S'il adapte 1'arrete du 11 juillet 1991 —ce qui semble necessaire
— le secretaire d'Etat envisage-t-il d'appliquer une retroactivite au
26 mai 1994 afin de permettre la liquidation des dossiers en souf-
france?

Reponse: En reponse a la question posee par 1'honorable
membreJ'ai 1'honneurde lui communiquer les elements suivants:

En 1'etat actuel de la legislation, les biens situes dans les
perimetres converts par un contrat de quartier ne peuvent beneficier
d'aucun supplement de prime.

Si 1'arrete de 1'Executifde la Region de Bruxelles-Capitale du
11 juillet 1991 instituant une prime unique pour la construction ou
1'acquisition d'un logement sur plan, ainsi qu'une assurance centre
la perte de revenus prevoit en son article 4, § 2 un supplement de
prime de 50.000 F pour les biens situes dans 1'axe geographique
couvert par un contrat de quartier, cette disposition n'est pas appli-
cable.

En effet, la localisation de ces biens devait se faire sur base du
chapitre 2 de 1'arrete du Gouvemement de la Region de Bruxelles-
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houdende organisatie van de herwaardering van de wijken van 13
juni 1991. Dit besluit werd door de Regering niet goedgekeurd na
advies van de Raad van State en werd ook niet ondertekend.
Juridisch gezien bestaat dit besluit niet en heeft bijgevolg ook geen
juridische waarde.

De wijkcontracten, zoals we ze nu kennen, werden bepaald met
toepassing van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende orga-
nisatie van de herwaardering van de wijken en van het besluit van
3 februari 1994 houdende uitvoering van deze ordonnantie.

Op basis van de huidige wetgeving kan men bijgevolg niet van
hangende dossiers spreken en is geen enkele premietoeslag ver-
schuldigd.

Een dergelijke toeslag zou enkel gestort kunnen worden mils
wijziging van artikel 4, § 2, van het besluit van l l j u l i 1991 omhet
aan te passen aan de wettelijke grondslag waarop de bepaling van
de wijkcontracten steunt.

Een dergelijke wijziging zou immers een aanzienlijke budgettaire
weerslag hebben die meer dan 11 miljoen zou kunnen bedragen in
geval van een toepassing rnet terugwerkende kracht tot mei 1994.

Gelet op de budgettaire beperkingen en op de inspanningen die
reeds geleverd werden voor deze premie, waarvan de begroting in
1995 41,2 miljoen en in 1997 67 miljoen bereikte, past een dergelijke
wijziging niet in mijn huidige prioriteiten.

Capitale organique de la revitalisation des quartiers anciens du 13
juin 1991, arrete qui ne fut pas approuve par Ie Gouvernement apres
1'avis du Conseil d'Etat et qui n'ajamais ete signe. Cet arrete n'a
done aucune existence ou valeurjuridique.

Les contrats de quartier tels que nous les.connaissons ont ete
definis en application de 1'ordonnance du 7 octobre 1993 organique
de la revitalisation des quartiers et de 1'arrete du 3 fevrier 1994
portant execution de cette ordonnance.

Sur base de la legislation actuelle, on ne peut done parler de
dossiers en souffrance et aucun supplement de prime n'est du.

Un tel supplement ne pourrait etre verse qu'en modifiant 1'arti-
cle 4, § 2, de 1'arrete du 11 juillet 1991 pour 1'adapter a la base
legale definissant les contrats de quartier.

Une telle modification aurait en effet un impact budgetaire non
negligeable qui pourrait depasser les 11 millions, s'il etait applique
avec effet retroactifa partir du mois de mai 1994.

Compte tenu des contraintes budgetaires et vu les efforts qui
ont deja ete effectues pour cette prime, dont Ie budget est passe de
41,2 millions en 1995 a 67 millions en 1997, cette modification
n'entre pas actuellement dans Ie cadre de mes priorites.

Vraag nr. 125 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12
februari 1997 (N.):

Toekenning van taalpremies aan de werknemers van het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kan de minister mij voor respectievelijk het Gewestelijk Agent-
schap voor Netheid, het Brussels Instituut voor Milieubeheer, de
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, het Cen-
trum voor Informatica voor het Brussels Gewest en de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij meedelen:

-- ofer aan werknemers van deze parastatalen taalpremies worden
uitbetaald. Zoja,

- hoeveel werknemers een taalpremie krijgen, en op basis van
weike bepalingen deze taalpremie wordt toegekend;

- hoeveel van deze werknemers effectiefhun kennis van de tweede
landstaal hebben bewezen, zoals vereist is door de wettelijke
voorschriften;

- hoe groot deze taalpremie is, en op weike bepalingen de omvang
hiervan berust;

- hoeveel er jaarlijks wordt uitbetaald aan taalpremies, en dit
enerzijds voor de werknemers die hun kennis van de tweede
taal hebben bewezen volgens de wettelijk voorschriften, en
anderzijds diegenen die dit niet hebben bewezen.

Question n° 125 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 fevrier
1997 (N.):

Octroi de primes lingitistiques aux agents du ministere de la
Region de BruxelIes-Capitale.

Le ministre peut-il me faire savoir, respectivement pour 1'Agence
regionale pour la proprete, 1'Institut bruxellois de Gestion de 1'Envi-
ronnement, 1'Office regional bruxellois de 1'Emploi, le Centre
d'informatique pour la Region bruxelloise, et la Societe du Loge-
ment de Bruxelles:

- Si 1'on alloue une prime linguistique aux agents de ces para-
stataux. Si tel est le cas,

- Combien d'agents recoivent une prime linguistique, et sur la
base de quelles dispositions elle leur est octroyee.

- Combien de ces agents ont reellement fait la preuve de leur
connaissance de la deuxieme langue nationale requise par la loi.

A quel montant s'eleve cette prime, et sur la base de quels criteres
il est fixe.

Quelle somme est consacree, annuellement, aux primes linguis-
tiques, et ce, d'une part, pour les agents ayant fait la preuve
qu'ils connaissent la deuxieme langue selon les prescritions
legales et d'autre part, pour ceux qui n'en ont pas fait la preuve.
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Antwoord: Ik verzoek het raadslid het antwoord op zijn vraag
hieronder te vinden.

De premie voor tweetaligheid wordt betaald aan 22 perso-
neelsleden van de BGHM bij toepassing van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 25 juli 1991 toterkenning
van een premie voor tweetaligheid aan het personeel dat werkzaam
is in sommige instellingen van openbaar nut, zoals gewijzigd bij
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 10
juni 1993.

De 22 personeelsleden hebben hun kennis van de tweede lands-
taal bewezen door te slagen in een taalexamen zoals voorzien in
artikel 9, § 1, van het koninklijk besluit van 30 november 1966 tot
vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen
omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten
op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18
juli 1966.

Het bedrag van de premie per maand wordt vastgesteld in arti-
kel 3 van voomoemd besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve van 25 juli 1991. Ter herinnering is dit bedrag vastgelegd
op:

- 2.000 fr. voor het personeel van niveau 1;

- 1.500 fr. voor het personeel van niveau 2+ en 2;

- 1.000 fr. voor het personeel van niveau 3 en 4.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Voor 1996 beloopt het totaal van de aan het personeel van de
BGHM betaalde taalpremies 428.618 fr., bedrag dat uitsluitend werd
overgemaakt aan de personeelsleden die slaagden in voomoemd
taalexamen en bijgevolg houder zijn van het uitgereikte bewijs van
kennis waarin de wet voorziet.

Reponse: Je prie Ie membre de trouver ci-dessous la reponse a
sa question.

La prime de bilinguisme est payee a 22 agents de la SLRB en
application de 1'arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au
personnel en fonction aupres de certains organismes d'interet pu-
blic, tel que modifie par 1'arrete de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale du lOjuin 1993.

Les 22 agents ont prouve leur connaissance de la deuxieme
langue nationale par la reussite d'un examen linguistique, tel que
prevu par 1'article 9. § I", de 1'arrete royal du 30 novembre 1966
fixant les conditions de delivrance des certificats de connaissances
linguistiques prevus a 1'article 53 des lois sur 1'emploi des langues
en matiere administrative coordonnees Ie 18 juillet 1966.

Le montant mensuel de la prime est fixe par 1'article 3 de 1'arrete
de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991
susmentionne. Pour memoire, ce montant est fixe a:

- 2.000 francs pour les membres du personnel du niveau 1;

- 1.500 francs pour les membres du personnel des niveaux 2+ et 2;

- 1.000 francs pour les membres du personnel des niveaux 3 et 4.

Ces montants sont lies a Pindice-pivot 138,01.

En 1996, le total des primes de bilinguisme payees aux membres
du personnel de la SLRB represente un montant de 428.618 F,
montant verse exclusivement a des agents ayant satisfait a 1'examen
linguistique dont question ci-avant et, par consequent, titulaires du
certificat de connaissances linguistiques prevu par la loi.
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* Vraag zonder antwoord * Question sans reponse
0 Vraag met voorlopig antwoord 0 Question avec reponse provisoire
** Vraag met antwoord ** Question avec reponse

Minister- Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen

Ministre-President du Gouvernement de la Region de BruxeIles-Capitale,
charge des Pouvoirs locaux, de 1'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites

19.7.1995 3 Stephane de Lobkowicz * Onderzoeksopdrachten. 2049
Missions d'etudes.

19. 7.1995 5 Stephane de Lobkowicz * Organogram van de afdeling informatica in de verschillende gemeenten. 2049
Organigramme du personnel charge du departement de 1'informatique

dans les differentes communes.

26.9.1995 20 Marc Cools * Aanvragen van gemeenten bij het comite van aankoop. 2049
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. 2050

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. 2050
Cadre linguistique dans les administrations communales.

11.12.1995 64 Dominiek Lootens-Stael 0 De DAC-betrekkingen. 2080
TCT.

29.12.1995 79 Walter Vandenbossche * De controle over de schuldontwikkeling bij de lokale besturen. 2050
Controle de 1'endettement des pouvoirs locaux.

12. 1.1996 88 Stephane de Lobkowicz * Samenwerkingsakkoorden gesloten door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. 2050

Accords de cooperation conclus par la Region de BruxeIles-Capitale.

19. 1.1996 93 Stephane de Lobkowicz * Computeriseren van de gemeenten - Toestand van het personeei. 2050
Informatisation des communes - Situation du personnel.

12. 2.1996 115 Marc Cools ** Voortzetting subsidies IBF. 2086
Problematique de la reconduction du FBIE.

19.2.1996 122 Stephane de Lobkowicz * Vertegenwoordigers van de gemeenten in de algemene vergaderingen
van de ziekenhuisverenigingen. - 2050

Representants des communes dans les assemblees generales des asso-
ciations hospitalieres.

5. 3.1996 132 Stephane de Lobkowicz ° Gebruik van de titel «kabinetschef» en bijzondere bezoldiging ervoor
in de gemeenten. 2080

Usage des litres de «chefde cabinet» et remuneration speciale y affe-
rente, dans les communes.

5.3.1996 134 Denis Grimberghs * Subsidies voor de trottoirs. 2051
Subsides pour les trottoirs.
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Objet
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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 Cierfayt

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. 2080

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 Regering. 2051

Application de 1'accord de cooperation liant Ie gouvernement federal
et Ie gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale.

* Belasting op de computers. 2051
Taxation des ordinateurs.

* Contracten gesloten met de firma Strat & Corn. 2051
Contrats conclus avec la firme Strat & Corn.

* Gesubsidieerde gemeentelijke sportinfrastructuur. 2051
Infrastructures sportives communales subsidises.

* Gesubsidieerde werken (Stadswandelingen): ingediende dossiers. 2051
Travaux subsidies (Chemins de la Ville): dossiers introduits.

* Gesubsidieerde werken (investeringen voor de veiligheid): ingediende
dossiers. 2052

Travaux subsidies (investissements pour la securite): dossiers introduits.

* Gesubsidieerde werken (gemeentewegen): ingediende dossiers. 2052
Travaux subsidies (voiries communales): dossiers introduits.

* Gesubsidieerde werken (openbare verlichting): ingediende dossiers. 2052
Travaux subsidies (eclairage public): dossiers introduits.

* Gesubsidieerde werken (verlegging van leidingen): ingediende dossiers. 2052
Travaux subsidies (deplacement de canalisations): dossiers introduits.

* Gesubsidieerde werken (aankoop van openbare groene ruimten): inge-
diende dossiers. 2052

Travaux subsidies (acquisition d'espaces verts publics): dossiers intro-
duits.

* Gesubsidieerde werken (aanleg van openbare groene ruimten): inge-
diende dossiers. 2052

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

* Gesubsidieerde werken (Stadswandelingen): bedragen. 2053
Travaux subsidies (chemins de la ville): montants

* Gesubsidieerde werken (veiligheidscontracten): bedragen. 2053
Travaux subsidies (contrats de securite): montants.

* Gesubsidieerde werken (investeringen voor de veiligheid): bedragen. 2053
Travaux subsidies (investissements pour la securite): montants.

* Gesubsidieerde werken (aanleg van openbare groene ruimten): bedra-
gen. 2053

Travaux subsidies (amenagements d'espaces verts publics): montants.
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12. 6.1996 198 Bernard Clerfayt * Gesubsidieerde werken (aankoop van openbare groene ruimten): bedra-
gen. 2053

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

24. 6,1996 207 Dominiek Lootens-Stael ** Gidsen aangaande Brussel voor bezoekers. 2087
Guides touristiques sur Bruxelles destines aux visiteurs.

24.6.1996 208 Denis Grimberghs * Toekenning van subsidies. 2053
Octroi de subventions.

2.7.1996 211 Denis Grimberghs * Overeenkomst van de elektriciteitsintercommunales met Electrabel. 2054
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. 2054

Recours introduits contre des actes du gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale.

18. 7,1996 214 Michiel Vandenbussche * Pararegionalen - Samenstelling van de bestuursorganen. 2054
Pararegionaux — Composition des organes de gestion.

5. 7.1996 220 Andre Drouart ** Subsidies aan de gemeenten. 2087
Subsides aux communes.

16. 7.1996 226 Stephane de Lobkowicz ** Ontwerpen van promotievoorwerpen met daarop de iris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. 2088

Creation d'objets promotionnels portant 1'iris de la Region de Bruxelles-
Capitale.

23, 7.1996 233 Stephane de Lobkowicz * Aanwerving van politiemannen. 2054
Recrutement de policiers.

31. 7.1996 239 Dominiek Lootens-Stael * Tweede, derde en vierde driemaandelijkse taalrapporten. 2054
Deuxieme, troisieme et quatrieme rapports linguistiques trimestriels.

3. 9.1996 246 Jean-Pierre Cornelissen 0 Verplichting voor de Brusselse gemeenten om de taalrol van hun inwo-
ners mee te delen. 2080

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. 2054

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. 2055
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Flandre.

30. 8.1996 251 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-WaaIs Gewest. 2055
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Region wallonne.

30. 8.1996 252 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Franse Gemeenschap. 2055
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Communaute francaise.

30.8.1996 253 Roeland Van Walleghem * Samenwerkingsakkoorden. 2055
Accords de cooperation.
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* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
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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.

18.10.1996 289 Denis Grimberghs

4.11.1996 293 AndreDrouart

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

21.11.1996 313 Brigitte Grouwels

21.11.1996 314 Brigitte Grouwels

13.12.1996 315 Brigitte Grouwels

26.11.1996 316 Walter Vandenbossche

* Toepassing van de omzendbrief van 30 September 1988 betreffende de
toelagen voor de aanleg van wegen voor voetgangersverkeer.

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.

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

* Basisallocatie 14.11.12.01 (Lokale besturen).
Allocation de base 14.11.12.01 (Pouvoirs locaux).

* 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).

* Politieke propaganda in het Belgisch Centrum voor het Stripverhaal.
Propagande politique au Centre beige de la bande dessinee.

** Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15).
Odonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15).

0 Opdrachten van lokaal belang.
Missions d'interet local.

* Toepassing van de samenwerkingsakkoorden tussen de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering en de federale regering.

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.

Mise en oeuvre 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.

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

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9).
Odonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).
Odonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

0 Gemeentelijke v.z.w.'s.
A.s.b.l. communales.

0 Toezicht van de voogdij-overheid — RWD Molenbeek.
Controle de 1'autorite de tutelle - RWD Molenbeek.
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26.11.1996 318 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 7). 2057
Odonnance relative a la publicite de 1'administration (article 7).

4.12.1996 320 Dominiek Lootens-Stael ** Advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aangaande de prak-
tische Gids van Sint-Pieters-Woluwe. 2090

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

5.12.1996 323 Francois Roelants * Elkaar overiappende belastingen. 2057
du Vivier Taxes concurrentes.

5.12.1996 324 Andre Drouart ° Intercommunales - aantal tewerkgestelde personen. 2081
Intercommunales — emplois.

13.12.1996 326 Dominiek Lootens-Stael ** Advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. 2091
Avis de la Commission permanente de controle linguistique.

21. 1.1997 333 Stephane de Lobkowicz ** Sociaal handvest - gegradueerde opstellers. 2091
Charte sociale - Redacteurs gradues.

21. 1.1997 335 Dominiek Lootens-Stael ** Mogelijk onevenwicht in de verdeling van gesco-banen over beide
taalgroepen. 2092

Desequilibre eventuel dans la repartition des emplois d'ACS entre les
deux groupes linguistiques.

21. 1.1997 336 Brigitte Grouwels ** Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de kabinetten. 2092
Representation des hommes et des femmes dans les cabinets ministeriels.

21. 1.1997 337 Stephane de Lobkowicz ** Lijst van de publicaties van het kabinet. 2094
Inventaire des publications du cabinet.

20. 1.1997 339 Guy Vanhengel ** Klassering van de hoofdtribune van het stadium van Crossing Schaar-
beek in het Josaphatpark. 2096

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. 2081
Reglements provinciaux encore en vigueur.

28. 1.1997 341 Marc Cools ** Burgemeesters met verlof. 2097
Bourgmestres en conge.

7. 2.1997 343 Walter Vandenbossche * Toezicht van de voogdij-overheid - SC Anderlecht. 2057
Controle du pouvoir de tutelle - SC Anderlecht.

7.2.1997 344 Walter Vandenbossche * Toezicht van de voogdij-overheid -Union St. Gilles. 2058
Controle du pouvoir de tutelle — Union St. Gilloise.

7.2.1997 345 Stephane de Lobkowicz * Afschaffing van de door het Gewestaari het "Ghandicentrum" toegewezen
DAC'ers. 2058

Suppression des TCT accordes par la Region au "Centre Gandhi".

12. 2.1997 346 Dominiek Lootens-Stael ** Toekenning van taalpremies aan de werknemers van het ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2098

Octroi de primes linguistiques aux agents du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.

17.2.1997 349 Dominiek Lootens-Stael * Advertenties van overheidsinstellingen en pararegionale instellingen in
partijpolitieke bladen. 2059

Publicites d'organismes publics dans des revues de partis politiques.
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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 ° Wereldtentoonstelling in Sevilla — Vervoeren en opslaan van de docu-
mentatie.

Exposition universelle de Seville — Transport et entreposage de docu-
mentation pour 1'exposition.

30. 8.1996 87 Roeland Van Walleghem * Samenwerkingsakkoorden.
Accords de cooperation.

30. 8.1996 90 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Vlaanderen.
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Flandre.

30. 8.1996 91 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Waals Gewest.
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Region wallonne.

30. 8.1996 92 Michiel Vandenbussche * Samenwerkingsakkoorden Brussel-Franse Gemeenschap.
Accords de cooperation entre Bruxelles et la Communaute francaise.

4.11.1996 110 Denis Grimberghs

8.11.1996 111 Brigitte Grouwels

13.11.1996 116 Philippe Debry

14.11.1996 117 Brigitte Grouwels

21.11.1996 120 Brigitte Grouwels

21.11.1996 121 Brigitte Grouwels

26.11.1996 125 Leo Goovaerts

10. 1.1997 136 Serge de Patoul

28. 1.1997 142 PaulGaland

13. 2.1997 145 GuyVanhengel

13. 2.1997 146 Francois
Roelants du Vivier

* Retrocessie van de promotoren van DAC-projecten.
Retrocession des promoteurs de projets TCT.

0 Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

** De gevolgen van de eventuele verhuizing van de firma Belle-Vue/
Interbrew in Molenbeek.

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

0 Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15).

0 Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

0 Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

** De hangende rechtszaken waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betrokken is.

Affaires pendantes impliquant la Region de Bruxelles-Capitale.

** Allocatie 12.31.01 - afdeling 11.
Allocation 12.31.01 -division I I .

** Steun voor de hotels Metropole en Palace.
Aide accordee aux hotels Metropole et Palace.

* Door de GOMB gedetacheerde ofter beschikking gestelde ambtenaren.
Agents de la SDRB detaches dans un cabinet ministeriel ou agents mis

a la disposition d'un cabinet ministeriel.

** Het loket ondememing-leefmilieu van de GOMB.
Guichet entreprises-environnement de la SDRB.
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17. 2.1997 147 Dominiek Lootens-Stael * Advertenties van overheidsinstellingen en pararegionale instellingen in
partijpolitieke bladen. 2060

Publicites d'organismes publics dans des revues de partis politiques.

24.2.1997 148 Francois ** Statuut van de v.z.w. Brussel-Technopool. 2106
Roelants du Vivier Statut de 1'a.s.b.l. "Bruxelles-Technopole".

Minister belast met Riiimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer
Ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport

29.7.1996 142 Dominiek Lootens-Stael ° Belangen van het gewest in een gerechtszaak tegen enkele kabinets-
medewerkers van een voormalig minister van Openbare Werken. 2083

Interets de la Region dans un proces centre plusieurs collaborateurs de
cabinet d'un ancien ministre des Travaux publics.

12.9.1996 151 Dominiek Lootens-Stael * Advies van de Vaste commissie voor taaltoezicht aangaande de MTB-
kaarten. 2061

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

19.9.1996 155 Francois * Preventie van vandalisme in de trams en autobussen. 2061
Roelants du Vivier Prevention du vandalisme dans les trams et autobus.

23.10.1996 174 Evelyne Huytebroeck * Het vervangen van de deuren aan de metro-ingangen. 2061
Remplacement des panneaux aux bouches de metro.

30.10.1996 188 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4). 2061
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 4).

4.11.1996 191 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 2061
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

8.11.1996 194 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 2061
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

14.11.1996 195 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15). 2062
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15).

21.11.1996 202 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 2062
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

21.11.1996 203 Brigitte Grouwels * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6). 2062
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

21.11.1996 204 Francois Roelants * Tram 2000 - meer zitplaatsen. 2062
du Vivier Tram 2000 - extension du nombre de places assises.

26.11.1996 214 Jean-Pierre Comelissen * Vervanging van de deuren van de in-en uitgangen van sommige metro-
stations. 2062

Remplacement de panneaux aux sorties et entrees de certaines stations
de metro.

21. 1.1997 227 Stephane de Lobkowicz ** Gebruik van en veiligheid op de overstapparkeerterreinen. 2106
Frequentation et securite des parkings de dissuasion.
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21. 1.1997 228 Dominiek Lootens-Stael ** Beboeting van het zwartrijden. 2108

Amendes infligees aux fraudeurs dans les transports publics.

21. 1.1997 230 Stephane de Lobkowicz * Lijst van de publicaties van het kabinet. 2062
Inventaire des publications du cabinet.

20. 1.1997 231 GuyVanhengel ** Eten en/of drinken op tram, bus en metro en de proton-kaart als mogelijk
betaalmiddel op het openbaar vervoemet. 2109

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.

28. 1.1997 232 Dominiek Lootens-Stael ** De verplaatsing van criminaliteit in de metro.
Deplacements de la criminalite.

28. 1.1997 233 Francoise Carton de Wiart * De extradiensten van het openbaar vervoer.
Services de renfbrcement des transports publics.

7. 2.1997 234 Brigitte Grouwels ** Plaatsgebrek voor parkeren.
Manque de places de parking.

7.2.1997 235 SvenGatz ** Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest i.v.m. het geregeld vervoer
van en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Accord de cooperation entre la Region flamande, la Region wallonne et
la Region de Bruxelles-Capitale concemant Ie transport regulier, de
et vers la Region de Bruxelles-Capitale.

7.2.1977 236 Stephane de Lobkowicz * Het percentage vrouwen bij de MIVB en de evolutie ervan.
Pourcentage et evolution du pourcentage de femmes employees a la STIB.

12. 2.1997 237 Dominiek Lootens-Stael * De uitgave van "L'Annuaire fiscal".
Publication de "L'Annuaire fiscal".

17. 2.1997 238 Dominiek Lootens-Stael * Advertenties van overheidsinstellingen en pararegionale instellingen in
partijpolitieke bladen.

Publicites d'organismes publics dans des revues de partis politiques.

24. 2.1997 240 MarieNagy ** De brochure van de minister van ruimtelijke ordening en verkeer.
Brochure de presentation du ministre de 1'Amenagement du Territoire et

des Communications.

25.2.1997 242 Evelyne Huytebroeck ** Verlenging van de lijn 90.
Prolongement de la ligne 90.

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 deRegering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Recours introduits contre des actes du gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale.
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10.9.1996 81 Alain Adriaens ** De door de werkgevers op te stellen inventaris van het asbest. 2116
Inventaire d'amiante exige des employeurs.

21.11.1996 91 Brigitte Grouwels 0 Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 2083
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

31. 1.1997 98 GuyVanhengel ** Valsheid in geschrifte en het gebruik ervan. 2117
Suspicion pour faux et usage de faux.

28. 1.1997 101 GuyVanhengel ** Bij brand de Beenhouwersstraat te kunnen bereiken. 2117
Incendie a la rue des Bouchers.

28. 1.1997 104 Marc Cools * Inachtneming van de wetgeving inzake politiek verlof. 2064
Respect de la legislation sur Ie conge politique.

12.2.1997 107 Dominiek Lootens-Stael ** Toekenning van taalpremies aan de werknemers van het mimsterie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2118

Octroi de primes linguistiques aux agents du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.

12.2.1997 108 Dominiek Lootens-Stael ° Toekenning van taalpremies aan de werknemers van het ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2083

Octroi de primes linguistiques aux agents du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.

17. 2.1997 110 Dominiek Lootens-Stael ** Advertenties van overheidsinstellingen en pararegionale instellingen in
partijpolitieke bladen. 2119

Publicites d'organismes publics dans des revues de partis politiques.

25.2.1997 111 Benoit Veldekens ** Indienstneming van exteme consultants voor de reorganisatie van de
gewestelijke administratie. 2120

Recrutement de consultants extemes pour la reorganisation de ['admi-
nistration regionale.

28. 2.1997 113 Brigitte Grouwels ** Nieuw type bluspistool. 2122
Nouveau type d'extincteur.

17. 3.1997 116 Dominiek Lootens-Stael ** Advertering in universitaire tijdschriften. 2123
Publicites dans des revues universitaires.

Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud 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 voor de aankoop van geschenken. 2065
Enveloppe consacree en 1995 a 1'achat de cadeaux.

14. 6.1996 132 Jean-Pierre Comelissen ** Eigendommen van het Gewest: Elizabethpark. 2123
Proprietes regionales: Pare Elisabeth.

26. 6.1996 137 Evelyne Huytebroeck * De analyses van het Carcoketerrein. 2065
Analyses du site de Carcoke.
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18. 7.1996 150 LeoGoovaerts * Bewustmakings-en voorlichtingscampagnes gevoerd door leden van
de Regering. 2065

Campagnes de sensibilisation et d'infonnation menees par des membres
du gouvemement.

23. 7.1996 156 Stephane de Lobkowicz * Evolutie van de grondwaterlagen. 2065
Evolution de la nappe phreatique.

12. 9.1996 166 Alain Adriaens ** Sluikstortingen en stortplaatsen in het zuiden van Brussel. 2124
Depots de dechets clandestins et dechetterie au sud de Bruxelles.

30.9.1996 172 Stephane de Lobkowicz * Belastingophetafvalwater-Beroepenbetwisting. 2065
Taxe sur 1'epuration des eaux - Recours et contestation.

10.10.1996 177 Roeland Van Walleghem * Advertentie van Net Brussel. 2065
Annonce de Bruxelles-Proprete.

21.11.1996 193 Brigitte Grouwels ** Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 2125
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

26.11.1996 198 Jean-Pierre Comelissen * Uitbreiding van de selectieve ophalingen. 2066
Extension des collectes selectives.

5.12.1996 202 GuyVanhengel * Dynamiek nummer 10. 2066
Entreprendre numero 10.

10. 1.1997 204 Caroline Persoons * Brussels Agentschap voor Netheid - dagen van de ophalingen. 2066
Bruxelles-Proprete—jours de ramassage.

10. 1.1997 206 GuyVanhengel ** Het beleid inzake eco-consumptie. 2127
Politique en matiere d'ecoconsommation.

21. 1.1997 208 Bernard Clerfayt ** Het rendement van de ophalingen van de vaste en mobiele containers. 2129
Rendement des collectes des coins verts fixes et mobiles.

20. 1.1997 209 Alain Adriaens ** Gedeeltelijke overdracht van de verbrandingsoven aan de prive-sector. 2130
Operation de cession partielle de 1'incinerateur au prive.

20. 1.1997 210 AlainAdriaens ** Het meten van de verontreiniging in de wegtunnels. 2133
Mesure de la pollution dans les tunnels routiers.

21. 1.1997 212 Stephane de Lobkowicz * Lijst van de publicaties van het kabinet. 2066
Inventaire des publications du cabinet.

28. 1.1997 213 Francois * Installaties die PCB en PCT bevatten - inventaris en overzending van de
Roelants du Vivier registers aan het BIM. 2066

Installations contenant du PCB et du PCT - Inventaire et transmission
des registres a 1'IBGE.

28. 1.1997 214 Francois ** KIBT-bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2135
Roelants du Vivier IRGT — contribution de la Region de Bruxelles.

28. 1.1997 215 Francois * De verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek - wassen van de rook-
Roeiants du Vivier gassen - naleving van de Europese richtlijn 94/67. 2067

Incinerateur de Neder-over-Heembeek - lavage des fumees - conformite
au present de la directive europeenne 94/67.
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31. 1.1997 216 Paul Galand * Deinformatievoorhetpubliekendesamenwerkingvandepolitiediensten
van de gemeenten in het kader van de toepassing van de ordonnantie
betreffende het verkeer in de bossen en wouden. 2067

Information au public et collaboration des polices communales dans
1'application de 1'ordonnance relative a la circulation dans les bois et
forets.

31. 1.1997 217 Brigitte Grouwels ** Vuilnisophalingsdiensten. 2135
Ramassage des ordures.

7. 2.1997 219 SvenGatz * Watervervuiling en geurhinder van de Zenne. 2068
Pollution des eaux - Odeur incommodante de la Senne.

7. 2.1997 220 Walter Vandenbossche ** Bacteriologische toestand van de gemeentelijke vijvers te Anderlecht. 2036
Etat bacteriologique des etangs communaux d'Anderlecht.

7. 2.1997 221 Alain Adriaens * De verwerking van het ziekenhuisafval. 2068
Traitement des dechets hospitallers.

12. 2.1997 222 Stephane de Lobkowicz * Hetaantalbestaansminimumtrekkersdieeenvrijstellinghebbengevraagd
van de heffing van 14 frank/m3 op het water. 2069

Nombre de minimexes ayant demande 1'exemption de la taxe de 14 Frs/
m3 sur 1'eau.

12.2.1997 223 Walter Vandenbossche ** Toelage aan de Kinderboerderij van Jette en toelage aan de Kinder-
boerderij van Ukkel. 2137

Subvention a la Ferme des enfants de Jette et a la Ferme des enfants
d'Uccle.

12.2.1997 224 Dominiek Lootens-Stael * Toekenning van taalpremies aan de werknemers van het ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2069

Octroi de primes linguistiques aux agents du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.

17.2.1997 225 Dominiek Lootens-Stael ** Advertenties van overheidsinstellingen en pararegionale instellingen in
partijpolitieke bladen. 2138

Publicites d'organismes puiblics dans des revues de partis politiques.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister bclast met Ruimtelijke Ordcning,
Openbare Werken en Vervoer

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre de I'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

19. 2.1996 46 Stephane de Lobkowicz * Onbetaalde openbare werken.
Travaux publics impayes.

20. 3.1996 57 Denis Grimberghs * Werken in de Keizer Karellaan.
Travaux avenue Charles-Quint.

23. 5.1996 63 Denis Grimberghs * De Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale.

2070

2070

2070
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6. 6.1996 65 Denis Grimberghs * Werken in de Troonstraat. 2071

Travaux rue du Trone.

13. 6.1996 66 Andre Drouart ** Inrichting van een gewestelijke weg Maria Groeninckx-De Maylaan. 2138
Amenagement d'une voirie regionale boulevard Maria Groeninckx-De

May.

14. 6.1996 67 Jean-Pierre Comelissen * Erbarmelijke staat van het wegdek in de Luxemburgstraat. 2071
Etat lamentable de la voirie rue du Luxembourg.

14. 6.1996 68 Jean-Pierre Comelissen ** Eigendommen van het Gewest: Elizabethpark. 2139
Proprietes regionales: Pare Elisabeth.

26. 6.1996 70 Evelyne Huytebroeck * Staat van het terrein aan de Biestebroekkaai. 2071
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. 2071

Recours introduits contre des actes du gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale.

8. 7.1996 76 Stephane de Lobkowicz * Borden ter verwelkoming in het Gewest. 2071
Panneaux routiers de bienvenue dans la Region.

18. 7.1996 78 Denis Grimberghs * Heraanleg van het Stefanieplein. 2071
Reamenagement de la place Stephanie.

23. 7.1996 79 Bernard Clerfayt * Onderhoud van het Vergoteplein. 2072
Entretien du square Vergote.

29. 7.1996 81 Alain Adriaens ** Resultaten van het fietsbeleid van de regering. 2140
Realisation du gouvernement dans Ie domaine de la politique cycliste.

10. 9.1996 84 Alain Adriaens ** De door de werkgever op te stellen inventaris van het asbest. 2143
Inventaire d'amiante exige des employeurs.

24. 9.1996 85 Andre Drouart ** Anderlechtse Poort. 2144
Porte d'Anderlecht.

10.10.1996 86 Walter Vandenbossche * Verkeerslichten St. Niklaasinstituut Anderiecht. 2072
Feux de signalisation a hauteur du Sint-Niklaasinstituut a Anderiecht.

10.10.1996 87 Roeland Van Walleghem * Organisatie van een gala-avond. 2072
Organisation d'une soiree de gala.

10.10.1996 88 Denis Grimberghs * Reclameborden op de balustrades van de tunnels. 2072
Placement de panneaux sur les balustrades des tunnels.

10.10.1996 89 Denis Grimberghs * Gebruik van de paardenrenbaan van Bosvoorde. 2072
Utilisation du site de 1'hippodrome de Boitsfort.

10.10.1996 90 Denis Grimberghs ** Parkeerplaats onder het Poelaertplein. 2145
Realisation du parking place Poelaert.

10.10.1996 91 Alain Adriaens * Wegmarkeringen ten behoeve van de fietsers op de Rooseveltlaan. 2072
Acces cyclable aux gares de Bruxelles.
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18.10.1996 93 Denis Grimberghs

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 *

8.11.1996 99 Roeland Van Walleghem *

14.11.1996 100 Brigitte Grouwels *

4.12.1996 101 Denis Grimberghs *

21.11.1996 102 Brigitte Grouwels *

21.11.1996 103 Brigitte Grouwels *

21.11.1996 104 GuyVanhengel

5.12.1996 105 GuyVanhengel

10. 1.1997 106 Evelyne Huytebroeck *

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

Overname van de verplichtingen die voortvloeien uit de door de provin-
cieraad aangenomen verordeningen die betrekking hebben op aan-
gelegenheden die nu tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest behoren. 2073

Reprise des obligations decoulant des reglements adoptes par Ie conseil
provincial qui ont fait 1'objet d'un transfert de competences a la Region
Bruxelloise.

Aanleg van nieuwe rotondes in de De Broquevillelaan, op de Josephine-
Charlottesquare en op het kruispunt Gibraumontlaan/Ridder Koning-
laan (Sint-Lambrechts-Woluwe). 2073

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). 2073
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 4).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 2073
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 2073
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

Werken aan de De Troozsquare. 2073
Travaux au square De Trooz.

Afsluiting van de Georges Lombaertsstraat. 2074
Fermeture de la rue Georges Lombaert.

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15). 2074
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 federale regering. 2074

Application de 1'accord de cooperation du 9 mars 1990 signe entre Ie
gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale et Ie gouvemement
federal.

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 2074
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6). 2074
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

Perspectieven van de Brusselse Regering in verband met het zogenaamde
«Marconigebouw». 2074

Perspectives du gouvemement bruxellois pour Ie batiment de la rue
Marconi.

Dynamiek nummer 10. 2075
Entreprendre numero 10.

De aanleg van de Troonstraat. 2075
Amenagement de la rue du Trone.
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20. 1.1997 107 Jacques Pivin

20. 1.1997 108 Evelyne Huytebroeck

21. 1.1997 109 Brigitte Grouwels

21. 1.1997 110 Stephane de Lobkowicz

28. 1.1997 111 Francois
Roelants du Vivier

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* De voorwaarschuwingstekens in de tunnels van de kleine ring. 2075
Prcsignalisation dans les tunnels de la petite ceinture.

* Het Marconigebouw in Vorst. 2075
Immeuble Marconi a Forest.

* De vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in hun kabinetten. 2075
Representation des hommes et des femmes dans les cabinets ministeriels.

* Lijst van de publicaties van het kabinet. 2076
Inventaire des publications du cabinet.

* Verdrag inzake de verwijdering van afval in de binnenscheepvaart en de
Rijnvaart. 2076

Convention concemant 1'elimination des dechets survenant en navigation
interieure et rhenane.

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 I'Economie, des Finances, du Budget, de I'Energie et

des Relations exterieures et au Ministre de la Fonction publique, du Commerce exterieur,
de la Recherche scientifique, de la Lutte contre 1'Incendie et de 1'Aide medicate urgente

16. 4.1996 26 Dominiek Lootens-Stael * Uitgave van boeken en brochures.
Edition de livres et de brochures.

25. 4.1996

30.10.1996

4.11.1996

8.11.1996

14.11.1996

21.11.1996

21.11.1996

7. 2.1997

28

45

46

47

48

49

50

54

Serge de Patoul

Brigitte Grouwels

Brigitte Grouwels

Brigitte Grouwels

Brigitte Grouwels

Brigitte Grouwels

Brigitte Grouwels

Francois
Roelants du Vivier

* 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 ['administration (article 9).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

** Het energie-agentschap en het BIM.
Agence de 1'energie et IBGL.
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5. 3,1997 55 MarieNagy

0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

** Openbare en bijkomende mandaten van de ambtenaren van de
Brusselse openbare instellingen. 2146

Mandats publics et complementaires des fonctionnaires des orga-
nismes publics bruxellois.

21. 1.1997 100 Stephane de Lobkowicz ** Lijst van de publicaties van het Kabinet (Erratum). 2147
Inventaire des publications du cabinet (Erratum).

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. 2084
Logements sociaux dans la Region de Bruxelles-Capitale.

24.9.1996 96 Denis Grimberghs * Reglement betreffende de toekenning van bijkomende leningen. 2079
Reglement du Conseil provincial relatifa 1'octroi de prets complemen-

taires.

9.10.1996 98 Philippe Debry ** De kostprijs van de sociale woningen die de Molenbeekse Woning-
maatschappij van zins is te kopen. 2147

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. 2148
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). 2084
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 4).

4.11.1996 104 Brigitte Grouwels ° Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 2084
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

4.11.1996 105 Dominiek Lootens-Stael * Wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 2079
Listes d'attente dans les societes de logement social.

8.11.1996 106 Brigitte Grouwels 0 Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 2084
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

14.11.1996 109 Brigitte Grouwels ° Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15). 2085
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15).

21.11.1996 110 Brigitte Grouwels ° Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 2085
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

21.11.1996 111 Brigitte Grouwels ° Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6). 2085
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. 2149

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. 2079

Infractions, par les societes immobilieres de service public, au reglement
en matiere de logement social.
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26.11.1996 115 Dominiek Lootens-Stael ** Inventaris van de sociale woningen. 2150

Inventaire des logements sociaux.

28.11.1996 116 Dominiek Lootens-Stael ** Talrijke onregelmatigheden in het gebouwencomplex van Sorelo gelegen
in de Sint-Jozefstraat te Evere. 2151

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

20. 1.1997 117 Marc Cools ** Het stopzetten van de subsidiering van de seniorentaxi's door het Gewest. 2152
Arret de la subsidiation par la Region des Taxis Seniors.

21. 1.1997 120 Stephane de Lobkowicz ** Lijst van de publicaties van het kabinet. 2153
Inventaire des publications du cabinet.

21. 1.1997 121 Dominiek Lootens-Stael ** De infonnaticagegevens die door de huisvestingsmaatschappijen worden
opgeslagen over hun huurders. 2153

Donnees informatiques dont disposent les societes de logement sur leurs
locataires.

31. 1.1997 122 Philippe Debry ** De verhoging van de premie voor het verwerven van een woning in de
geografische gebieden waarvoor een wijkcontract gesloten is. 2154

Majoration de la prime a 1'acquisition dans les aires geographiques
couvertes par un contrat de quartier.

12.2.1997 125 Dominiek Lootens-Stael ** Toekenning van taalpremies aan de werknemers van het ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2155

Octroi de primes linguistiques aux agents du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.
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