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binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 97 van het reglement van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
(Fr.): Question posee en firancais - (N.): Question posee en neerlandais
(Fr.): Vraag gesteld in het Frans — (N.); Vraag gesteld in het Nederlands

Ministre-President du Gouvernement
de la Region de Bruxelles-Capitale,
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du Logement et des Monuments et Sites

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

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

Missions d'etudes.

Onderzoeksopdrachten.

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

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

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

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

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

Organogram van de a/deling informatica in de verschillende
gemeenten.

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

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

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

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

Demandes des communes aupres du comite d'acquisition.

Aanvragen van gemeenten bij het comite van aankoop.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 2, biz. 73.
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Vraag nr. 24 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 5 oktober
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Evolution des transferts par rapport aux recettes totales dans
les 19 communes.

Evolutie van de overboekingen ten aanzien van de totale ontvangsten in de 19 gemeenten.

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

Question n° 79 de M. Walter Vandenbossche du 29 decembre
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De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 3, biz. 133.
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Question n° 88 de M. Stephane de Lobkowicz du 12 janvier
1996 (Fr.):

Vraag nr. 88 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 12 januari
1996 (Fr.);

Accords de cooperation cone/us par la Region de BruxellesCapitale.
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La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 6, p. 408.
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Subsides pour les trottoirs.

Subsidies voor de trottoirs.
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Vraag nr. 178 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 20 mei
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Controls conclus avec laflrme Strat & Corn.

Contracten af gesloten met defirma Strat & Corn.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 972.
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Vraag nr. 208 van de heer Denis Grimberghs d.d. 24 juni 1996
(Fr.):

Octroi de subventions.

Toekenning van subsidies.
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Question n° 233 de M. Stephane de Lobkowicz du 23 juillet
1996 (Fr.):
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les subsides pour I'ainenagement des voles de circulation pietonne.

Toepassing van de omzendbriefvan 30 September 1988 betreffende de toelagen voor de aanleg van wegen voor voetgangersverkeer.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1496.
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Question n° 384 de M. Bernard Clerfayt du 5 mai 1997 (Fr.):
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(Fr.):

Absence {{'engagements budgetaires en application de promesses fermes de subsides en matiere de travaux subsidies.

Het outbroken van begrotingsvastleggingen voor de nakoining
van de definitieve subsidietoewggingen inwl<e gesubsidieerde
werken.
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Quotas depersonnes handicapees engageespar les communes.

Het aantal gehandicapte personen dat door de gemeenten
wordt tewerkgesteld.
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Strip uitgegeven door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Question n° 459 de M. Doinlniek Lootens-Stael du 21 octobre
1997 (N.):

Vraag nr. 459 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21
oktober 1997 (N.):

Publication de «L'annuaire fiscal regional et communal»,
edition 1997-1998.

1997-1998.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3099.
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Uitgavevan "L'annuaire fiscal regional et communal", uitgave
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Soumission a I'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et d'arretes,

Voorlegging om advies bij de Raad van State van de ontwerpen
van ordonnantie en van besluit.
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De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3100.
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Question n° 485 de M. Stephane de Lobkowicz du 27 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 485 van de heer Stephane de Lobkowicz 27 november
1997 (Fr.):

Releve et composition des conseils ou commissions consultatlfs
constitues en marge de I'administration.

Overychten samenstelling van de adviesraden en -commissies
waarop de administratie een beroep doet.

L'honorable ministre pourrait-il me communiquer la liste du
releve et composition des conseils ou commissions consultatifs
constitues en marge de son departement.

Kan de minister mij de lijst meedelen van de adviesraden en de
-commissies waarop zijn departement een beroep doet?

Quelle est la composition actuelle de ces conseils ou commissions?

Hoe zijn deze raden en commissies op dit ogenblik samengesteld?
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Quelle est la date d'expiration des mandats des differents membres?

Wanneer loopt het mandaat van de verschillende leden af?

Question n° 491 de Mme Marie Nagy du 9 decembre 1997 (Fr.):

Vraag nr. 491 van mevr. Marie Nagy, d.d. 9 december 1997 (Fr.):

Vigiles du patrimoine.

Monumentenwachters.

Dans un article de LaLibre Belgique du 30 janvier 1996, votre
cabinet annoncait pour 1'annee a venir, la mise en place de "vigiles
du patrimoine". On pouvait lire dans cet article intitule "Ie petit
patrimoine en valeur" que "pendant longtemps, on s'etait tres peu
soucie des multiples details qui embellissent la cite" et que les vigiles
auraient pour "mission de pointer les batiments qui se degradent
mais aussi les elements decoratifs que 1'on enleve indument".

In een artikel in La Libre Belgique van 30 januari 1996, kondigde
uw kabinet aan dat er in 1997 monumentenwachters zouden worden
aangewezen. Men kon in dat artikel lezen dat men zich lange tijd
weinig had aangetrokken van de vele kleine dingen die de stad
verfraaien en dat de wachters tot taak zouden hebben verioederde
gebouwen op te sporen en te wijzen op decoratieve elementen die
men onterecht wegneemt.

Cette disposition devait "completer la panoplie des mesures
destinees a preserver 1'ame de la ville".

Deze maatregel moest een aanvulling zijn van de vele maatregelen om de ziel van de stad te behouden.

L'honorable ministre peut-il me dire:

Kan de geachte minister me meedelen

— si ces "vigiles du patrimoine" ont ete mis en place?

— ofdeze monumentenwachters al zijn aangewezen?

— dans la negative, peut-il m'en donner les raisons?

— zo neen, waarom niet?

— dans 1'affinnative, peut-il me dire depuis quand sont-ils en
fonction, combien sont-ils et quelles furent les missions remplies
jusqu'acejour?

— zo ja, wanneer dit is geschied, hoeveel er zijn aangewezen en
weike opdrachten ze tot op heden hebben vervuld?

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

Minister belast met Economie,
Financien, Begroting, Energie en
Externe Betrekkingen

Question n° 192 de M. Sven Gate du 10 octobre 1997 (N.):

Vraag nr. 192 van de heer Sven Gate d.d. 10 oktober 1997 (N.):

Declaration du president de la SRIB.

Verklaring van de voorvtter van de GIMB.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2989.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2989.

Question n° 205 de M. Robert Garcia du 24 novembre 1997
(N.):
Accompagnement des independants tors de la cessation de

Vraag nr. 205 van de heer Robert Garcia d.d. 24 november 1997
(N.):
Begeleiding van zeifstandigen bij het stopzetten van hun

lews actlvites professionnelles.

beroepsactiviteiten.

Le gouvemement bruxellois a pris differentes initiatives en vue
de promouvoir le demarrage et le developpement d'une activite
independante.

De Brusselse regering heeft verschillende initiatieven genomen
teneinde het opstarten en het ontwikkelen van een eigen activiteit
te bevorderen.

Mais cet accompagnement ne doit pas se limiter a la «naissance»
et a la «duree de vie» de 1'activite independante.

Maar deze begeleiding mag niet beperkt blijven tot de "geboorte"
en het "leven" van de zeifstandige activiteit.
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Les personnes qui cessent leurs activites (de leurplein gre, pour
des raisons de sante ou de difficultes economiques et financieres)
doivent elles aussi en beneficier.

Ook diegenen die ermee ophouden (uit vrije keuze, om gezondheidsredenen ofomwille van economische en financiele moeilijkheden) moeten begeleiding krijgen.

Si mes informations sont exactes, les independents qui veulent
ou qui doivent cesser leur activite n'ont aucune obligation au niveau
regional. Us ne doivent pas faire supprimer de numero d'enregistrement ni faire de declaration aupres d'une quelconque administration bruxelloise.

Naar mijn weten hebben de zeifstandigen die met hun activiteit
willen of moeten stoppen, geen verplichtingen op gewestelijk vlak.
Ze moeten geen registratienummer laten schrappen of geen aangifte
doen bij een ofandere Brusselse administratie.

Monsieur Ie ministre, je souhaiterais quo vous repondiez a la
question suivante:

Meneer de minister, graag had ik van u meer uitleg daaromtrent
en een antwoord op de volgende vraag:

Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour mieux accompagner socialement les independants qui veulent ou doivent cesser
leur activite? Allez-vous mettre a leur disposition une brochure
redigee par 1'administration de 1'Economie et de 1'Emploi, 1'Orbem,
Ie guichet-entreprises ou une autre administration (para)regionale?

Weike maatregelen overweegt u om zeifstandigen die met hun
activiteit willen of moeten stoppen, sociaal beter te begeleiden?
Gaat u ze een brochure ter beschikking stellen, opgesteld door het
Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie, de BGDA,
het bedrijvenloket ofandere (para-)gewestelijke administratie?

Question n° 206 de M. Dominiek Lootens-Stael du 24 novembre
1997 (N.):

Vraag nr. 206 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 24
november 1997 (N.):

Taxe regionale en application de 1'ordonnance du 23 juillet
1992.

Gewestelijke belasting met toepassing van de ordonnantie van
23juli 1992.

L'ordonnance du 23 juillet 1992 prevoit une taxe regionale servant a financer, notamment, les pompiers, 1'aide medicale urgente,
la proprete publique et la collecte et Ie traitement des dechets menagers.

De ordonnantie van 23 juli 1992 voorziet in een gewestelijke
belasting ter'financiering van onder meer de brandweer, de dringende medische hulp, de stadsreiniging en de ophaling en verwerking van huisvuil.

L'avertissement-extrait de role 1996 de cette taxe mentionnait
clairement a quoi celle-ci devait servir; 1'avertissement-extrait de
role 1997 par contre se borne a mentionner 1'ordonnance du
23 juillet 1992. Le profane fink par ne plus comprendre tres bien
pour quelle raison il doit, une nouvelle fois, payer la taxe.

Het aanslagbiljet van 1996 ter inning van deze belasting
vermeldde duidelijk waartoe deze belastingen dienen. Op het
aanslagbiljet van 1997 daarentegen wordt enkel melding gemaakt
van de ordonnantie van 23 juli 1997. Voor de leek is het bijgevolg
bijzonder onduidelijk waarvoor hij nu weer belastingen moet
betalen.

Le ministre peut-il me dire pourquoi on a supprime les explications qui figuraient auparavant sur 1'avertissement-extrait de role?
Le ministre n'est-il pas d'avis qu'une bonne information du citoyen
facilite les procedures? Le ministre envisage-t-il dans 1'avenir de
mentionner a nouveau, clairement, 1'objectifde cette taxe?

Kan de minister mij meedelen waarom de verduidelijking die
vroeger werd vermeld op het aanslagbiljet is weggelaten? Is de
minister niet van oordeel dat een optimale informatie van de burger
een viotte gang van zaken in de hand werkt? Overweegt de minister in de toekomst terug duidelijk te vermelden weike belastingen
hetbetreft?

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

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Question n° 243 de Mme Evelyne Huytebroeck du 25 fevrier
1997 (Fr.):

Vraag nr. 243 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 25 februari
1997(Fr.):

Trains avenue de Tervueren.

Trams in de Tervurenlaan.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 19, p. 2195.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 2195.
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Vraag nr. 291 van de heer Jean De Hertog d.d. 2 juni 1997 (N.):

Campagnes d'information meneespar les pouvoirs publics.

Informatiecampagnes door de overheden.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2990.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2990.

Question n° 293 de M. Jean De Hertog du 2 juin 1997 (N.):

Vraag nr. 293 van de heer Jean De Hertog d.d. 2 juni 1997 (N.):

Universites. — Subventions.

Universiteiten. — Subsidies.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 22, p. 2195.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, biz. 2195.

Question n° 311 de M. Guy Vanhengel du ISjuillet 1997 (N.):

Vraag nr. 311 van de heer Guy Vanhengel d.d. ISjuli 1997 (N.):

Construction d'lin immeuble a appartements dans Ie pare
Albert a Molenbeek.

Bouw van een appartementsgebouw in het Albertpark te
Molenbeek.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2703.

Question n° 326 de M. Serge de Patoul du 29 septembre 1997
(Fr.):

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2703.

Vraag nr. 326 van de heer Serge de Patoul d.d. 29 September
1997 (Fr.):

Utilisation du metropar les deux roues.

Fietsers in de metro.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2991.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2991.

Question n° 328 de M. Stephane de Lobkovvicz du 22 octobre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 328 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 22 oktober
1997 (Fr.):

Personnel remunere par la Region —Automation de cumul.

Door het Gewest bewldigd personeel — Toestemming om te
cumiileren.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3103.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3103.

Question n° 331 de M. Stephane de Lobkowicz du 3 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 331 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 3
november 1997 (Fr.):

Vente d'lmmeubles a {'initiative de la Region de BruxellesCapitale.

Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3103.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3103.
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Question n° 339 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1997 (Fr.):
Communications du ministere et du cabinet.

Vraag nr. 339 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1997 (Fr.):
Mededelingen van het minlsterie en het kabinet

Je souhaiterais avoir communication d'un releve des campagnes
d'information menees a 1'initiative de votre departement ministeriel
ou directement de votre cabinet en 1996 et 1997.

Ik zou graag een lijst bekomen van de informatiecampagnes voor
1996 en 1997 uitgaande van uw ministerieel departement of
rechtstreeks van uw kabinet.

Ce releve pourrait indiquer Ie but escompte de la campagne et Ie
resultat obtenu.

Op deze lijst zouden het verhoopte doel evenals het bekomen
resultaat kunnen worden vermeld.

II serait interessant de detailler Ie support utilise, Ie tirage, Ie
cout, Ie mode de distribution.

Het zou ook interessant zijn de gebruikte drager, de opiage, de
kosten en de wijze van distributie te kennen.

Par qui ont etc concues les differentes campagnes?

Question n° 340 de M. Denis Grimberghs du 24 novembre 1997
(Fr.):
Mise en place d'un nouveau reseau de telecommunication.

Wie heeft die verschillende campagnes bedacht?

Vraag nr. 340 van de heer Denis Grimberghs d.d. 24 november
1997 (Fr.):
Een nieuw telecommunicatienetwerk.

Si j'en crois la presse, Monsieur Ie ministre aurait a 1'occasion
d'un deplacement a 1'etranger "appele ses partenaires au Gouvemement bruxellois a decider, avant la fin de 1'annee, d'un operateur
capable de mettre en place dans la capitale un nouveau reseau de
telecommunication, a 1'image de ce que la Flandre a realise avec
Telenet Vlaanderen".

Als ik de pers mag geloven, zou de minister tijdens een buitenlandse reis zijn partners bij de Brusselse Regering aangemaand
hebben om voor het einde van het jaar te beslissen over de
aanwijzing van een bedrijf dat bekwaam is om in de hoofdstad
voor een nieuw telecommunicatienet te zorgen, vergelijkbaar met
wat Telenet Vlaanderen in Vlaanderen heeft gedaan.

Le ministre peut-il indiquer plus precisement quelles sont les
initiatives qui sont prises a ce stade par le Gouvemement de la
Region de Bruxelles-Capitale pour lui permettre d'esperer qu'un
operateur soit designe avant la fin de 1'annee?

Kan de minister meedelen weike initiatieven de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heefl genomen om dit bedrijf voor het einde
van dit jaar te kunnen aanwijzen?

En Foccurence, le ministre peut-il preciser egalement sur quel
reseau 1'operateur ainsi designe par les autorites regionales pourrait
agir pour developper un projet comparable a. "Telenet Vlaanderen".

Kan de minister ook meedelen welk net dit door de gewestelijke
overheden aangeduide bedrijf mag gebruiken om een project vergelijkbaar met "Telenet Vlaanderen" te verwezenlijken?

Question n° 343 de M. Denis Grimberghs du 24 novembre 1997
(Fr.):

Vraag nr. 343 van de heer Denis Grimberghs d.d. 24 november
1997 (Fr.):

Reurbanisation de la caserne Albeit.

Herinrichting van de Albertkazerne.

On a appris que la Ville de Bruxelles avait pris des mesures
conservatoires visant a poser des scelles sur 3 commerces situes
rue de Namur et qui avaient ete affectes en contravention avec les
dispositions du permis de batir a des fins administratives.

We hebben vemomen dat de stad Brussel drie handelszaken in
de Naamsestraat heeft laten verzegelen. Ze waren bestemd voor
administratieve doeleinden, waardoor de bepaling van de bouwvergunning met voeten werden getreden.

Ce permis de batir delivre a la Regie des Batiments dans le cadre
de la reurbaaisation de la caserne Albert serait consecutifa un accord passe entre 1'Etat Federal et la Region de Bruxelles-Capitale
pour la reconstruction des bureaux du Ministere des Relations
exterieures.

Deze bouwvergunning die aan de Regie voor Gebouwen was
afgegeven in het kader van de herinrichting van de Albertkazeme
zou voortvloeien uit een overeenkomst tussen de federale Staat en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de bouw van de kantoren
van het ministerie voor exteme betrekkingen.

Le ministre peut-il rappeler les termes de cette convention et
indiquer si toutes les dispositions de ladite convention ont ete a ce
jour executees?

Kan de minister de bepalingen van deze overeenkomst in
herinnering brengen en zeggen of alle bepalingen van genoemde
overeenkomst tot op heden zijn nageleefd?
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Le ministre peut-il indiquer quelles sont les mesures de surveillance de cet accord qu'il a mis en ceuvre depuis son arrivee au sein
du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale?

Kan de minister meedelen weike maatregelen hij heeft getroffen
om na te gaan ofdeze overeenkomst correct wordt uitgevoerd?

Question n° 345 de M. DominiekLootens-Stael du 28 novembre
1997 (N.):

Vraag nr. 345 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 28
november 1997 (N.):

Discrimination lors de la publication d'avis d'enquetes publiques dans le Vlan.

Discriminatie by het publiceren van openbare onderweken
in Vlan.

En fevrier 1996, le ministre a ete interpelle a plusieurs reprises
sur son intention de publier les avis d'enquetes publiques dans le
seui hebdomadaire francophone Vlan et — discrimination supplementaire a 1'egard des Flamands - son intention de publier un plus
grand nombre d'avis d'enquetes publiques en irancais qu'en neerlandais. Apres des protestations neeriandophones, le ministre a
reconsidere la question et a promis de publier une meme selection
d'avis d'enquetes publiques dans un toutes-boites francophone et
dans un toutes-boites neeriandophone.

In februari 1996 werd de minister meermaals geinterpelleerd
over het feit dat hij de openbare onderzoeken uitsluitend in het
Franstalige weekblad Vlan wilde publiceren, met daarbovenop nog
een extra discriminatie voor de Vlamingen door meer openbare
onderzoeken in het Frans dan in het Nederlands te publiceren. Na
Nederlandstalig protest draaide de minister bij en beloofde hij een
selectie uit de openbare onderzoeken op evenwaardige wijze zowel
in een Nederlandstalig als een Franstalig huis-aan-huisblad te publiceren.

II s'est avere depuis lors que le ministre n'avait pas tenu sa promesse et qu'il avait repris ses habitudes discriminatoires a 1'egard
des Flamands. Ainsi, on a pu constater la publication dans le Vlan
du 5 mars 1997 d'une selection d'avis d'enquetes publiques parmi
lesquelles plusieurs avis figuraient dans le texte francais mais non
dans le texte neeriandophone.

Intussen is gebleken dat de minister zich niet aan deze belofte
heeft gehouden, en hij vervallen is in zijn oude gewoonte om de
Vlamingen te discrimineren. Zo kon worden vastgesteld dat in Vlan
van 5 maart 1997 een selectie van openbare onderzoeken verscheen,
waarbij een aantal van deze onderzoeken wel in de Franstalige,
maar niet in de Nederlandstalige tekst was opgenomen.

Le Vlaams Blok a depose plainte a ce sujet aupres de la Commission permanente de controle linguistique et a obtenu gain de
cause le lOjuillet. Cette plainte nous a ete envoyee- a vous et a
moi — le 14 novembre.

Het Vlaams Blok diende hiertegen klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, en kreeg op 10 juli gelijk. Deze klacht
werd u en mij op 14 november toegezonden.

Le ministre peut-il me dire pourquoi il n'a pas tenu sa promesse
de trailer les deux communautes linguistfques sur un pied d'egalite?

Kan de minister mij meedelen waarom hij ondanks zijn beloften
van gelijkberechtiging van beide taalgemeenschappen zich hieraan
niet heeft gehouden?

Comment controle-t-on que les deux textes correspondent
totalement?

Hoe wordt gecontroleerd dat beide teksten volledig in overeenstemming met elkaar zijn?

Qui en assume la responsabilite?

Wie is hiervoor verantwoordelijk?

Quelles garanties le ministre offre-t-il pour que de telles discriminations ne se reproduisent plus dans 1'avenir?

Weike waarborgen biedt de minister dat zulke discriminaties in
de toekomst niet meer zullen plaatsgrijpen?

Question n° 351 de M. Stephane de Lobkowicz du 11 decembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 351 van de heer Stephane de Lobkowicz, d.d. 11
december 1997 (Fr.):

Permis de batir delivres en vue de ['implantation depylones
relais Proximus et Mobistar.

Bouwvergunning voor zendmasten van Proximus en Mobistar.

Combien de permis de batir ont ete delivres jusqu'a present par
votre administration pour I'implantation de pylones relais pour
mobilophones?

Hoeveel bouwvergunningen werden tot op heden door uw
administratieve diensten afgegeven voor zendmasten voor het
mobilofoonverkeer?

Quoiqueje suis persuade que ces permis aient ete delivres dans
le strict respect de I'ordonnance organique de la planification. et de

DC ben er weliswaar van overtuigd dat deze vergunningen zijn
afgegeven met absolute naleving van de ordonnantie houdende de
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1'urbanisme et particulierement des regles en matiere d'enquete
publique, il m'interesserait de savoir combien de permis ont etc
delivres [nonobstant] un avis prealable des communes?

organisatie van de planning en de stedenbouw en in het bijzonder
van de regels betreffende het openbaar onderzoek, maar toch zou
ik graag vememen hoeveel vergunningen er zijn afgegeven in weerwil van een voorafgaand advies van de gemeenten?

Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,
de la Recherche scientifique,
de la Lutte contre 1'Incendie et
de 1'Aide medicate urgente

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,
Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp

Question n° 123 de M. Stephane de Lobkowicz du 5 mai 1997
(Fr.):

Vraag nr. 123 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 5 mei
1997 (Fr.):

Lieu de domicialiation des agents regionaux.

Woonplaats van de gewestambtenaren.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2427.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2427.

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

Vraag nr. 145 van de heer Guy Vanhengel d.d. 18 juli 1997 (N.):

Arrete du gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale
determinant les modalites particulieres d'application de redistribution du travail applicables aiix membres du personnel du
ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling
van de specifieke nadere regelen ter uitvoering van de maatregelen
tot hervet'deling van de arbeid toepasselijk op de personeelsleden
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2705.

Question n° 148 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 31 juillet
1997 (Fr.):

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2705.

Vraag nr. 148 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 31 juli
1997 (Fr.):

Repartition lingiiistique des interventions du SIAMU.

Taalverdeling van het optreden van de DBDMH.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2706.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2706.

Question n° 160 de M. Stephane de Lobkowicz du 22 octobre
1997 (Fr.):
Personnel remunere par la Region-Automation de cumul.

Vraag nr. 160 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 22 oktober
1997 (Fr.):

Door het Gewest bewldigd personeel - Toestemming om te
cumuleren.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3105.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3105.
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Question n° 164 de M. Paul Galand du 3 novembre 1997 (Fr.):

Vraag nr. 164 van de heer Paul Galand d.d. 3 november 1997
(Fr.):

Prevention incendie en Region bruxelloise et plus particulierement duree et etendue des actions de prevention incendie
systematiqiie dans les ecoles primaires de la Region, en complement a la question n° 120 du 28 avril 1997.

Brandpreventie in het Brussels Gewesten meer bepaald duur
en omvang van de systematische brandpreventieacties in de
basisscholen van het Gewest, alsaanvulling op vraag nr. 120 van
28aprill997.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3105.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3105.

Question n° 165 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 165 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7
november 1997 (Fr.):

Soumission a I'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et d'arretes.

Voorlegging oin advies bij de Raad van State van de ontwerpen
van ordonnantie en van besluit.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3105.

Question n° 171 de Mme Danielle Caron du 28 novembre
1997 (Fr.):
Pare automobile public.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3105.

Vraag nr. 171 van mevr. Danielle Caron d.d. 28 november 1997
(Fr.):
Wagenpark van de overheid.

Je souhaiterais connaitre la repartition du nombre de vehicules
de service par categories et marques (vehicules lourds, vehicules
de terrain, voitures de fonction, vehicules electriques, ete.) dans les
administrations suivantes:

Ik zou een overzicht willen per categoric en per merk (zware
wagens, terreinwagens, dienstwagens, elektrische wagens enz.) van
de dienstwagens waarover de volgende besturen beschikken:

- Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale,

- ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

- Institut bruxellois de gestion de 1'environnement,

- Brussels Instituut voor Milieubeheer,

- Agence de Bruxelles-Proprete.

- Agentschap Net-Brussel.

A partir de quel grade une voiture de fonction est-elle attribuee
a un fonctionnaire?

Vanafweike graad krijgt een ambtenaar een wagen ter beschikking?

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

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,
Natuurbehoud en
Openbare Netheid

Question n° 94 de M. Stephane de Lobkowicz du 1" mars 1996
(Fr.):

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

Enveloppe consacree en 1995 a I'achat de cadeaux.

Kredieten van 1995 voor de aankoop van geschenken.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 8, biz. 651.
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Question n° 137 de Mme Evelyne Huytebroeckdu 26 jinn 1996
(Fr.):

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

Analyses du site de Carcoke.

Analyses van het Carcoketerrein.

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

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

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

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

Campagnes lie sensibilisation et d'information meneespar des
membres du gouvemement

Bewustmakings- en voorlichtingscampagnes gevoerd door
leden van de Regering.

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

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

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

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

Taxe sur I'epuration des eaiix — Recours et contestation.

Belasting op het afvalwater — Beroep en betwisting.

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

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

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

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

Annonce de Bmxelles-Proprete.

Advertentie van Net Brussel.

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

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

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

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

Extension des collectes selectives.

Uitbreiding van de selectieve ophalingen,

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

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

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

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

"Entreprendre" n° 10.

"Dynamiek" nummer 10.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1775.
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Vraag nr. 204 van mevr. Caroline Persoons d.d. 10 januari 1997
(Fr.):

Bruxelles-Proprete — Jours de ramassage.

Brussels Agentschap voorNetheid—dagen van de ophalingen.

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

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

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

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

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 2069.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 2069.

Question n° 244 de M. Alain Adriaens du 12 mai 1997 (Fr.):

Vraag nr. 244 van de heer Alain Adriaens d.d. 12 mei 1997 (Fr.):

Reglementation de la CIBE relative a I'utilisation de I'eau de
pluie.

Reglementering van de BIfVM betreffende het gebruik van
regenwater.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2432.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2432.

Question n° 247 de M. Mostafa Ouezekhti du 15 mai 1997 (Fr.):

Vraag nr. 247 van de heer Mostafa Ouezekhti d.d. 15 mei 1997
(Fr.):

Ramassage selectif a I'occasion de la fete du sacrifice du
mouton.

Selectieve ophaling naar aanleiding van het feest van het
schaap.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2433.

Question n° 281 de M. Alain Adriaens du 29 septembre 1997
(Fr.):

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2433.

Vraag nr. 281 van de heer Alain Adriaens d.d. 29 September
1997 (Fr.):

Collecte de piles.

Ophaling van batterljen.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2994.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2994.

Question n° 282 de M. Alain Adriaens du 29 septembre 1997
(Fr.):

Vraag nr. 282 van de heer Alain Adriaens d.d. 29 September
1997 (Fr.):

Exemption de la taxe sur Ie deversement des eaux usees.

Aantal vrijstellingen van de heffing op de lazing van afralwater.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2995.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2995.
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Question n° 290 de M. Dominiek Lootens-Stael dii 5 decembre
1997 (N.):
Assainissement du Berlaymont.

Vraag nr. 290 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 5
december 1997 (N.):
Sanering van het Berlaymontgebouw.

Recemment, Ie dossier de 1'assamissement du Berlaymont a
provoque de nouveaux remous. Au cours de la reunion publique
de la commission de 1'Infrastructure, des Communications et des
Entreprises publiques de la Chambre des Representants du
22 octobre dernier. Ie ministre Flahaut a repondu notamment a une
question sur ce dossier (j'e cite): «... Le ministre bruxellois de
1'Environnement n'apasjuge necessaire de faire partie du comite
d'accompagnement mais une de ses administrations y participe...».

Onlangs ontstond er weer aardig wat opschudding rond het dossier van de sanering van het Berlaymontgebouw. Tijdens de zitting
van de commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de
overheidsbedrijven van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op
22 oktober laatstleden, antwoordde minister Flahaut op een vraag
over dit dossier ondermeer dat, en ik citeer:"... De Bmsselse minister
van Milieu heeft het niet nuttig geacht deel te nemen aan de werkzaamheden van het begeleidingscomitee, al is een van zijn besturen
er wel in vertegenwoordigd...".

Je souhaiterais que le ministre reponde aux questions suivantes:

Graag had ik van de minister een antwoord op volgende vragen
gekregen:

1. Est-il exact que vous n'avez pas juge utile de participer aux
travaux du comite d'accompagnement pour 1'assainissement du
Berlaymont?

1. Klopt het dat u het niet nuttig achtte, deel te nemen aan de werkzaamheden van de begeleidingscommissie voor de sanering van
het Berlaymontgebouw?

2. Pourquoi n'avez-vous pas participe a ces reunions?

2. Wat is de reden voor het niet deelnemen aan deze vergaderingen?

3. Le ministre trouve-t-il normal de rester a 1'ecart d'un des dossiers d'environnement les plus «preoccupants» de la Region de
Bruxelles-Capitale?

3. Vindt de minister het normaal om in een van de meest
"bezwaarde" milieudossiers binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, afzijdig te blijven?

Question n° 296 de M. Sven Gatz du 4 decembre 1997 (N.):

Vraag nr. 296 van de heer Sven Gatz d.d. 4 december 1997 (N.):

Piett'e qualite du neerlandais dans une decision du College
d'environnement.

Slechte kwaliteit van het Nederlands in een beslissing van het
Milieucollege.

La Region de Bruxelles-Capitale est un organisme bicommunautaire auquel s'applique la legislation linguistique. II ne s'agit
pas seulement d'une question de principes. II ne faut pas non plus
sous-estimer la valeur educative de la legislation linguistique.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een bicommunautair
bestuurde instelling. De taalwetgeving is er van toepassing. Ik vind
dit niet enkel een kwestie van principes. Ook de educatieve waarde
van de taalwetgeving kan niet onderschat worden.

Prenons par exemple la decision recente du College d'environnement de la Region de Bruxelles-Capitale. Suite a un recours centre
la delivrance d'un permis d'environnement par 1'IBGE, le College
a publie sa decision dans un document officiel numerate RB 2472/97/4 — 97/222. En tant que neerlandophone, ce document m'a
beaucoup appris. La faune et la flore des depots de mitraille et de
leurs alentours n'ont, en particulier, plus aucun secret pour moi.

Neem nu bijvoorbeeld de recente beslissing van het Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naar aanleiding
van een beroep tegen het uitreiken van een milieuverguiming door
het BIM, publiceerde het College haar uitspraak in het officiele
document RB 247-2/97/4 - 97/222. Uit dit stuk proza leerde ik als
Nederlandstalige veel bij. Vooral de fauna en flora op en rond
opslagplaatsen van schroot kent voor mij geen geheimen meer.

Saviez-vous qu'un depot de mitraille («opslagplaats» ou faut-il
ecrire «opslagplats»?) grouille de lombrics (wormen) et de biches
(hinden)? En tant qu'«expert amateur es-lombrics»je souhaiterais
connaitre le type de vers qui a choisi pour biotope les depots de
mitraille.

Wist u dat het op een schrootopslagplaats (ofmoeten we schrijven
opslagplats?) krioelt van wormen en hinden? Als "amateurwormdeskundige" had ik graag geweten weike soort wormen van
schrootopslagplaatsen hun biotoop maken.

En outre, je n'ai trouve dans aucun dictioimaire le mot «hinden>>.
Je suppose que la dactylo s'est trompee a la demiere lettre et que
«hmden» devrait en fait s'ecrire «hindes». II est vrai que 1'orthographe du pluriel n'est pas toujours chose aisee en neerlandais.

Verder vond ik in geen enkel woordenboek het woord "hinden".
Ik vermoed dat de typiste zich vergist heeft in de laatste letter en
dat "hinden" — "hindes" moet zijn. De meervoudsspelling van de
Nederlandse taal is inderdaad niet altijd eenvoudig.

Outre des informations utiles, cette decision du College d'environnement contient quelques phrases ronflantes. Vondel et Conscience n'ont qu'a bien se tenir face a des phrases comme: Met die

Naast nuttige mformatie bevat dit besluit van het Milieucollege
enkele ronkende volzinnen. Vondel en Conscience slaan ongetwijfeld groen uit van afgunst bij zinnen als: Met die bedoeling zai een
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bedoeling zai een zij inlandse bomen met door levende bladeren
geplant worden rond de opslagplaats (A cette fin, un rideau d'arbres
compose d'essences indigenes a feuillage persistant sera plante
autour du depot).

zij inlandse bomen met door levende bladeren geplant worden rond
de opslagplaats.

Monsieur Ie ministre,je ne vous ai cite ici que quelques exemples
frappants de la tres pietre qualite du texte neerlandais. Pouvez-vous
prendre des mesures pour remedier a cette situation?

Geachte minister, hierboven haalde ik slechts enkele in het oog
springende voorbeelden aan waaruit blijkt dat de Nederlandse tekst
beneden alle peil is. Kan u stappen ondememen dat dit verandert?

Question n° 301 de M. Philippe Debry du 4 decembre 1997 (Fr.):

Vraag nr. 301 van de heer Philippe Debry d.d. 4 december 1997
(Fr.):

Nuisances sonores produites par lafabrique de glace installee
11, rue de la Princesse a Molenbeek.

Geluidsoverlast veroorwakt door de ijsfabriek in de Prinsessfraat 11 te Molenbeek.

La fabrique de glace Moving Industrie s.p.r.l. installee 11, rue
de la Princesse a Molenbeek poursuit ses activites depuis plusieurs
mois sans permis d'environnement et en causant d'importantes nuisances liees a la presence de compresseurs.

De ijsfabriek Moving Industrie pvba, gevestigd in de Prinsesstraat 11 te Molenbeek, zet reeds enkele maanden haar activiteiten
voort zonder milieuvergunning en veroorzaakt grote overlast door
het gebruik van compressoren.

Malgre plusieurs mises en demeure de regularisation de la part
de 1'IBGE ainsi qu'une mise en demeure par la commune de cession de ses activites dans 1'attente d'une regularisation, cette
entreprise continue done par ses nuisances sonores a perturber la
quietude des riverains.

Ondanks verschillende aanmaningen vanwege het BIM alsook
een vanwege de gemeente om de activiteiten te staken in afwachting
van een regularisatie, blijft deze ondememing onverminderd zorgen
voor geluidsoverlast die de rust van de omwonenden verstoort.

Le ministre peut-il me preciser les mesures qu'il a prises afin de
remedier a cette situation et de faire respecter la reglementation?

Kan de minister mij meedelen weike maatregelen hij heeft genomen teneinde deze situatie te verhelpen en de regelgeving te laten
eerbiedigen?

En particulier, a-t-il demande ou compte-t-il demander a 1'IBGE
d'appliquer Particle 184 de 1'ordonnance organique de la planification et de 1'urbanisme qui lui permet d'ordonner la feimeture de
1'entreprise incriminee en attendant une regularisation?

Heeft hij het BIM gevraagd, of is hij van plan dit te doen, artikel
184 van de ordonnantie houdende organisatie van de planning en
de stedenbouw toe te passen, waardoor hij tot de sluiting van de
aangeklaagde ondememing kan bevelen, in afwachting van een regularisatie?

Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre de I'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

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

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

Travaux publics impayes.

Onbetaalde openbare werken.

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

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

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

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

Travaux avenue Charles-Quint.

Werken in de Keizer Karellaan.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 9, p. 766.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 9, biz. 766.
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Question n° 63 de M. Denis Grimberghs du 23 mai 1996 (Fr.):

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

Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale,

Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

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

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

Travaux rue du Trone.

Werken in de Troonstraat.

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

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

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

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

Etat lamentable de la voirie rue du Luxembourg.

Erbarmelijke staat van het wegdekin de Luxemburgstraat.

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

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

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

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

Etat du terrain au quai de Biestebroeck.

Staat van het terrein aan de Biestebroeckkaai.

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

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

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

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

Recoiirs introduits centre des actes du gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Beroepen ingesteldtegen handellngen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

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

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

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

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

Panneaux routiers de bienvenue dans la Region.

Borden ter verwelkoming in het Gewest.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1157.
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Vraag nr. 79 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 23 juli 1996
(Fr.):

Entretien du square Vergote.

Onderhoud van het Vergoteplein.

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

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

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.

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

Vraag nr. 86 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 10 oktober
1996 (N.):
Verkeerslichten Sint-Niklaasinstituut Anderlecht.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1514.

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

Organisation d'une soiree de gala.

Organisatie van een gala-avond.

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

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

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

Vraag nr. 88 van de heer Denis Grimberghs d.d. 10 oktober
1996 (Fr.):

Placement depanneaux sur les balustrades des tunnels.

Reclameborden op de balustrades van de tunnels.

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

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

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

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

Utilisation du site de ['hippodrome de Boltsfort.

Gebruik van de paardenrenbaan van Bosvoorde.

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

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

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.

Vraag nr. 91 van de heer Alain Adriaens d.d. 10 oktober 1996
(Fr.):
Wegmarkeringen ten behoeve van de fletsers op de Rooseveltlaan.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1516.
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Question n° 93 de M. Denis Grimberghs du 18 octobre 1996
(Fr.):

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

Reprise des obligations decoulant des reglements adoptespar
Ie conseil provincial qiii ontfait I'objet d'un transfer! de competences a la Region bruxelloise.

Overname van de verplichtingen die voortvloeien nit de door
de provincieraad aangenomen verordeningen die betrekking
hebben op aangelegenheden die nu lot de bevoegdheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1517.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1517.

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

Vraag nr. 94 van de heer Benoit Veldekens d.d. 28 oktober 1996
(Fr.):

Amenagement de nouveaux rands-points avenue de Broqiieville, au square Josephine-Charlotte et a Gribaumont-Roi
Chevalier (Woluwe-Samt-Lambert).

Aanleg van nieuwe rotondes in de De Broquevillelaan, op de
Josephine-Charlottesquare en op het kruispiint Gribaumontlaan/
Ridder Koninglaan (Sint-Lambrechts-Wbluwe).

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

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

Question n° 95 de M. Jean De Hertog du 30 octobre 1996 (N.):

Vraag nr. 95 van de heer Jean de Hertog d.d. 30 oktober 1996
(N.):

Oydonnance relative a la publicite dans I'administration (article 4).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel4).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2998.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2998.

Question n° 96 de M. Jean De Hertog du 4 novembre 1996 (N.):

Vraag nr. 96 van de heer Jean De Hertog d.d. 4 november 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de {'administration (article 5).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel5).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2999.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2999.

Question n° 97 de M. Jean De Hertog du 8 novembre 1996 (N.):

Vraag nr. 97 van de heer Jean De Hertog d.d. 8 november 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (article S).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel8).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2999.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2999.

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

Fenneture de la rue Georges Lombaert.

Afsluiting van de Georges Lombaertsstraat.

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1639.
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Question n° 100 de M. Jean De Hertog du 14 novembre 1996
(N.):

Vraag nr. 100 van de heer Jean de Hertog d.d. 14 november
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (article 15).

Ordonnande betreffende de openbaarheid van bestuur (artikellS).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2999.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2999.

Question n° 102 de M. Jean De Hertog du 21 novembre 1996
(N.):

Vraag nr. 102 van de heer Jean De Hertog d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (article 9)

Ordonnantle betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel9).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3000.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3000.

Question n° 103 de M. Jean De Hertog du 21 novembre 1996
(N.):

Vraag nr. 103 van de heer Jean De Hertog d.d. 21 november
1996 (N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (article 6).

Ordonnantle betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3000.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3000.

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

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

Perspectives du gouvernement bruxellois pour Ie bailment
"Marconi".

Perspecrieven van de Brusselse Regering in verband met het
wgenaamde «Marconigebouw».

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

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

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

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

"Entreprendre" n° 10.

"Dynamiek" mummer 10.

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

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

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

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

Amenagement de la rue du Trone.

Aanleg van de Troonstraat.

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

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

3266

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 janvier 1998 (n° 27)
Vragen en Antwoorden-Brusselse Hoofdstedelijke Raad-20januari 1998 (nr. 27)

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

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

Presignalisation dans les tunnels lie la petite ceinture.

Voorwaarschuwingstekens in de tunnels van de kleine ring.

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

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

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

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

Immeuble Marconi a Forest

Het Marconigebouw in Vorst.

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

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

Question n° 109 de M. Jean De Hertog du 21 janvier 1997 (N.):

Vraag nr. 109 van de heer Jean De Hertog d.d. 21 januari 1997
(N.):

Representation des homines et desfemmes dans les cabinets
ministeriels.

Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de kabinetten.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3001.

Question n° 110 de M. Stephane de Lobkowicz du 21 janvier
1997 (Fr.):

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3001.

Vraag nr. 110 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 21 januari
1997 (Fr.):

Inventaire des publications du cabinet.

Lijst van de publicaties van het kabinet.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 2076.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 2076.

Question n° 113 de M. Stephane de Lobkowicz du 25 fevrier
1997 (Fr.):

Vraag nr. 113 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 25
februari 1997 (Fr.):

Achat de terrains par la Region de Bruxelles-Capitale.

Aankoop van terreinen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 2211.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 2211.

Question n° 115 de M. Jean De Hertog du 28 fevrier 1997 (N.):

Vraag nr. 115 van de heer Jean De Hertog d.d. 28 februari 1997
(N.):

Centenaire de I 'avenue de Tervueren.

Honderdste verjaardag van de Tervurenlaan.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3003.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3003.
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Question n° 116 de M. Stephane de Lobkowicz du 5 mars 1997
(Fr.):
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Vraag nr. 116 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 5 maart
1997 (Fr.):

Realisation d'infrastructures auxfrais des riverains.

Infrastructuurwerken op kosten van de aanwonenden.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 2212.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 2212.

Question n° 118 de M. Andre Drouart du 17 mars 1997 (Fr.):

Vraag nr. 118 van de heer Andre Drouart d.d. 17 maart 1997
(Fr.);

Securite despietons sur une artere regionale bruxelloise.

Veiligheid van de voetgangers op een Brusselse gewestweg.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 2214.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 2214.

Question n° 120 de Mme Francoise Carton de Wiart du 19 mars
1997 (Fr.):
Passage pour pietons sous V avenue de Tervueren.
La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 2215.

Question n° 121 de M. Jacques Pivin du 26 mars 1997 (Fr.):

Vraag nr. 120 van mevr. Francoise Carton de Wiart d.d. 19 maart
1997 (Fr.):
Trap van de doorgang voor voetgangers in de tunnel onder de
Tervurenlaan.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 2215.

Vraag nr. 121 van de heer Jacques Pivin d.d. 26 maart 1997
(Fr.):

Vitesse dans les tunnels de la petite ceinture.

Snelheid in de tunnels van de kleine ring.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 20, p. 2311.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 20, biz. 2311.

Question n° 123 de M. Bernard Clerfayt du 16 avril 1997 (Fr.):

Vraag nr. 123 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 16 april 1997
(Fr.):

Patrimoine regional.

Het gewestelijk erfgoed.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2440.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2440.

Question n° 124 de Mme Evelyne Huytebroeck du 21 avril 1997
(Fr.):

Vraag nr. 124 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 21 april 1997
(Fr.):

Travaux de I'avenue Van Volxem.

Werken in de Van Volxemlaan.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2441.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2441.
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Question n° 125 de M. Jean De Hertog du 21 avril 1997 (N.):

Vraag nr. 125 van de heer Jean De Hertog d.d. 21 april 1997
(N.):

Prime de bilinguisme.

Tweetaligheidspremie.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3004.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3004.

Question n° 126 de M. DominiekLootens-StaeI du 21 avril 1997
(N.):

Vraag nr. 126 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21 april
1997 (N.):

Pare de voitiires.

Wagenpark.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2442.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2442.

Question n° 128 de M. Stephane de Lobkowicz du 5 mai 1997
(Fr.):

Vraag nr. 128 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 5 mei
1997 (Fr.):

Lieu de domiclaliation des agents regionaux.

Woonplaats van de gewestanibtenaren.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2442.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2442.

Question n° 129 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 mai 1997
(N.):

Vraag nr. 129 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21 mei
1997 (N.):

Marquage au sol des voiries regionales.

Wegmarkeringen op de gewestelljke wegen.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2443.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2443.

Question n° 130 de M. Jean De Hertog du 26 mai 1997 (N.):

Vraag nr. 130 van de heer Jean De Hertog d.d. 26 mei 1997 (N.):

Travanx publics — quartier Nord-Est.

Ruimtelijke ordening — Noord-Oostwijk.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3005.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3005.

Question n° 132 de M. Jean De Hertog du 27 mai 1997 (N.):

Vraag nr. 132 van de heer Jean De Hertog d.d. 27 mei 1997 (N.):

Repartition de competences et consultation d'avocats.

Bevoegdheidsverdeling en raadpleging van advocaten.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3005.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3005.
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Question n° 134 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 30 mai 1997
(Fr.):
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Vraag nr. 134 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 30 mei
1997 (Fr.):

Engagement de 68 fonctionnaires statutaires.

Aanwerving van 68 vaste personeelsleden.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 22, p. 2561.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, biz. 2561.

Question n° 135 de M. Jean De Hertog du 2 juin 1997 (N.):

Vraag nr. 135 van de heer Jean De Hertog d.d. 2 juni 1997 (N.):

Campagnes d'information meneespar les pouvoirs publics.

Informatiecampagnes door de overheden gevoerd.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3006.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3006.

Question n° 136 de M. Jean De Hertog du 2 juin 1997 (N.):

Vraag nr. 136 van de heer Jean De Hertog d.d. 2 juni 1997 (N.):

A.s.b.1. —Subventions.

V.z-w. 's. — Subsidies.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3006.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3006.

Question n° 137 de M. Jean De Hertog du 2 juin 1997 (N.):

Vraag nr. 137 van de heer Jean De Hertog d.d. 2 juni 1997 (N.):

Universites — Subventions.

Universiteiten. —Subsidies.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3006.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3006.

Question n° 139 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 9 juin 1997
(Fr.):

Vraag nr. 139 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 9 juni
1997 (Fr.):

Protection des arbres plantes en voirie.

Bescherming van de bomen langs de openbare weg.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 22, p. 2563.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, biz. 2563.

Question n° 140 de Mme Danielle Caron du 16 juin 1997 (Fr.):

Vraag nr. 140 van mevr. Danielle Caron d.d. 16 juni 1997 (Fr.:)

Travaux dans la capitate.

Werken in onw hoofdstad.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 22, p. 2563.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, biz. 2563.

Question n° 141 de M. Jean De Hertog du 4 juillet 1997 (N.):

Vraag nr. 141 van de heer Jean De Hertog d.d. 4 juli 1997 (N.):

Survol d'avions — nuisances sonores.

Ovei-vliegende vliegtuigen — geluidshinder.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3007.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3007.
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Question n° 144 de M. Marc Cools du 18 juillet 1997 (Fr.):

Vraag nr. 144 van de heer Marc Cools d.d. 18 juli 1997 (Fr.):

Pose de nouveawc panneaux de signalisation sur les votes
regionales.

Plaatsing van nieuwe verwelkomingsborden langs degewestwegen.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2723.

Question n° 145 de M. Jean De Hertog du 25 juillet 1997 (N.):

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2723.

Vraag nr. 145 van de heer Jean De Hertog d.d. 25 juli 1997 (N.):

Pouvoir executif— missions confiees a des tiers.

Uitvoerende macht—opdrachten aan derden.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3008.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3008.

Question n° 146 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 31 juillet
1997 (Fr.):

Vraag nr. 146 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 31 juli
1997 (Fr.):

Entretien de I'eclairage an pare Elisabeth.

Onderhoud van de verlichting in het Elizabethpark.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2724.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2724.

Question n° 147 de M. Dominiek Lootens-Stael du 29 aout 1997

w:

Vraag nr. 147 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 29
augustus 1997 (N.):

Primes de bilinguisme.

Tweetaligheidspremies.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2899.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2899.

Question n° 148 de M. Walter Vandenbossche du 16 septembre
1997 (N.):

Vraag nr. 148 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 16
September 1997 (N.):

Protection du cycliste.

Bescherming van defietser.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3008.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3008.

Question n° 149 de M. Denis Grimberghs du 22 octobre 1997
(Fr.):

Vraag nr. 149 van de heer Denis Grimberghs d.d. 22 oktober
1997 (Fr.):

Duree des chantiers de travaux publics.

Duur van de openbare werken.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3119.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3119.

Questions et Reponses — Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 janvier 1998 (n° 27)
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Question n° 150 de M. Denis Grimberghs du 22 octobre 1997
(Fr.):
Travaiix en cows de realisation dans Ie tunnel du Cinquantenalre.
La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3119.
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Vraag nr. 150 van de heer Denis Grimberghs d.d. 22 oktober
1997 (Fr.):
JVerken in de Jubelparktunnel.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3119.

Question n° 151 de M. Denis Grimberghs du 22 octobre 1997
(Fr.):

Vraag nr. 151 van de heer Denis Grimberghs d.d. 22 oktober
1997 (Fr.):

Organisation des phases defeu sur les boulevards de grande
ceinture.

Regeling van de verkeerslichten op de lanen van degrote ring.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3120.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3120.

Question n° 152 de M. Stephane de Lobkowicz du 22 octobre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 152 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 22 oktober
1997 (Fr.):

Personnel remunerepar la Region -Automation de cumul.

Door het Gewest bewldigd personeel - Toestemming om te
cumuleren.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3120.

Question n° 153 de M. Francois Roelants du Vivier du 22 octobre
1997 (Fr.):

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3120.

Vraag nr. 153 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 22
oktober 1997 (Fr.):

Feux de signalisation commandos par les trams et bus.

Door de trams en bussen geregelde verkeerslichten.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3120.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3120.

Question n° 154 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 octobre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 154 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28 oktober
1997 (Fr.);

Carrefour Churchill-Brugmann: temps de passage reglepar
lesfeux de signalisation tricolore.

Kruispunt Churchill-Brugmann: tljdom aan de verkeerslichten over te steken.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3121.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3121.

Question n° 155 de M. Stephane de Lobkowicz du 3 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 155 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 3
november 1997 (Fr.):

Vente d'immeubles a I'initiative de la Region de BruxellesCapitale.

Verkoop van gebouwen op initiatiefvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3121.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3121.
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Question n° 156 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 156 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7
november 1997 (Fr.):

Soumission a I'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et d'arretes.

Voorlegging om advies by de Raad van State van de ontwerpen
van ordonnantie en van besluit,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3122.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3122.

Question n° 157 de M. Guy Vanhengel du 7 novembre 1997
(N.);

Vraag nr. 157 van de heer Guy Vanhengel d.d. 7 november 1997
(N.):

Signalisation routiere a un passage pour pietons du boulevard
de la Woluwe a Woluwe.

Verkeerssignalisatie aan een oversteekplaats aan de Woluwelaan in Woluwe.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3122.

Question n° 158 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3122.

Vraag nr. 158 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7
november 1997 (Fr.):

Conventions "abonnements" avec des avocats.

Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3122.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3122.

Question n° 160 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1997 (Fr.):
Handicapes employes dans son cabinet.

Vraag nr. 160 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1997 (Fr.):
Gehandicapten op het kabinet.

L'honorable ministre pourrait-il m'indiquer si des handicapes
sont employes dans son cabinet?

Kan de minister mij zeggen ofer gehandicapten tewerkgesteld
zijn op zijn kabinet?

Si oui, pourrais-je avoir un releve detaillant les emplois selon Ie
niveau administratif?

Zo ja, kan ik dan een gedetailleerde lijst bekomen met de
tewerkstelling volgens bestuurlijk niveau?

Question n° 161 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 161 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1997 (Fr.):

Communications du ministere et du cabinet.

Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

Je souhaiterais avoir communication d'un releve des campagnes
d'information menees a 1'initiative de votre departement ministeriel
ou directement de votre cabinet en 1996 et 1997.

DC zou graag een lijst bekomen van de informatiecampagnes voor
1996 en 1997 uitgaande van uw ministerieel departement of
rechtstreeks van uw kabinet.

Ce releve pourrait indiquer Ie but escompte de la campagne et Ie
resultat obtenu.

Op deze lijst zouden het verhoopte doel evenals het bekomen
resultaat kunnen vermeld worden.

II serait interessant de detailler Ie support utilise. Ie tirage. Ie
cout, Ie mode de distribution.

Het zou ook interessant zijn de gebruikte drager, de opiage, de
kosten en de wijze van distributie te kennen.

Par qui ont ete concues les differentes campagnes?

Wie heeft die verschillende campagnes bedacht?

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 janvier 1998 (n° 27)
Vragen en Antwoorden — Bmsselse Hoofdstedelijke Raad - 20 januari 1998 (nr. 27)
Question n° 162 de M. Denis Grimberghs du 24 novembre 1997
(Fr.):
Axes rouges wees par la Ville de Bruxelles.
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Vraag nr. 162 van de heer Denis Grimberghs d.d. 24 november
1997 (Fr.):
Rode assen gecreeerd door Brussel-Stad.

Monsieur Ie secretaire d'Etat aura appris que les autorites de la
Ville de Bruxelles ont decide de qualifier un certain nombre de
voiries d'"axes rouges" sur lesquels il serait interdit d'arreter un
vehicule en double file.

De staatssecretaris zai weten dat het bestuur van Brussel Stad
beslist heeft van een aantal wegen als rode assen te maken, waar
dubbel parkeren zou verboden zijn.

Sur ces voiries, la Ville de Bruxelles a fait apposer des panneaux
de signalisation.

Brussel Stad zou langs deze assen verkeersborden geplaatst
hebben.

Si on ne peut etre que favorable a une politique visant a assurer
une meilleure fluidite du trafic, particulierement dans les agglomerations, on doit s'interroger sur la credibilite pour Ie citoyen de
mesures n'ayant d'autre but que de signaler qu'a un endroit determine
du territoire, la reglementation generale en matiere de securite
routiere sera appliquee de maniere rigoureuse. Inevitablement a
1'inverse, Ie citoyen a 1'impression que partout ailleurs, la reglementation peut etre contoumee avec la benediction des autorites!

Ofschoon men alleen maar kan toejuichen dat een beleid ertoe
strekt voor een betere verkeersvlotheid te zorgen, vooral in de stad,
moet men zich toch vragen stellen over de geloofwaardigheid, in
de ogen van de burger, van maatregelen die er alleen maar toe
strekken erop te wijzen dat de algemene regelgeving betreffende
de verkeersveiligheid op een welbepaalde plaats van het grondgebied stringent zai worden toegepast. Daartegenover staat onvermijdelijk dat de burger de indruk heeft dat diezelfde regelgeving overal
elders met de zegen van de overheid kan worden omzeild.

Monsieur Ie secretaire d'Etat peut-il indiquer s'il a marque son
accord sur cette operation et quelle est la valeur des panneaux de
signalisation qui, jusqu'a plus ample mformee, ne figure pas dans
Ie code de la route?

Kan de staatssecretaris me meedelen ofhij zijn akkoord heeft
verleend aan deze maatregel en weike waarde de verkeersborden
hebben, wetende dat ze, tot nader order, niet in het verkeersreglement
zijn opgenomen?

Monsieur Ie secretaire d'Etat peut-il m'indiquer si la Region
Bruxelloise a etc amenee a marquer son accord sur la qualification
d'"axes rouges" pour des voiries regionales situees sur Ie territoire
de la Ville de Bruxelles?

Kan de staatssecretaris ook meedelen of het Brussels Gewest
zijn akkoord heeft verleend aan het feit dat sommige de gewestelijke
wegen op het grondgebied van Brussel Stad rode assen zijn?

Dans raffirmative, pour quelles voiries et avec quelle motivation?

Zo ja, over weike wegen gaat het en waarom? .

Question n° 163 de M. Stephane de Lobkowicz du 4 decembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 163 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 4
december 1997 (Fr.):

Proprletes inoccupees de la Region de Bruxelles-Capitale.

Leegstaande eigendommen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Le probleme de 1'inoccupation des batiments est bien connu a
Bruxelles avec son cortege de consequences qui vont de la taudification d'un quartier a la pression a la hausse des loyers des
logements.

Het probleem van de leegstaande gebouwen is in Brussel goed
gekend, evenals de gevolgen ervan, gaande van verkrotting van
een wijk tot hogere huurprijzen voor de woningen.

11 n'est pas rare que meme les pouvoirs publics se montrent
coupables de ce genre de situation en laissant inoccupes des
batiments durant quelques mois, ce que peut exiger une saine
gestion, ou durant des periodes beaucoup plus longues, ce qui est
plus difficilement justifiable.

Het is niet uitzonderlijk dat ook de overheid verantwoordelijk
is voor dergelijke situaties en gebouwen enkele maanden laat leegstaan, wat nodig kan zijn voor een goed beheer, ofgedurende langere
perioden, wat moeilijk te rechtvaardigen is.

L'honorable ministre pourrait-il me communiquer un inventaire
des immeubles [relevant de la competence de son ministere] qui se
trouvent a 1'heure actuelle dans ce genre de situation.

Kan de geachte minister mij zeggen weike gebouwen op dit
ogenblik aldus leegstaan?

Pour chacun des immeubles concemes, pourrais-je avoir communication de la date de debut d'inoccupation et les eventuels projets
et echeances d'occupation?

Graag vemam ik voor elk ervan de begindatum van de leegstand
en de eventuele plannen en het einde van de leegstand.
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Question n° 164 de M. Stephane de Lobkowicz du 4 decembre
1997 (Fr.):
Sinistralite des voitwes du cabinet.

Vraag nr. 164 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 4
december 1997 (Fr.):
Ongevallen met de wagens van het kabinet.

Le degre de bonus-malus etabli par les compagnies d'assurance
est un bon indice permettant d'evaluer le nombre d'accidents
survenus a un vehicule automobile.

De bonus-malus-verhoudmg die de verzekeringsmaatschappijen
berekenen, geeft een idee hoeveel ongevallen een wagen heeft gehad.

Pour chaque vehicule de votre cabinet, poumez-vous me preciser
a quel degre de 1'echelle bonus-malus il est actuellement assure?

Kan u mij voor iedere wagen van het kabinet de bonus-malusverhouding geven?

Question n° 165 de M. Sven Gate du 9 decembre 1997 (N.):

Vraag nr. 165 van de heer Sven Gate d.d. 9 december 1997 (N.):

Travaux an pont de Laeken.

Werken aan de Lakenbrug.

J'ai pose il y quelque temps une question ecrite sur les travaux
au pont de Laeken. A la lecture de votre reponse, je souhaiterais
vous poser quelques questions complementaires.

Een tijdje geleden stelde ik een schriftelijke vraag over de werken
aan de Lakenbrug. Ik wens naar aanleiding van uw antwoord nog
enkele bijkomende vragen te stellen.

Pouvez-vous me communiquer le cout, en chiffres absolus, de
la phase 1, de la phase 2 et de la phase 3 des travaux?

Is het mogelijk het kostenkaartje in absolute aantallen te geven?
Dit van fase 1, fase 2 en fase 3 van de werken.

Vous parlez dans votre reponse du reamenagement de deux
carrefours des deux cotes du pont. Est-il exact que ces travaux ne
s'inscrivent dans aucune des trois phases? Pouvez-vous me communiquer une estimation du cout de ces travaux?

In uw antwoord is sprake van herinrichting van twee kruispunten
aan beide kanten van de brug. Klopt het dat deze werken niet in een
van de drie fases thuishoort? Kan u de kostenraming van deze
werken geven?

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 medicate urgente

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Economic, Financien, Begroting,
Energie en Externe Betrekkingen en
aan de Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk
Onderzoek, Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp

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

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

Edition de livres et de brochures.

Uitgave van boeken en brochures.

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

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 le
ministre.
La question a etc publiee dans le Bulletin n° 10, p. 870.

Vraag nr. 28 van de heer Serge de Patoul d.d. 25 april 1996
(Fr.):
Het door de minister geflnancierd niet-economisch onderzoek.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 10, biz. 870.
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Question n° 45 de M. Jean De Hertog du 30 octobre 1996 (N.):

Vraag nr. 45 van de heer Jean De Hertog d.d. 30 oktober 1996
(N.):

Ordonnance relative a lapublicite dans I'administration (article 4).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel4).
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3009.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3009.

Question n° 46 de M. Jean De Hertog du 4 novembre 1996 (N.):

Vraag nr. 46 van de heer Jean De Hertog d.d. 4 november 1996
(N.):

Ordonnance relative a lapublicite de {'administration (article 5).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5).
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3010.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3010.

Question n° 47 de M. Jean De Hertog du 8 novembre 1996 (N.):

Vraag nr. 47 van de heer Jean De Hertog d.d. 8 november 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (article 8).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel8).
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3010.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3010.

Question n° 48 de M. Jean De Hertog du 14 novembre 1996
(N.):

Vraag nr. 48 van de heer Jean De Hertog d.d. 14 november 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de I'administration (article 15).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel
15).
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3010.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3010.

Question n° 49 de M. Jean De Hertog du 21 novembre 1996
(N.):

Vraag nr. 49 van de heer Jean De Hertog d.d. 21 november 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de ['administration (article 9)

9).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3011.

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3011.

Question n° 50 de M. Jean De Hertog du 21 novembre 1996
(N.):

Vraag nr. 50 van de heer Jean De Hertog d.d. 21 november 1996
(N.):

Ordonnance relative a la publicite de {'administration (article 6).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3011.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3011.
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Question n° 62 de M. Jean De Hertog du 12 mai 1997 (N.):

Vraag nr. 62 van de heer Jean De Hertog d.d. 12 mei 1997 (N.):

Colldborateurs de cabinet—Permanence sociale.

Kabinetsmedewerkers — Dienstbetoon.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3011.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3011.

Question n° 68 de M. Jean De Hertog du 25 juillet 1997 (N.):

Vraag nr. 68 van de heer Jean De Hertog d.d. 25 juli 1997 (N.):

Pouvoir execiitif— missions confines a des tiers.

Uitvoerende macht — opdrachten aan derden.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3012.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3012.

Question n° 69 de M. Dominiek Lootens-Stael du 31 juillet 1997
(N.):

Vraag nr. 69 de M. Dominiek Lootens-Stael d.d. 31 juli 1997
(N.):

Avis de la Commission permanente de controle linguistique
relatifa I'Atlas de I'energie.

Advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aangaande
de energieatlas.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2726.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2726.

Question n° 72 de M. Paul Galand du 10 octobre 1997 (Fr.):

Vraag nr. 72 van de heer Paul Galand d.d. 10 oktober 1997 (Fr.):

"Interfaces entre Technopole et les iiniversites bnixelloises,
Technopol et Indutec".

"Interfaces" tussen de vzw Technopoolen deBrusselse iiniversiteiten, Technopool en de vzw Indutec.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3013.

Question n° 73 de Mme Marie Nagy du 21 octobre 1997 (Fr.):

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3013.

Vraag nr. 73 van mevr. Marie Nagy d.d. 21 oktober 1997 (Fr.):

Bilan des interfaces de la Region bruxelloise.

Batons van de "interfaces" van het Brussels Gewest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3125.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3125.

Question n° 77 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 77 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7 november
1997 (Fr.):

Soumission a I'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et d'arretes.

Voorlegging om advies by de Raad van State van de ontwerpen
van ordonnantie en van besluit.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3125.

Question n° 78 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3125.

Vraag nr. 78 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7 november
1997 (Fr.):

Conventions "abonnements" avec des avocats.

Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3126.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3126.
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Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

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

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

Reglement du Conseil provincial reladfa I 'octroi deprets complementaires.

Reglement betreffende de toekenning van bijkomende
leningen.

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

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

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

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

Listes d'attente dans les societes de logement social.

Wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

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

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

Question n° 132 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 16 avril 1997
(Fr.):

Vraag nr. 132 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 16 april
1997 (Fr.):

SISP concernees par I'application de {'article 13 de I'ordonnance "Code an logement".

De openbare vastgoedinaatschappijen waarop artikel 13 van
ordonnantie houdende wijziging van de Huisvestingscode van
toepassing is.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2447.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2447.

Question n° 133 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 16 avril 1997
(Fr.):

Vraag nr. 133 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 16 april
1997 (Fr.):

Designation d'un observateur (article 13 du Code du Logement) qui serait membre du Conseil d 'administration de la SLRB.

Aanwijvng van een waarnemer (artikel 13 van de Huisvestingscode) die lid zou zijn van de raad van bestuur van de BGHM.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2448.

fc
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Question n° 139 de M. Jean De Hertog du 27 mai 1997 (N.):

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2448.

Vraag nr. 139 van de heer Jean De Hertog d.d. 27 mei 1997
(N.):

Consultations avocats.

Raadpleging van advocaten.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3014.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3014.

5

Question n° 142 de M. Serge de Patoul du 30 mai 1997 (Fr.):

Vraag nr. 142 van de heer Serge de Patoul d.d. 30 mei 1997
(Fr.):

Compromis de vente du 21 octobre 1994.

Verkoopsovereenkomst van 21 oktober 1994.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 22, p. 2568.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, biz. 2568.
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Question n° 152 de M. Jean-Pierre Cornelissen dii 9 juin 1997
(Fr.):

Vraag nr. 152 van de heer Jean-Pierre Cornelissen du 9 juni
1997 (Fr.):

Utilisation des arrets STIB comme sfationsiements de taxis en
dehors des heures de desserte.

Gebruik van de MIVB-haltes als taxistandplaats buiten de
dienstrsgelhtg.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 22, p. 2569.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, biz. 2569.

Question n° 162 de M. DominiekLootens-Stael du 29 aout 1997
(N.):

Vraag nr. 162 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 29
augustus 1997 (N.):

Rapports F/N dans Ie consell d'administration des sodetes de
logement.

Taalverhoudingen in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappijen.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2902.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2902.

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 janvier 1998 (n° 27)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 20 januari 1998 (nr. 27)

3279

II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie
11. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd
(Ft.): Question posee en francais - (N.): Question posee en neerlandais
(Fr.): Vraag gesteld in het Frans - (N.): Vraag gesteld in het Nederlands

Ministre-President du Gouvernement
de la Region de Bruxelles-Capitale,
charge des Pouvoirs locaux, de 1'Emploi,
du Logement et des Monuments et Sites

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

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

TCT.

DAC-betrekkingen.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 5, p. 305.

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

Question n° 132 de M. Stephane de Lobkowicz du 5 mars 1996
(Fr.):

Vraag nr. 132 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 5 maart
1996 (Fr.):

Usage des litres de whefde cabinet» et remuneration speciale
y afferente, dans les communes.

Gebruik van de titel "kabinetschef" en bijwndere bezoldiging
ervoor in de gemeenten.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 8, p. 665.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 8, biz. 665.

Question n° 148 de M. Denis Grimberghs du 20 mars 1996
(Fr.):

Vraag nr. 148 van de heer Denis Grimberghs d.d. 20 maart
1996 (Fr.):

Evolution du personnel occupe dans Ie cadre des programmes
de resorption du chomage.

Evolutie van hetpersoneel dat tewerkgesteld is in het kader
van de programma's ter bestrijding van de werkloosheid.

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

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

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

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

Obligation imposee aux communes bruxelloises de communiquer Ie role linguistique de lews administres.

Verplichting voor de Brusselse gemeenten om de taalaanhorigheid van hun inwoners mee te delen.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1790.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 16, biz. 1790.
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Question n° 312 de M. Stephane de Lobkowicz du 21 novembre
1996 (Fr.);

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

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

Verzekeringsmaatschappijen die de risico 's dekken voor de
diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Question n° 324 de M. Andre Drouart du 5 decembre 1996

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

(Fr.):

Intercommunales — emplois.

Intercommunales — aantal tewerkgestelde personen.

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

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

Question n° 398 de M. Sven Gatz du 3 juin 1997 (N.):

Vraag nr. 398 van de heer Sven Gatz d.d. 3 juni 1997 (N.):

Repartition desfonctionnaires entre les deuxgroupes linguistiques.

Verdeling over de Nederlandse en Franse taalgroep van de
ambtenaren.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 22, p. 2573.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 22, biz. 2573.

Question n° 439 de M. Dominiek Lootens-Stael du 7 aout 1997
(N.):

Vraag nr. 439 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 7
augustus 1997 (N.):

Nombre d'eleves et depenses d'enseignement des communes.

Leerlingenaantallen en onderwijsuitgaven van degemeenten.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 24, p. 2904.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 24, biz. 2904.

Question n° 452 de M. Bernard Clerfayt du 29 septembre 1997
(Fr.):

Vraag nr. 452 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 29 September
1997 (Fr.):

Reglements provinciaux encore en vigueur.
La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 25, p. 3018.

Provinciale verordeningen die nog van kracht zijn.
De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 25, biz. 3018.
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Question n° 463 de M. Stephane de Lobkowicz du 22 octobre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 463 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 22 oktober
1997 (Fr.):

Personnel remunerepar la Region — Autorisatwn de cumul.

Door het Gewest bezoldlgd personeel — Toestemming oin te
cumuleren.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 26, p. 3131.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 26, biz. 3131.

Question n° 478 de M. Francois Roelants du Vivier du 17
novembre 1997 (Fr.):

Vraag nr. 478 van de heer Franyois Roelants du Vivier d.d. 17
november 1997 (Fr.):

Apposition de sigles de reconnaissance pour les monuments
et sites classes.

Herkenningstekens voor beschennde moniimenten en landschappen.

Voici plus d'un an, Ie 19 septembre 1996, j'ai adresse a Monsieur Ie ministre une question ecrite sur Ie meme sujet. Dans sa
reponse. Monsieur Ie ministre indiquait que Ie cout du placement
des plaquettes emaillees destinees a etre apposees sur les monuments et sites classes restait a determiner et que, "des que Ie service
fera parvenir Ie cout du placement, il sera possible de decider et de
definir les priorites quant aux immeubles a identifier".

Meer dan een jaar geleden, te weten op 19 September 1996, heb
ik de minister een schriftelijke vraag over betzelfde onderwerp
gezonden. In zijn antwoord deelde de minister mee dat de kostprijs
voor het aanbrengen van emailplaatjes op de beschennde monumenten en landschappen nog moest worden vastgesteld, en dat,
zodra de dienst deze plaatsingsprijs zou hebben bepaald, het
mogelijk zou zijn beslissingen te nemen en vast te stellen op weike
gebouwen deze herkenningstekens prioritair zouden worden aangebracht.

J'imagine que cette etape estdesonnais franchie, etje souhaiterais
des lors que Monsieur Ie ministre puisse me faire savoir quand les
plaquettes seront apposees.

Ik veronderstel dat deze fase nu achter de rug is en ik wens dan
ook dat de minister me meedeelt wanneer de platen zullen worden
aangebracht.

Reponse: Le dossier d'identification des biens classes a ete
soumis, pour avis conforme, a la Commission royale des Monuments et des Sites.

Antwoord: Het dossier voor de identificatie van de beschennde
goederen werd, voor overeenkomstig advies, voorgelegd aan de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Cette demiere a emis de nombreuses remarques et entre autres,
un avis defavorable sur le materiau propose par 1'Administration.

Deze laatste heeft talnjke opmerkingen gemaakt en onder meer
een ongunstig advies uitgebracht over het materiaal dat door de
Administratie werd voorgesteld.

Afin de faire defmitivement le point sur cette question, j'ai
convoque une reunion avec le Service et la Commission. Je vous
ferai part des conclusions de cette reunion lorsqu'un accord definitif
sera arrete.

Teneinde definitief komaf te maken met deze kwestie, heb ik
een vergadering belegd met de Dienst en de Commissie. Ik zai u de
besluiten van deze vergadering meedelen van zodra een definitief
besluit is genomen.

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

Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en
Externe Betrekkingen

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

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

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

Wereldtentoonstelling in Sevilla — Vervoeren en opslaan van
de documentatie.

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 10.blz.875.
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Ministre de I'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Question n° 142 de M. Dominiek Lootens-Stael du 29 juillet
1996 (N.):

Vraag nr. 142 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 29 juli
1996 (N.):

InterSts de la Region dans un proces centre plusieurs collaboratews de cabinet d'uit ancien ministre des Travaux publics.

Belangen van het Gewest in een gerechtszaak tegen enkele
kabinetsmedewerkers van een voonnalig minister van Openbare
Werken.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 13, p. 1342.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 13, biz. 1342.

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

Vraag nr. 238 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17
februari 1997 (N.):

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

Advertendes van overheidsinstellingen enpararegionaleinstellingen in partijpolitieke bladen.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 19, p. 2224.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 19, biz. 2224.

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Question n° 131 de M. Alain Bultot du 28 mars 1997 (Fr.):

Vraag nr. 131 van de heer Alain Bultot d.d. 28 maart 1997 (Fr.):

Layers en vigueur dans les societes immobilieres de service
public.

Van kracht zijnde huurprijzen in de Openbare vastgoedmaatschappijen.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 21, p. 2453.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr.21.blz. 2453.

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 janvier 1998 (n° 27)
Vragen en Antwoorden—Brusselse Hoofdstedelijke Raad—20januari 1998 (nr. 27)

3283

III. Questions posees par les Conseillers
et reponses donnees par les Ministres
III. Vragen van de Raadsleden
en antwoorden van de Ministers
(Fr.): Question posee en francais — (N.): Question posee en neerlandais
(Fr.): VraaggesteldinhetFrans-(N.): VraaggesteldinhetNederlands

Ministre-President du Gouvernement
de la Region de Bruxelles-Capitale,
charge des Pouvoirs locaux, de 1'Emploi,
du Logement et des Monuments et Sites

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

Question n° 404 de M. Marc Cools du 16juin 1997 (Fr.):

Vraag nr. 404 van de heer Marc Cools d.d. 16 juin 1997 (Fr.):

Consequences pour la Region bruxelloise de la suppression
du Comite superieur de controle.

Gevolgen van de afschaffing van hetHoog Comite van Toezicht
vow het Brussels Gewest.

Le gouvemement federal a decide de proceder a la suppression
du Comite superieur de controle et au transfert de ses missions
pour partie a une brigade speciale au sein de la police judiciaire et
pour partie a une cellule specialisee dans les marches publics et les
subventions qui dependra du ministere de la fonction publique.

De federale regering heeft beslist het Hoog Comite van Toezicht
afte schaffen en de taken ervan deels over te dragon aan een bijzondere brigade binnen de gerechtelijke politic en deels aan een
bijzondere eel binnen de dienst overheidsopdrachten en subsidies,
die onder het ministerie van openbaar ambt zai ressorteren.

Les missions qu'effectuait le Comite superieur de controle pour
les Regions et Communautes ne seraient pas transferees et disparaitraient de ce fait. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, m'indiquer si cela est exact? Dans 1'affinnative, pouvez-vous m'indiquer
quelles dispositions out ete prises par le gouvemement bruxellois
pour que ces missions puissent continuer a etre assumees a 1'avenir?

De opdrachten die het Hoog Comite van Toezicht voor de
Gewesten en Gemeenschappen uitvoerde, zouden echter niet worden
overgedragen en bijgevolg verdwijnen. Kan de minister deze informatie bevestigen? Zoja, kan hij mij meedelen weike maatregelen
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft genomen om ervoor
te zorgen dat deze opdrachten in de toekomst nog altijd kunnen
worden uitgevoerd?

Repoitse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous la
reponse a sa question.

Antwoord: Het geachte lid gelieve hiema kennis te nemen van
het antwoord op zijn vraag.

Le Comite superieur de Controle exercait, avant sa dissolution,
des missions de deux ordres :

Het Hoog comite van Toezicht had, voor de opheffing, twee
soorten taken:

1° Des enquetes judiciaires, representant plus de 95% de ses
activites et transferees aujourd'hui a la Police judiciaire;

1° de gerechtelijke onderzoeksopdrachten, voor meer dan 95 %
van de activiteit en nu overgedragen aan de Gerechtelijke Politie;

2° Des activites de controle administratif, reprises par le Service
des Marches publics et des Subventions, cree par 1'arrete royal
du 6 juillet 1997 au sein du Ministere de la Fonction publique.

2° de administratieve controle, nu overgenomen door de Dienst
Overheidsopdrachten en Subsidies, opgericht bij het Ministerie
van Ambtenarenzaken door het Koninklijk Besluit van 6 juli
1997.

II est vrai que le Service des Marches publics et des Subventions n'exercera ses missions qu'a 1'egard du federal.

De Dienst Overheidsopdrachten en Subsidies zai zijn taken
inderdaad enkel ten opzichte van de federale overheid uitoefenen.
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Toutefois, un controle administratifet budgetaire existe deja dans
notre Region; il est organise par une circulaire du 28 septembre
1989etparl'arretedel'Executifdu4juillet 1991 portantreglement
de son fonctionnement et reglant la signature des actes de 1'Executif.

In ons Gewest bestaat er echter reeds een administratieve en
begrotingscontrole. Ze werd georganiseerd door de omzendbrief
van 28 September 1989 en door het besluit van de Executieve van 4
juli 1991 houdende regeling van haar working en van de ondertekening van de akten van de Executieve.

II est assure essentiellement par 1'Inspection des Finances, qui
controle a priori 1'attribution des marches publics et 1'octroi des
subventions.

Deze controle wordt vooral uitgevoerd door de Inspectie van
Financien, die de toewijzing van overtheidsopdrachten en de
toekenning van subsidies a priori controleert.

II n'y a done pas de videjuridique en la matiere depuis la dissolution du Comite superieur de Controle.

De ontbinding van het Hoog Comite voor Toezicht deed terzake
dus geen juridisch vacuum ontstaan.

A la lecture de 1'arrete du 6juillet 1997, il apparait d'ailleurs
que Ie role du Service des Marches publics et des Subventions est
essentiellement de fbumir un appui a la passation d'un marche public
ou de remettre im avis sur la maniere dont une procedure de passation
d'un marche public a ete realisee.

Uit de inhoud van het K.B. van 6 juli 1997 blijkt trouwens dat
de taak van de Dienst Overheidsopdrachten en Subsidies hoofdzakelijk bestaat uit ondersteuning bij het gunnen van overheidsopdrachten en uit adviesverstrekking over de wijze waarop de gunningsprocedures werden uitgevoerd.

II ne s'agit done en realite pas d'un service de controle, comme
Ie confirme d'ailleurs Ie ministre Flahaut dans sa reponse a la
Chambre, Ie 23 septembre dernier, a Monsieur Viseur, dans Ie cadre
de 1'interpellation de Monsieur Reynders sur "Ie demantelement
du Comite superieur de Controle".

Het gaat dus in feite niet langer om een controledienst, zoals
trouwens op 23'September 1997 in de Kamer werd bevestigd door
minister Flahaut in zijn antwoord aan de heer Viseur, in het raam
van de interpellatie van de heer Reynders over "de afbouw van het
Hoog Comite van Toezicht".

En realite, la dissolution du Comite superieur de Controle n'aura
aucune consequence pour la Region; en effet, au cours des 3 dernieres annees, une seule enquete administrative concemant la
Region a ete menee par Ie Comite superieur de Controle; il s'agissait
en 1'espece d'un probleme lie a 1'organisation d'un examen par Ie
Secretariat permanent de recrutement pour la Region.

De ontbinding van het Hoog Comite van Toezicht zai in feite
geen enkel gevolg hebben voor ons Gewest; gedurende de laatste
driejaren werd er door het Hoog Comite van Toezicht slechts een
enkel administratiefonderzoek doorgevoerd in ons Gewest; het ging
om problemen die verband hielden met de organisatie door het Vast
Wervingssecretariaat van wervingsexamens voor het Gewest.

Question n° 414 de M. Guy Vanhengel du 18 juillet 1997 (N.):

Vraag nr. 414 van de heer Guy Vanhengel d.d. 18 juli 1997 (N.):

Basilique deKoekelberg a 1'origine de fracas budgetaires pour
la commune de Koekelberg.

Budgettaire kopzorgen die de basiliek van Koekelberg de
gemeente Koekelberg baart

Connue dans Ie monde entier, la basilique de renommee internationale occasionne de serieux tracas budgetaires a la commune
de Koekelberg.

De wereldberoemde basiliek baart de gemeente Koekelberg
zware budgettaire kopzorgen.

Le college echevinal est desespere. Le bourgmestre de Koekelberg a meme annonce recemment qu'il ne pouvait plus assumer les
frais d'entretien de cette batisse monumentale de style Art deco.

Het schepencollege van Koekelberg is de wanhoop nabij. Onlangs gafde Koekelbergse burgemeester zeifs te kennen niet langer
te kunnen instaan voor de onderhoudskosten verbonden aan dit
monumentale bouwwerk in Art Deco.

En guise d'appel au secours, le college echevinal a refuse de
voter le budget de la fabrique d'eglise.

Het schepencollege weigerde, bij wijze van noodkreet, de
begroting van de kerkfabriek goed te keuren.

La fabrique d'eglise indique que la basilique ne figure meme
pas sur la liste des monuments classes.

De kerkfabriek wijst crop dat de basiliek niet eens beschermd is
als monument.

Je souhaiterais savoir pourquoi la basilique n'est pas classee en
rant que monument et comment on peut entamer la procedure de
classement.

Graag had ik geweten hoe het komt dat de basiliek niet beschermd
is als monument en hoe de procedure kan worden opgestart om de
basiliek het statuut van beschermd monument te geven.

Je souhaiterais egalement savoir s'il existe un inventaire des
batiments dont 1'entretien incombe, directement ou indirectement,
aux communes bruxelloises ou a la Region de Bruxelles-Capitale
mais dont le rayonnement et/ou la fonction depasse largement les
limites de la Region bruxelloise.

Tevens had ik graag geweten ofer een inventaris is van gebouwen
waarvan het onderhoud, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten laste
valt van de Brusselse gemeenten of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, maar waarvan de uitstraling en/of de functie de Brusselse
gewestgrenzen ruimschoots overstijgt.
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De tels batiments pourraient faire 1'objet d'une concertation entre
la Region de Bruxelles-Capitale et Ie gouvemement federal afin de
parvenir a un reequilibrage des responsabilites financieres en la
matiere.

Dergelijke bouwwerken zouden het onderwerp kunnenuitmaken
van overleg tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
federale regering ten einde tot een herschikking te komen van de
financiele verantwoordelijkheden terzake.

Un tel projet s'inscrit tout a fait dans les intentions du gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, telles qu'elles s'expriment dans 1'accord de gouvemement, de se toumer vers les autorites
federales pour obtenir plus de moyens budgetaires pour la Region
de Bruxelles-Capitale.

Een dergelijk opzet sluit overigens volkomen aan bij het voornemen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, zoals verwoord
in het regeerakkoord, om de federale overheid aan te spreken met
het oog op een grotere budgettaire slagkracht voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Reponse: II me semble qu'il faut distinguer, en ce qui conceme
la charge financiere que represente la Basilique de Koekelberg,
d'une part la charge de 1'entretien courant et d'autre part les travaux
plus importants de restauration du batiment.

Antwoord: Voor wat betreft de financiele lasten veroorzaakt door
de Basiliek van Koekelberg dient men een onderscheid te maken
tussen het gewone onderhoud enerzijds en de belangrijke restauratiewerken aan het gebouw anderzijds.

S'il est vrai que la taille de 1'edifice engendre des couts d'entretien proportionnellement importants, ceux-ci sont encore supportables.

De omvang van het gebouw veroorzaakt proportioneel hoge
onderhoudskosten, maar deze blijven echter draaglijk.

L'etat du batiment, quant a lui, est tel que de grosses depenses
d'investissement ne seront pas necessaires dans un avenir rapproche,
nous permettant de rechercher une solution de financement acceptable pour les differents budgets appeles a intervenir.

De staat zeif van het gebouw zai in de nabije toekomst geen
grote investeringsuitgaven veroorzaken. Dit geeft tijd om een financieringsoplossing uit te werken die door de verschillende tussenkomende begrotingen kan gedragen worden.

Les inquietudes de la commune de Koekelberg, mais aussi des
communes de Berchem-Ste-Agathe et Jette, pour bien comprehensibles qu'elles soient, sont done quelque peu prematurees.

De ongerustheid bij de gemeente Koekelberg, en ook bij de
Gemeenten Sint-Agatha-Berchem en Jette zijn begrijpelijk, maar
wel enigzins voorbarig.

Le budget de la fabrique d'eglise a etc approuve par 1'autorite
de tutelle le 13 novembre 1997 et le cri d'alarme lance par la commune de Koekelberg entendu, puisquej'ai rencontre les representants de la fabrique d'eglise le 9 decembre.

De begroting van de kerkfabriekwerd door de toezichthoudende
overheid goedgekeurd op 13 november 1997 en er werd gereageerd
op de alarmkreet van de gemeente Koekelberg want in heb
afgevaardigden van de kerkfabriek ontvangen op 9 december.

Pourquoi la basilique n'est-elle pas classee?

Waarom de basiliek nog niet beschermd werd?

II y a a Bruxelles de nombreux batiments remarquables qui ne
sont pas classes. L'honorable membre n'ignore certainement pas
que depuis la creation de la Region, mes predecesseurs et moimeme avons classe enormement d'edifices, rattrapant peu a peu le
retard accuse par Bruxelles en matiere de protection de son patrimoine architectural et plus particulierement de son patrimoine civil.

Er staan talrijke opmerkelijke gebouwen in Brussel die nog niet
beschermd zijn. Het geachte lid weet allicht dat mijn voorgangers
en ikzelfsinds de oprichting van het Gewest enorm veel gebouwen
beschermd hebben om zo geleidelijk aan de achterstand in te lopen
die Brussel opgelopen had inzake bescherming van zijn bouwkundig
erfgoed en meer in het bijzonder van zijn burgerlijk patrimonium.

Les budgets ne sont cependant pas elastiques et des priontes
d'intervention doivent etre fixees. Les batiments menaces ont
principalement retenu notre attention. En effet, le classement permet
d'une part de contribuer au financement de la restauration, d'autre
part de veiller a une realisation correcte de celle-ci.

Begrotingen zijn niet zomaar rekbaar en er moeten prioriteiten
voor de tussenkomsten gesteld worden. Vooral de bedreigde
gebouwen hebben onze aandacht gekregen. Door hun bescherming
kan er inderdaad bijgedragen worden in de financiering van hun
restauratie en kan er toegezien worden op de correcte uitvoering
ervan.

La basilique n'est pas menacee et, dans la mesure ou la restauration des eglises classees consomme deja plus de 50 % des subventions regionales, je n'ai pas estime jusqu'ici son classement
prioritaire.

Daar de basiliek geen bedreigd gebouw is en daar de restauratie
van beschennde kerken reeds meer dan 50 % van de gewestsubsidies
opslorpt heb ik haar restauratie tot nu niet als prioritair beschouwd.

II faut savoir en outre que les autres mesures de protection
prevues par 1'ordonnance du 4 mars 1993 relative a la conservation
du patrimoine immobilier sont sans effet sur le financement de la
restauration de 1'edifice.

De andere beschermingsmaatregelen opgelegd door de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het bouwkundig
erfgoed hebben geen effect op de financiering van de restauratie
van het gebouw.

L'ordonnance du 4 mars 1993 prevoit differentes manieres
d'entamer la procedure du classement: le Gouvemement peut
entamer la procedure de classement d'initiative ou sur proposition
de la Commission royale des Monuments et des Sites. II peut

De ordonnantie van 4 maart 1993 biedt verschillende mogelijkheden om een beschermingsprocedure in te zetten. De Regering
kan dit op eigen initiatiefofop voorstel van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen doen. Ze kan ook de
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egalement entamer la procedure a la demande du proprietaire, du
college des bourgmestre et des echevins de la commune ou Ie bien
est situe, ou a la demande d'une association sans but lucratifayant
pour objet social la protection du patrimoine.

procedure inzetten op vraag van de eigenaar, van het College van
Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar het goed gelegen
is of op vraag van een v.z.w. die de bescherming van het erfgoed
als maatschappelijke doelstelling heeft.

En Ce qui concerne Ie repertoire des biens classes d'un
rayonnement depassant la Region, il me semble difficile a etablir
sur une base objective.

Een objectief repertorium van beschermde goederen met een
uitstraling die de gewestgrenzen overschrijdt, lijkt me moeilijk te
verwezenlijken.

Le Service des Monuments et des Sites a cependant elabore un
repertoire reprenant les immeubles proteges qui connaissent des
problemes structurels ou des problemes de reaffectation. Le pouvoir
public gestionnaire est mentionne dans le repertoire. II y a, panni
les batiments repris a ce repertoire, des edifices dont le rayonnement
s'etend indeniablement au dela des frontieres regionales.

De Dienst Monumenten en Landschappen heeft echter een
repertorium opgesteld waarin de beschermde gebouwen opgenomen
zijn die kampen met structuurproblemen of met herbestemmingsproblemen. De beherende overheid wordt in het repertorium vermeld. Er zijn meerdere gebouwen in dit repertorium opgenomen
met een uitstraling die ontegensprekelijk de gewestgrenzen overschrijdt.

Vous posez la question d'une prise en charge federale des travaux
eventuellement a realiser a la Basilique.

Het ten laste nemen van de eventuele werken aan de basiliek
door de federale overheid wordt eveneens door U vermeld.

Le Gouvernement sollicite effectivement 1'Etat, pour qu'il
accroisse les moyens mis a la disposition de Bruxelles pour lui
permettre de faire face a son role de capitate federale et intemationale. Ces negociations sont difficiles.

Onze Regering vraagt inderdaad aan de Staat om de middelen
op te drijven die ter beschikking van Brussel gesteld worden om de
taak van federale en intemationale hoofdstad naar behoren te kunnen
vervullen. Dit zijn moeilijke onderhandelingen.

Compte tenu des budgets reduits octroyes dans ce cadre, vous
comprendrez que la Region concentre ses revendications sur ce qui
est le plus prioritaire en termes de gestion urbaine et sur ce qui est
le plus urgent en termes d'objectifde realisation.

Gelet op de beperkte budgetten die op deze wijze worden toegekend, zai u begrijpen dat het Gewest zijn eisen toespitst op hetgeen
het meest prioritair is inzake stadsbeheer en op hetgeen het meest
dringend is inzake uitvoeringsdoelstellingen.

En matiere de patrimoine architectural, la Region souhaite d'une
part; que 1'Etat federal assume decemment les charges qui lui
incombent comme proprietaire de biens classes et ce, notamment
pour ce qui conceme les institutions culturelles federates, etje citerai
le Palais des Beaux-Arts qui se degrade, les hotels Gresham et
d'Argenteau qui menacent ruine...

Op het vlak van het bouwkundig erfgoed wenst het Gewest
enerzijds dat de federale Staat op degelijke wijze zou instaan voor
de lasten van de beschermde goederen waarvan hij zeifde eigenaar
is, dit inzonderheid voor de federale culturele instellingen, en ik
vemoem hierbij het Paleis voor Schone Kunsten dat tekenen van
verval vertoont, de Gresham en Argenteau Herenhuizen die tot
ru'mes aan het verworden zijn...

Elle souhaite d'autre part une contribution significative de 1'Etat
pour la restauration du patrimoine classe abritant des institutions
culturelles non-federales et qui sont appelees a jouer un role
significatifdans le cadre de Bruxelles 2000.

Anderzijds vraagt het Gewest een betekenisvolle bijdrage van
de Staat aan de restauratie van beschermd patrimonium waarin nietfederale culturele instellingen gevestigd zijn die een grote rol kunnen
spelen in het raam van Brussel 2000.

Une fois cette echeance depassee, d'autres priorites pourront
etre avancees. II serait evidemment premature et demagogique de
prendre aujourd'hui des engagements en cette matiere.

Eens deze streefdatum voorbij, zullen er andere prioriteiten
kunnen naar voor geschoven worden. Het zou voorbarig en demagogisch zijn om terzake vandaag reeds toezeggingen te doen.

Question n° 415 de M. Marc Cools du 18 juillet 1997 (Fr.):

Vraag nr. 415 van de heer Marc Cools d.d. 18 juli 1997 (Fr.):

Service interim de 1'Orbem.

Uitwnddienst van de BGDA.

L'Orbem assure un service interim (le T-Service).

De BGDA heeft een uitzenddienst (de T-diensten).

Pouvez-vous m'mformer. Monsieur le ministre, sur les raisons
qui ont conduit 1'Orbem a organiser un tel service alors que de
nombreuses agences privees d'mterim, avec plus d'experience que
1'Orbem en la matiere, existent a Bruxelles?

Kunt u me meedelen, mijnheer de minister, wat de BGDA ertoe
gebracht heeft zich met uitzendarbeid in te laten, terwiji er in Brussel
talrijke private uitzendbureaus zijn die terzake meer ervaring hebben
dan de BGDA?

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

Antwoord: Ik heb de eer het lid het antwoord op zijn vraag te
verstrekken.
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En Belgique, Ie travail intermediaire est apparu dans les annees
50 et s'est surtout developpe entre 1955 et 1960. A cette epoque, il
n'y avaitpas de lien de subordination entre 1'entreprise interimaire
et les travailleurs interimaires. Ceux-ci etaient consideres comme
independants et ne beneficiaient pas de la securite sociale des
travailleurs salaries. Ce n'est qu'en 1970 que par arrete royal
1'application de la legislation sociale des travailleurs sera etendue
aux personnes qui, au titre d'interimaire, sont mises au travail chez
des tiers ainsi qu'aux personnes qui les y mettent et les remunerent.
L'interimaire passe du statut d'independant a celui de travailleur
salarie mais les abus auxquels se livrent les societes interimaires ne
cessent pas pour autant. Parmi ceux-ci on peut citer des salaires
trop bas mais factures aux utilisateurs par ailleurs, 1'interdiction
pour 1'utilisateur d'embaucher un interimaire si ce n'est moyennant
Ie paiement d'une indemnite, 1'utilisation d'interimaires pendant
plusieurs annees consecutives, etc.

In Belgie verscheen de uitzendarbeid in de jaren vijftig en
ontwikkelde deze vorm van arbeid zich vooral tussen '55 en '60.
In die periode was er geen band van ondergeschiktheid tussen het
uitzendbureau en de uitzendkrachten. Deze laatsten werden beschouwd als zeifstandigen en konden geen aanspraak maken op de
sociale zekerheid van bezoldigde arbeiders. Pas in 1970 werd de
toepassing van de sociale wetgeving m.b.t. arbeiders bij koninklijk
besluit uitgebreid tot de personen die als uitzendkracht bij derden
worden tewerkgesteld, alsook tot de personen die hen daar plaatsen
en hen bezoldigen. De uitzendkracht ging van het statuut van zeifstandige over naar dat van bezoldigd arbeider, maar desondanks
bleven de misbruiken bij de uitzendkantoren niet uit. Bij wijze van
voorbeeld vermelden we de te lage bezoldigingen, de aan de gebruikers trouwens te hoog werden gefactureerd, het verbod voor de
gebruiker om een uitzendkracht aan te werven zonder de betaling
van een vergoeding, het inzetten van uitzendkrachten gedurende
verschillende opeenvolgende jaren, enz.

Les problemes de 1'interim seront soumis au Conseil National
du Travail et Ie ministre Glinne proposera meme de supprimer les
societes privees d'interim et de cornier Ie placement des travailleurs
interimaires a 1'ONEM qui a deja Ie monopole du placement de
tous les autres travailleurs. Mais nous sommes en Belgique et un
compromis sera trouve : des 1978, interims publics et prives
coexisteront.

De problemen i.v.m. uitzendarbeid werden aan de Nationale
Arbeidsraad (NAR) voorgelegd en minister Glinne stelde zeifs voor
om de prive-uitzendkantoren af te schaffen en de plaatsing van
interimarbeiders aan de RVA toe te vertrouwen. Toen reeds beschikte
de RVA over het monopolie voor de plaatsing van alle andere
arbeiders. Maar we wonen in Belgie en, zoals zo vaak, kwam er
een compromis uit de bus: sinds 1978 bestaan openbare en priveuitzendbarbeid naast elkaar.

L'interim public a, des ce moment, joue un role de regulateur du
marche tant pour les travailleurs que pour les utilisateurs.

Zowel voor de arbeiders als voor de gebruikers, heeft de openbare
uitzendarbeid vanafdat ogenblik een regulerende rol op de arbeidsmarkt gespeeld.

Cote travailleurs interimaires:
Au sein du CNT, les organisations syndicales ont utilise la
presence et Ie poids du TSI pour obtenir des avantages pour les
interimaires.
Cote utilisateurs (entreprises):

Les taux de facturation pratiques par Ie T Service Interim
(calcules au plus juste mais couvrant tous les frais) ont oblige les
societes privees d'interim de revoir les leurs. Cela a eu pour
consequence de permettre a davantage d'entreprises de recourir a
1'interim et a plus de travailleurs de travailler comme interimaires.
A Bruxelles, Ie T Service Interim existe depuis Ie 1" mai 1980.

Question n° 435 de M. Guy Vanhengel du 7 aout 1997 (N.):
Cabine telephonique dans les galeries Saint-Hubert.

Wat de interimarbeiders betreft:
Binnen de NAR hebben de vakbondsorganisaties gebruik gemaakt van de aanwezigheid en het gewicht van TSI om voor de
uitzendkrachten voordelen te bekomen.
Wat de gebruikers (ondememingen) betreft:
De facturatiecoefficienten die door T Service Interim worden
gehanteerd (en die zeer scherp berekend zijn, maar volledig kostendekkend zijn), hebben de prive-kantoren verplicht hun prijzen te
herzien. Hierdoor konden meer bedrijven een beroep doen op uitzendarbeid en konden meer arbeiders als uitzendkracht aan de slag.
In Brussel bestaat T Service Interim sinds 1 mei 1980.

Vraag nr. 435 van de heer Guy Vanhengel d.d. 7 augustus 1997
(N.):
Telefooncel in de Sint-Hubertusgalerijen.

Les galeries royales Saint-Hubert constituent un pole d'attraction
touristique de style au coeur du vieux centre-ville. Actuellement,
on precede a une restauration attendue depuis longtemps.

De Koninklijke Galerijen Sint-Hubertus zijn een stijivolle toeristische trekpleister in het hart van de oude binnenstad. Heden krijgen
de galerijen een langverhoopte restauratiebeurt.

Toutefois, il est surprenant de constater dans ces galeries
historiques la presence d'une double cabine telephonique portant
1'inscription «P.C.B.» a hauteur de 1'entree du cote de la rue de la
Montagne. Cette cabine telephonique defigure 1'endroit et brise
brutalement 1'homogeneite esthetique de 1'ensemble.

Merkwaardig is evenwel de aanwezigheid van een dubbele
telefooncel met opschrift "PCB" in deze historische galerijen, ter
hoogte van de ingang langs de Bergstraat. Deze telefooncel ontsiert
de piek en doorbreekt op brutale wijze de esthetische homogeniteit
van het geheel.
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Je souhaiterais savoir si 1'installation de cette cabine a ete soumise
a 1'avis de la Commission des monuments et des sites. Qui a donne
son feu vert pour 1'installation de ces cabines telephoniques?

Graag had ik geweten ofde plaatsing van dit toestel onderworpen
werd aan het advies van de Commissie voor Monumenten en
Landschappen. Wie zette het licht op groen voor de plaatsing van
deze telefoontoestellen?

Reponse: La Societe civile des Galeries Royales Saint-Hubert a
introduit Ie 25 aout 1995, une demande de remplacement des deux
cabines telephoniques se trouvant aux extremites de la galerie.

Antwoord: De Vennotschap K.oninklijke Sint-Hubertus Galerijen
heeft op 25 augustus 1995 een aanvraag ingediend voor de vervanging van de twee telefooncellen die zich aan de uiteinden van de
galerij bevonden.

La Commission royale des Monuments et des Sites a emis un
avis favorable sur cette demande, en sa seance du 20 septembre
1995, conformement aux dispositions de 1'ordonnance du 4 mars
1993 relative a la conservation du patrimoine immobilier.

De K.oninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
heeft deze aanvraag gunstig geadviseerd tijdens haar zitting van 20
September 1995, overeenstemmend de bepalingen van de Ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerend
erfgoed.

Le Gouvemement a suivi 1'avis de la Commission en autorisant
Ie placement des cabines telephoniques.

De Regering heeft het advies van de Commissie gevolgd en het
plaatsen van telefooncellen toegestaan.

Cette decision s'est concretisee par un arrete du 4juillet 1996.

Deze beslissing werd concreet uitgewerkt in een besluit van 4
juli 1996.

Question n° 449 de M. DominiekLootens-Stael du 29 septembre
1997 (N.):

Vraag nr. 449 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 29
September 1997 (N.):

Cout total des indemnites versees aux administrateurs des
intercommunities.

Totaalkost •van de vergoedingen aan bestuurders van intercommunales.

Le 8 aout 1996, notre collegue M. Drouart vous a adresse une
question ecrite afin de connaitre la liste des administrateurs des
intercommunales soumises totalement ou partiellement a la tutelle
de la Region de Bruxelles-Capitale. II souhaitait egalement connaitre
les indemnites versees a chacun de ces administrateurs. La reponse
a cette question figure au Bulletin des Questions et Reponses n°13
a la page 1383 et la reponse detaillee a ete envoyee aux membres.

Op 8 augustus 1996 stelde collega Drouart u een schriftelijke
vraag naar de lijst van de bestuurders van de intercommunales die
geheel ofgedeeltelijk onder toezicht van de overheid staan, Tevens
vroeg hij naar de respectievelijke vergoedingen die deze bestuurders
ontvangen. Het antwoord op deze vraag verscheen in Bulletin nummer 13 van Vragen en Antwoorden op pagina 1383. Tevens werd
het gedetailleerde antwoord aan de leden overgezonden.

Je souhaiterais que le ministre me communique, pour chaque
intercommunale, le cout total (mentionne par indemnite et par fonction) des indemnites fixes, des indemnites par prestation, des frais
de parcours et de sejour et des autres indemnites.

Graag had ik van de minister een overzicht gekregen, per
intercommunale, van de totaalkost aan respectievelijk (opgesplitst
per vergoeding en per functie) vaste vergoedingen, prestatievergoedingen, reis- en verblijfkosten en andere vergoedingen.

Je souhaiterais obtenir ces chifires pour les cinq demieres annees.

Graag had ik deze cijfers verkregen van de afgelopen vijfjaar.

Le ministre peut-il me dire ce qu'il entend par «autres indemnity? Ce terme peut-il etre precise? Quelles sont les indemnites
imposables et celles qui ne le sont pas? Ces indemnites sont-elles
liees a 1'index?

Kan de minister mij meedelen wat bedoeld wordt met "andere
vergoedingen"? Kan deze term gespecifieerd worden? Weike vergoedingen zijn belastbaar en weike zijn dat niet? Zijn deze vergoedingen aan de index onderworpen?

Reponse: J'ai 1'honneur de rappeler a 1'honorable membre
1'article 78 du Reglement du Conseil de la Region de BruxellesCapitale qui stipule que les questions tendant a obtenir exclusivement des renseignements d'ordre statistique sont en principe irrecevables.

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid te herinneren aan artikel
78 van het Reglement van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad dat
bepaalt dat de vragen die uitsluitend het verkrijgen van statistische
gegevens beogen in principe niet ontvankelijk zijn.

Les donnees dont 1'autorite de tutelle dispose, seront neanmoins
(vu leur volume) transmises directement a 1'honorable membre.

De gegevens waarover de toezichthoudende overheid beschikt,
zullen evenwel (gelet op de omvang ervan) rechtstreeks aan het
geacht lid overgemaakt worden.

Quant a la question si les indemnites sont imposables ou non,
elle doit etre posee au ministre des Finances et non a 1'autorite de
tutelle regionale.

De vraag of de vergoedingen al dan niet belastbaar zijn, dient
gesteld te worden aan de minister van Financien, en niet aan de
gewestelijke toezichthoudende overheid.
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Vu 1'ampleur de la reponse, les chif&es ne seront pas publics
mais resteront disponibles au Greffe pour consultation.

Gelet op de omvang van het antwoord, zullen de cyfers niet
gepubliceerd worden maar blijven ze voor raadpleging ter beschikking op de Griffie.

Question n° 454 de Mme Evelyne Huytebroeck du 7 octobre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 454 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 7 oktober
1997 (Fr.):

Plan d'emploi de I'usine bruxelloise de Volkswagen.

Banenplan van Volkswagen Brussel.

II a recemment ete fait largement echo de 1'initiative prise par
1'entreprise Volkswagen d'entreprendre un nouveau processus de
reduction du temps de travail au sein de son siege bruxellois avec a
la clef, promesse de nouveaux postes de travail.

Er is onlangs veel gesproken over het initiatiefvan Volkswagen
om de arbeidsduur in haar Brusselse zetel te verminderen en daarbij
nieuwe arbeidsplaatsen te creeren.

II a egalement ete declare que dans Ie cadre de ces nouveaux
emplois, Volkswagen negocierait un plan d'embauche en collaboration avec 1'OfRce Bruxellois de 1'Emploi. Ce qui representerait
une nouvelle initiative en la matiere.

Er is ook verklaard dat Volkswagen voor die nieuwe aanwervingen met de BGDA zou samenwerken. Dat zou een primeur zijn.

J'aimerais des lors savoir si 1'ORBEM a deja eu des contacts
avec VW dans Ie but de concretiser ce plan d'embauche? Quelle
forme prendra cette collaboration? Combien d'emploi sont concemes
par ce projet?

Ik zou dan ook willen weten ofde BGDA reeds contacten gehad
heeft met VW om dit banenplan concreet gestalte te geven? Hoe
zai de samenwerking er uitzien? Om hoeveel banen gaat het?

Un tel processus est-il entame avec d'autres importants pourvoyeurs d'emplois a Bruxelles?

Bestaat een soortgelijke samenwerking met andere werkgevers
in Brussel?

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

Antwoord: Hieronder vindt het geachte lid het antwoord op haar
vraag.

Des quej'ai appris que 1'entreprise Volkswagen avait conclu un
accord relatifa la reduction du temps de travail permettant la creation
de nouveaux emplois, j'ai ecrit au Directeur general de 1'entreprise
pour me rejouir de cet accord et pour lui demander de s'adresser a
1'ORBEm dans Ie cadre des nouveaux recrutements.

Van zodra ik vemam dat het bedrijf Volkswagen een aakkoord
betreffende de arbeidsduurvermmdering had gesloten waardoor
nieuwe werkgelegenheid werd geschapen, heb ik de directeurgeneraal van het bedrijf een brief geschreven waarin ik mijn vreugde
over dit akkoord uitdrukte en waarin ik hem vroeg om zich tot de
BGDA te richten in het kader van de nieuwe aanwervingen.

La reponse du Directeur general rut que Volkswagen s'adresse
aux services de 1'ORBEm, mais que Ie Conseil d'entreprise a decide
d'accorder la priorite de recrutement aux membres de la famille du
personnel d'entreprise.

De directeur-generaal antwoordde dat Volkswagen zich wel
degelijk tot de BGDA gericht heeft, maar dat de ondememingsraad
besloten had de familieleden van het personeel van het bedrijf
voorrang te geven bij de aanwerving.

Question n° 471 de M. Stephane de Lobkowicz du 3 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 471 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 3
november 1997 (Fr.):

Vente d'imineubles a 1'initiative de la Region de BruxellesCapitale.

Verkoop van gebouwen op initiatiefvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

L'honorable ministre pourrait-il m'indiquer, Ie cas echeant, Ie
detail de la vente de biens immobiliers qui ont ete effectues a son
initiative depuis Ie debut de lapresente legislature jusqu'ace jour?

Kan de geachte minister me de lijst meedelen van de onroerende
goederen die op zijn initiatief sedert het begin van deze zittingsperiode zijn verkocht?

Reponse: L'honorable membre me demande Ie detail des ventes
de biens immobiliers qui auraient ete, Ie cas echeant, effectuees a
mon initiative depuis Ie debut de la legislature.

Antwoord: Het geachte lid vraagt me een gedetailleerd overzicht
van de onroerende goederen die sinds de aanvang van de legislatuur
op mijn initiatief zouden verkocht geworden zijn.

Aucune vente de biens immobiliers regionaux n'a ete realisee
dans Ie cadre des competences qui me sont devolues depuis 1995.

In het raam van de bevoegdheden die me sinds 1995 zijn toegewezen werd er geen enkele verkoop van gewestelijke onroerend
goed verricht.
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Question n° 477 de Mme Evelyne Huytebroeck du 7 novembre
1997 (Fr.):
ACS dans les CPAS.

Vraag nr. 477 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 7 noveniber
1997 (Fr.):
GECO 's bij de OCMW's.

Le dernier communique de presse du gouvemement a decide
1'octroi de 29 ACS (mi-temps) aux 19 CPAS dans le cadre d'un
programme mis en place en 1992.

Uit dejongste persmededeling van de Regering blijkt dat deze
besloten heeft de 19 OCMW's 29 (halftijdse) GECO's toe te keimen
in het kader van een programma van 1992.

II est stipule qu'ainsi les CPAS beneficieront de 73 specialistes
en matiere d'aide a la recherche d'emploi.

Erwordt op gewezen dat de OCMW's aldus over 73 deskundigen
inzake hulp bij het zoeken naar werk zullen beschikken.

Monsieur le ministre peut-il me dire:

Kan de minister me:

— Quelle est 1'actuelle repartition de ces ACS dans les CPAS
bruxellois?

— de huidige verdeling meedelen van deze GECO's bij de Brusselse
OCMW's;

— Quelle procedure les CPAS doivent-ils suivre pour obtenir des
ACS?

— zeggen weike procedure de OCMW's moeten volgen om
GECO's te krijgen;

- Cet octroi d'ACS fait-il 1'objet d'une convention entre 1'ORBEM
et les CPAS?

— meedelen ofde toewijzing van GECO's geregeld is in een overeenkomst tussen de BGDA en de OCMW's;

- Dans quel cadre ce programme s'inscrit-il (FSE)?

— zeggen waarvan dit programma deel uitmaakt (opieiding deskundigen werkgelegenheid);

— Quelle doit etre la formation de ces "specialistes" en matiere
d'aide a la recherche d'emploi?

— meedelen hoe de opieiding van deze deskundigen inzake het
zoeken naar werk er moet uitzien?

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

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

Dans le cadre du Programme regional d'insertion socioprofessiomielle des beneficiaires du minimex et de 1'aide sociale mis en
place en 1993, un contingent particulier de 44 ACS mi-temps (AR
474) a ete octroye aux 19 CPAS de la Region de Bruxelles-Capitale.
La repartition s'est effectuee en tenant compte de 1'importance du
public cible du programme dans chaque CPAS, tout en assurant au
moins un ACS mi-temps a chaque CPAS. Pour rappel, le public
cible de ce Programme regional est constitue par les beneficiaires
du minimex et de 1'aide sociale au taux minimex, ages de 18 a 45
ans.

In 1992 werd aan de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bijzonder contingent van 44 halftijdse GECO's
(KB 474) toegekend in het kader van het gewestelijk programma
inzake socioprofessionele inschakeling van bestaansmimmumtrekkers en sociale steuntrekkers. Bij deze toekenning werd rekening
gehouden met het belang van het doelpubliek van het programma
in elk OCMW en werd aan elk OCMW minstens een halftijdse
GECO toegewezen. Ter herinnering: het doelpubliek van dit gewestelijk programma bestaat uit bestaansmimmumtrekkers en sociale
steuntrekkers tegen het bestaansminimumtarief, die 18 tot 45 jaar
oud zijn.

Les ACS octroyes occupent une fonction d'agent d'insertion :
psychologues et/ou assistants sociaux, ils assurent 1'accompagnement et la guidance des personnes concemees tout au long de
leur parcours d'insertion. Us ont recu a 1'ORBEm une formation
complementaire axee sur la methodologie de la guidance et ont
regulierement des reunions de travail communes sous sa coordination.

De toegekende GECO's oefenen de functie van inschakelingswerker uit: zij staan in voor de begeleiding en de opvolging van de
betrokken personen gedurende heel hun trajectbegeleiding. Zij
hebben een door de BGDA georganiseerde basisopleiding gevolgd
en nemen geregeld deel aan gemeenschappelijke werkvergaderingen
die door de BGDA worden gecoordineerd.

Le Programme regional precite sert egalement de reference aux
conventions de partenariat conclues entre 1'ORBEm et les 19 CPAS.
Ces conventions prevoient des subventions permettant de couvrir
differentes depenses liees au parcours d'insertion des beneficiaires,
ainsi que des frais de fonctionnement et de personnel des cellules
d'insertion socioprofessionnelle des CPAS. Le budget alimentant
ces conventions est cofinance par des credits de la Region et par le
Fonds Social Europeen.

Het gewestelijk programma dient tevens als referentie voor de
partnershipovereenkomsten die tussen de BGDA en de 19 OCMW's
zijn afgesloten. Deze overeenkomsten voorzien in subsidies waardoor verschillende uitgaven met betrekking tot de trajectbegeleiding
van de begustigden, alsook de workings- en personeelskosten van
de socioprofessionele inschakelingscellen van de OCMW's kunnen
worden gedekt. Het budget voor deze overeenkomsten wordt
tegelijkertijd door kredieten van het Gewest en door het Europees
Sociaal Fonds gespijsd.

L'octroi en 1997 de 29 postes supplementaires d'ACS mi-temps
est motive par 1'accroissement important du public cible du pro

De toekenning van 29 bijkomende halftijdse GECO-arbeidsplaatsen is gerechtvaardigd door de aanzienlijke toename van het

^Q-,
Questions et Reponses — Conseil de la Region de BruxelIes-Capitale - 20 janvier 1998 (n° 27)
Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstec elijke Raad - 20 januari 1998 (nr. 27)
-—1
«
gramme. 11 s'est effectue sur base des memes criteres qu'en 1992, a
doelpubliek van het programma en gebeurde op grond van dezelfde
la difference pros qu'en 1997 1'effectif minimum assure a chaque
criteria als in 1992, met als enig verschil dat het minimumperCPAS est double. La convention, quej'ai signee avec les differents
soneelsbestandvoor elk OCMW in 1997 word verdubbeld. De overCPAS pour 1'octroi des ACS agents d'insertion en 1992 a done fait
eenkomst die tussen de minister-voorzitter en de verschillende
1'objet d'un avenant en fonction de la repartition des nouveaux
OCMW's werd ondertekend voor de toekenning in 1992 van de
GECO-inschakelingswerkers, maakt bijgevolg het voorwerp uit van
postes.
een aanhangsel overeenkomstig de verdeling van de nieuwe arbeidsplaatsen.
Au terme de celle-ci, la repartition des postes ACS mi-temps
"agents d'insertion" entre les difierents CPAS est telle que reprise
dans Ie tableau en annexe.

Na deze verdeling werden de halftijdse GECO-arbeidsplaatsen
van inschakelingswerker als volgt toegewezen aan de verschillende
OCMW's.

Public-cible
CPAS

Agents d'insertion

1991

%

1996

%

Anderiecht
Auderghem
Berchem
Bruxelles-Ville
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek
Saint-Gilles
Saint-Josse
Schaerbeek
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

425
95
54
3.579
666
129
165
19
758
241
144
660
569
377
486
225
60
111
56

4,82
1,08
0,61
40,58
7,55
1,46
1,87
0,22
8,60
2,73
1,63
7,48
6,45
4,27
5,51
2,55
0,68
1,26
0,63 ,

961
286
124
3.404
1.010
492
485
80
1.788
546
142
1.649
1.311
822
1.175
544
117
503
170

6,16
1,83
0,79
21,81
6,47
3,15
3,11
0,51
11,45
3,50
0,91
10,56
8,40
5,27
7,53
3,49
0,75
3,22
1,09

Total

8.819

100

15.609

100

ACS 1992
3
1
1
4
4
1
2
1
4
2
2
4
4
3
3
2
1
1
1
44

Doelpubliek
OCMW
Anderiecht
Brussel
Elsene
Etterbeek
Evere
Ganshoren
Jette
Koekelberg
Ouderghem
Schaarbeek
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Gillis
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Joost-Ten-Noode
Sint-Lambrechts-Woluwe

nouveaux
postes

ACS 1997

2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
0
2
2
2
3
1
1
2
1

5
2
2
6
6
3
3
2
6
3
2
6
6
5
6
3
2
3
2

29

73

Inschakelingswerker

1991

%

1996

%

425
3.579
758
666
129
19
241
144
95
486
54
569
660
377
111

4,82
40,58
8,60
7,55
1,46
0,22
2,73
1,63
1,08
5,51
0,61
6,45
7,48
4,27
1,26

961
3.404
1.788
1.010
492
80
546
142
286
1.175
124
1.311
1.649
822
503

6,16
21,81
11,45
6,47
3,15
0,51
3,50
0,91
1,83
7,53
0,79
8,40
10,56
5,27
3,22

GECO 1992 nieuwe arbeids- GECO 1997
plaatsen
3
4
4
4
1
1
2
2
1
3
1
4
4
3
1

2
2
2
2
2
1
1
0
1
3
1
2
2
2
2

5
6
6
6
3
2
3
2
2
6
2
6
6
5
3
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Sint-Pieters-Woluwe
Ukkel
Vorst
Watermaal-Bosvoorde
Totaal

56
225
165
60

0,63
2,55
1,87
0,68

170
544
485
117

1,09
3,49
3,11
0,75

1
2
2
1

1
I
1
1

2
3
3
2

8.819

100

15.609

100

44

29

73

Question n° 480 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1997 (Fr.):
Communications du ministere et du cabinet.

Vraag nr. 480 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1997 (Fr.):
Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

Je souhaiterais avoir communication d'unreleve des campagnes
d'information menees a 1'initiative de votre departement ministeriel
ou directement de votre cabinet en 1996 et 1997.

Ik zou graag een lijst bekomen van de informatiecampagnes voor
1996 en 1997 uitgaande van uw ministerieel departement of
rechtstreeks van uw kabinet.

Ce releve pourrait indiquer Ie but escompte de la campagne et Ie
resultat obtenu.

Op deze lijst zouden het verhoopte doel evenals het bekomen
resultaat kurmen vermeld worden.

II serait interessant de detailler Ie support utilise, Ie tirage, Ie
cout, Ie mode de distribution.

Het zou ook interessant zijn de gebruikte drager, de opiage, de
kosten en de wijze van distributie te kennen.

Par qui ont etc concues les differentes campagnes?

Wie neefl die verschillende campagnes bedacht?

Reponse:

Antwoord:

CAMPAGNE D'INFORMATION 1996
Sous-traitance

Langue

Nombre

Brochures

Imprimerie
Weissenbruch. Appel
d'or&e restreint

FR
NL

45.000
25.000

Drapeaux

Commande centralisee
de tous les pays europeens par la Fondation
Roi Baudouin

Affiches

Agence A3, choisie par
la Region Wallonne
cette annee (tour de role
chaque annee)

Ouverture officielle

Traiteur "Les Plaisirs
Gourmets": traiteur
attache a la Bibliotheque Solvay

Sujet et public cible
MONUMENTS ET SITES

Porme

Joumees du Patrimoine: Week-end de sensibilisation au Patrimoine organise dans les
trois Regions
Operation grand public donnant 1'occasion
au public de visiter gratuitement des lieux
connus, ou moms connus de la Region de
Bruxelles-Capitale

Film tele en 8 sequences de 5 minutes Subside a.s.b.l.
consacres a la reaffectation et a 1'Art "Media Video"
Nouveau. Film realise en coproduction avec Tele-BnixelIes

Art. budgetaire
+cout
AB 17.10.12.01

3.157.950 BEF

AB 17.10.33.01
600.000 BEF

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 janvier 1998 (n° 27)
Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 januari 1998 (nr. 27)

3293

Subvention a 1'a.s.b.l. "BruxellesSubside a.s.b.l.
Enseignement", a.s.b.l. chargee
"Bruxellesd'assurer 1'encadrement et 1'extension Enseignement"
de 1'initiative dans Ie reseau scolaire
Operation de sensibilisation du monde
scolaire a la problematique de la protection bruxellois.
du Patrimoine: "adoption" d'un monument
bruxellois, constitution d'un dossier relatif Cette subvention pennet aux ecoles
a son entretien, sa reaffectation ou sa mise de couvrir une partie des frais generes
par 1'operation en terme d'achat de
en valeur, suivi de 1'initiative.
materiel specifique (maquettes,
photos, plans, cassettes video,
textes, dessins, reportages,...)
Operation "Mon Ecole adopte un
Monument":

AB 17.10.33.01
1.000.000 BEF

"Bruxelles - Ville d'Art et d'Histoire"
tout public

Brochure

FR
NL
AN
ES

"Les chemins de Bruxelles" tout public

42 emissions d'une heure diffusees
Subside a la RTBF
tous les dimanches sur 1'antenne de
Centre de production
Bruxelles-Capitale. Chaque emission de Bruxelles
aborde un theme du patrimoine
bruxellois et est realisee en collaboration avec des specialistes
(historiens, architectes, urbanistes,...)

FR

"Les nouvelles du patrimoine" tout public Brochure (4 numeros par an) consamais principalement les personnes ceuvrant cree a la defense du Patrimoine
bruxellois
dans Ie domaine de la protection du
Patrimoine
Periodique

A.s.b.l. "Soberes"

IMAGE DE BRUXELLES

Fete de la Region de BruxellesCapitale. Organisation des diverses
animations
Affiches et publicite par les soins
de 1'adnunistration

Appel d'ofires public
lance par 1'administration de la Region de
Bruxelles-Capitale

AB 17.10.12.01
2.212.134 BEF

AB 17.10.33.01
125.000 BEF

A.s.b.l. "Association
des amis de 1'Unesco"

"Subterranea Belgica" consacre aux
souterrains, tout public mais principalement les archeologues

Fete de 1'IRIS - tout public

1.800
500
500
200

AB 17.10.33.01
400.000 BEF

F

AB 17.10.33.01
50.000 BEF

F+N

AB 22.11.33.01
3.500.000 BEF

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Batibouw - tout public

Stand d'infonnations relatives aux
competences ministerielles

AB 16.70.12.01
204.819 BEF

CAMPAGNE D'lNFORMATION 1997

Sujet et public cible
MONUMENTS ET SITES

Fonne

Sous-traitance

Brochures

Imprimerie
Weissenbruch. Appel
d'offre restreint

Drapeaux

Commande centralisee
de tous les pays europeens par la Fondation
Roi Baudouin

Affiches

Agence Triumvirat,
choisie par la Region
flamande cette annee
(tour de r61e chaque
annee)

Joumees du Patrimoine: Week-end de sensibilisation au Patrimoine organise dans les
trois Regions
Operation grand public donnant 1'occasion
au public de visiter gratuitement des lieux
connus, ou moins connus de la Region de
Bruxelles-Capitale

Langue

Nombre

Art. budgetaire
+cout

PR
NL

45.000
25.000

AB 17.10.12.01
2.643.365 BEF
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Projection de films en plein air

A.s.b.1. "Sept Art-la"

FR
ML

Livre sur les ensembles architecturaux accompagnant la brochure

Coordonne par Ie
Service des Monuments

FR
NL

Operation "Mon Ecole adopte un
Monument":

Subvention a 1'a.s.b.l. "BruxellesSubside a.s.b.1.
Enseignement", a.s.b.1. chargee
"Bruxellesd'assurer 1'encadrement et 1'extension Enseignement"
de I'initiative dans Ie reseau scolaire
bruxellois.

bruxellois, constitution d'un dossier relatif
a son entretien, sa reaffectation ou sa mise
en valeur, suivi de I'initiative.

Cette subvention permet aux ecoles
de couwir une partie des fi-ais generes
par 1'operation en tenne d'achat de
materiel specifique (maquettes,
photos, plans, cassettes video,
textes, dessins, reportages,...)

"Bruxelles - Ville d'Art et d'Histoire"
tout public

Brochure dont chaque numero
retrace 1'historique d'un quartier
et permet aux tecteurs de s'y
promener

"Les chemins de Bruxelles" tout public

42 emissions d'une heure diffusees
Subside a la RTBF
tons les dimanches sur 1'antenne de
Centre de production
Bruxelles-Capitale. Chaque emission de Bruxelles
aborde un theme du patrimoine
bruxellois et est realisee en collaboration avec des specialistes
(historiens, architectes, urbanistes,...)

"Inter Environnement Bruxelles" a.s.b.1.
Public proprietaires de batiments situes
dans les quartiers etudies

Campagne de sensibilisation au
"Petit patrimoine dans la rue",
edition d'un article dans les
joumaux des comites de quartiers.
Toute botte.

4 numeros

AB 17.10.33.01
1.100.000 BEF
2.500
1.000

AB 17.10.12.01
563,063 BEF

AB 17.10.33.01
1.000.000 BEF

FR
NL

1.800
500

AB 17.10.12.01
2.322.914 BEF

FR

AB 17.10.33.01
125.000 BEF

En collaboration avec
1'a.s.b.l. "Brusselse
Raad voor leefmilieu"

BIL

AB 17.10.33.01
1.000.000 BEF

"Les nouvelles du patrimoine" tout public Brochure (4 numeros par an) consamais principalement les personnes oeuvrant cree a la defense du Patrimoine
bruxellois
dans Ie domaine de la protection du
Patrimoine

A.s.b.1. "Association
des amis de 1'Unesco"

F

AB 17.10.33.01
400.000 BEF

"Subterranea Belgica" consacre aux
souterrains, tout public mais principalement les archeologues

Periodique

A.s.b.1. "Soberes"

F

AB 17.10.33.01
140.000 BEF

Festival du film d'archeologie

Projections de films

A.s.b.1. Kineon

FR
AN

AB 17.10.33.01
100.000 BEF

"Vie archeologique" pour un public
specialise ou amateur d'archeologie

Articles dans la revue "Vie
archeologique"

Federation des archeologues de Wallonie

FR

Public s'interessant a 1'architecture
contemporaine

Exposition consacree a
1'architecte Ph. Samyn

A.s.b.1. "CFC Editions"

PR

AB 17.10.33.01
150.000 BEF

Public s'interessant a la restauration de
patrimoine

Exposition sur la restauration des
Galeries royales St Hubert

SACTO

BIL

AB 17.10.33.01
400.000 BEF

Tout public

Colloque sur I'Art Nouveau

Organise par Ie Service
des Monuments et Sites

BIL

AB 17.10.12.01
187.691 BEF

Pour les architectes, les fonctionnaires
communaux et Ie milieu associatif

Colloque sur la reaffectation

Organise par Ie Service
des Monuments et sites

BIL

AB 17.10.12.01
251.600 BEF

Tout public

Site internet sur I'Art Nouveau a
Bruxelles et a Vienne

Site cree par Ie CIRB

AN

AB 19.10.33.01
200.000 BEF

600

Ab 17.10.12.01
137.889 BEF

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Batibouw — tout public

Stand d'informations relatives aux
competences ministerielles

AB 16.70.12.01
127.804 BEF
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INFORMATIECAMPAGNES 1996

Onderaanbesteding

Taal

Aantal

Brochures

Drukkerij
Weissenbruch. iBeperlde
aanbesteding

FR
NL

45.000
25.000

Vlaggen

Bestelling van alle Europese landen gecentraliseerd door de Koning
Boudewijnstichting

Affiches

Agentschap A3, ditjaar
gekozen door het Waalse
Gewest (beurtrol elk
jaar)

Officiele opening

Traiteur "Les Plaisirs
Gourmets"; traiteur
verbonden aan de
Solvaybibliotheek

Televisiefilm in 8 afleveringen van
5 minuten gewijd aan herbestemming en Art Nouveau
Film geproduceerd in samenwerking
metTele-Bruxelles

Subsidie v.z.w.
"Media Video"

Subsidie voor de v.z.w. "Bruxelles
Enseignement", belast met de begeleiding en de verspreiding van het
initiatief in het Brusselse schoolnet

Subsidie v.z.w.
"BruxellesEnseignement"

Onderwerp en doelgroep
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

Vorm

Open Monumentendagen: Weekeinde voor
de sensibilisering voor het Patrimonium
georganiseerd in de drie Gewesten
Grootschalige actie waarbij het publiek de
kans krijgt om bekende of minder bekende
plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest gratis te bezoeken

Operatic "Bike school haar monument"
Monument":
Sensibilisering van de scholen voor de
problematiek van de bescherming van het
Patrimonium: "adoptie" van een Brussels
monument, samenstelling van een dossier
over zijn onderhoud, herbestemming of
herwaardering, opvolging van het initiatief

Begrotingsarti kel
+ kostprijs
BA 17.10.12.01

3.157.950 BEF

BA 17.10.33.01
600.000 BEF

BIL

BA 17.10.33.01
1.000.000 BEP

Deze subsidie laat de scholen toe een
deel van de kosten van de operatic te
dekken die voortkomen uit de aankoop
van specifiek materiaal (maquettes,
foto's, plannen, videocassettes,
teksten, schetsen, reportages,....)
PR
NL
AN
ES

"Brussel - Stad van Kunst en Geschiedenis' Brochure waarvan elk nummer de
geschiedenis van een wijk schetst
groot publiek
en die voor de leze als wandelgids
kan dienen

1.800
500
500
200

BA 17.10.12.01
2.212.134 BEF

"Les chemins de Bruxelles" groot publiek

42 uitzendingen van een uur, eike
zondag uitgezonden op de radiozender "Bruxelles-Capitale". Eike
uitzending behandelt een thema
van het Brussels patrimonium en
wordt gerealiseerd in samenwerking
met specialisten (historici, architecten, stedebouwkundigen,...)

Subsidie voor de RTBF,
Centre de Production
de Bruxelles

FR

BA 17.10.33.01
125.000 BEF

Tijdschrift "Les nouvelles du patrimoine"
groot publiek maar vooral de mensen die
werkzaam zijn op het gebied van de
bescherming van het patrimonium

Brochure (4 nummers per jaar)
gewijd aan de bescherming van het
Brusselse patrimonium

Subsidie voor de v.z.w.
"Association des Amis
de 1'Unesco"

FR

AB 17.10.33.01
400.000 BEF

"Subterranea Belgica"gewijd aan de
souterrains, groot publiek maar vooral
areheologen

Periodieke uitgave

V.z.w. "Soberes"

FR

BA 17.10.33.01
50.000 BEF

IMAGO VAN BRUSSEL

Feest van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Organisatie van diverse
animaties.
Affiches en advertenties door de
administratie

Openbare aanbesteding
door de administratie
van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

NL+FR

BA22.ll.33.01
3.500.000 BEF

Iris-Feest: groot publiek
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RUIMTELIJKE ORDENING
Batibouw - groot publiek

Infostands met betrekking tot de,
ministeriele bevoegdheden____

BA 16.70.12.01
204.819 BEF

INFORMATIECAMPAGNES 1997

Onderaanbesteding

Taal

Aantal

Begrotingsartikel
+ kostprijs

Brochures

Drukkerij
Weissenbrueh. Beperkte
aanbesteding

PR
NL

45.000
25.000

BA 17.10.12.01
2.643.365 BEF

Vlaggen

Bestelling van alle Europese landen gecentraliseerd door de Koning
Boudewijnstichting

Afriches

Agentschap Triumviraat,
ditjaargekozendoor
het Vlaams Gewest
(beurtrol elkjaar)

Filmvertoningen in open lucht

V.z.w. "Sept Art-la"

Boek over de architecturale
gehelen, samen met de brochure
voor de Open Monumentendagen

Coordinatie door de
Dienst Monumenten en
Landschappen en uitgave
door Racine

Subsidie aan de v.z.w. "BruxellesEnseignement", belast met de begeleiding en verspreiding van het
initiatief in het Brusselse scholennet

Subsidie aan de v.z.w.
"BruxellesEnseignement"

BEL

4 nummers

FR
NL

Vonn

Onderwerp en doelgroep
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
Open Monumentendagen: Sensibilisatieweekend rond Patrimonium, georganiseerd
in de drie Gewesten
Grootschalige actie waarbij het publiek de
kans krijgt om bekende of minder bekende
plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest gratis te bezoeken

Actie "Eike school haar monument";
Sensibilisatie van de scholen voor de
problematiek van de bescherming van het
Patrimonium: "adoptie" van een Brussels
monument, samenstelling van een dossier
over onderhoud, herbestemming ofherwaardering en opvolging van het initiatief.

PR
NL

BA 17.10.33.01
1.100.000 BEF
BA 17.10.12.01
563.063 BEF

BA 17.10.33.01
1.000.000 BEF

Deze subsidie stelt de scholen in staat
een deel van de uitgave te dekken die
gemaakt worden voor de aankoop van
specifiek materiaal (maquettes, foto's,
plannen, videocassettes, teksten,
schetsen, reportages,...)

Brussel - Stad van Kunst en Geschiedenis
Groot publiek

Brochures. Elk nummer schetst de
geschiedenis van een wijk. Ook te
gebruiken als wandelgids

"Les chemins de Bruxelles" groot publiek

Subsidie aan de RTBF
42 uitzendingen van een uur, eike
Centre de production
zondag uitgezonden door radio
"Bruxelles-Capitale". Eike uitzending de Bruxelles
behandelt een thema uit het Brussels
patrimonium en wordt gerealiseerd
in samenwerking met deskundigen
(historici, architecten, stedenbouwkundigen,...)

PR

BA 17.10.33.01
125.000 BEF

"Inter Environnement Bruxelles" v.z.w.
Publiek: eigenaars van gebouwen gelegen
in de bestudeerde wijken

Sensibilisatiecampagne voor "klein In samenwerking met
straatpatrimonium", publikatie van
de v.z.w. "Brusselse
Raad voor het leefinilieu"
een artikel in tijdschriften van
wijkcomites. Alle bussen verspreiding

BIL

BA 17.10.33.01
1.000.000 BEF

"Les nouvelles du patrimoine"
groot publiek, maar vooral mensen die
werkzaam zijn in de bescherming van het
Patrimonium

Brochure (4 nummers perjaar)
gewijd aan de verdediging van het
Brussels patrimonium

FR

BA 17.10.33.01
400.000 BEF

V.z.w. "Association
des amis de 1'Unesco"

;.800
500

BA 17.10.12.01
2.322.914 BEF
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F

BA 17.10.33.01
140.000 BEF

V.z.w. Kineon

FR
EN

BA 17.10.33.01
100.000 BEF

Artikelen in het tijdschrift
"Vie archeologique"

Federatie van Waalse
archeologen

FR

Voor publiek met belangstelling voor
hedendaagse architectuur

Tentoonstelling gewijd aan
architect Ph. Samyn

V.z.w. "CFC Editions"

FR

BA 17.10.33.01
150.000 BEF

Voor publiek met belangstelling voor
restauratie van het patrimonium

Tentoonstelling over de restauratie
van de Sint-Hubertus Galerijen

NVCTO

BIL

BA 17.10.33.01
400.000 BEF

Groot publiek

Colloquium over Art Nouveau

Dienst Monumenten
en Landschappen

BIL

BA 17.10.12.01
187.691 BEF

Voor architecten, gemeentepersoneel en
verenigingsleven

Colloquium over herbestemming

Dienst Monumenten
en Landschappen

BIL

BA 17.10.12.01
251.600 BEF

Groot publiek

Intemetsite over Art Nouveau
in Brussel en in Wenen

Site opgericht door
hetCIBG

EN

BA 19.10.33.01
200.000 BEF

"Subterranea Belgica" gewijd aan de
souterrains, groot publiek maar vooral
archeologen

Periodieke uitgave

V.z.w. "Soberes"

Festival van de archeologische film

Filmvertoningen

"Vie archeologique" voor een gespecialiseerd publiek en voor amateur
archeologen

RUIMTELIJKE ORDENING
Batibouw - groot publiek

600

Infostands met betrekking tot de
ministeriele bevoegdheden

Question n° 481 de M. Denis Grimberghs du 24 novembre 1997
(Fr.):
Clauses saddles dans les marches publics.

BA 17.10.12.01
137.889 BEF

BA 16.70.12.01
127.804 BEF

Vraag nr. 481 van de heer Denis Grimberghs d.d. 24 november
1997 (Fr.):
Saddle dausules in overheidsopdrachten.

Monsieur Ie Ministre a, a plusieurs reprises, annonce son intention de fixer des clauses sociales pour les marches regionaux. Monsieur Ie Ministre peut-il indiquer si, dans Ie cadre de cette politique,
comme autorite de tutelle des communes, il entend donner des instructions aux autorites locales pour les informer dans quelles limites
des clauses sociales pourront etre inscrites dans des marches publics organises a leur initiative.

De minister heeft reeds herhaalde malen verklaard dat hij in
overheidsopdrachten sociale dausules wil laten opnemen. Is de
minister van plan, in het kader van dit beleid, als toezichthoudende
overheid op de gemeenten, de lokale overheden instructies te geven
en te informeren binnen weike grenzen sociale dausules kunnen
worden ingeschreven in de overheidsopdrachten die zij uitschrijven?

Le service des travaux subsidies du Ministere de la Region
bruxelloise a-t-il recu des instructions precises en la matiere?

Heefl de dienst voor gesubsisieerde werken van het Ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest precieze onderrichtingen
op dit vlak gekregen?

Monsieur le Ministre peut-il indiquer dans quel cadre il entend
mettre en ceuvre ces clauses sociales au niveaujuridique et sur quoi
celles-ci porteront?

Kan de minister zeggen welkjuridisch kader hij voor deze sociale
dausules wil vaststellen en waarop zij betrekking zullen hebben?

II convient en effet que 1'on indique exactement la portee des
clauses sociales et la formulation de celles-ci. S 'agira-t-il de reserver
un certain nombre d'emplois a des publics cibles, chomeurs difficiles
a placer ou de voir 1'adjudicataire de certains chantiers of&ir sur
ceux-ci des possibilites de stage dans le cadre de formation en
alternance?

De draagwijdte en de formulering van deze sociale dausules
moet immers nauwkeurig omschreven worden. Zai het erom gaan
van een aantal arbeidsplaatsen voor een specifieke doelgroep, voor
moeilijk te plaatsen werklozen te reserveren, of ervoor te zorgen
dat de opdrachtnemer van bepaalde werken hen de mogelijkheid
biedt stage te lopen in het kader van een opieiding deeltijds leren/
deeltijds werken?

Reponse: Comme le souligne 1'honorable membre,j'ai annonce
a plusieurs reprises 1'intention du Gouvemement d'imposer des
clauses sociales dans les marches publics de travaux, tant regionaux
que communaux subventionnes par la Region.

Antwoord: Zoals het geachte lid benadrukt, heb ik reeds
meermaals de intentie van de Regering aangekondigd om sociale
dausules op te nemen in de gewestelijke en gemeentelijke overheidsopdrachten die door het Gewest worden gesubsidieerd.
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Une etude juridique a ete realisee, qui confirme la possibility
d'inserer 1'obligation d'engager, pour la duree d'un chantier, des
demandeurs d'emploi inscrits a 1'ORBEm.

Er werd een juridische studie uitgevoerd die de mogelijkheid
bevestigt om de verplichting in te voeren om voor de duur van een
werf, werkzoekenden aan te werven die bij de BGDA zijn ingeschreven.

Les modalites precises de 1'insertion de telles clauses ne sont
pas encore fixees a cejour, mais elle pourraient prendre la forme de
1'imposition, par Ie cahier special des charges, d'engager un certain nombre de personnes ayant suivi un parcours d'insertion
socioprofessionnelle organise par 1'ORBEm.

De nadere regels voor de opneming van dergelijke clausules
zijn vandaag nog niet vastgelegd, maar ze zouden de vorm van een
verplichting kunnen aannemen, via het bestek, om een aantal
personen aan te werven die een sociale inschakelingsprocedure
gevolgd hebben die door de BGDA is georganiseerd,

Un groupe de travail compose des administrations concemees
du ministere de la Region de Bruxelles-Capitale et des cabinets
ministeriels se reunit actuellement aim de mettre surpied 1'insertion
de telles clauses sociales dans les principaux marches publics de
travaux finances par la Region.

Een werkgroep samengesteld uit de betrokken administraties
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
ministeriele kabinetten vergadert tegenwoordig om de invoering
van dergelijke sociale clausules te bewerkstellingen in de belangrijkste overheidsopdrachten voor de aanneming van werken gefinancierd door het Gewest.

Question n° 482 de M. Guy Vanhengel du 27 novembre 1997
(N.):

Vraag nr. 482 van de heer Guy Vanhengel d.d. 27 november
1997 (N.):

Respect de la legislation linguistique dans les communes.

Naleving van de taalwet in de gemeenten.

La loi du 2 aout 1963 sur 1'emploi des langues en matiere administrative a pour objectif de mettre sur un pied d'egalite a
Bruxelles, au niveau local, les deux grandes communautes linguistiques. II en resulte notamment que les 19 communes de la region
bilingue de Bruxelles-Capitale doivent utiliser, a egalite, Ie fran9ais
et Ie neerlandais dans les affaires generales.

De wetgever heeft met de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik
der talen in bestuurszaken de beide grote gemeenschappen op plaatselijk vlak in Brussel op gelijke voet willen stellen. Daaruit vioeit
ondermeer voort dat de 19 gemeenten van het tweetalig taalgebied
Brussel-Hoofdstad bij algemene zaken in gelijke mate het Nederlands en het Frans moeten gebruiken.

Cela vaut aussi pour la correspondance avec leur pouvoir de
tutelle, a savoir la Region bruxelloise. Un respect strict de la loi
aura naturellement une grande influence lore du «comptage du volume des affaires traitees», dont on parie aujourd'hui quotidiennement.

Dat geldt uiteraard ook wanneer zij corresponderen met hun
voogdijoverheid, het Brussels Gewest. Een strikte naleving van de
wet zai uiteraard een grote invloed hebben bij het "tellen van het
werkvolume" waarover nu dagelijks sprake is.

Afin de verifier dans quelle mesure les communes respectent la
loi, je souhaiterais connaitre Ie nombre de dossiers, ne concemant
pas 1'emploi des langues d'unparticulier, que chacune des 19 communes a introduits, respectivement en francais et en neerlandais,
aupres du gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale et de
ses services au cours de la session parlementaire ecoulee (19961997).

Om na te gaan in weike mate de gemeenten de wet eerbiedigen,
gelieve u mij mede te delen hoeveel dossiers, niet gebonden aan
het taalgebruik van een particulier, elk van de 19 gemeenten respectievelijk in het Frans en in het Nederlands hebben ingediend bij de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en haar diensten in de loop
van het voorbije parlementaire werkjaar (1996-1997).

Je souhaiterais egalement savoir, pour la memo periode, dans
quelle mesure Ie gouvemement bruxellois a redige son courrier
adresse aux communes dans chacune des deux langues nationales.

Graag vemam ik ook in weike mate de Brusselse regering in elk
van beide landstalen heeft gecorrespondeerd met de gemeenten
tijdens dezelfde periode.

Reponse: Le service de la tutelle sur les communes de 1'Administration des Pouvoirs locaux a recu au total 24.773 dossiers durant
1'amiee 1996.

Antwoord: De dienst AdministratiefToezicht op de gemeenten
van het Bestuur Plaatselijke Besturen heeft tijdens hetjaar 1996 in
het totaal 24.773 dossiers ontvangen.

La plus grande partie de ces dossiers se compose de decisions
des autorites communales qui sont transmises en vue d'etre soumises
a la tutelle. Ces decisions doivent, en vertu de la legislation
linguistique, etre redigees, soit en neerlandais, soit en francais, soit
dans les deux langues. Les decisions qui doivent etre redigees dans
les deux langues, doivent egalement etre transmises a 1'autorite de
tutelle dans les deux langues.

Het overgrote deel van deze dossiers bestaat uit beslissingen
van gemeenteoverheden die overgemaakt worden teneinde ze aan
het administratieftoezicht te onderwerpen. Deze beslissingen dienen
krachtens de taalwetgeving ofwel in het Nederlands, ofwel in het
Frans, ofwel in de twee talen opgesteld te worden. De beslissingen
die in de twee talen moeten opgesteld worden, moeten eveneens in
de twee talen aan de toezichthoudende overheid overgemaakt
worden.
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La correspondance du Gouvemement avec les communes qui
conceme les dossiers unilingues a lieu dans la langue du dossier.
La correspondance concemant les decisions qui sont redigees dans
les deux langues a lieu dans la langue de 1'agent qui traite les dossiers.

De briefwisseling van de Regering met de gemeenten met betrekking tot de eentalige dossiers gebeurt in de taal van dat dossier. De
brierwisselingbetreffende de beslissingen die in de twee talen opgesteld worden, gebeurt in de taal van de behandelende ambtenaar.

Vu que les dossiers bilingues, ne constituent pas de categoric
distincte au sein du service de la tutelle, il n'est des lors pas possible de repartir la correspondance concemant ces dossiers en fonction
de la langue utilisee.

Aangezien de tweetalige dossiers binnen de dienst Administratief
Toezicht geen aparte categoric vormen, is het niet mogelijk de briefwisseling met betrekking tot deze dossiers naar taalgebruik uit te
splitsen.

Question n° 484 de M. Paul Galand du 27 novembre 1997 (Fr.):

Vraag nr. 484 van de heer Paul Galand d.d. 27 november 1997
(Fr.):

Octroi de 29 agents contractuels subventionnes mi-temps
supplementaires aux 19 CPAS dans Ie cadre du programme
destine afavoriser et renfarcer I'insert'wn socioprofessionnelle
des personnes minimexees oil beneficiant de I'aide saddle.

Toewijzing van 29 bijkomende gesubsidieerde halftljdse
tijdelijke personeelsleden aan de 19 OCMW's in het raam van
hetprogramma ter bevordering en versterking van de socioprofessionele integratie van bestaansminimumtrekkers enpersonen
die sociale bijstand genieten,

Le Gouvemement bruxellois vient de decider 1'octroi complementaire de 29 agents contractuels subventionnes (a mi-temps) au
19 CPAS de la Region. Cet octroi est a replacer dans le cadre d'un
programme mis en place par leministre-president en 1992. Ilvisea
favoriser et a renforcer 1'insertion socioprofessionnelle des mimmexes et des beneficiaires de I'aide sociale bruxellois.

De Brusselse Regering heeft zopas beslist 29 bijkomende
gesubsidieerde halftljdse tijdelijke personeelsleden toe te wijzen
aan de 19 OCMW's van het Hoofdstedelijk Gewest, in het kader
van een programma van de Minister-Voorzitter uit 1992, teneinde
de socioprofessionele integratie van bestaansminimumtrekkers en
personen die sociale bijstand genieten te bevorderen en te versterken.

Ce programme est destine a permettre 1'acquisition par le public des CPAS de techniques visant a accroitre leurs capacites et leur
employabilite. II doit augmenter leurs chances de trouver ou de
retrouver un emploi.

Via dit programma kunnen zij die beroep doen op het OCMW
technieken aanleren die nun capaciteiten en hun kansen op de
arbeidsmarkt verhogen. Hun kansen om (weer) aan het werk te
raken, moeten zo toenemen.

Le ministre peut-il me dire :

Kan de minister mij zeggen

— quelle repartition de ces 29 agents contractuels subventionnes
est prevue entre les 19 CPAS?

— hoe deze 29 gesubsidieerde tijdelijke personeelsleden over de
19 OCMW's zullen worden verdeeld;

— sur base de quel(s) critere(s) cette repartition est-elle operee?

— op basis van weike criteria dit zai gebeuren;

— quelle qualification est requise pour pouvoir acceder a ce poste?

— weike bekwaamheden voor deze baan vereist zijn;

— comment le recrutement est-il organise?

— hoe dit personeel zai worden aangeworven?

Reponse: L'honorable membre voudra bien se reporter aux
reponses que j'ai deja donnees a Madame Huytebroeck pour sa
question ecrite n° 477.

Antwoord: DC wens het geachte lid te verwijzen naar de antwoorden die ik Mevrouw Huytebroeck reeds verstrekte in antwoord
op haar schriftelijke vraag nr. 477.

Question n° 487 de M. Dominiek Lootens-Stael du 4 decembre
1997 (N.):

Vraag nr. 487 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 4
december 1997 (N.):

Aide accordeepar la Region de Bruxelles-Capitale a 1'a.s.b.l.
Trait d'Union.

Steunverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan
de v.z.w. Trait d'Union.

L'a.s.b.l. Trait d'Union a publie recemment une brochure afin
d'encourager la naturalisation des etrangers.

Onlangs werd door de v.z.w. Trait d'Union een brochure
uitgegeven om de naturalisatie van vreemdelingen te bevorderen.

Le ministre peut-il me dire si cette a.s.b.l. emploie du personnel
finance par la Region de Bruxelles-Capitale? Dans 1'afRrmative,

Kan de minister mij meedelen of deze v.z.w. personeel tewerkstelt
dat gefmancierd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
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peut-il me communiquer Ie nombre de personnes dont il s'agit et la
raison pour laquelle ce personnel est mis au travail par la Region
de Bruxelles-Capitale dans cette a.s.b.L?

en zo ja, om hoeveel personeel het gaat, en waarvoor dit personeel
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gewerkgesteld in
deze v.z.w.?

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

Antwoord: Hieronder vindt het geachte lid het antwoord op zijn
vraag.

Le personnel de 1'a.s.b.l. "Trait d'Union" n'est pas finance par
un programme regional d'emploi et ne beneficie d'aucun subside
dans le cadre du programme de resorption du chomage.

Het personeel van de v.z.w. "Trait d'Union " wordt niet gefinancierd door een gewestelijk tewerkstellingsprogramma en ontving
geen enkele subsidie in het kader van een programma ter opslorping
van de werkloosheid.

Question n° 488 de M. Dominiek Lootens-Stael du 4 decembre
1997 (N.):

Vraag nr. 488 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 4
december 1997 (N.):

Octroi par le gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale
d'ACS mi-temps aux CPAS bruxellois pour renforcer leurpolitique d'insertion.

Het toekennen van halftijdse GECO's door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering aan de Brusselse OCMW's oin him
inschakelingsbeleid te bevorderen.

Le gouvernement bruxellois a decide, le 9 octobre dernier,
d'octroyer aux 19 CPAS bruxellois 29 ACS mi-temps destines a
1'insertion socio-professionnelle des beneficiaires bruxellois du
minimex ou de 1'aide sociale.

Op 9 oktober besliste de Brusselse Regering 29 halftijdse
GECO's toe te kennen aan de 19 Brusselse OCMW's om de socioprofessionele inschakeling van Brusselse gerechtigden op een
bestaansminimum of sociale hulp. Hiermee komt het totaal aan deze
GESCO's op 73.

Le ministre-president peut-il me dire:

Kan de minister-voorzitter mij meedelen:

— quel est le nombre respectif de francophones et de neerlandophones parmi les ACS deja engages;

- hoeveel van de reeds aangeworden GECO's Nederlands- respectievelijk Franstalig zijn?

— quel sera le nombre respectif de francophones et de neeriandophones parmi les nouveaux ACS a recruter;

- hoeveel van de nieuw aan te werven GECO's Nederlands- respectievelijk Franstalig dienen te zijn?

— si tous les ACS deja en service ont reussi un examen de connaissance de la seconde langue aupres du Secretariat permanent de
recrutement? Si tel n'est pas le cas, quel est le nombre et le role
linguistique des personnes qui ont echoue;

- of al de reeds in dienst zijnde GECO's een examen voor het
Vast Wrevingssecretariaat over hun kermis van de tweede taal
met vrucht hebben afgelegd? Zo neen, hoeveel hebben dit examen niet met vrucht afgelegd, en tot weike taalrol behoren zij?

— si les ACS qui seront engages devront d'abord reussir un examen
de connaissance de la deuxieme langue avant leur entree en service;

- ofde in dienst te nemen GECO's voor hun in diensttreding eerste
met vrucht een examen over hun kennis van de tweede taal met
vrucht moeten hebben afgelegd?

— quelle est la repartition entre les 19 CPAS des 44 ACS deja en
service;

- weike de verdeling van de 44 reeds in dienst zijnde GECO's
overde 19 OCMW's is?

— quelle sera la repartition entre les 19 CPAS des 29 ACS a engager;

- hoe de verdeling over de 19 OCMW's er zai uitzien voor wat de
29 aan te werven GECO's betreft?

— quel est actuellement le nombre de beneficiaires du minimex ou
de 1'aide sociale par CPAS (commune);

- per OCMW (gemeente) hoeveel gerechtigden op een bestaansminimum of sociale hulp er actueel zijn?

— quel est actuellement le nombre de beneficiaires du minimex ou
de 1'aide sociale qui sont, selon le cas, d'origine etrangere, d'origine beige francophone ou d'origine beige neerlandophone;

- per OCMW (gemeente) hoeveel gerechtigden op een bestaansminimum of sociale hulp respectievelijk van vreemde, Franstalig
Belgische ofNederlandstalig Belgische oorsprong actueel zijn?

— quels ont etc les criteres pour repartir ces ACS entre les differents
CPAS?

- Weike de criteria waren voor de verdeling van deze GECO's
over de verschillende OCMW's?

Reponse: Le membre voudra bien trouver les reponses a ses
questions ci-apres.

Antwoord: Het lid wordt verwezen naar het volgende antwoord:
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Les postes d'ACS sont octroyes aux CPAS, qui determinent euxmemes les besoms — notamment en matiere linguistique - des agents
qu'ils recmtent.

De GECO-betrekkingen worden toegewezen aan de OCMW's
die zeifhun behoefte bepalen - onder meer wat de taalrol betreft van het personeel dat ze aanwerven.

Le nombre de minimexes ou d'equivalents minimex par CPAS
au 31 decembre 1996 est le suivant:

Het aantal bestaansminimumtrekkers of gelijkgestelden per
OCMW op 31 december 1996 is het volgende :

CPAS

OCMW

1996

%

961
286
124
3.404
1.010
492
485
80
1.788
546
142
1.649
1.311
822
1.175
544
117
503
170

6,17
1,83
0,79
21,87
6,48
3,16
3,11
0,51
11,48
3,5
0,91
10,59
8,42
5,28
7,54
3,49
0,75
3,23
1,09

15.609

100

Andedecht
Auderghem
Berchem
Bruxelles-Ville
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek
Saint-Gilles
Saint-Josse
Schaerbeek
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwe-St-Lambert
Woluwe-St-Pierre
Total

1996

%

961
286
124
3.404
1.010
492
485
80
1.788
546
142
1.649
1.311
822
1.175
544
117
503
170

6,17
1,83
0,79
21,87
6,48
3,16
3,11
0,51
11,48
3,5
0,91
10,59
8,42
5,28
7,54
3,49
0,75
3,23
1,09

15.609

100

Anderiecht
Oudergem
Berchem
StadBrussel
Etterbeek
Evere
Vorst
Ganshoren
Elsene
Jette
Koekelberg
Molenbeek
Sint-Gillis
Sint-Joost
Schaarbeek
Ukkel
Watermaal-Bosvoorde
St.-Lambrechts-Woluwe
St-Pieters-Woluwe
Totaal

Source : conference des Presidents et Secretaires des 19 CPAS
de la Region de Bruxelles-Capitale.

Bron: conferentie van de Voorzitters en Secretarissen van de 19
OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Repartition des postes ACS mi-temps entre les differents CPAS
bruxellois.

Verdeling van de halftijdse GECO-betrekkingen tussen de verschillende Brusselse OCMW's

CPAS

OCMW

Anderiecht
Auderghem
Berchem
Bruxelles-Ville
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek
Saint-Gilles
Saint-Josse
Schaerbeek
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwe-St-Lambert
Woluwe-St-Pierre
Total

Postes
octroyes
en 1992
3
1
1
4
4
1
2
1
4
2
2
4
4
3
3
2
1
1
1
44

Postes
octroyes
en 1997

Total

Betrekkingen
toegekend
in 1992

2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
0
2
2
2
3
1
1
2
1

2
2
2
6
6
3
3
2
6
3
2
6
6
5
6
3
2
3
2

Anderiecht
Oudergem
Berchem
StadBrussel
Etterbeek
Evere
Vorst
Ganshoren
Elsene
Jette
Koekelberg
Molenbeek
Sint-Gillis
Sint-Joost
Schaarbeek
Ukkel
Watermaal-Bosvoorde
St.-Lambrechts-Woluwe
St-Pieters-Woluwe

29

73

Totaal

La repartition des postes ACS s'est effectuee, en 1992 et 1997,
sur la base des memes criteres. Le point de depart etait le nombre

3
1
1
4
4
1
2
1
4
2
2
4
4
3
3
2
1
1
1
44

Betrekkingen
toegekend
in 1997

Totaal

2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
0
2
2
2
3
1
1
2
1

2
2
2
6
6
3
3
2
6
3
2
6
6
5
6
3
2
3
2

29

73

De verdeling van de GECO-betrekkingen over de OCMW's werd
uitgevoerd in 1992 en 1997, op basis van dezelfde criteria. Het
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de beneficiaires du minimex a charge de chaque CPAS. Par tranche
de 200 beneficiaires un ACS mi-temps etait attribue au CPAS. Le
maximum de postes mi-temps a octroyer etait fixe a 4 en 1992 et a
6 en 1997. Un minimum de postes ACS mi-temps etait garanti, a
savoir 1 en 1992 et 2 en 1997.

uitgangspunt wat het aantal bestaansminimumtrtekkers ten laste van
elk OCMW. Per schijf van 200 begunstigden werd een halftijdse
GECO toegewezen aan het OCMW. Het maximum aantal toe te
wijzen halftijdse betrekkingen werd in 1992 op 4 en in 1997 op 6
vastgesteld. Erwas een minimum aan halftijdse GECO-betrekkingen
gewaarborgd, namelijk 1 in 1992 en 2 in 1997.

La repartition des beneficiaires de 1'aide sociale selon des criteres
communautaires n'est pas connue de la Region.

De verdeling in het Gewest van de sociale steuntrekkers volgens
gemeentelijke criteria is niet gekend.

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

Minister belast met Economie,
Financien, Begroting, Energie en
Externe Betrekkingen

Question n° 187 de M. Dominiek Lootens-Stael du 29 aout 1997
(N.):

Vraag nr. 187 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 29
augustus 1997 (N.):
Tweetaligheidspremies.

Primes de bilinguisme.

Un certain nombre de fonctionnaires et de membres du personnel qui relevent de votre competence percoivent une prime de
bilinguisme.

Een aantal ambtenaren en personeelsleden die onder uw
bevoegdheid vallen verkrijgen een tweetaligheidspremie.

Pouvez-vous me dire le nombre de personnes qui en beneficient
et leur role linguistique?

Kan u mij meedelen om hoeveel personen het gaat, en tot weike
taalrol zij behoren?

Pouvez-vous me dire si cette prime influence ou non les possibilites de promotion des membres du personnel concemes?

Kan u mij meedelen of het al dan niet verkrijgen van deze premie
een invloed heeft op de promotiekansen van betreffende personeelsleden?

Reponse: En reponse a votre question, vous trouverez le nombre
de personnes beneficiant d'une prime de bilinguisme au sein de la
Societe de Developpement regional de Bruxelles:

Antwoord: In antwoord op uw vraag vindt u hierbij het aantal
personen met een tweetaligheidspremie binnen de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel:
Franse
taalrol

Role linguist. Role linguist.
fran9ais
neerlandais

Nederlandse
taalrol

Fonctionnaires et contractuels
de niveau 1

17

13

Ambtenaren en contractuelen
niveau 1

17

13

Agents statutaires et contractuels
deniveauH

19

12

Statutaire en contractuele beambten
niveau II

19

12

Agents statutaires et contractuels
de niveau III

4

2

Statutaire en contractuele beambten
niveau III

4

2

Le fait de beneficier ou non de cette prime n'a pas d'influence
sur les chances de promotion des membres du personnel conceme.

De bevorderingskansen van de personeelsleden worden niet be'invioed door het al dan niet verkrijgen van een tweetaligheidspremie.

Question n° 199 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 199 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7
november 1997 (Fr.):

Soumission a I'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et d'arretes.

Voorlegging om advies bij de Raad van State van de ontwerpen
van ordonnantie en van besluit.

Pouvez-vous me dire, pour la legislature qui vient de s'ecouler,

Kunt U me voor de voorbije zittingsperiode meedelen hoeveel

pour combien d'(avant)-projets d'ordonnances et pour combien de

(voor) ontwerpen van ordonnantie en hoeveel ontwerpen van besluit

Questions et Reponses — Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 janvier 1998 (n° 27)
Vragen en Antwoorden — Bmsselse Hoofdstedelijke Raad — 20 januari 1998 (nr. 27)

3303

projets d'arretes avez-vous sollicite du Conseil d'Etat, division
legislation:

U bij de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft ingediend
en waarvoor:

— un avis demande dans les 3 jours;

- binnen 3 dagen advies moest worden uitgebracht;

- un avis demande sans fixer de delai;

- advies moest worden uitgebracht zonder dat er een termijn vastgesteld werd;

— un avis demande dans un delai convenu entre vous-meme et Ie
Conseil d'Etat.

- advies moest worden uitgebracht binnen een termijn die tussen
U en de Raad van State overeengekomen was.

Reponse: En reponse a sa question, je fais savoir a 1'honorable
membre que suivant les informations recueillies pour les matieres
qui relevent de mes competences 1'avis du Conseil d'Etat a ete
sollicite pour 35 avant-projets d'ordonnances et des projets d'arretes.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het geacht lid
meedelen dat volgens de opgevraagde gegevens voor de materies
die onder mijn bevoegdheid vallen het advies van de Raad van
State gevraagd werd voor 35 voorontwerpen van Ordonnantie of
ontwerpen van besluit.
De adviesaanvragen kunnen onderverdeeld worden als volgt:

Ces demandes d'avis peuvent se repartir comme suit:
—
—
—
—

avis demandes dans les 3 jours:
avis demandes dans Ie mois:
avis demande dans un delai convenu:
avis demandes sans fixer de delai:

6
4
1
24

Question n° 200 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):
Conventions "abonnements" avec des avocats.
Avez-vous, depuis Ie debut de 1'actuelle legislature, conclu pour
Ie traitement des dossiers juridiques et les demandes d'avis en cas
de litige des conventions "abonnements" avec un ou plusieurs
avocats?
Si oui, avec lesquels?
Pour chacun d'eux, que represente Ie montant aimuel de leurs
honoraires?

—
—

advies binnen de 3 dagen:
advies binnen 1 maand:
advies binnen een overeengekomen termijn:
advies zonder termijn:

6

4
1
24

Vraag nr. 200 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7
november 1997 (Fr.):
Abonnementsovereenkomsten met advocaten.
Heeft U sedert het begin van deze zittingsperiode voor de behandeling van de juridische dossiers en voor de adviesaanvragen in
geval van geschillen, abonnementsovereenkomsten met een ofmeer
advocaten gesloten?
Zoja.metwie?
Hoeveel betaalt U henjaarlijks aan honoraria?

Reponse: En reponse a sa question, j 'ai 1'honneur de faire savoir
a 1'honorable membre qu'aucune convention abonnement n'a ete
conclue avec un ou plusieurs avocats pour Ie traitement des dossiers juridiques et des demandes d'avis en cas de litige relevant de
mes competences. Les dossiers sont traites au cas par cas.

Antwoord: In antwoord op zij vraag heb ik de eer het geacht lid
mede te delen dat geen enkele abonnementsovereenkomst met een
of meerdere advokaten werd afgesloten met betrekking tot de
afhandeling van juridische dossiers ofverzoeken om advies inzake
geschillen die onder mijn bevoegdheden ressorteren. De dossiers
worden geval per geval behandeld.

Question n° 204 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 204 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1997 (Fr.):

Communications du ministers et du cabinet.

Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

Je souhaiterais avoir communication d'un releve des campagnes
d'information menees a 1'initiative de votre departement ministeriel
ou directement de votre cabinet en 1996 et 1997.

Ik zou graag een lijst bekomen van de informatiecampagnes voor
1996 en 1997 uitgaande van uw ministerieel departement of
rechtstreeks van uw kabinet.

Ce releve pourrait indiquer Ie but escompte de la campagne et Ie
resultat obtenu.

Op deze lijst zouden het verhoopte doel evenals het bekomen
resultaat kunnen vermeld worden.

II serait interessant de detailler Ie support utilise, Ie tirage, Ie
cout. Ie mode de distribution.

Het zou ook interessant zijn de gebruikte drager, de opiage, de
kosten en de wijze van distributie te kennen.
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Par qui ont ete concues les differentes campagnes?

Wie heeft die verschillende campagnes bedacht?

Reponse: En reponse a sa question relative aux campagnes
d'infortnation de mon cabinet et des autorites qui relevent de mes
departements ministeriels, je suis en mesure de faire savoir a
1'honorable membre qu'en 1996 et 1997:

Antwoord: Antwoordend op de vraag betreffende de informatiecampagnes door mijn kabinet ofmijn ministeriele departementen,
meld ik het geacht lid dat in 1996 en 1997:

1. Mon cabinet a edite deux publications dans Ie cadre d'une
campagne d'information.

1. Mijn kabinet twee publicaties heeft uitgegeven in het raam
van een informatiecampagne.

a) La brochure "Bienvenue a Bruxelles". II s'agit d'une brochure
pour 1'accueil des nouveaux habitants "europeens" et autres dans
la Region bruxelloise. La brochure est editee en anglais (5000
exemplaires), en fran9ais (3500 exemplaires) et en neerlandais
(1500 exemplaires). En 1996, j'ai affecte comme ministre des
Relations exterieures un montant de 970.000 BEF a cette brochure a charge du poste budgetaire 22.21.12.01 (Relations
exterieures, promotion de 1'image intemationale de Bruxelles),
Cette brochure a ete realisee en collaboration avec Ie Bureau de
liaison Bruxelles-Europe et y est disponible gratuitement (avenue d'Auderghem, 63 a 1040 Bruxelles. Tel. 02/280.00.80).

a) De brochure "Welkom in Brussel". Dit is een verwelkoniingsbrochure voor nieuwe "Europese" en andere buitenlandse inwoners van het Brussels Gewest. De brochure is uitgegeven in het
Engels (5000 exemplaren), het Frans (3500 exemplaren) en het
Nederlands (1500 exemplaren). Voor deze brochure heb ik in
1996 als minister van Exteme Betrekkingen 970.000 frank uitgetrokken op de begrotingspost 22.21.12.01 (Exteme Betrekkingen, bevordering van intemationaal imago van Brussel). Deze
brochure werd vervaardigd in samenwerking met het Verbindingsbureau Brussel-Europa. Ze is gratis verkrijgbaar bij het
Verbindingsbureau Brussel-Europa, Oudergemselaan 63, 1040
Brussel. Tel.: 280.00.80.

Compte tenu du meilleur rapport qualite/prix, ce marche fat
attribue a 1'imprimerie Van Eeckhoudt.

De opdracht werd, gelet op de beste prijs-kwaliteitsverhouding,
toegewezen aan de drukkerij Van Eeckhoudt.

b) Le Plan Dynamo. Ce document contient mon plan global de
politique economique globale pour la Region bruxelloise. L'impression de la brochure (en francais et neerlandais) a ete realisee
par la societe BCD Express pour un montant de 163.634 BEF et
la traduction a ete confiee a la societe New Translation pour un
montant de 26.191 BEF.

b) Het Dynamoplan. Dit document bevat mijn globaal economisch
beleidsplan voor het Brussels Gewest. De brochure werd gedrukt
(in het Frans en het Nederlands) door het bedrijfBCD Express,
tegen betaling van een bedrag van 163.634 BEF. De vertaling
werd toevertrouwd aan het bedrijf New Translation, voor een
bedrag van 26.191 BEF.

Le cout total s'eleve a 189.825 BEF qui ont ete imputes a la
division 11, programme 1, article 12.01.22 du budget de 1996.
Le Plan Dynamo existe en version francaise et neerlandaise et
est disponible gratuitement a mon cabinet (cellule Economie),
avenue Louise 54 boite 12 a 1050 Bruxelles.

De totale kostprijs bedroeg bijgevolg 189.825 BEF en werd
geboekt op afdeling 11, programma 1, artikel 12.01.22 van de
begroting van 1996. Het Dynamoplan, met eenNederlandse en
een Pranse versie, is gratis te verkrijgen op mijn kabinet (eel
Economie), Louizalaan, 54 bus 12, 1050 Brussel.

2. Ensuite il y a la campagne annuelle de soutien pour la diffusion du calandrier culturel "What's On" qui est annexe au The Bulletin. Ce calendrier culturel est destine a 1'accueil et a 1'information
de la communaute etrangere a Bruxelles. II contient egalement une
colonne informative.

2. Voorts is er dejaarlijkse campagne als steun voor de verspreiding van de cultuurkalender "What's On", bijiage in The Bulletin.
Deze cultuurkalender, is bedoeld als verwelkoming en informatie
van de buitenlandse gemeenschap in Brussel. Deze cultuurkalender
bevat tevens een informatieve column.

Ce supplement culturel en anglais est diffuse a 4.100 exemplaires
dans les hotels bruxellois. Ce marche a ete attribue a la maison
d'edition Ackroyd Publications a Bruxelles. Le cout total sur une
base annuelle s'eleve a 1.300.000 BEF. L'article budgetaire est le
22.21.12.01.

Deze Engelstalige cultuurkatern wordt verspreid op 4.100
exemplaren in Brusselse hotels. De specifieke opdracht hiervoor
werd toevertrouwd aan uitgeverij Ackroyd Publications uit Brussel.
De totale kostprijs bedraagt op jaarbasis 1.300.000 frank. Het
begrotingsartikel is 22.21.12.01.

3. Spot video sur la Region bruxelloise:

3. Videospot over Brussels Gewest:

— est diffuse sur tous les vols continentaux de la Sabena (du 1/4/
96 au 31/3/98);

- wordt uitgezonden op de intercontinentale vluchten van Sabena
(van 1/4/96 tot 31/3/98);

— langue: 1'anglais;

- taal: Engels;

— cout global: 600.000 BEF (a charge de 1'article budgetaire 12.01
"Relations exterieures et image intemationale de Bruxelles",
partiellement a charge des credits du ministre-president Picque
(article 22.11.33.01) et des credits du ministre Chabert (article
22.21.12.01), les deux articles se rapportant a 1'image Internationale de Bruxelles et aux Relations exterieures. Ce marche
a ete attribue a la s.p.r.l. Jean-Louis Maloux.

- totale kost: 600.000 frank (op begrotingsartikel 12.01 van
Exteme Betrekkingen en intemationaal imago van Brussel, deels
betaald op kredieten van minister-voorzitter Picque (artikel
22.11.33.01) en deels op kredieten van minister Chabert (artikel
22.21.12.01) beide in de bevoegdheid van intemationaal imago
van Brussel en Exteme Betrekkingen. Deze opdracht werd
toevertrouwd aan de b.v.b.a. Jean-Louis Maloux.
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Question n° 207 de M. DominiekLootens-Stael du 28 novembre
1997 (N.):

Vraag nr. 207 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 28
november 1997 (N.):

Irregularites lors de la perception de la taxe regionale instauree
en application de I'ord.onnan.ce du 23juillet 1992.

Onregelmatlgheden by de inning van de gewestelijke belasting
met toepassing van de ordonnantie van 23 juli 1992.

L'ordonnance du 23 juillet 1992 instaure une taxe regionale afin
de financer notamment les pompiers, 1'aide medicale urgente, la
proprete publique et la collecte et Ie traitement des dechets menagers.

De ordonnantie van 23 juli 1992 voorziet in een gewestelijke
belasting ter financiering van onder meer de brandweer, de dringende medische hulp, de stadsreiniging en de ophaling en verwerking van huisvuil.

L'envoi des avertissements-extraits de role a pose dans Ie passe
beaucoup de problemes par rapport a la legislation linguistique.
L'administration ne disposait pas - selon vos dires - de suffisamment
de donnees fiables quant a 1'appartenance linguistique des contribuables, et envoyait des avertissements-extraits de role bilingues.
Depuis lors, il y a eu du changement. A la question ecrite (numero 50) du 18 mars 1996 queje vous avais posee dans Ie cadre de
1'acces au registre national par 1'admimstration, vous avez repondu
ce qui suit: «L'administration pense qu'a partir de la taxe 1996,
1'identification de la langue utilisee par Ie contribuable ne posera
plus beaucoup de problemes.»

In het verleden bestonden heel wat problemen in verband met
het toesturen van de aanslagbiljetten binnen het kader van de
taalwetgeving. De administratie beschikte — naar uw zeggen - niet
over voldoende betrouwbare gegevens inzake de taalaanhorigheid
van de belastingplichtigen en stuurde dan maar tweetalige aanslagbiljetten. Ondertussen is daarin verandering gekomen. Op mijn
schriftelijke vraag (nummer 50) van 18 maart 1996 antwoordde u
mij in het kader van de toegang die de administratie zou krijgen tot
het Rijksregister onder meer het volgende: "De administratie denkt
dat vanafde belasting voor 1996, de bepaling van de taal die de
belastingplichtige gebruikt nog weinig problemen zai stellen."

Dans la reponse a cette meme question, vous affirmiez que
1'administration pourrait utiliser les informations a partir de

In het antwoord op dezelfde vraag stelde u dat de administratie
de informatie vanafde herfst van 1996 zou kunnen gebruiken.

1'automne 1996.
Nous en sommes aujourd'hui a la taxe regionale pour 1'exercice 1996, dont les avertissements-extraits de role ont ete envoyes
al'etel997. Entre-temps, des recits etranges me sont revenus. Je
n'en citerai que deux exemples:

Ondertussen spreken we over de gewestbelasting voor het
aanslagjaar 1996, waarvan de aanslagbiljetten toegestuurd werden
in de zomer van 1997. Allerhande vreemde verhalen hebben mij
intussen bereikt. Slechts twee voorbeelden uit de vele die mij
bereikten:

Une personne en possession d'une carte d'identite en neerlandais
recoit un avertissement-extrait de role en neerlandais, done
parfaitement conforme a la legislation; mais il recoit simultanement
un avertissement-extrait de role bilingue.

Een persoon in het bezit van een Nederlandstalige identiteitskaart
ontvangt een aanslagbiljet in het Nederlands, volkomen conform
de wetgeving dus. Tegelijk ontvangt hij een tweetalig aanslagbiljet.

Le pere de la personne mentionnee plus haut a sa carte d'identite
en francais. II recoit deux avertissements-extraits de role bilingues,
un avertissement mentionnant un seui prenom et 1 'autre mentionnant
trois prenoms. Mais, aucun de ces deux avertissements-extraits de
role n'est conforme a la legislation linguistique.

De vader van voormeld persoon is in het bezit van een Franstalige
identiteitskaart. Hij ontvangt twee tweetalige aanslagbiljetten. Een
waarop een voomaam is vermeld en een waarop drie voomamen
zijn vermeld. Geen van beide aanslagbiljetten is evenwel conform
de taalwetgeving.

A la lumiere de ces exemples, le ministre ne s'etonnera pas
qu'aux yeux de nombreuses personnes, 1'administration a utilise
de facon arbitraire 1'annuaire telephonique.

Het zai de minister in het licht van het voorgaande niet
verwonderen wanneer ik hem meedeel dat niet weinig mensen van
oordeel zijn dat de administratie willekeurig de telefoongids heett
gehanteerd.

Le ministre peut-il me dire a quoi sont dues de telles erreurs?
L'administration ne serait-elle toujours pas entierement en possession des donnees du registre national?

Kan de minister mij meedelen aan weike onvolkomenheden
dergelijke fouten te wijten zijn? Is de administratie nog steeds niet
volledig afgestemd op de gegevens van het Rijksregister?

Si tel n'est pas le cas, comment 1'administration complete-t-elle
les donnees a sa disposition?

Indien niet, waarmee worden de gegevens waarover de administratie wel beschikt, aangevuld?

Si tel est le cas, comment peut-il encore y avoir des erreurs?

Indien het tegendeel waar is, waaraan zijn fouten dan nog te
wijten?

Comment le ministre evitera-t-il que des citoyens bien intentionnes paient deux fois la meme taxe? En sont-ils informes
automatiquement et ces montants leur sont-ils rembourses, ou le
citoyen est-il cense etre attentifet deposer plainte en cas d'irregularite?

Op weike wijze zai de minister vermijden dat goedmenende
burgers twee maal dezelfde belasting betalen? Worden zij hiervan
automatisch op de hoogte gesteld en worden deze bedragen teruggestort ofwordt de burger geacht zeifwaakzaam te zijn en klacht in
te dienen tegen deze onregelmatigheden?

Le ministre peut-il estimer le nombre d'erreurs de ce type?

Kan de minister mij meedelen op welk getal het aantal dergelijke
vergissingen kan geschat worden?
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Quand Ie ministre pense-t-il que tous ces problemes seront
resolus une fois pour toutes?

Tegen weike datum verwacht de minister dat eindelijk alles in
orde zai zijn?

Reponse: L'envoi systematique de formulaires unilingues suivant
1'appartenance linguistique du chefde menage repris par Ie Registre
national des personnes physiques n'est entre en vigueur qu'a partir
de 1'exercice d'imposition 1997. Sur demande explicite et ecrite de
la personne concemee, un nouvel avertissement du role linguistique
"oppose" est envoye, accordant un nouveau delai de paiement de
deuxmois. En date du 8 decembre 1997,153 contribuables avaient
demande 1'envoi d'un formulaire en neerlandais et 139 en francais
(sur 443.000 envois).

Antwoord: Het systematisch verzenden van eentalige aanslagbiljetten volgens de taalaanhorigheid van het gezinshoofd opgenomen in het Rijksregister der natuurlijke personen, nam slechts een
aanvang vanafhet belastingjaar 1997. Op uitdrukkelijk schriftelijk
verzoek van de belanghebbende wordt een anderstalig biljet
toegezonden waarin een nieuwe betalingstermijn van twee maanden
wordt toegekend. Tot op 8 december 1997 hebben 153 belastingplichtigen een Nederiandstalig formulier en 139 belastingplichtigen
een Franstalig formulier aangevraagd (op 443.000 verzendingen).

L'administration a constate dans la pratique que la langue de la
carte d'identite ne correspond pas necessairement au code linguistique repris par Ie Registre national. Le Service fiscal se base
exclusivement sur le Registre national.

Aan de hand van de praktijk werd ondertussen door de Administrtatie vastgesteld dat de taal van de identiteitskaart niet noodzakelijk overeenstemt met de taalcode opgenomen in het Rijksregister. De fiscale dienst baseert zich uitsluitend op het Rijksregister.

Compte tenu du peu d'informations que vous procurez, il n'est
pas possible de developper davantage les deux cas que vous citez.

De twee door u geciteerde gevallen bevatten te weinig concrete
gegevens om een afdoende uitleg te kunnen verstrekken.

II convient de noter que les avertissements-extraits de role relatifs
a la taxe regionale 1997 a charge des entreprises, societes et professions liberates sont restes bilingues.

Wel dient te worden gemeld dat voor de gewestbelasting 1997
ten laste van bedrijven, vennootschappen en vrije beroepen, de
aanslagbiljetten tweetalig zijn gebleven.

Jusqu'a 1'exercice 19961'envoi de formulaires bilingues etait la
regle. L'administration ne disposait en effet pas d'informations
sufFisantes relatives au role linguistique des redevables. Des formulaires unilingues etaient envoyes a la demande expresse du
contribuable. Pour 1'exercice 1996, douze personnes (toutes neeriandophones) ont fait usage de cette possibility.

Tot het belastingjaar 1996 waren tweetalige biljetten de regel.
De administratie beschikte immers over onvoldoende gegevens
inzake de taalaanhorigheid van de belastingplichtigen. Er werden
slechts eentalige aanslagbiljetten verstuurd indien de belastingplichtige hierom uitdrukkelijk verzocht. Voor het belastingj aar 1996
hebben twaalf personen (alien Nederiandstalig) van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

II est egalement bon de souligner que pour 1'exercice 1996
diverses sources furent utilisees simultanement pour la confection
des roles: le 1"' role envoye le 18 octobre 1996 etait base sur le
releve des abonnes au telephone et a 1'electricite; le 2°" et 3°" role,
envoyes respectivement les 20 mai 1997 et 12 septembre 1997,
etaient quant a eux exclusivement bases sur les donnees figurant au
Registre national. II est clair que 1'usage simultane de diverses
banques de donnees peut etre source d'erreurs, de doubles emplois,
quoique le service informatique effectua au prealable un test susceptible d'eviter de pareilles erreurs. Les elements d'identite d'une
personne doivent cependant etre totalement identiques pourpouvoir
etre identifies par les deux banques de donnees.

Ook werd voor het belastingjaar 1996 voor het laatst gebruik
gemaakt van meerdere bronnen voor het samenstellen van de
kohieren: het Iste kohier, verzonden op 18 oktober 1996, was nog
gebaseerd op de telefoon- en electriciteitsmeterabonnees; het 2de
en 3de kohier, respectievelijk verzonden op 20 mei 1997 en 12
September 1997, was gebaseerd op de gegevens van het Rijksregister.
Het vermengen van verschillende gegevensbanken houdt steeds het
risico van dubbele inkohiering in, ofschoon de dubbele inkohieringen voorafgaandelijk werden opgespoord aan de hand van een
informaticaprogramma. De identiteitsgegevens van een persoon
moeten echter volledig identiek zijn om gei'dentificeerd te kunnen
worden in de beide gegevensbanken.

A partir de 1997, la taxe regionale "chefde menage" se base
exclusivement sur le Registre national dont les donn6es au l^janvier
sont automatiquement "injecfees" dans le role.

Vanaf 1997 is de gewestbelasting "gezinshoofden" uitsluitend
gebaseerd op het Rijksregister, waarvan de situatie op 1 januari
automatisch "geinjecteerd" wordt in het kohier.

Enfin, le texte de 1'ordonnance du 23 juillet 1992 qui a ete
modifie le 17 juillet 1997 prevoit explicitement que les sommes
indues sont remboursees en attnbuant des interets.

Tenslotte voorziet de tekst van de ordonnantie van 23 juli 1997,
zoals gewijzigd bij op 17 juli 1997, expliciet dat niet-verschuldigde
betalingen worden teruggestort met toerekening van interesten.

Question n° 211 de M. Stephane de Lobkowicz du 18 decembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 211 van de heer Stephane de Lobkowicz, d.d. 18
december 1997 (Fr.):

Double enrolement de la taxe regionale.
Les histoires de double voire de multiple enrolement a la taxe
regionale sont legions et ont deja fait 1'objet de multiples questions
parlementaires.

Dubbele inkohiering van de gewestelijke belasting.
De verhalen over dubbele en zeifs meervoudige inkohiering van
de gewestelijke belasting zijn legio en kwamen reeds in vele parlementaire vragen aan bod.
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Personnellement,j'ai deja ete plusieurs fois victime de cette situation ne m'en rendant compte souvent qu'en decembre au moment
d'etablir mes comptes de fin d'annee.

Ikzelf ben reeds meermaals het slachtoffer geweest van die
toestand, maar werd me daar pas in december van bewust, op het
ogenblik dat ik mijn eindejaarsrekeningen opstelde.

Bien entendu, cette annee encore, je suis enrole deux fois a la
taxe regionale pour la meme adresse et pour Ie meme montant de
1.910 BEF.

In 1997 ontving ik twee keer een aanslagbiljet op hetzelfde adres
en voor hetzelfde bedrag, te weten 1.910 frank.

Seule differe une reference a la case "Base imposable". Dans un
cas, il s'agit de 1'article 6, dans 1'autre de Particle 5. Cependant
nulle part ces articles ne sont reproduits de sorte qu'ils m'apparaissent incomprehensibles.

Het enige verschil tussen beide: de verwijzing naar het vakje
"belastbare grondslag". In het ene geval betreft het artikel 6; in het
andere, artikel 5. Nergens worden deze artikels echter afgedrukt,
zodat ik in het ongewisse blijfverkeren.

Grace au fait que les deux avertissements-extraits de role aient
ete envoyes Ie meme mois, j'ai eu mon attention attiree plus
rapidement que les autres annees.

Te wijten aan het feit dat deze aanslagbiljetten me in dezelfde
maand zijn toegestuurd,, is dit me eerder opgevallen dan in de vorige
jaren.

Persuade que je ne suis pas particulierement vise par une
persecution de 1'administration et que Ie hasard statistique ne m'a
designs comme la seule victime de vos services, je souhaiterais
savoir a combien s'eleve 1'effectifde mes compagnons d'infortune?

El-van overtuigd dat ik niet in het bijzonder geviseerd wordt
door de administrtatieve diensten en dat ik niet toevallig het enige
slachtoffer ben van uw diensten, had ik graag vemomen hoeveel
andere personen in hetzelfde geval verkeren.

Qu'avez-vous re?u en 1996 et 1997 comme plaintes pour double voire multiple enrolement?

Hoeveel klachten heeft u in 1996 en 1997 ontvangen betreffende
dubbel en zeifs meervoudige inkohiering?

Quel est Ie pourcentage de plaintes qui se sont reveleesjustifiees?

Hoeveel klachten waren verantwoord?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre,j'ai
1'honneur de lui faire savoir que la taxe regionale autonome a fait
1'objet de longs pourparlers et d'un rapport volumineux lors de sa
creation en juillet 1992.

Antwowd: In antwoord op de vraag van het geacht lid, heb ik
de eer hem te melden dat de autonome gewestbelasting bij haar
totstandkoming in juli 1992 het voorwerp heeft uitgemaakt van
een lang debat en van een lijvig verslag.

Je lui rappelle egalement qu'il est tout a fait possible qu'un
Bruxellois receive deux fois la taxe regionale: une fois pour
1'exercice d'une activite professionnelle (base imposable: article 6
de 1'ordonnance) et une seconde fois comme chefde menage (base
imposable: article 5). Lorsque les deux taxes concement la meme
adresse, on est exonere de la taxe a charge des chefs de menage, sur
base de 1'article 3, § 2, de 1'ordonnance du 23 juillet 1992 qui est a
1'origine de 1'instauration de la taxe concemee.

Ik wens er hem eveneens aan te herinneren dat het heel goed
mogelijk is dat men als Brusselaar twee maal de gewestbelasting
ontvangt: een maal voor de uitoefening van een beroepsactiviteit
(belastbare basis; artikel 6 van de ordonnantie) en een tweede maal
als gezinshoofd (belastbare basis: artikel 5). Wanneer beide
belastingen betrekkking hebben op hetzelfde adres, dan wordt men
vrijgesteld van de belasting ten laste van de gezinshoofden op basis van artikel 3, § 2, van de ordonnantie van 23 juli 1992 die de
betrokken belasting invoerde.

De plus, je signale a 1'honorable membre que, statistiquement,
il fait partie des 6 % de Bruxellois qui ont reagi a 1'occasion de
1'envoi de la taxe 1997. En effet, 1'administration fiscale regionale
a recu 30.000 lettres de contribuables sur un envoi de 500.000
avertissements-extrait de role. Le courrier n'est pas encore entierement traite; a cejour, 14.600 contribuables ont obtenu une decision
favorable suite a leur lettre, dont 2.533 sur base de 1'article 3, § 2,
susvise.

Verder wil ik het geacht lid melden dat hij, statistisch gezien,
deel uitmaakt van de 6 % Brusselaars die gereageerd hebben naar
aameiding van de verzending van de belasting voor 1997. De
gewestelijke fiscale administratie heeft 30.000 brieven van
belastingplichtigen ontvangen, op een verzending van 500.000
aanslagbiljetten. Deze briefwisseling is nog niet volledig behandeld;
tot op heden hebben 14.600 belastingplichtigen reeds een gunstige
beslissing ontvangen ingevolge hun schrijven, waarvan 2.533 op
basis van voomoemd artikel 3, § 2.

A litre d'information, je fais savoir a 1'honorable membre que
pour 1996,37.000 Bruxellois avaient reagi sur un envoi de 477.000
avertissements-extraits de role (7,75 %) et que 28.000 decisions
favorables aux contribuables avaient ete prises par 1'administration
fiscale regionale, dont 3.965 sur base de 1'article 3, § 2, susvise.

Ter informatie meld ik het geacht lid dat, voor 1996, op een
verzending van 477.000 aanslagbiljetten, 37.000 Brusselaars
gereageerd hebben (7,75 %) en dat de gewestelijke fiscale
administratie 28.000 beslissingen heeft genomen die gunstig waren
voor de belastingplichtigen, waarvan 3.965 op basis van voomoemd
artikel 3, § 2.
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Ministre de 1'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Question n° 333 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 333 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7
november 1997 (Fr.):

Soumission a I'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et d'arretes.

Voorlegging om advies bij de Raad van State van de ontwerpen
van. ordonnantie en van besluit

Pouvez-vous me dire, pour la legislature qui vient de s'ecouler,
pour combien d'(avant)-projets d'ordonnances etpour combien de
projets d'arretes avez-vous sollicite du Conseil d'Etat, division
legislation:

Kunt U me voor de voorbije zittingsperiode meedelen hoeveel
(voor) ontwerpen van ordonnantie en hoeveel ontwerpen van besluit
U bij de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft ingediend
en waarvoor:

- un avis demande dans les 3 jours;

- binnen 3 dagen advies moest worden uitgebracht;

- un avis demande sans fixer de delai;

- advies moest worden uitgebracht zonder dat er een termijn vastgesteld werd;

- un avis demande dans un delai convenu entre vous-meme et Ie
Conseil d'Etat.

- advies moest worden uitgebracht binnen een termijn die tussen
U en de Raad van State overeengekomen was.

Reponse: Les avis suivants ont ete demandes au Conseil d'Etat
(section legislation):

Antwoord: De volgende adviezen werden bij de Raad van State
(afdeling wetgeving) ingewonnen:

- ordonnance du 4 avril 1996 modifiant 1'ordonnance organique
de la planification et de 1'urbanisme, I'avis du Conseil d'Etat a
ete demande dans un delai ne depassant pas 3 jours (I'avis a ete
demande Ie 17 janvier 1996. II a ete donne Ie 22 janvier 1996);

- ordonnantie van 4 april 1996 tot wijziging van de ordonnantie
houdende organisatie van de planning en de stedenbouw; het
advies van de Raad van State werd gevraagd binnen drie dagen
(gevraagdop 17 januari 1996 en uitgebracht op 22 januari 1996);

- ordonnance du 19 juillet 1996 modifiant 1'ordonnance du 22
novembre 1990 relative a I'organisation des transports en
commun dans la Region de Bruxelles-Capitale, I'avis a ete demande sans delai (I'avis a ete demande Ie 21 mars 1996, il a ete
rendule5juin 1996);

- ordonnantie van 19 juli 1996 tot wijziging van de ordonnantie
van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het
openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het
advies werd onmiddellijk ingewonnen (gevraagd op 21 maart
1996 en uitgebracht op 5 juni 1996);

- ordonnance du 25 septembre 1996 portant assentiment a 1' accord
de cooperation conclu Ie 21 decembre 1995 entre 1'Etat beige et
la Region de Bruxelles-Capitale relatif a 1'amenagement de
locaux au profit des services de secours et de securite oeuvrant
dans les infrastructures d'ouvrages souterrains exploites par la
STIB, I'avis a ete demande dans un delai de 3 jours (I'avis a ete
demande Ie 21 juin 1996. II a ete rendu Ie 26juin 1996);

- ordonnantie van 25 September 1996 tot goedkeuring van het
samenwerkingsakkoord van 21 december 1996 tussen de Belgische Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende
de inrichting van lokalen ten behoeve van de veiligheids- en
hulpdiensten die werkzaam zijn in de ondergrondse kunstwerken,
uitgebaat door de MIVB; het advies werd gevraagd binnen
3 dagen (gevraagd op 21 juni 1996 en uitgebracht op 26 juni
1996);

ordonnance du 5 juin 1997 modifiant 1'ordonnance organique
de la planification et de 1'urbanisme et abrogeant 1'ordonnance
du 30 juillet 1992 relative a 1'evaluation prealable des incidences
de certains projets en Region de Bruxelles-Capitale, I'avis du
Conseil d'Etat a ete demande dans un delai de 3 jours (I'avis a
ete demande Ie 21 aout 1996. II a ete donne Ie 22 aout 1996);

- ordonnantie van 5 juni 1997 tot wijziging van de ordonnantie
houdende organisatie van de planning en de stedenbouw en tot
opheffing van de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de
voorafgaande effectenbeoordeling van bepaalde projecten in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest; het advies van de Raad van
State werd gevraagd binnen drie dagen (gevraagd op 21 augustus
1996 en uitgebracht op 22 augustus 1996);

arrete du 11 janvier 1996 determinant les actes et travaux dispenses de pennis d'urbanisme, de I'avis conforme du fonctionnaire delegue ou de 1'intervention d'un architecte, I'avis du
Conseil d'Etat a ete demande dans un delai de 3 jours (I'avis a
ete demande Ie 5 decembre 1995, il a ete rendu Ie 8 decembre
1995);

- besluit van 11 januari 1996 tot vaststelling van de handelingen
en werken die zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning, van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar of van de medewerking van een architect; het advies van
de Raad van State werd gevraagd binnen drie dagen (gevraagd
op 5 december 1995 en uitgebracht op 8 december 1995);

arrete du 4 juillet 1996 relatif aux documents transmis durant
1'instruction des demandes de certificat d'urbanisme, des
demandes de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de
certificat d'urbanisme en vue de lotir, I'avis du Conseil d'Etat a

- besluit van 4 juli 1996 betreffende de documenten die tijdens
de behandeling van de aanvragen om stedenbouwkundige attesten, verkavelingsaanvragen, aanvragen om stedenbouwkundig
attest en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling;
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ete demande dans un delai de 3 jours (1'avis a etc demande Ie 29
avril 1996. II a ete rendu Ie 8 mai 1996);

het advies van de Raad van State werd gevraagd binnen 3 dagen
(gevraagd op 29 april 1996 en uitgebracht op 8 mei 1996);

arrete du 17 juillet 1996 arretant Ie Cahier des charges auquel
est soumise la STIB, 1'avis a ete demande dans un delai de 3
jours (1'avis a ete demande Ie 21 juin 1996, il a ete rendu Ie 26
juin 1996);

besluit van 17 juli 1996 tot vastlegging van het Bestek waaraan
de MIVB onderworpen is; het advies werd gevraagd binnen
3 dagen (gevraagd op 2 ljuni 1996engegevenop26juni 1996);

arrete du 22 mai 1997 modifiant 1'arrete du 24 juin 1993
determinant les personnes pour lesquelles les permis d'urbanisme, permis de lotir et certificat d'urbanisme sont delivres par
Ie fonctionnaire d61egue, 1'avis du Conseil d'Etat a ete demande
sans delai (1'avis a ete demande Ie 24 janvier 1997. II a ete rendu
Ie 23 avril 1997);

besluit van 22 mei 1997 tot wijziging van het besluit van 24
juni 1993 betreffende de personen aan wie de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de
stedenbouwkundige attesten door de gemachtigde ambtenaar
worden uitgereikt; het advies werd onmiddellijk gevraagd
(gevraagd op 24 januari 1997 en uitgebracht op 23 april 1997);

Arrete du 10 juillet 1997 modifiant 1'arrete du Gouvemement
du 23 novembre 1993 relatifaux enquetes publiques et aux mesures particulieres de publicite en matiere d'urbanisme et d'environnement, 1'avis du Conseil d'Etat a ete demande sans delai
(1'avis a ete demande Ie 6 aout 1996. II a ete donne Ie 22 avril
1997).

besluit van 10 juli 1997 tot wijziging van het besluit van de
Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking voor stedenbouwkundige en milieu-aangelegenheden; het advies werd
onmiddellijk gevraagd (gevraagd op 6 augustus 1996 en
uitgebracht op 22 april 1997).

Question n° 334 de M. Guy Vanhengel du 7 novembre 1997
(N.):

Vraag nr. 334 van de heer Guy Vanhengel d.d. 7 november 1997
(N.):

Adjudicatioit d'etudes telles que Ie plan de deplacement Iris.

Hetgunnen van studies zoals het Iris-vervoersplan.

Le plan de deplacement Iris ainsi qu'une etude portant sur la
«dynamisation» des feux de signalisation dans la Region de
Bruxelles-Capitale ont ete confies a un bureau-conseil. Le ministre
peut-il me communiquer les criteres qui ont permis de selectionner
ce bureau?

Het Iris-vervoersplan evenals een studie met betrekking tot het
"dynamiseren" van de verkeerslichten in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werden uitbesteed aan een welbepaald adviesbureau. Kan
de minister mij mededelen op grond van weike criteria dit adviesbureau werd geselecteerd?

Je souhaiterais savoir si ces marches ont ete passes apres une
forme ou 1'autre d'adjudication. Je souhaiterais egalement connaitre
les marches qui ont deja ete adjuges dans le passe par le gouvernement bruxellois a ce meme bureau-conseil. Je souhaiterais savoir
combien ont coute tous ces marches.

Graag had ik vemomen ofbij het toewijzen van deze opdrachten
een ofandere vorm van aanbesteding plaatsvond. Tevens wens ik
te vememen weike opdrachten hetzelfde adviesbureau reeds in het
verleden van de Brusselse regering kreeg toegewezen. Van al deze
opdrachten wens ik ook de kostprijs te kennen.

Reponse: J'ai 1'homieur de faire savoir a 1'honorable membre
que les etudes relatives au plan des deplacements IRIS et a la
modalisation dynamique ont ete attribuees de la facon suivante:

Antwoord: Ik heb de eer aan het geacht lid mede te delen dat de
studies betreffende het IRIS-Vervoerplan en het dynamisch model
op de volgende wijze werden toegewezen:

- L'elaboration du plan regional des deplacements a ete confiee,
en 1990, a trois bureaux d'etudes:

— De uitwerking van het gewestelijk vervoerplan werd in 1990
aan drie studiebureaus toegewezen:

- elaboration et coordination au bureau Stratec;

- de uitwerking en de coordinatie aan het studiebureau Stratec;

- enquetes menages et entreprises et enquete gares a Sobemap;

- enquete bij de gezinnen en de ondememingen en enquete in
de stations, aan Sobemap;

- enquete usagers des transports en commun et parkings de
transit a Mens en Ruimte.

- enquete bij de gebruikers van het openbaar vervoer en van
de overstapparkeerplaatsen aan Mens en Ruimte.

Cette etude soumise a la loi du 14 juillet 1976 relative aux
marches publics de travaux, de foumitures et de services, a ete
confiee a ces bureaux pour leurs competences particulieres en
la matiere. De plus, la s.a. Stratec disposait des banques de
donnees evitant de recommencer un certain nombre d'enquetes
et etait 1'auteur du modele de trafic a disposition de
1'administration. Cout: 45.522.500 BEF (hors TVA) dont

Deze studie, onderworpen aan de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten, werd toevertrouwd aan deze studiebureaus omwille van hun bijzondere bekwaamheden ter zake.
Bovendien beschikte de n.v. Stratec over een databank, waardoor
een aantal enquetes niet dienden te worden herbegonnen, en
was voomoemd studiebureau de auteur van het verkeersmodel
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10.950.000 BEF pour la Sobemap et 2.700.000 BEF pour Mens
en Ruimte. Le contrat a fait 1'objet d'avenants pour un montant
de 17.797.750 BEF (hors TVA).

dat ter beschikking was van het bestuur. Kostprijs: 45.522.500
BEF (excl. BTW), waarvan 10.950.000 BEF voor Sobemap en
2.700.000 BEF voor Mens en Ruimte. Bij het contract waren
aanhangsels voor een bedrag van 17.797.750 BEF (excl. BTW)
toegevoegd.

la creation du modele dynamique d'optimatisation de la circulation a ete attribue en 1997 a la s.a. Stratec, apres appel d'offres
aupres de cinq societes europeennes en application de la directive europeenne 92/50 du 18 juin 1992 en matiere de marches
publics de travaux, foumitures et services.

de uitwerking van een dynamisch model voor verkeersoptimalisering werd in 1997 toegewezen aan de n.v. Stratec na
offerteaanvraag bij vijfEuropese maatschappijen, bij toepassing
van de Europese richtlijn 92/50 van 18 juni 1992 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten.

Les criteres d'attribution prevus au cahier des charges etaient
les suivants: la methodologie proposee, le montant de 1'offre, le
delai et 1'experience de realisations similaires. Cout: 31.274.250
BEF (hors TVA).

De gunningscriteria voorzien door het bestek hidden als volgt:
voorgestelde methodologie, bedrag van de offerte, termijn en
ervaring in gelijkaardige verwezenlijkingen. Kostprijs:
31.274.250 BEF (excl. BTW).

A 1'initiative de 1'Administration de 1'Equipement et des
Displacements, d'autres etudes ont ete confiees au bureau Stratec:

Op initiatiefvan het Bestuur Uitrusting en Vervoer werden andere
studies aan het bureau Stratec toegewezen:

Mise en oeuvre du Plan de circulation de 1'Espace BruxellesEurope. Mission engagee en 1990 en complement a 1'etude
"Schema de circulation de 1'Espace Bruxelles-Europe" realisee
avant la regionalisation par le Consultant qui disposait des
modeles et bases de donnees correspondantes. Cout:
1.130.000 BEF.

Inwerkingstelling van het Verkeersplan Ruimte Brussel-Europa.
Opdracht vastgelegd in 1990 als aanvulling van de studie
"Verkeersschema van de Ruimte Brussel-Europa", verwezenlijkt
voor de gewestvorming door de Consultant, die over de betrokken modellen en databanken beschikte. Kostprijs:
1.130.000 BEF.

Plan de stationnement de 1'Espace Bruxelles-Europe et modifications au Plan de circulation. Mission en complement de la
precedente. Engage en 1991. Cout: 2.337.800 BEF.

Parkeerplan voor de Ruimte Brussel-Europa en wijzigingen aan
het Verkeersplan. Opdracht ter aanvulling van de voomoemde
opdracht. Vastgelegd in 1991. Kostprijs: 2.337.800 BEF.

Plan de transport marchandises de la Region de BruxellesCapitale d'un montant de 9.956.300 BEF (hors TVA). Le bureau Stratec etait associe pour la circonstance au Service de
Mathematique de Gestion de 1'ULB pour la partie modelisation
(assez complexe en 1'espece) et a 1'Inrets (France) pour enrichir
1'etude de son experience en transport intermodal et d'informations recueillies dans le cadre du programme "Transport des
marchandises dans les villes". Le bureau Stratec a aussi ete choisi
dans la mesure ou cette etude etait la suite complementaire et
indissociable du plan IRIS des deplacements des personnes ainsi
que pour son experience dans le domaine des deplacements et
sa connaissance particuliere du Plan regional de Developpement.

Goederenvervoerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
ten bedrage van 9.956.300 BEF (excl. BTW). Het bureau Stratec
werkte bij deze gelegenheid in vereniging met de "Service de
Mathematique de Gestion" van het ULB, wat betrofhet model
(vrij ingewikkeld in dit geval) en met de Inrets (Frankrijk), om
haar ervaring op het vlak van intermodaal vervoer alsook de
gegevens vergaard in het kader van het programma "Goederenvervoer in de stad" ter beschikking te stellen van voomoemde
studie. Ook het bureau Stratec werd uitgekozen omdat deze studie
een aanvullend en onafscheidbaar gevolg was van het IRISvervoerplan voor personen, alsook omwille van de ervaring van
voomoemd bureau op het vlak van het vervoer en zijn bijzondere
kennis van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

Evaluation de la politique volontariste de la Region a 1'horizon
2005/2010. Cette etude attribuee en 1996 a Stratec visait a
integrer aux scenarios du plan IRIS de deplacements les propositions definies dans 1'accord de gouvemement et la redaction
des documents de synthese et de communication a destination
du public et des instances responsables. Le bureau Stratec s'est
vu confier cette tache dans la mesure ou cette mission constituait
la suite complementaire et indissociable du plan des deplacements. Cout: 4.043.000 BEF (hors TVA).

Evaluatie van het voluntaristisch beleid van het Gewest voor
2005/2010. Deze studie, in 1996 toegewezen aan Stratec, moest
de voorstellen van het regeerakkoord integreren in de scenario's van het IRIS-vervoerplan en de synthese- en communicatiedocumenten bestemd voor hetpubliek en de verantwoordelijke
instanties opmaken. Het bureau Stratec kreeg deze opdracht
toegewezen omdat de opdracht een aanvullend en onafscheidbaar
gevolg was van hetvervoerplan. Kostprijs: 4.043.000 BEF (excl.
BTW).

Etude de faisabilite d'un centre de gestion de la mobilite.

Haalbaarheidsstudie van een beheerscentrum voor mobiliteit.

Cette etude a ete attribuee en 1997 a Stratec associe avec Isis
(France) apres consultation de cinq bureaux d'etudes europeens
et sur base de quatre criteres. Elle a pour objectif d'assurer la
diffusion de 1'information relative aux transports vers le public,
les medias et gestionnaires du transport public, de permettre
une meilleure intermodalite, le controle et la fluidification de la

Deze studie werd in 1997 aan Stratec, verenigd met Isis
(Frankrijk), toevertrouwd na raadpleging van vijf Europese
studiebureaus en op grond van 4 criteria. Zij moet instaan voor
de verspreiding van de verkeersinformatie ten behoeve van het
publiek, van de media en van de beheerders van het openbaar
vervoer, alsook de verbetering van de intermodaliteit, de controle
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circulation et de diffuser les mesures relatives a la pollution et
aux plans d'urgence. Cout: 4.132.000 BEF (hors TVA).

Question n° 336 de M. Sven Gatz du 17 novembre 1997 (N.):
Cortege organise par I'a.s.b.L «Bruxelles-franfais».
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en de verbetering van de verkeersdoorstroming en de bekendmaking van de maatregelen betreffende de luchtvervuiling en
de urgentieplannen. Kostprijs: 4.132.000 BEF (excl. BTW).

Vraag nr. 336 van de heer Sven Gatz d.d. 17 november 1997
(N.):
Optocht van de v.z.w. Bruxelles-Franfais.

L'a.s.b.l. Bruxelles-francais a organise un cortege Ie 27 septembre 1997 a 1'occasion de la fete de la Communaute francaise.

Op 27 September 1997 organiseerde de v.z.w. Bruxelles-Francais
naar aanleiding van het feest van de Franse Gemeenschap een
optocht.

Dans son depliant de presentation, 1'organisation appelle a signer
une petition precisant que «Bruxelles ne serajamais la capitale de
la Flandre». II y est egalement indique que 1'organisation met a
disposition, sur demande, du materiel de propagande dont 1' objectif
est de propager 1'idee que Bruxelles ne serajamais la capitale de la
Flandre. L'asbl affirme aussi clairement qu'il faut toujours utiliser
en priorite Ie francais a Bruxelles, et que c'est aussi la mission des
pouvoirs publics.

In een folder, waarin de organisatie zichzelfvoorstelt, roeps men
op om deel te nemen aan een petitie onder het motto: "Brussel zai
nooit de hoofdstad van Vlaanderen zijn". Er wordt ook vermeld
dat de organisatie op aanvraag propagandamateriaal ter beschikking
stelt. Materiaal dat tot doel heeft de stelling dat Brussel nooit de
hoofdstad van Vlaanderen zai zijn te propageren. De v.z.w. stelt
ook duidelijk dat in Brussel steeds prioritair gebruik moet gemaakt
worden van het Frans, ook door de publieke overheid.

Pour mieux situer encore la portee des positions de cette organisation, je citerai la phrase suivante: «Les hommes politiques flamands multiplient leurs agressions a Regard des francophones et
ont pour pretention de faire de Bruxelles la capitale d'une Flandre
de plus en plus autonome, voire independante».

Om de standpunten van de organisatie nog wat meer te ver'duidelijken geef ik nog een citaat waar: "De Vlaamse politieke
gezagsdragers vermeerderen hun agressieve acties naar de
franstaligen toe en nemen zich voor om van Brussel hun hoofdstad
te maken, een hoofdstad van een Vlaamse staat op weg naar
onafhankelijkheid."

II est clair que Bruxelles-francais est une organisation qui respecte peu les Flamands de Bruxelles, la Communaute flamande et
ses autorites en general. Les positions qu'elle defend sont incontestablement de nature politique.

Het mag duidelijk zijn dat Bruxelles-Francais een organisatie is
die weinig respect toont voor de Vlamingen in Brussel, de Vlaamse
Gemeenschap en haar gezagsdragers in het algemeen. De standpunten die ingenomen worden zijn duidelijk van politieke aard.

Diverses organisations soutiennent ce cortege. L'appui accorde
par la STIB est particulierement frappant.

De optocht wordt gesteund door verscheidene organisaties.
Opvallend is de steun die door de MIVB verleend wordt.

Je souhaiterais que Ie ministre reponde aux questions suivantes:

Graag had ik van de minister een antwoord verkregen op
volgende vragen:

1. Ie ministre juge-t-il acceptable que la STIB soutienne une organisation qui n'a guere, sinon pas de respect envers les Flamands de Bruxelles? Dans 1'affirmative, pourquoi?

1. Is het volgens de minister aanvaardbaar dat de MIVB steun
verleent aan een organisatie die weinig of geen respect toont
voor de Vlamingen in Brussel? Zoja, waarom?

2. A combien s'elevait 1'aide accordee par la STIB a «Bruxellesfi-ancais» pour son cortege du 27 septembre?

2. Hoeveel bedroeg de steun aan de MIVB aan "BruxellesFranyais" en dit naar aanleiding van de optocht op 27 September?

3. La STIB a-t-elle deja accorde dans Ie passe une aide a «Bruxellesfrancais»? Dans 1'affirmative, dans Ie cadre de quelles activites?
A combien s'elevait cette aide?

3. Heeft de MIVB reeds eerder steun verleend aan "BruxellesFrancais"? Zoja, naar aanleiding van weike activiteiten? Hoeveel
bedroeg die steun?

4. L'aide de la STIB a une organisation qui adopte clairement des
positions politiques dirigees centre une partie de la population
bruxelloise ne doit-elle pas etre consideree comme une forme
de mepris a 1'egard des nombreux Flamands qui utilisent quotidiennement les transports en commun organises par la STIB?
Dans la negative, comment Ie ministre legitime-t-il son interpretation?

4. Is het verlenen van steun door de MIVB aan een organisatie die
duidelijk politieke standpunten inneemt tegen een deel van de
Brusselse bevolking niet te beschouwen als een misprij zen voor
de vele Vlamingen die dagelijks gebruik maken van het openbaar
vervoer, georganiseerd door de MIVB? Indien neen, hoe
legitimeert de minister deze mening?

5. Le ministre estime-t-il necessaire de prendre des mesures en
cette matiere? Dans la negative, pourquoi? Dans 1'affirmative,
de quelles mesures s'agit-il?

5. Acht de minister het nodig in deze aangelegenheden maatregelen
te nemen? Zo neen, waarom niet? Zoja, om weike maatregelen
gaathet?
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Reponse: Inten-ogee sur votre affirmation d'une participation
de la STIB au defile du 27 septembre 1997 organise par BruxellesFrancais, la STIB affirme ne pas avoir ete partenaire aux festivites
organisees par Bruxelles-Francais et ne pas avoir donne 1'autorisation d'utiliser son sigle.

Antwoord: Op mijn vraag over uw bewering als zou zij steun
hebben verleend aan de optocht van 27 September 1997 die werd
georganiseerd door "Bruxelles-Francais" stelt de MIVB dat zij geen
partner was van de festiviteiten die zij georganiseerd door
"Bruxelles-francais" en dat ze geen toestemming heeft gegeven voor
het gebruik van haar benaming.

D'une facon generale, la STIB accorde les memes avantages a
tout organisateur de manifestations culturelles, corteges ou autres
activites commerciales se deroulant en Region de Bruxelles-Capitale
et impliquant tant soit peu une perturbation de ses lignes regulieres.

Doorgaans geeft de MIVB dezelfde voordelen aan eike organisator van culturele manifestaties, stoeten ofandere activiteiten met
een commercieel karakter die plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een zekere ontregeling van haar lijnen
meebrengen.

La formule de partenariat, generalement proposee par la STIB,
consiste a voir 1'organisateur mettre a disposition de la STIB des
espaces publicitaires dans Ie programme des activites en echange
d'une facturation reduite des frais de disorganisation du reseau de
surface occasionnes par Ie deroulement des activites.

Het partnerschap dat de MIVB over het algemeen voorstelt
bestaat erin dat de organisatie publicitaire ruimte in het activiteitenprogramma ter beschikking stelt van de MIVB als tegenprestatie
voor een mindering in de facturering van de kosten voor de
ontregeling van het bovengronds net die.de activiteiten meebrengen.

Ainsi, en 1996, les frais de disorganisation du reseau de surface
occasionnee par la manifestation de Bruxelles-Francais ont ete pris
en charge pour moitie par la STIB en contrepartie de 1'apposition
du sigle STIB sur les affiches de la fete, comme cela se fait souvent
pour des manifestations culturelles ou des corteges, 1'autre moitie
etant facturee.

Zo werden in 1996 de kosten voor de ontregeling van het
bovengronds net ten gevolge van de manifestatie van "BruxellesFrancais" voor de helft ten laste genomen door de MIVB als
tegenprestatie voor het aanbrengen van de benaming "MIVB" op
de affiches van de festiviteit, zoals vaak het geval is voor culturele
manifestaties of stoeten, en waarbij de andere helfl gefactureerd
wordt.

Par ailleurs, je tiens a signaler que Ie 25 septembre 1997, la
STIB a ete partenaire d'une manifestation organisee par Ie Vlaamse
Gemeenschap et a accorde la gratuite de transport entre les stations
Delta et Hermann-Debroux a 7.500 fonctionnaires de cette administration (organisation de la fete donnee par Ie Bloso) centre une
somme forfaitaire moderee et la disposition d'une page publicitaire
dans Ie programme des activites.

Ik wil er overigens op wijzen dat de MIVB op 25 September
1997 partner was van een manifestatie georganiseerd door de
Vlaamse Gemeenschap en dat ze gezorgd heeft voor kosteloos
vervoer tussen de stations Delta en Herrmann-Debroux voor 7.500
ambtenaren van deze administratie (organisatie van het Bloso-feest)
tegen een matif forfaitair bedrag en de terbeschikkingstelling van
een bladzijde publiciteit in het activiteitenprogramma.

II n'appartient pas a la STIB de porter dejugement de valeur sur
la qualite ou la nature des manifestations programmees; neanmoins
la STIB sera attentive a 1'avenir a ne pas accorder son partenariat a
des manifestations a connotations politique ou philosophique
notamment.

De MIVB hoeft geen waardeoordeel te vellen over de hoedanigheid ofaard van de geprogrammeerde activiteiten; desalniettemin
zai de MIVB er in de toekomst op toezien dat het geen partnerschap
aangaat voor manifestaties met een levensbeschouwelijke of
politieke connotatie.

Je continuerai a soutenir la politique de neutralite que la STIB,
en tant qu'administration regionale, doit s'imposer en la matiere.

Ik blijfmijn steun verlenen aan het neutraliteitsbeleid ter zake
dat de MIVB als gewestelijk bestuur dient te voeren.

Question n° 348 de M. Denis Grimberghs du 4 decembre 1997
(Fr.):

Vraag nr. 348 van de heer Denis Grimberghs d.d. 4 december
1997 (Fr.):

Fmaiicement du reiioiivellement des voles de la ligne 44.

Financiering van de vernieuwing van de sporen van lijn 44.

II semble que Ie Conseil d'administration de la STIB ait decide
de prendre a sa charge Ie renouvellement des voies de la ligne 44.
Dans la presse, Ie president du Conseil d'administration a meme
mis 1'accent sur Ie fait qu'il etait bien decide "a ne pas commettre
la meme erreur historique que celle du 58". La STIB n'attendra
done pas qu'une solution intervienne de 1'accord des autorites de
la Region flamande quant au financement de ces travaux.

Het lijkt erop dat de raad van bestuur van de MIVB beslist heeft
de vernieuwing van de sporen van lijn 44 voor zijn rekening te
nemen. De voorzitter van de raad van bestuur heeft in de pers zeifs
benadrukt dat hij zeker niet dezelfde historische vergissing zou
begaan als met lijn 58. De MTVB zai dus niet wachten tot de Vlaamse
overheid haar akkoord verieent aan de financiering van deze werken.

II semble neanmoins que 1'on n'ait pas renonce a faire prendre
en charge Ie financement de ces travaux sur Ie territoire flamand
par la Region flamande et que des negociations aient lieu a votre
initiative en la matiere.

Toch lijkt het erop dat men het Vlaamse Gewest nog altijd wil
laten betalen voor de werken op Vlaams grondgebied. Hierover
wordt op uw initiatiefonderhandeld.
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Kan de minister

1. confirmer que les travaux de renouvellement des voies de la
ligne 44 seront executes a charge du budget de la STIB;

1. bevestigen dat de vemieuwing van de sporen van lijn 44 zai
worden betaald met de begroting van de MIVB;

2. qu'il entend negocier leurs prises en charge financiers par la
Region flamande;

2. bevestigen dat hij van plan is te onderhandelen over de financiering ervan door het Vlaams Gewest;

3. indiquer sous quelle forme cette prise en charge pourrait
intervenir au benefice du budget de la STIB?

3. me zeggen hoe deze financiering de begroting van de MIVB ten
goede kan komen?

Reponse: L'honorable membre me demande comment se produira le financement du renouvellement des voies de la ligne 44.

Antwoord: Het geacht lid vraagt zich afhoe de financiering zai
gebeuren van de vemieuwing van de sporen van lijn 44.

Je rappellerai tout d'abord que le Cahier des charges de la STIB
arrete par le Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale le
18 juillet 1996 prevoit, en son article 19, § 4.1, que "les voies doivent
assurer en tout temps la securite de la circulation generate et de la
circulation des vehicules ferres dans des conditions normales de
charge et de vitesse".

Ik zou er eerst willen aan herinneren dat het bestek van de MIVB,
dat door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 18 juli 1996
werd goedgekeurd, in zijn artikel 18 stelt dat "de sporen in normale
omstandigehden van bezetting en snelheid ten alle tijde moeten
instaan voor de veiligheid en het verkeer van de spoorwegvoertuigen".

Cette disposition s'applique a toutes les voies utilisees par la
STIB.

Deze bepaling is van toepassing op alle door de MIVB gebruikte
sporen.

II lui appartient de prendre toutes les dispositions techniques et
budgetaires afin qu'il en soit ainsi.

De MIVB heeft als taak alle nodige technische en budgettaire
maatregelen hiervoor te treffen.

C'est ainsi que le Plan d'entreprise degage, sur la periode 19962000, des montants importants au renouvellement des voies a savoir
2.434,8 millions BEF, conformement a 1'article 8.10.3 du Contrat
de gestion conclu le 23 mai 1996 entre la Region et la STIB qui
stipule que la "STIB doit garantir au moms le maintien de 1'outil de
production, c'est-a-dire sa capacite a assurer les services rendus".

Daarom werden in het Ondememingsplan voor de periode 19962000 aanzienlijke bedragen vastgelegd voor de vemieuwing van
de sporen, met name 2.434,8 miljoen BEF en dit overeenkomstig
artikel 8.10.3 van het op 23 mei 1996 tussen het Gewest en de
MIVB gesloten beheercontract, waarin staat dat "de MIVB minstens
het behoud van het productiewerktuig moet garanderen, d.w.z. haar
capaciteit de dienstverlening te verzorgen".

II est clair que la STIB doit assurer 1'entretien de ces voies en
attendant leur renouvellement. Compte tenu de 1'extra temtorialite
des voies de la ligne 44,j'ai demande a la STIB d'examiner avec la
Region flamande, les modalites d'un financement par celle-ci du
renouvellement des voies de la portion Tervueren-Quatre Bras.

Het is duidelijk dat de MIVB moet instaan voor het behoud van
deze sporen totdat deze vemieuwd worden. Ik heb, rekening houdend met het grensoverschrijdend karakter van lijn 44, de MIVB
gevraagd om samen met het Vlaams Gewest, te onderzoeken weike
financieringsmogelijkheden bestaan voor laatstgenoemde voor de
vemieuwing van de sporen van het vak Tervuren-Vier Armen.

Question n° 350 de M. Denis Grimberghs du 9 decembre 1997
(Fr.):

Vraag nr. 350 van de heer Denis Grimberghs d.d. 9 december
1997 (Fr.):

Etudes prealables a I'acquisition de "midi-bus".

Studies voorafgaand aan de aankoop van "Midibussen".

Monsieur le ministre a annonces a volonte de voir la STIB
acquerir plus de 60 "midi-bus" dans le courant de 1 'annee budgetaire
1998.

De minister heeft gezegd dat hij graag zou hebben dat de MIVB
in de loop van het begrotingsjaar 1998 meer dan 60 midibussen
zou aankopen.

J'aimerais que le ministre indique si des etudes ont ete realisees
par la STIB ou par ses services, au sujet des besoins de 1'acquisition
de ce nouveau type de materiel roulant.

Graag vemam ik van de minister of de MIVB of zijn diensten
studies hebben gemaakt over de noodzaak om dit nieuwe type van
rollend materieel aan te kopen.

Comment le nombre de ces voitures a-t-il ete fixe?
A-t-on deja lance une procedure dans le cadre d'un marche public?

Hoe is het aantal aan te kopen voertuigen vastgesteld?
Heeft men reeds een procedure gestart in het kader van een
openbare aanbesteding?
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Le ministre peut-il decrire davantage Ie materiel dont il est question (nombre de places assises, nombre de places debout, acces,
hauteur de plancher,...)?

Kan de minister meer mfonnatie verschaffen over dit soort van
bus (aantal zitplaatsen, aantal staanplaatsen, toegang, tredehoogte...).

Le cas echeant, sur base des etudes realisees, le ministre peut-il
indiquer sur quelles lignes il entend utiliser ce type de materiel et/
ou dans quels creneaux horaire?

Kan de minister me, op basis van mogelijke studies, meedelen
op weike lijnen dit soort van bussen zai worden ingezet en/of volgens
weike uurregeling?

Reponse: L'honorable membre me pose des questions relatives
a I'utilisation, par la STIB, de midi-bus.

Antwoord: Het geacht lid interpelleert mij over het gebruik van
de midibussen door de MIVB.

Le concept de midi-bus englobe les vehicules d'une soixantaine
de places en charge maximale. II existe des versions a plancher bas.
Le nombre de places assises se situe dans la vingtaine selon 1'amenagement choisi par 1'exploitant.

De midibussen bieden plaats aan maximum zo'n zestig personen.
er bestaan ook versies met een lage vioer. Er zijn zo'n twintig
zitplaatsen, naar gelang van de door de uitbater gekozen inrichting.

Le nombre croissant de producteurs de ce materiel permet une
mise en concurrence de leur achat.

Het stijgend aantal producenten van dit materieel brengt ook
een sterke concurrentie teweeg.

L'idee de faire circuler des midi-bus est nee du constat que,
d'une part, les bus standard ont des difficultes a circuler dans les
rues etroites et, particulierement, a changer de direction. Le stationnement illicite, sur les coins de ces rues, penalise particulierement
les clients de ces lignes entrainant irregularites, allongement des
temps d'attente et de parcours, anxiete a 1'arret par manque d'infomiation sur la duree de la perturbation et, done, participe a la
degradation du service. D'autre part, toutes les lignes ne connaissent
pas un taux de remplissage justifiant de proposer 90 places.

De idee om midibussen in te voeren, kwam er nadat vastgesteld
word dat enerzijds de standaardbussen moeilijkheden hebben om
in smalle straten te rijden en, meer in het bijzonder, om van richting
te veranderen. Het onwettig parkeren op de hoeken van de straat
zijn vooral nadelig voor de reizigers, omdat dit onregelmatigheden
veroorzaakt in de busdienst, evenals een verlenging van de wachten reistijden, ongerustheid aan de halte door een gebrek aan
informatie over de duur van de storing en, bijgevolg, draagt dit
alles bij tot een slechtere dienstverlening. Anderzijds is het niet
nodig om op alle lijnen bussen in te zetten met 90 plaatsen.

Sachant que le cout d'achat et de fonctioimement des minibus
est moindre que celui des bus standard, il se degage une certaine
marge qui permet d'of&ir une meilleure frequence. Tous ces
elements m'ont conduit a inclure dans le contrat de gestion du 23
mai 1996, en son article 4.2, une obligation "d'adapter les services
en fonction de la demande, notamment en utilisant des vehicules
d'une taille proportionnee a la frequentation en ajustant I'of&e aux
demandes specifiques ou encore en concevant des services nouveaux".

Als men weet dat de aankoopprijs en de werkingskosten van de
minibussen lager liggen dan de standaardbussen, dan kan men uit
de marge die hieruit voorkomt voor een betere frekwentie zorgen.
Al deze gegevens hebben ertoe geleid dat ik in artikel 4.2 van het
beheercontract van 23 mei 1996 een bepaling heb laten opnemen
waardoor "de diensten verplicht aangepast moeten worden naar
gelang van de vraag, met name door het gebruik van voertuigen
met een omvang die evenredig is met de frekwentering, door het
aanbod afte stemmen op de vraag of nog door nieuwe diensten in
het leven te roepen".

C'est dans ces services nouveaux qu'il convient de placer les
lignes 21 et 22 qui circulent, depuis le 5 decembre 1997, dans
1'espace Bruxelles-Europe.

Twee van deze nieuwe diensten zijn lijnen 21 en 22 die sedert 5
december de Europawijk bedienen.

J'ai demande a la STIB d'examiner de maniere approfondie les
lignes de bus de son reseau et de determiner en fonction des charges
(et surcharges eventuelles) et des difficultes de circulation, le nombre
de midi-bus a acquerir. J'attends que des propositions soient faites
au Comite de gestion de la STIB, des le debut de 1998, a 1'occasion
de la passation du marche de renouvellement de 60 bus standard
repris au Plan d'entreprise pour 1'annee 1998. II est done premature
de preciser le nombre de vehicules et les lignes sur lesquelles ils
seront appeles a circuler.

Ik heb de MIVB gevraagd een grondige studie te verrichten naar
de buslijnen van haar net en te bepalen, in verhouding tot de
bezetting (en eventuele overbezetting) en tot de verkeersbelemmeringen, hoeveel midibussen moeten worden aangekocht. Ik wacht
dus vanaf begin 1998 op de voorstellen van het beheercomite van
de MIVB en dit ter gelegenheid van de gunning van de opdracht
tot vernieuwing van 60 standaardbussen (ingeschreven in het
Ondememingsplan voor 1998). Het is dus voorbarig te bepalen
hoeveel voertuigen zullen worden ingezet en op weike lijnen.
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Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,
de la Recherche scientifique,
de la Lutte contre 1'Incendie et
de 1'Aide medicale urgente

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,
Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp

Question n° 166 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 166 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7
november 1997 (Fr.):

Conventions "abonnements" avec des avocats.

Avez-vous, depuis Ie debut de 1'actuelle legislature, conclu pour
Ie traitement des dossiers juridiques et les demandes d'avis en cas
de litige des conventions "abonnements" avec un ou plusieurs
avocats?
Si oui, avec lesquels?
Pour chacun d'eux, que represente Ie montant annuel de leurs
honoraires?

Abonnementsovereenkomsten met advocaten.
Heeft U sedert net begin van deze zittingsperiode voor de behandeling van de juridische dossiers en voor de adviesaanvragen in
geval van geschillen, abonnementsovereenkomsten met een ofmeer
advocaten gesloten?
Zoja,metwie?
Hoeveel betaalt U henjaarlijks aan honoraria?

Reponse: En reponse a sa question, j 'ai 1'honneur de faire savoir
a 1'honorable membre qu'aucune convention abonnement n'a ete
conclue avec un ou plusieurs avocats pour Ie traitement des dossiers juridiques et des demandes d'avis en cas de litige relevant de
mes competences.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geacht lid mee
dat geen enkele abonnementsovereenkomst met een of meerdere
advocaten werd afgesloten met het oog op de afhandeling van de
juridische dossiers ofverzoeken om advies in verband met geschillen
die onder mijn bevoegdheden ressorteren.

Question n° 170 de M. Jacques Pivin du 24 novembre 1997 (Fr.):

Vraag nr. 170 van de heer Jacques Pivin d.d. 24 november 1997
(Fr.):

Possibilite pour les fonctimnaires regionaux d'exercer une
occupation professionnelle a titre complementaire.

Mogelijkheid voor de ambtenaren van het Gewest om een
bijberoep uit te oefenen.

Pourriez-vous m'indiquer si les fonctionnaires de 1'administration de la Region de Bruxelles-Capitale et des services pararegionaux peuvent exercer un emploi d'independant a titre accessoire?

Kan u mij meedelen ofde ambtenaren van de administratie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de pararegionale diensten
een zeifstandig bijberoep mogen uitoefenen?

Dans 1'affirmative, et si une autorisation s'avere pour cela
necessaire, pourriez-vous m'indiquer s'il exists une procedure
uniforme pour 1'ensemble des services de 1'administration regionale?

Zo ja, en indien hiervoor een toestemming vereist is, kan u mij
dan meedelen of er een eenvormige procedure bestaat voor alle
administratieve diensten van het Gewest?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre que 1'exercice d'une fonction accessoire est en principe interdite pour des agents nonobstant leur statut.
Toutefois, le(s) ministre(s) et/ou les organes de gestion peuvent
octroyer des derogations s'ils introduisent prealablement une
demande y afferente.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geacht
lid mede te delen dat het uitoefenen van een bijkomende functie in
principe verboden is voor ambtenaren ongeacht hun statuut. De
bevoegde minister(s) en/of beheersorganen kunnen evenwel afwijkingen toestaan indien hen daartoe een voorafgaande aanvraag werd
ingediend.

L'exercice d'une fonction accessoire ou d'un mandat est accorde
d'office pour autant que la fonction accessoire ou Ie mandat soit
inherent a la fonction principale.

De uitoefening van een bijkomende functie of van een mandaat
is van rechtswege toegestaan wanneer de bijkomende functie of
het mandaat inherent is aan het hoofdambt.

II suffit que 1'interesse adresse une demande ecrite a ses chefs
hierarchiques, apres quoi une formule ad-hoc lui sera envoyee. Ce
precede s'applique a tous les agents du ministere.

Het volstaat dat de belanghebbende een schriftelijke vraag richt
tot zijn hierarchische oversten, waama hem het formulier ad hoc
wordt toegezonden. Deze werkwijze geldt voor alle medewerkers
van het ministerie.
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Question n° 175 de M. Stephane de Lobkowicz du 29 decembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 501 van de heer Stephane de Lobkowicz, d.d. 29
december 1997 (Fr.):
Steun aan v.z.w. 's ofandere verenigingen.

Aide apportee a des a.s.b.l. ou autres associations.

L'honorable ministre pourrait-il m'mdiquer les a.s.b.l. ou autres
associations qui ont beneficie en 1996 d'une subvention de la part
de son administration ou de son cabinet?

Zou de geachte minister me kunnen meedelen weike vzw's of
andere verenigingen in 1996 een subsidie van zijn administratieve
diensten of van zijn kabinet ontvangen hebben?

Pour chaque association concemee, pourrais-je connaitre Ie
montant du subventionnement?

Graag vemam ik, voor eike vereniging, het bedrag van de subsidie.

'Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre la liste des subventions accordees a
des a.s.b.l., repartie par domaine de competences:

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geacht
lid de lijst — ingedeeld volgens de bevoegdheden — van de aan de
v.z.w.'s toegekende subsidies mede te delen:
Ambtenarenzaken

Fonction publique
— a.s.b.l. "Service social du ministere de la Region de BruxellesCapitale"
11,0 millions

- v.z.w. "Sociale dienst van het ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest"
11,0 miljoen

Commerce exterieur

Buitenlandse handel

— a.s.b.l. "Union des Entreprises de Bruxelles"

6,0 millions

— v.z.w. "Verbond van Ondememingen te Brussel" 6,0 miljoen

— a.s.b.l. "Chambre de Commerce et d'lndustrie de Bruxelles"
3,1 millions

— v.z.w. "Kamer van Handel en Nijverheid van Brussel"
3,1 miljoen

— a.s.b.l. "Technopol Bruxelles"

2,3 millions

- v.z.w. "Brussel Technopol"

2,3 miljoen

— a.s.b.l. "Technopol Bruxelles"

1,7 million

— v.z.w. "Brussel Technopol"

1,7 miljoen

— a.s.b.l. "Chambre beige de la Maroquinerie"

1,5 million

— v.z.w. "Belgische Kamer voor Marokijnwerk"

1,5 miljoen

— a.s.b.l. "Inisol"

0,1 million

- v.z.w. "Inisol"

0,1 miljoen

Lutte centre 1'incendie

Brandbestrijding

— a.s.b.l. "Institut de formation d'aide medicale urgente"
3,0 millions

— v.z.w. "Opieidingsinstituut voor dringende medische hulp"
3,0 miljoen

- a.s.b.l. "Service social du SIAMU"

- v.z.w. "Sociale dienst van de DBDMH"

7,1 millions

Informatique
- a.s.b.l. "Service social du CIRB"

7,1 miljoen

Informatica
0,4 million

A la lecture de ce releve, 1'honorable membre pourra constater
que les subventions octroyees aux differentes a.s.b.l. 1'ont ete dans
Ie cadre strict de mes attributions et ont servi a la mise en oeuvre de
la politique du Gouvemement.

- v.z.w. "Sociale dienst van het CIBG"

0,4 miljoen

Bij het inkijken van de lijst zai het geacht lid kunnen vaststellen
dat de aan de verschillende v.z.w.'s toegekende subsidies strikt bij
mijn bevoegdheden aansluiten en bijgedragen hebben tot het
uitvoeren van het Regeringsbeleid.
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Ministre de 1'Environnement et
de la Politique de 1'Eau, de la Renovation,
de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,
Natuurbehoud en
Openbare Netheid

Question n° 287 de M. Stephane de Lobkowicz du 3 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 287 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 3
november 1997 (Fr.):

Vente d'immeubles a I'initiative de la Region de BruxellesCapitale.

Verlioop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

L'honorable ministre pourrait-il m'indiquer, Ie cas echeant, Ie
detail de la vente de biens immobiliers qui a ete effectuee a son
initiative depuis Ie debut de la presente legislature jusqu'a cejour?

Kan de geachte minister me de lijst meedelen van de onroerende
goederen die op zijn initiatief sedert het begin van deze zittingsperiode zijn verkocht?

Reponse: Suite a sa question, je porte a la connaissance de
1'honorable membre qu'a cejour, aucune vente de biens immobiliers
n'a ete effectuee par 1'Institut Bruxellois pour la Gestion de
1'Environnement depuis Ie debut de la presente legislature.

Antwowd: In antwoord op zijn vraag deel ik het geacht lid mee
dat het Brussels Instituut voor Milieubeheer sinds het begin van
deze regeerperiode geen enkel onroerend goed heeft verkocht.

Question n° 292 de M. Dominiek Lootens-Stael du 7 novembre
1997 (N.):

Vraag nr. 292 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 7
november 1997 (N.):

Rapport special de la Gourdes comptes: «Contr6le de 1'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement».

Bijzonder verslag van het Rekenhof "Controle van het Brussels Instituut voor Milieubeheer".

La Cour des comptes a precede recemment, entre septembre
1995 etjuin 1996, a. un examen en. deux phases du fonctionnement
de 1'Institut bruxellois pour la gestion de 1'environnement. Dans
une premiere phase, la Cour des comptes a effectue un controle
financier sur la base des comptes etablis par 1'IBGE pour les annees
1989 a 1994, et sur la base de 1'evaluation du controle interne.
Dans une deuxieme phase, la Cour des comptes a effectue un
controle de gestion portant essentiellement sur quelques-unes des
missions de 1'IBGE.

Onlangs heeft het Rekenhof een onderzoek in twee fasen naar
de working van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, uitgevoerd,
dat zich uitstrekte over de periode van September 1995 tot juni
1996. In een eerste fase heeft het Rekenhof een financiele controle
uitgevoerd aan de hand van het onderzoek van de rekeningen die
het BIM voor de jaren 1989 tot 1994 heeft opgesteld, en op basis
van de evaluatie van de interne controle. Vervolgens werd in een
tweede fase een beheerscontrole uitgevoerd waarin in hoofdzaak
sommige opdrachten van het BIM werden doorgelicht.

Le 5 mai 1997, Ie rapport special de la Cour des comptes relatif
au «Contr61e de 1'Institut bruxellois pour la gestion de I'environnement» a ete presente a notre Conseil. Apres une analyse fouillee
de ce rapport, j e me pose encore quelques questions sur la politique
menee par 1'IBGE. C'est pourquoi je souhaiterais que le ministre
reponde aux questions suivantes:

Op 5 met 1997 werd aan deze raad het bijzonder verslag van het
Rekenhof betreffende de "Controle van het Brussels Instituut voor
Milieubeheer" voorgesteld. Na een zorgvuldige analyse van dit verslag ben ik met nog een paar Vragen in verband met het door het
BIM gevoerde beleid blijven zitten. Graag had ik van de minister
dan ook antwoord verkregen op volgende vragen:

1. II ressort du rapport de la Cour des comptes que 1'IBGE n'exerce
- a quelques exceptions pres — aucun controle sur 1'affectation
des subventions octroyees a charge de son budget. A-t-on deja
remedie a cette situation? La reponse du ministre aux observations de la Cour des comptes en date du 20 novembre 1996
indique que 70% seulement du montant des subventions accordees a 3 asbl subventionnees par le ministre seront verifies en
1996. Pourquoi ne controle-t-on pas les 30% restants de la subvention?

1. Uit het verslag van het Rekenhof blijkt dat -behoudens in enkele
gevallen — het BIM geen controle uitoefent op de aanwending
van de subsidies die ten laste van zijn begroting worden toegekend. Is deze situatie al rechtgezet? Uit het antwoord van de
minister op de bemerkingen van het Rekenhof de dato 20 november 1996 blijkt immers dat slechts 70% van het bedrag van de
toelagen van 3 door de minister gesubsidieerde V.Z.W.'s in '96
zai onderzocht worden. Waarom wordt er geen controle uitgeoefend op de resterende 30% van de uitgekeerde betoelaging?

2. La Cour des comptes a encore constate qu'il n'existe aucune
garantie fiable que le patrimoine de 1'institution soit encore
complet, faute d'une procedure d'inventorisation et de comptabilisation des immobilisations corporelles. A-t-on deja pris des
mesures en vue de 1'inventorisation des immobilisations corporelles? II ressort de la reponse du ministre aux observations de
la Cour des comptes que, depuis decembre 96, on aurait entrepris

2. Het Rekenhof heeft verder vastgesteld dat door het ontbreken
van een procedure voor het inventariseren en boeken van materiele vaste activa, er geen waterdichte garanties bestaan dat het
patrimonium van de instelling nog volledig is. Is men al overgegaan tot een regelgeving betreffende de inventarisatie van de
materiele vaste activa? Uit het antwoord van de minister op de
opmerkingen van het Rekenhof blijkt dat men vanafdecember
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d'etablir un inventaire physique exhaustifdes immobilisations
corporelles de 1'IBGE. Cet inventaire a-t-il deja ete termine
entre-temps? D'apres les donnees actuellement en possession
du ministre, Ie patrimoine de 1'IBGE est-il encore complet?

'96 een aanvang zou gaan maken met het opstellen van een
exhaustieve fysieke inventaris van de materiele vaste activa van
het BIM. Is deze inventaris intussen al voltooid? En blijkt uit de
gegevens waarover de minister nu beschikt dat het BIM-patrimonium nog volledig is?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver, ci-dessous,
les reponses a ses questions:

Antwoord: Hiema vindt het geacht lid de volgende elementen
van antwoord op zijn vraag:

1. Face a 1'ampleur de la tache, il etait necessaire de determiner
des priorites en matiere de controle de 1'utilisation des subsides
octroyes par 1'IBGE. Ainsi, 1'IBGE precede, en accord avec la
Cour des comptes, a 1'examen des comptes et bilans de trois
a.s.b.l. representant a elles seules la masse budgetaire la plus
importante des subsides pris a charge de Particle budgetaire
532.08.01 du budget 1996 de 1'IBGE.

1. Aangezien de taak vrij omvangrijk lijkt, moeten er bij de controle
op de aanwending van de toelagen door het BIM prioriteiten
worden gesteld. Daarom en met instemming van het Rekenhof
onderzoekt het BIM de rekeningen en balansen van drie v.z.w.'s
die samen de belangrijkste begrotingspost van toelagen in beslag
nemen, met name Begrotingsartikel 532.08.01 van begroting
1996 van het BIM.

Dans une seconde phase, il va de soi que 1'IBGE s'interessera
au controle des autres a.s.b.l. ayant beneficie de subsides.

In een tweede fase komt er natuuriijk een controle op de overige
v.z.w.'s die voor een toelage in aanmerking zijn gekomen.

2. Concemant 1'inventaire physique des actifs immobilises de
1'IBGE, cette premiere phase est actuellement terminee. Certaines
disparitions (tres limitees) ont ete constatees. Lors d'une premiere
enquete, aucune responsabilite sure n'a pu etre mise en evidence.
Une enquete plus approfondie est en cours.

2. Wat de fysische inventarisatie van de materiele vaste activa van
het BIM betreft, deze eerste fase is genoeg voltooid. Er werden
enkele weglatingen (ook al zeer beperkt) vastgesteld. Een eerste
onderzoek heeft niet met zekerheid kunnen opieveren wie of
wat hiervoor verantwoordelijk was. Een onderzoek wordt thans
ingesteld om de zaak verder te verdiepen.

Pour information, une deuxieme phase est en cours, elle consiste
en une operation derecoupement precis entre 1'inventaire physique
et les achats effectues.

Ter informatie dient vermeld te worden dat er een tweede fase
aan de gang is: hierbij wordt beoogd alles duidelyk in het licht te
stellen dankzij een vergelijking tussen de fysische inventarisatie en
de gevoerde aankopingen.

Question n° 294 de M. Alain Adriaens du 24 novembre 1997
(Fr.):

Vraag nr. 294 van de heer Alain Adriaens, d.d. 24 november
1997 (Fr.):

Accord de cooperation concernant la prevention et la gestion
des dechets d'emballage.

Samenwerkingsakkoordbetreffendedepreventieenhetbeheer
van verpakkingsafval.

L'accord de cooperation concernant la prevention et la gestion
des dechets d'emballage a etc adopte par notre assemblee debut de
cette annee et public au Moniteur beige Ie 5 mars 1997. Cet accord
devrait avoir des retombees tres importantes sur la gestion des
dechets dans notre Region et je souhaiterais done obtenir les
precisions qui suivent quant a sa mise en oeuvre.

Het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het
beheer van verpakkingsafval werd begin dit jaar door onze
assemblee goedgekeurd en werd op 5 maart 1997 in het Belgisch
&aate&/arfbekendgemaakt. Dit akkoord zou een heel grote weerslag
moeten hebben op het afvalstoffenbeheer in ons Gewest en ik wens
dan ook enkele preciseringen te verkrijgen wat de uitvoering ervan
betreft.

Le 6 septembre etait la date limite pour laquelle les responsables
d'emballages devaient transmettre les modalites selon lesquelles
ils comptaient satisfaire leur obligation de reprise ou le nom de
1'organisme auquel ils deleguaient cette mission. Pouvez-vous
me dire si des responsables d'emballage ont choisi la formule
de prise en charge personnelle et, dans 1'affirmative, lesquels?
Par ailleurs, quels sont les organismes qui ont introduit une
demande d'agrement pour assumer la mission deleguee de reprise des emballages?

— Uiteriijk op 6 September dienden de verpakkingsverantwoordelijken de regels te bezorgen die hen de mogelijkheid moesten
bieden om hun terugnameplicht na te komen ofde naam mee te
delen van het orgaan waaraan ze deze opdracht toevertrouwden.
Kunt u me zeggen of verpakkingsverantwoordelijken ervoor
gekozen hebben zeifhet verpakkingsafval terug te nemen en zo
ja, wie? En weike organen hebben een erkenningsaanvraag ingediend in het kader van de aan hen gedelegeerde opdracht tot
terugname van de verpakkingen?

Selon des informations en provenance de la Region wallonne,
au debut de cet ete, seui 1'organisme Post + avait depose sa
candidature aupres de la Commission Interregionale de
1'Emballage mais sa demande etait incomplete... Des reponses
satisfaisantes ont-elles ete apportees aux questions posees a cet

- Uit de informatie van het Waalse Gewest blijkt dat, bij het begin
van de zomer 1997, alleen FOST+ zijn kandidatuur bij de Intergewestelijke Commissie voor de Verpakking had ingediend.
Deze kandidatuur was echter onvolledig. Zijn er bevredigende
antwoorden ontvangen op de vragen die aan dit orgaan zijn
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organisme? Son agrement lui a-t-il des lors ete accorde et dans
1'affirmative a queue date?

gesteld? Heeft FOST+ zijn erkenning gekregen en zo ja, wanneer?

Pouvez-vous accepter la campagne de denigrement de la societe
Fost +, qui attaque la politique de prevention de gestion des
dechets de la commune de Dilbeek sous pretexte qu'elle
defavorise les emballages non reutilisables par rapport aux
emballages reutilisables? Post + s'oppose ainsi a la politique de
prevention menee par cette commune mais est aussi en opposition avec les priorites defmies par notre Region et rappelees
dans 1'article 3 de 1'accord interregional (priorite de la prevention
sur Ie recyclage)? Post + n'est-il pas des lors en contradiction
avec les obligations imposees par 1'article 13,6° de 1'accord qui
dit que 1'organisme agree doit "se conformer aux modalites de
collecte determinees par les personnes morales de droit public
temtorialement responsables de la collecte des dechets menagers"? Est-il normal qu'un organisme qui sollicite 1'agrement,
vu la preponderance en son sein de marchands de boissons en
emballages jetables, discrimine les concurrents plus respectueux
de 1'environnement?

- Kan u het eens zijn met de negatieve campagne die FOST+ voert
en die erop gericht is het afvalpreventiebeleid van de gemeente
Dilbeek afte breken, onder het voorwendsel dat deze gemeente
aanspoort tot het gebruik van niet-herbruikbare verpakking in
plaats van herbruikbare verpakking? FOST+ verzet zich aldus
tegen het preventiebeleid dat deze gemeente voert, maar verzet
zich ook tegen de prioriteiten die ons Gewest heeft vastgesteld
en waaraan herinnerd wordt in artikel 3 van het intergewestelijk
akkoord (voorrang van de preventie op de recycling). Is hetgeen
FOST+ doet aldus niet in stnjd met de verplichtingen die worden
opgelegd door artikel 13,6° van het akkoord, dat bepaalt dat het
erkende orgaan "zich moet aanpassen aan de modaliteiten van
inzameling bepaald door de rechtspersonen van publiekrecht
voor hun grondgebied verantwoordelijk voor de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen"? Is het normaal dat een orgaan dat
erkenning aanvraagt, en waarvan producenten van wegwerpverpakking de meerderheid uitmaken, de concurrenten die meer
respect hebben voor het leefmilieu onheus behandelt?

— Une donnee necessaire a la mise en oeuvre de 1'accord interregional est la transmission, par les responsables emballage, Ie
31 mars, de la quantite d'emballages mis sur Ie marche 1'annee
precedente. Disposez-vous des lors des chiffres pour 1'annee
1996 en ce qui conceme la Region bruxelloise?

- Een van de aspecten voor de uitvoering van het intergewestelijk
akkoord, is de mededeling door de verpakkingsverantwoordelijken, op 31 maart, van de verpakkingshoeveelheid die het
voorafgaandejaar op de markt is gebracht. Beschikt u bijgevolg
over cijfers voor 1996 wat het Brussels Gewest betreft?

— La seconde donnee essentielle pour 1'accord interregional est Ie
chiffre des emballages efiectivement recycles et valorises?
Puisque, en Region bruxelloise, cette tache est prise en charge
par 1'Agence Bruxelloise de Proprete, pouvez-vous nous dormer
les quantites d'emballages recyclees dans notre Region en 1996?
(Des chiffres fort etonnants sont parus dans Ie bilan annuel 1996
de Fost+).

- Een tweede wezenlijk aspect betreffende het intergewestelijk
akkoord is het cijfer van de werkelijk gerecycleerde en hergebruikte verpakkingshoeveelheid. Aangezien deze opdracht in
het Brussels Gewest opgedragen is aan het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, vraag ik u me mee te delen hoeveel verpakking in ons Gewest in 1996 werd gerecycleerd. (m dejaarbalans
1996 van FOST+ staan verbazingwekkende cijfers).

— Au vu des reponses aux deux questions precedentes, arrivezvous a la conclusion que 1'objectif present a 1'article 3 pour
1'annee 1996 (35 % de recyclage) a ete atteint pour cette armee?
Dans la negative, quelles en sont les consequences?

- Komt u, rekening houdend met de antwoorden op de twee vorige
vragen, tot het besluit dat de doelstelling van artikel 3 voor 1996
(35% recyclage) bereikt is voor dat jaar? Zo neen, weike
gevolgen houdt dit dan in?

— Le Gouvemement nous a toujours dit qu'il ne comptait pas
deleguer la mission de collecte des emballages aux organismes
agrees en Region bruxelloise mais qu'il entendait la faire realiser
par 1'ABP. Des lors, les responsables emballage ou les
organismes agrees doivent retribuer la Region pour ce travail
effectue a leur place. Pouvez-vous nous informer des conventions que vous auriez conclues a cet effet et plus particulierement
nous preciser les rentrees financieres que la Region pourra ainsi
engranger pour les annees 1996 et 1997? Plus particulierement
encore, pouvez-vous me dire si 1'information/sensibilisation du
public continuera a etre assuree par 1'ABP ou si vous avez
delegue cette tache a un organisme agree?

- De Regering heeft ons altijd gezegd dat ze niet van plan was de
opdracht om verpakking in te zamelen toe te vertrouwen aan in
het Brussels Gewest erkende organen, maar wel aan het GAN.
Bijgevolg moeten de verpakkingsverantwoordelijken of de
organen het Gewest betalen om dit werk in hun plaats uit te
voeren. Kunt u me meer informatie verschaffen over de overeenkomsten die u te dien einde zou hebben gesloten en, meer in het
bijzonder, me meedelen hoeveel dit het Gewest in 1996 en 1997
heeft opgebracht? Kunt u me ook zeggen of het GAN zai doorgaan met de voorlichting en de bewustmaking van het publiek,
of heeft u deze taak aan een ander erkend orgaan opgedragen,
en zo ja, aan welk?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver, ci-dessous,
les reponses a ses questions:

Antwoord: Hiema vindt het geacht lid de volgende elementen
van antwoord op zijn vraag.

A ce jour, aucun responsable d'emballage n'a introduit de
demande d'organisation individuelle de son obligation de reprise.

Tot op heden is er nog geen verpakkingsverantwoordelijke
geweest die een aanvraag over de persoonlijke organisatie van zijn
terugnameplicht heeft ingediend.

Seui Fost Plus a introduit une demande d'agrement. Le premier
dossier de demande a ete juge incomplet par la Commission
interregionale de 1'emballage.

Fost Plus alleen vroeg om een erkenning. Het eerste aanvraagdossier echter werd door de Interegionale Verpakkingscommissie
als onvolledig geacht te zijn.
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Fost Plus a, des lors, foumi une serie d'informations complementaires. Le dossier d'agrement est en cours d'instruction,
1'objectif etant de terminer celle-ci pour la fin de 1'annee.

Derhalve heeft Fost Plus een reeks aanvullende inlichtingen
verstrekt. Het erkenningsdossier wordt mans bestudeerd, hopelijk
wordt de studie tegen net einde van hetjaar afgerond.

Sans me prononcer sur le fond du dossier de Dilbeek, je pense
effectivement que ce n'est pas le role de Fost Plus de prendre position par rapport a des initiatives des communes.

Over het dossier aangaande Dilbeek wil ik me nu niet uitspreken;
ik ben nochtans van mening dat het zeker Fost Plus niet toekomt
om een standpunt ten opzichte van de gemeentelijke acties in te
nemen.

Cela etant, d'une part, Fost Plus n'est toujours pas agree
actuellement et, d'autre part, 1'article 13, 6° de 1'accord de
cooperation ne conceme que 1'organisation pratique de 1'enlevement
des dechets.

Afgezien hiervan geniet Fost Plus vandaag nog steeds geen
erkenning; daarenboven heefl artikel 13, 6° van het samenwerkingsakkoord enkel betrekking op de wijze waarop het ophalen
van de afvalstoffen moet worden opgezet.

Etant donne que 1'accord de cooperation n'est entre en vigueur
que le 5 mars 1997, suite au retard du a la procedure d'avis motive
depose par la France, les chiffres pour 1996 ne sont pas
d'application.

Vermits het samenwerkingsakkoord ingevolge de opgelopen
vertraging te wijten aan de procedure van gemotiveerd advies dat
door Frankrijk werd ingediend, pas vanaf5 maart 1997 van kracht
werd, zijn de cijfers niet van toepassing voor 1996.

Cela etant, en 1995, suite a une analyse de la composition des
dechets realisee par 1'IBGE et 1'ABP, le gisement des dechets
d'emballage menager a ete estime a 78.373 tonnes.

Uit een ontleding van de samenstelling van de afvalstoffen in
1995 verricht door het BIM en het GAN bleek dat de productie van
verpakkingsafval op circa 78.373 ton kan worden geraamd.

En 1996, 1'ABP a collecte 12.475 tormes d'emballage, soit
environ 16 % du gisement.

In 1996 heeft het GAN 12.475 ton verpakkingen ingezameld,
of 16 % van de productie.

Quant a la contribution de Fost Plus pour 1996, elle s'est elevee
a 92 millions et ce, sur base uniquement volontaire puisque la loi
n'etait pas encore entree en vigueur.

Voor 1996 bedroeg de bijdrage van Fost Plus een som van 92
miljoen; die som was vrijwillig gestort aangezien de wet nog niet
in working was getreden.

La contribution pour 1997 est en cours de discussion.

Voor 1997 moet de bijdrage, mans ter discussie, nog berekend
worden.

Enfin, je vous confirme que 1'infonnation et la sensibilisation
du public restera sous le controle de 1'ABP.

Tenslotte kan ik u bevestigen dat de informatie en de bewustmaking van de bevolking uitsluitend van het GAN blijft afhangen.

Question n° 302 de M. Stephane de Lobkowicz du 4 decembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 302 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 4
december 1997 (Fr.):

Sinistralite des voitures du cabinet.

Ongevallen met de wagens van het kabinet.

Le degre de bonus-malus etabli par les compagnies d'assurance
est un bon indice permettant d'evaluer le nombre d'accidents
survenus a un vehicule automobile.

De bonus-malus-verhouding die de verzekeringsmaatschappijen
berekenen, geeft een idee hoeveel ongevallen een wagen heeft gehad.

Pour chaque vehicule de votre cabinet, pourriez-vous me preciser
a quel degre de 1'echelle bonus-malus il est actuellement assure?

Kan u mij voor iedere wagen van het kabinet de bonus-malusverhouding geven?

Reponse: En reponse a la question ecrite concemant le degre de
bonus-malus etabli par les compagnies d'assurance, 1'honorable
membre trouvera ci-apres, les elements pour les vehicules du cabinet.

Antwoord: Graag wordt het geacht lid de volgende elementen
van antwoord verstrekt met betrekking tot de bonus-malusgraad
die door de verzekeringsmaatschappijen wordt vastgesteld voor de
voertuigen die in het kabinet worden gebruikt:

Vehicule

Plaque

Degre bonus-malus

Voertuig

Plaatnummer

Saab
Audi
Citroen
Fiat

NTL036
KDV 893
FAJ241
HFP 076

08
05
00
08

Saab
Audi
Citroen
Fiat

NTL 036
KDV 893
FAJ 241
HFP 076

Bonus-malusgraad
08
05
00
08
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Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre de 1'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

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

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

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

Toepassing van het samenwerkingsakkoord van 9 maart 1990
tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de federate regering.

Les articles 3 et 4 de I'accord de cooperation du 9 mars 1990
entre 1'Etat et la Region de Bruxelles-Capitale relatifa la repartition
et a la destination de biens immeubles organisent 1'affectation de
1'Espace "Van Maerlant 11" encore appele "Triangle Van Maerlant"
en precisant que cet ilot est destine a la construction d'immeubles
construits selon les normes europeennes a destination des services
publics ou europeens et d'immeubles a destination de logement, de
commerce et d'equipement recreatif.

De artikelen 3 en 4 van het samenwerkingsakkoord van 9 maart
1990 tussen de Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de verdeling en de bestemming van de onroerende goederen
bepalen de bestemming van het "Van Maerlant II"-huizenblok, ook
genaamd de "Van Maerlantdriehoek", en stellen dat dit "blok (...)
bestemd [is] voor de oprichting van gebouwen, gebouwd volgens
de Europese normen en bestemd voor nationale of Europese
openbare diensten en van gebouwen bestemd voor woningen, handelszaken en recreatieuitrustingen".

L'article 4, § 2, prevoit que 1'Etat Federal renonce aux droits
d'accession et accorde a la Region de Bruxelles-Capitale Ie droit de
superficie hors sol sur les parties des biens immeubles sur lesquelles
seront eriges les logements, les commerces et les equipements
recreatifs.

Krachtens artikel 4, § 2, "[ziet] de Staat (...) afvan het recht van
natrekking en verieent [hij] aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
het recht van bovengrondse opstal, op de gedeelten van de onroerende goederen waarop de woningen, handelszaken en recreatieuitrustingen opgetrokken zullen worden".

Le § 4 de cet article 4 prevoit qu'une convention d'execution
liera la Region et 1'Etat pour fixer le programme, ('intervention
fmanciere et les delais de realisation des etudes et des travaux. II
est meme prevu que cette convention sera signee par les parties sur
proposition de 1'Etat dans les trois mois apres 1'entree en vigueur
du plan particulier d'amenagement qui vise la zone.

Krachtens artikel 4, § 4, "[zai] een uitvoeringsovereenkomst
(...) het Gewest en de Staat binden om het programma, de financiele
bijdrage en de uitvoeringstenmjnen voor de studies en de werken
vast te stellen". Er is zeifs bepaald dat "deze overeenkomst door de
partijen [zai] ondertekend worden binnen 3 maanden na de inwerkingstreding van het (...) BPA dat op die zone betrekking heeft".

Monsieur le secretaire d'Etat peut-il m'informer des mesures qui
ont ete prises en vue de 1'application de cette disposition de I'accord
de cooperation precite?

Kan de heer Staatssecretaris mij zeggen weike maatregelen zijn
genomen om die bepaling van het voormelde samenwerkingsakkoord uit te voeren?

Par ailleurs, puisque 1'Etat a annonce sa volonte de vendre ce
terrain, Monsieur le secretaire d'Etat peut-il preciser quelles mesures
ont ete prises par le Gouvemement de la Region de BruxellesCapitale pour faire respecter ledit accord de cooperation?

Bovendien heeft de Staat aangekondigd dit terrein te willen
verkopen. Kan de Staatssecretaris me mededelen weike maatregelen
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft genomen om het
bovengenoemde samenwerkingsakkoord te doen naleven?

Reponse: En reponse a sa question, j'informe 1'honorable
membre de ce qui suit:

Antwoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geacht lid het
volgende mede:

Le protocole d'accord du 9 mai 1989 prevoit en son article 3, §
1" que:

Artikel 3, § 1 van het protocolakkoord van 9 mei 1989 bepaalt:

"les biens patrimoniaux que 1'Etat beige et la Region de
Bruxelles-Capitale possedent en propre dans la zone visee au
protocole d'accord devront rester la pleine propriete des autorites
nationales ou regionales."

"De patrimoniale goederen van de Belgische Staat en het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in de zone waarover sprake in
wat voorafgaat aan dit protocol zullen de voile eigendom moeten
blijven van de nationale of van de gewestelijke overheid."

La zone precitee comprend entre autres le terrain "Van Maerlant
II".

De voomoemde zone omvat onder andere het "Van Maerlant
IP'-terrein.

L'Etat federal ne pouvant done pas mettre en vente de terrains
dans ce perimetre, le terrain "Van Maerlant II" a des lors ete retire
de la vente a 1'initiative de la Region.

Bijgevolg, aangezien de federate Staat in dat gebied geen terreinen kan te koop aanbieden, werd het "Van Maerlant II"-terrein
op initiatiefvan het Gewest uit de verkoop teruggetrokken.

Vous evoquez par ailleurs Particle 4, § 2 de 1'Accord de cooperation du 9 mars 1990 qui prevoit que "1'Etat renonce au. droit
d'accession et accorde a la Region de Bruxelles-Capitale le droit

Daamaast vermeldt u artikel 4, § 2 van het samenwerkingsakkoord van 9 maart 1990 waarin is bepaald dat "de Staat afziet
van het recht van natrekking en aan het Brussels Hoofdstedelijk
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de superficie hors sol sur les parties des biens immeubles sur
lesquelles seront eriges les logements, les commerces et les
equipements recreatifs".

Gewest het recht van bovengrondse opstal verleent, op de gedeelten
van de onroerende goederen waarop de woningen, handelszaken
en recreatieuitrustingen opgetrokken zullen worden".

La convention entre 1'Etat et la Region devant fixer Ie programme, 1'intervention financiere et les delais de realisation des
etudes et des travaux et etre signee par les parties dans les trois
mois de 1'entree en vigueur du PPA est en cours de negociations
entre Ie ministre ayant 1'Amenagement du territoire dans ses competences et Ie ministre federal de la Fonction publique qui assume la
tutelle de la Regie des batiments.

Over de overeenkomst tussen de Staat en het Gewest waarin het
programma, de financiele bijdrage en de uitvoeringstermijnen voor
. de studies en de werken moeten worden vastgesteld en dat door de
partijen moet ondertekend worden binnen 3 maanden na de inwerkingtreding van het BPA wordt momenteel onderhandeld tussen de
minister tot wiens bevoegdheden de Ruimtelijke Ordening behoort
en de federale minister van Ambtenarenzaken die het toezicht op
de Regie der Gebouwen uitoefent.

Question n° 142 de M. Denis Grimberghs du 14 juillet 1997
(Fr.):

Vraag nr. 142 van de heer Denis Grimberghs d.d. 14 juli 1997
(Fr.):

Reamenagement de la place Meiser et du boulevard Lambermont.

Herinrlchting van het Meiserplein en de Lambermontlaan.

Je crois me souvenir qu'une etude avait ete confiee naguere par
votre predecesseur au sujet du reamenagement de la place Meiser.

Ik meen me te herinneren dat uw voorganger een studie heeft
laten uitvoeren over de herinrichting van het Meiserplein.

Par ailleurs, dans la reponse a ma question n° 41 du 30 janvier
1996, au sujet du reamenagement du boulevard Lambermont, vous
precisiez que sur base des differentes hypotheses de reamenagement
de ce boulevard, une ebauche de schema directeur pour les
amenagements locaux et de moyenne importance souhaites par les
habitants pourrait etre realisee.

In uw antwoord op mijn vraag nr. 41 van 30 januari 1996
betreffende de herinrichting van de Lambermontlaan preciseert u
bovendien dat de verschillende hypotheses betreffende de herinrichting van deze laan de eerste aanzet zouden kunnen vormen voor
een richtplan van de diverse, door de aanwonenden gewenste
plaatselijke inrichtingen van gemiddelde omvang.

J'aimerais savoir ce que sont devenus les projets de reamenagement du carrefour Meiser et si, dans la droite ligne de la reponse
que vous m'aviez foumie Ie 30 janvier 1996, vous envisagez toujours
bien la realisation d'un schema directeur sur Ie reamenagement du
boulevard Lambermont permettant d'integrer les differents reamenagements locaux dans un cadre plus general.

Ik had graag vemomen wat er terecht is gekomen van de plannen
voor de herinrichting van het Meiserkruispunt en, in aansluiting op
uw antwoord van 30 januari 1996, of u nog steeds van zins bent
voor de herinrichting van de Lambermontlaan een richtplan op te
stellen dat het mogelijk maakt de diverse plaatselijke herinrichtingen
in een algemener kader op te nemen.

Reponse: II est exact qu'une etude concemant Ie reamenagement
de la place Meiser a ete confiee a un bureau d'urbanisme par mon
predecesseur. Cette etude etait financee a concurrence de 51 % par
la Region bruxelloise et 49 % par 1'Etat federal, dans Ie cadre de
1'Accord de cooperation.

Antwoord: Het is juist dat door mijn voorganger aan een bureau voor stedenbouw een studie betreffende de herinrichting van
het Meiserplein werd toevertrouwd. Die studie werd voor 51 %
gefinancierd door het Brussels Gewest en voor 49 % door de federale
Staat in het kader van het samenwerkingsakkoord.

L'auteur de projet elabora, dans Ie cadre de la mission qui lui
etait confiee, un avant-projet qui fut presente a 1'ensemble des
intervenants: la commune de Schaerbeek, la Region bruxelloise, la
STIB, etc. Cependant, il s'avera que cet avant-projet presentait des
inconvenients majeurs du point de vue de la commune de
Schaerbeek et de la STIB. II est evident que la place Meiser constitue
un carrefour strategique sur Ie plan de la mobilite en Region
bruxelloise et que 1'etude de son reamenagement doit faire 1'objet
d'une attention toute particuliere. Par consequent, aucun accord ne
fut marque a cette epoque sur Ie travail du bureau d'etudes.

Inn het kader van de opdracht die hem werd toevertrouwd, heeft
de ontwerper een voorontwerp uitgewerkt dat aan al de betrokkenen,
de Gemeente Schaarbeek, het Brussels Gewest, de MIVB, enz. werd
voorgesteld. Volgens de gemeente Schaarbeek en de MIVB bleek
dit voorontwerp evenwel grote nadelen in te houden. Het is zonder
meer duidelijk dat het Meiserplein een strategisch belangrijk kruispunt is voor de mobiliteit in het Brussels Gewest en dat bijzondere
aandacht moet geschonkken worden aan de studie van de herinrichting van datplein. Bijgevolg werd destijds geen overeenstemming bereikt over het werk van het studiebureau.

D'autre part, lorsquej'ai rencontre Ie College des bourgmestre
et echevins de Schaerbeek en janvier 1996, celui-ci m'a fait part de
son souhait de voir en priorite la place Dailly faire 1'objet d'un
reamenagement et non pas la place Meiser. Ainsi, conformement a
la volonte communale, la place Dailly fait aujourd'hui 1'objet de
travaux.

Bij gelegenheid van mijn ontmoeting met het college van burgemeester en schepenen van Schaarbeek in januari 1996 werd, bovendien, de wens geformuleerd dat het Daillyplein en niet het Meiserplein bij voorrang zou worden heringericht. Zo komt het dat momenteel, overeenkomstig de wens van de gemeente, herinrichtingswerken worden uitgevoerd aan het Daillyplein.
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Neanmoins, debut 1997, j'ai decide de confier a un bureau
d'urbanisme une mission d'etude dite de "logique d'axe" ou de
"definition" et portant sur 1'axe forme par les boulevards General
Jacques, Reyers et Lambennont.

Niettemin heb ik in 1997 beslist aan een bureau voor stedenbouw
een studie "de logique d'axe" of'de definition" toe te vertrouwen
die betrekking heeft op de weg gevormd door de Generaal Jacqueslaan, de Reyers- en Lambermontlaan.

II m'est en effet apparu qu'il existait sur cet axe un manque de
coherence flagrant en matiere de verdurisation, d'eclairage et, d'une
maniere generate, en matiere de qualite de 1'amenagement de
1'espace public.

Immers, het kwam mij voor dat op die weg een flagrant gebrek
aan coherentie bestond op het gebied van begroening, verlichting
en, in het algemeen, van kwaliteit van de inrichting van de openbare
ruimte.

La mission confiee au bureau d'urbanisme a done pour objectif
de dormer une coherence et une meilleure lisibilite a cet axe essentiel
en Region bruxelloise, en y fixant les choix generaux en matiere de
plantations, de revetement de sol, de principe de signalisation,
d'eclairage et de mobilier urbain.

De aan het bureau voor stedenbouw toevertrouwde opdracht
heeft derhalve ten doel aan die voor het Brussels Gewest wezenlijk
belangrijke weg coherentie en grotere overzichtelykheid te geven,
door algemene keuzen te bepalen inzake beplantingen, bodemverharding, signalisatieprincipe, verlichting en stadmeubilair.

Cette etude est aujourd'hui en phase de fmalisation. Je serai
done a meme d'en presenter les conclusions a tous les interesses
des Ie debut de 1'annee prochaine: les communes concemees, la
STTB, les riverains, les commercants ou encore les differents comites
de quartiers concemes.

Die studie wordt momenteel afgerond. Begin volgend jaar zai
ik dus de besluiten ervan kunnen mededelen aan al de belanghebbenden: de betrokken gemeenten, de MIVB, de aanwonenden, de
handelaars en de verschillende betrokken wijkcomites.

J'espere ainsi avoir repondu a la question de 1'honorable membre,
avec toute la clarte et la precision que celle-ci exigeait.

Ik hoop hiermee de vraag van het geacht lid met de vereiste
duidelijkheid en nauwkeurigheid te hebben beantwoord.

Question n° 143 de M. Denis Grimberghs du 14 juillet 1997
(Fr.):

Vraag nr. 143 van de heer Denis Grimberghs d.d. 14 juli 1997
(Fr.):

Demolition du viaduc Reyers.

Afbraak van het Reyersviaduct.

Le secretaire d'Etat connait tres vraisemblablement les propositions qui ont ete emises a differentes occasions par des Comites
d'habitants et d'autres experts specialises en urbanisme de demonter
le viaduc Reyers pourrendre a ce boulevard son role et son caractere
de boulevard urbain.

De staatssecretaris kent hoogst waarschijniijk wel de voorstellen
die de inwonerscomites en andere deskundigen inzake stedenbouw
bij verschillende gelegenheden hebben ingediend om het Reyersviaduct afte breken en deze laan opnieuw de rol en het uitzicht van
een stedelijke laan te geven.

J'aimerais savoir si cette hypothese a ete examinee par vousmeme ou votre Administration et le cas echeant, quelles sont les
conclusions que vous tirez de cet examen.

Ik had graag geweten ofu, ofuw administratie, deze hypothese
heeft onderzocht en zo ja, tot weike conclusies u bent gekomen.

En toute hypothese, des reamenagements notamment des deux
parties du square Vergote sont proposes et/ou a 1'examen dans votre
Administration.

Hoe dan ook zou uw administratie onder meer de herinrichting
van twee delen van het Vergotesquare hebben voorgesteld en/of
onderzocht.

Pouvez-vous indiquer dans quels delais des travaux pourraient
etre effectues pour realiser les reamenagements partiels de ce boulevard.

Kan u mij meedelen wanneer de werken voor de gedeeltelijke
herinrichting van deze laan kunnen worden uitgevoerd?

Reponse: Des mon entree en fonction, en 1995, j'ai fait examiner 1'hypothese d'une suppression du viaduc Reyers, dans 1'espoir
de rendre au boulevard Reyers et au square Vergote le caractere qui
etait le leur avant la construction du complexe Reyers il y a plus de
25 ans.

Antwoord: Van bij mijn ambtsbekleding in 1995 heb ik de
mogelijkheid van een afschaffing van de Reyersviaduct laten onderzoeken in de hoop aan de Reyerslaan en het Vergotenplein het
aanzicht terug te geven dat zij hadden voordat meer dan 25 jaar
geleden het Reyerscomplex werd gebouwd.

Sur base de comptages de vehicules, un bureau d'etudes
specialise en analyse et en organisation de trafic a conclu que la
mobilite ne pouvait etre preservee que dans deux hypotheses.

Een studiebureau dat gesprecialiseerd is in verkeersonderzoek
en -regeling heeft op basis van tellingen van voertuigen besloten
dat de mobiliteit slechts in twee gevallen kon worden gehandhaafd.

Ou bien on compensait la suppression du viaduc en amenageant
une voie a deux fois trois bandes, transfbrmant prejudiciablement

Ofwel moest de afschafring van de viaduct worden gecompenseerd door de aanleg van een weg met tweemaal drie rijstroken,
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ce boulevard en autoroute urbaine, ou bien il fallait construire un
tunnel de deux fois deux bandes de circulation.

waardoor die laan zou worden omgevormd tot een stadsautosnelweg
met alle nadelige gevolgen van dien, ofwel moest een tunnel met
tweemaal twee rijstroken worden gebouwd.

Le viaduc actuel constmit en 1972 a une longueur de 225 m et
une largeur de 15,80 m (2 x 2 bandes) et compte 9 travees.

De bestaande viaduct die in 1972 werd gebouwd, is 225 m lang,
15,80 m breed ( 2 x 2 rijstroken) en telt 9 overspanningen.

En premiere evaluation, son remplacement par un tunnel couterait plus d'un demi-milliard, ce qui est prohibitifpour le budget de
la Region. De plus, hors demolition du viaduc, la duree de ce chantier
peut etre estimee a au moins un an. Durant ces travaux lourds de
genie civil, outre la nuisance directe pour les riverains, la capacite
reduite du boulevard perturberait gravement la mobilite le long de
cet axe nevralgique.

Uit een eerste evaluatie is gebleken dat de vervanging ervan
door een tunnel meer dan een halfmiljard zou kosten, wat voor de
begrodng van het Gewest onbetaalbaar is. Bovendien kan de duur
van die werken, de afbraak van de viaduct niet meegerekend, op
minstens een jaar worden geraamd. Die omvangrijke civieltechnische werken zouden niet alleen rechtstreekse hinder veroorzaken
voor de aanwonenden, maar bovendien zou de verminderde
verkeerscapaciteit de mobiliteit op die hoofdweg ernstig ontregelen.

En ce qui conceme plus particulierement le square Vergote, il
existe plusieurs projets parrni lesquels un reamenagement lourd
propose par certains riverains, comprenant une passerelle pietonne
vegetalisee enjambant le boulevard et un rehaussement de lapartie
verte, de telle sorte que la chaussee centrale passe dans une sorte
de tranchee artificielle. Ce projet original et couteux ne rencontre
evidemment pas 1'assentiment de tout le quartier.

Wat meer bepaald het Vergoteplein betreft, bestaan er verschillende ontwerpen waaronder een door sommige omwonenden
voorgestelde omvangrijke herinrichting die een met planten verfraaide voetgangersbrug over de laan omvat en een ophoging van
het groene gedeelte zodat de middelste rijbaan door een soort
kunstmatige sleuf loopt. Dit origineel en duur project wordt
natuurlijk niet door alle wijkbewoners goedgekeurd.

Une solution plus legere et plus pragmatique est a 1'etude. Elle
integre 1'etat phytosanitaire des plantations et vise essentiellement
a preserver le relief existant tout en ameliorant 1'aspect du petit
pare.

Momenteel wordt een minder omvangrijke en pragmatischer
opiossing bestudeerd. Zij houdt rekening met de fytosanitaire staat
van de beplantingen en beoogt voomamelijk het behoud van de
bestaande topografie en, tegelijk, een verbetering van het aanzicht
van het parkje.

Ce projet devant encore etre affine et faire eventuellement 1'objet
d'une procedure de demande de permis d'urbanisme susceptible
de le modifier, il est premature de m'engager plus avant en dormant
des a present des delais de realisation fermes.

Aangezien dit project nog moet worden verfijnd en mogelijk
een procedure van aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
moet worden gestart, waardoor het kan worden gewijzigd, is het
nog te vroeg om nu reeds vaste uitvoeringstermijnen mede te delen.

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Question n° 158 de M. Jean De Hertog du 25 juillet 1997 (N.):

Vraag nr. 158 van de heer Jean De Hertog d.d. 25 juli 1997 (N.):

Pouvoir executif— missions confiees a lies tiers.
II arrive que le pouvoir executif confie certaines missions a des
tiers (c.-a-d. a d'autres personnes que des membres de cabinet ou
des fonctionnaires) pour la preparation et/ou la redaction de ses
initiatives legislatives. Je souhaiterais que vous me disiez si tel a
ete le cas en 1995, 1996 et 1997 pour les matieres qui relevent de
vos competences au sein du gouvemement.
Dans 1'affirmative, pourriez-vous me donner:

Uitvoerende macht—opdrachten aan derden.
Het gebeurt dat de uitvoerende macht bepaalde opdrachten aan
derden (dat wil zeggen anderen dan kabinet en ambtenarij)
toevertrouwt bij het voorbereiden en/of opstellen van haar wetgevende initiatieven. Gelieve mee te delen of dit in 1995, 1996 en 1997
het geval is geweest voor de aangelegenheden waarvoor u binnen
de Regering bevoegd bent.
In voorkomend geval, gelieve mee te delen:

a) une description precise de la mission (des missions);

a) de nadere omschrijving van de opdracht(en);

b) le nom de la (ou des) personne(s) qui en a (ont) ete chargee(s);

b) de opdrachtnemer(s);

c) le montant consacre a chaque mission;

c) per opdracht het hieraan bestede bedrag;
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d) la (les) raison(s) pour laquelle (lesquelles) ni Ie cabinet ni
1'administration n'auraient ete capables d'executer la (les)
mission(s) concemee(s).

d) de reden(en) waarom noch hot kabinet noch de administratie
bekwaam zouden zijn om de betrokken opdracht(en) uit te
voeren.

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de communiquer a I'honorable membre ce qui suit:

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geacht
lid de volgende inlichtingen mede te delen:

1. En matiere de logement, mon cabinet a eu recours depuis
1995 a plusieurs tiers au sujet de questions particulieres.

1. Wat de huisvesting betreft, heeft mijn kabinet sedert 1995
beroep op derden gedaan in verband met bijzondere materies.

II fut fait appel a 1'avocat Philippe Coenraets pour:

Een beroep werd gedaan op de advocaat Philippe Coenraets voor:

— 1'elaboration du projet de modifications au Code du logement.
Les honoraires verses dans ce cadre furent de 54.325 BEF.

— het opstellen van een ontwerp tot wijziging van de Huisvestingscode. De in dit kader uitbetaalde honoraria bedroegen
54.325 BEF.

2. En matiere de transport remunere de personnes par taxi et de
location de voitures avec chauffeur, 1'Administration regionale
consulte regulierement 1'avocat Jean-Paul Lagasse lors de 1'elaboration des arretes et autres types de normes.

2. Wat het bezoldigd vervoer per taxi en verhuurde voertuigen
met chauffeur betreft, wordt advocaat Jean-Paul Lagasse voor de
opmaking van besluiten en andere normen door de Administratie
vaak geraadpleegd.

Sa mission consiste laplupart du temps en 1'elaboration de textes
martyrs servant de base au travail de 1'Administration et du cabinet.

De heer Lagasse is meestal belast met het opstellen van teksten
die als basis dienen voor het werk van de Administratie en van het
kabinet.

Le nombre de consultations juridiques dans ce cadre s'eleve
respectivement a 5 en 1995, 3 en 1996 et 2 jusqu'a present cette
annee.

In dit kader vonden 5 juridische raadplegingen in 1995 plaats, 3
in 1996 en 2 tot nu toe in 1997.

Le montant des honoraires verses pour celles-ci est de 635.885
BEF en 1995,488.560 BEF en 1996 et224.560BEFacejoi.ir cette
annee (il faut noter que celui-ci comprend les etudes et le
contentieux.)

De uitbetaalde honoraria bedragen 635.885 BEF voor 1995,
488.650 BEF voor 1996 en 224.560 BEF tot nu toe voor 1997 (er
dient te worden opgemerkt dat deze bedragen niet alleen de studies
maar ook de geschillen betrefFen).

Le choix de M. Lagasse est justifie par sa specialisation et sa
connaissance pointue de la matiere, notamment sous 1'angle du
contentieux qu'il traite deja pour la Region depuis 1985.

De keuze van de heer Lagasse is verantwoord omdat hij in deze
sector gespecialiseerd is en de materie heel goed kent, onder meer
op het vlak van de geschillen die hij sedert 1985 voor het Gewest
behandelt.

Question n° 159 de M, Jean-Pierre Cornelissen du 31 juillet
1997 (Fr.):

Vraag nr. 159 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 31 juli
1997 (Fr.):

Proposition {{'acquisition d'un immeuble rue St-Joseph a
Molenbeek-St-Jean.

Voorstel tot aankoop van een gebouw in de Sint-Jozefstraat in
Sint-Jans Molenbeek.

Le 15 juin 1995, dans le cadre de 1'arrete de la Region de
Bruxelles-Capitale du 14 fevrier 1994, le Conseil d'admimstration
de la SLRB marquait son accord sur la proposition d'achat par le
Home Familial Bruxellois d'une parcelle de terrain avec batiments,
d'une superficie d'environ 15 ares, rue St-Joseph a Molenbeek. Cette
acquisition etait acceptee pour une somme de 9 millions et il etait
admis que la depense requise pourrait etre majoree de 3 millions
pour frais de demolition. La negociation afferente a ce dossier etait
confiee au Comite d'Acquisition d'lmmeubles.

Op 15 juni 1995, stemde de raad van bestuur van de BGHM
ermee in dat, in het kader van het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 februari 1994, "Brussels Thuis" een
bebouwde grond zou kopen, met een oppervlakte van ± 15 are,
gelegen in de Sint-Jozefstraat in Molenbeek, voor een bedrag van
9 miljoen, mogelijk te verhogen met 3 miljoen voor afbraakkosten.
De onderhandeling over dit dossier werd toevertrouwd aan het
Comite voor Aankoop van Gebouwen.

Le Conseil d'administration decidait aussi d'interroger le ministre
regional ayant le logement dans ses competences en vue de connaitre
sa decision quant au maintien de 1'imputation de 9 millions + 2,4
millions pour demolition dans la subsidiation 1994 ou par contre
quant a 1'opportunite comptable qui serait imposee de reporter
1'imputation des depenses requises sur le disponible ouvert pour
1'exercice 1995 au meme article budgetaire.

De raad van bestuur besliste de gewestelijke minister belast met
huisvesting te vragen ofde 9 miljoen (+ 2,4 miljoen voor afbraak)
zou verrekend blijven in de subsidie 1994 of zou worden verrekend
in het beschikbare bedrag voor het begrotingsjaar 1995 van hetzelfde
begrotingsartikel.
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,Apparemment, cette decision du Conseil d'administration de la
SLRB n'ajamais ete concretisee.

Blijkbaar is deze beslissing van de raad van bestuur van de
BGHM nooit uitgevoerd.

Monsieur Ie ministre peut-il me faire connaitre les raisons pour
lesquelles ce projet qui avait 1'avantage de contribuer a 1'assainissement d'un quartier du vieux Molenbeek n'a pu etre realise? Quelle
a ete la reaction du Home Familial? Cette SISP aurait-elle renonce
a son projet?

Kan de minister me zeggen waarom dit project, dat zou bijdragen
tot de sanering van een wijk in het oudste gedeelte van Molenbeek,
nooit verwezenlijkt is? Hoe heeft "Brussels Thuis" gereageerd?
Heeft deze OVM zijn project laten varen?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir trouver
ci-dessous des informations supplementaires a sa question.

Antwoord: Ik verzoek het geacht lid bykomende inlichtingen te
vinden in antwoord op zijn vraag.

L'honorable membre souhaitait connaitre les raisons pour
lesquelles un projet d'acquisition d'un immeuble, me Saint-Joseph
a Molenbeek, par la Societe immobiliere de service public "Le Home
Familial Bruxellois" et approuve par le Conseil d'administration
de la Societe du Logement de la Region bruxelloise en sa seance
du 15 juin 1995, n'avait, a 1'heure actuelle, pas abouti.

Het geacht lid wenste de redenen te kennen waarom een door de
raad van bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij op 15 juni 1995 goedgekeurd ontwerp tot aankoop van
een gebouw, gelegen in de Sint-Jozefstraat te Molenbeek, door de
openbare vastgoedmaatschappij "Brussels Thuis" tot op heden
zonder gevolg bleef.

La raison en est la suivante.

Onderstaande reden ligt hiervan aan de basis.

Au cours des negociations en vue de 1'acquisition de 1'immeuble,
la SISP en cause a marque sa priorite pour faire beneficier d'autres
immeubles, sis rue de la Reine, des subsides a 1'acquisition prevus
par 1'arrete royal du 24 fevrier 1994. Par sa decision en date du 10
juin 1997, le conseil d'administration de la SLRB a marque son
accord sur ce changement de programme. Les immeubles de la rue
de la Retne seront acquis dans les tous prochains jours.

Tijdens de onderhandelingen voor de aankoop van het gebouw
gaf de betrokken OVM te kennen dat zij de door het koninklijk
besluit van 24 februari 1994 bepaalde verwervingssubsidies bij
voorrang wenste voor te behouden voor andere gebouwen, gelegen
in de Koninginnestraat. De raad van bestuur van de BGHM stemde
op lOjuni 1997 in met deze programmawijziging. De gebouwen in
de Koninginnestraat worden eerstdaags aangekocht.

En ce qui conceme 1'immeuble sis rue Saint-Joseph a Molenbeek,
la SISP "Le Home Familial Bruxellois", par lettre en date du 20
novembre 1997, a fait savoir a la SLRB qu'elle maintient son souhait
de pouvoir 1'acquerir.

Wat het gebouw in de Sint-Jozefstraat te Molenbeek betreft,
deelde de OVM "Brussels Thuis" de BGHM bij brief van 20
november 1997 mede dat zij voomoemd vastgoed nog steeds wenst
te verwerven.

Ce projet sera des lors a nouveau analyse par la Societe du
Logement de la Region bruxelloise afin d'en reactualiser les
caracteristiques et pourrait etre reintroduit dans un programme de
subsidiation a 1'acquisition selon les disponibilites budgetaires.

Dit project zai bijgevolg door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij opnieuw onderzocht worden ten einde de
kenmerken ervan aan de huidige toestand aan te passen en zou in
een betoelagingsprogramma met het oog op verwerving volgens de
budgettaire beschikbare middelen opnieuw gemtegreerd kunnen
worden.

Question n° 166 de M. Walter Vandenbossche du 6 octobre 1997
(N.):

Vraag nr. 166 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 6 oktober
1997 (N.):

Logements sociaux dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Un recent article de presse affirme que Bruxelles manque cruellement de logements sociaux. C'est ce qui ressort des tres longues
listes d'attente pour leur attribution. Onparlede 15.000 candidatslocataires.

In een recent krantenartikel wordt gesteld dat Brussel een
schrijnend gebrek heeft aan sociale woningen. Dit zou blijken uit
de zeer lange wachtlijsten voor de toewijzing ervan. Er worden
15.000 gegadigden vermeld.

Certes, ce nombre doit etre relativise; vous admettez neanmoins,
d'apres cet article, que le nombre de personnes placees sur une
liste d'attente qui ne pourront pas etre aidees augmente.

Alhoewel dit aantal kan worden gerelativeerd, geeft u, volgens
dat artikel, toe dat het aantal wachtenden, dat niet kan worden
geholpen, toeneemt.

Peut-on admettre que des logements geres par les societes
immobilieres de service public soient mis a la disposition de families
dont le revenu actuel ne donne pas (ou plus) lieu a un loyer reduit
alors que 1'on expulse des personnes confrontees a des difficultes
financieres?

Is het mogelijk dat woningen, beheerd door de Openbare
Vastgoed Maatschappijen, ter beschikking worden gesteld van
gezinnen waarvan het huidig inkomen niet (of niet meer) aanleiding
is tot een verminderde huurprijs, terwiji mensen die kampen met
financiele problemen op straat worden gesteld?
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Avant d'envisager la construction de nouveaux logements
sociaux, il me semble indispensable, dans Ie cadre d'une politique
reflechie, que les autorites fassent la clarte sur les moyens dont
elles disposent d'une part et sur Ie nombre de citoyens qui en
beneficient d'autre part.
Je souhaiterais que Ie ministre m'indique:
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Alvorens nieuwbouw van sociale woningen in overweging te
nemen, lijkt het mij, in het raam van een zorgvuldig beleid, onontbeerlijk dat de overheid klaarheid schept inzake haar middelen
enerzijds, en het aantal burgers dat er de voordelen van geniet,
anderzijds.
Graag vemam ik van de heer minister:

1. pour chaque commune de la Region de Bruxelles-Capitale, Ie
nombre de logements sociaux qui doivent faire 1'objet d'une
renovation urgente plus ou moins lourde et Ie cout estime de
cette renovation;

1. hoeveel sociale woningen, per gemeente van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, dringend aan een min ofmeer grondige
renovatie toe zijn, en op hoeveel de kostprijs daarvan wordt
geraamd?

2. pour chaque commune de la Region de Bruxelles-Capitale, Ie
nombre de logements sociaux occupes par des families ou des
isol6s qui ne repondent pas ou qui ne repondent plus, depuis la
date de leur demande etayee par une declaration a 1'impot des
personnes physiques portant sur les revenus de 1'annee precedente, aux criteres en vigueur pour pouvoir pretendre a un logement social a loyer reduit.

2. hoeveel sociale woningen, per gemeente van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, er worden bewoond door gezinnen of
alleenwonenden die met, of sinds hun aanvraag die gestaafd
was door een aangifte voor de personenbelasting betreffende de
inkomsten van het voorbijejaar niet meer beantwoorden aan de
vigerende criteria om in aanmerking te komen voor een sociale
woning mits betaling van een verminderde huurprijs?

Reponse: A la premiere partie de la question de 1'honorable
membre, je ne peux apporter de reponse detaillee. En application
de Particle 10 du contrat de gestion entre la Region de BruxellesCapitale et la SLRB, une enquete est bien effectuee pour connaitre
les besoms des 34 SISP de la Region de Bruxelles-Capitale, prealablement a 1'etablissement de tout nouveau programme triennal
d'investissement.

Antwoord: Op het eerste deel van de vraag van het geacht lid
kan ik geen gedetailleerd antwoord geven. In toepassing van artikel
10 van het beheercontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de BGHM wordt een enquete uitgevoerd om de behoeften van
de 34 OVM van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kennen
voordat elk driejareninvesteringsplan wordt uitgewerkt.

II faut cependant tenir compte du fait que toutes les societes
interrogees ne repondent pas toujours.

We moeten evenwel rekening houden met het feit dat niet alle
ondervraagde maatschappijen een antwoord verstrekken,

En 1'absence de cadastre du patrimoine du logement social dont
la mise en place devrait etre acceleree dans Ie courant de 1'annee
1998, il n'est des lors pas possible de dresser une liste exhaustive
des logements pour lesquels une renovation socials s'impose.

Bij gebrek aan een kadaster van het sociaal huisvestingspatrimonium, dat in de loop van 1998 opgericht moet worden, is het
onmogelijk een uitvoerige lijst op te maken van de woningen
waarvoor een sociale renovatie nodig is.

La deuxieme question qui est posee a trait au nombre de menages
occupant un logement social, dont Ie revenu global au niveau du
menage ne permetplus de reduction de loyer, c'est-a-dire Ie nombre
de menages se situant au-dessus du revenu de reference.

De tweede vraag houdt verband met het aantal gezinnen, die
een sociale woning betrekken en waarvan het globale gezinsinkomen
geen huurvermindering meer toelaat. De vraag betreft bijgevolg
het aantal gezinnen waarvan de inkomens boven het referentieinkomen liggen.

Le souhait de 1'honorable membre est a mon sens de connaitre
Ie nombre de menages dont les revenus sont situes au-dessus du
revenu d'admission. C'est des lors sur ce dernier point que des
precisions seront apportees.

Mijns inziens wenst het geacht lid eerder informatie over het
aantal gezinnen waarvan de inkomens boven het toelatingsinkomen
liggen en ik zai bijgevolg preciseringen hierover geven.

Les donnees statistiques dont dispose actuellement 1'Administration de la SLRB et qui peuvent etre immediatement communiquees,
concement la situation au 31 decembre 1996.

De statistiche gegevens waarover het bestuur van de BGHM
momenteel beschikt en die onmiddellijk medegedeeld kunnen
worden, betreffen de toestand op 31 december 1996.

Les donnees qui sont communiquees (voir tableau) sont a
interpreter en tenant compte des remarques suivantes:

De medegedeelde gegevens (zie tabel) dienen geinterpreteerd
te worden rekening houdend met de volgende opmerkingen:

- les donnees ne peuvent etre communiquees que par societe. Les
societes en regard desquelles ne figure qu'un blanc, n'ont pas
communique les renseignements sollicites;

— de gegevens kunnen enkel medegedeeld worden per maatschappij. De maatschappijen waarvoor geen enkel cijfer vermeld
is, hebben de gevraagde gegevens niet medegedeeld;

— c'est 1'arrete du 23 decembre 1993 qui etait d'application aux
donnees recueillies. Ceci signifie que les revenus d'admission
se situaient a un autre niveau que le niveau actuel et que les
categories de menages etaient au nombre de quatre au lieu de

— op de ingezamelde gegevens was het besluit van 23 december
1993 van toepassing. Dit betekent dat de toelatingsinkomens
op een ander niveau lagen dan de huidige en dat er vier gezinscategorieen waren in plaats van de huidige drie (de bedragen
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trois, comme c'est Ie cas actuellement (les montants concement
les revenus d'admission indexes qui sont d'application par type
de menage:

betreffen de op 31 december 1996 van toepassing zijnde gel'ndexeerde toelatingsinkomens per gezinstype):

-

-

isole: 537.670 BEF
menage a 1 revenu (type I): 670.807 BEF
menage a 2 revenus (type 2): 742.497 BEF
menage ayant + de 2 revenus (type 3): 896.116 BEF

alleenstaande: 537.670 BEF
gezin met 1 inkomen (type I): 670.807 BEF
gezin met 2 inkomens (type 2): 742.497 BEF
gezin met meer dan 2 inkomens (type 3): 896.116 BEF

— il n'a pas ete tenu compte de la majoration eventuelle desdits
revenus d'admission au cas ou il y aurait des enfants a charge;

— er werd geen rekening gehouden met de eventuele verhoging
van deze toelatingsinkomens, indien er kinderen ten laste zijn;

— des lors, Ie nombre de menages occupant effectivement un
logement social, dont les revenus globaux au niveau du menage
excedent Ie revenu d'admission qui est d'application a la situation du menage, est inferieur aux totaux dont il est fait etat, eu
egard au fait que s'agissant des donnees statistiques reclamees,
il n'est pas tenu compte d'une majoration eventuelle pour enfants a charge. Autrement dit, il y a lieu de faire abstraction, aux
niveaux des totaux, de tout menage dont Ie revenu global se
situe entre Ie revenu d'admission mentionne au tableau et Ie
revenu d'admission pour Ie menage, compte tenu de la majoration pour enfants a charge.

— het aantal gezinnen dat dus effectief een sociale woning betrekt
en waarvan de gezamenlijke gezinsinkomens hoger liggen dan
het op de gezinssituatie toepasselijke toelatingsinkomen ligt lager dan de totaalcijfers die opgegeven worden gelet op het feit
dat de opgevraagde statistische gegevens geen rekening houden
met een eventuele verhoging voor kinderen ten laste. Met andere
woorden elk gezin, waarvan de gezamenlijke inkomens liggen
tussen het in de label vermelde toelatingsinkomen en het toelatingsinkomen voor het gezin en het toelatingsinkomen voor het
gezin rekening houdend met de verhoging voor kinderen ten
laste, dient uit de totaalcijfers te verdwijnen.

II taut cependant signaler que depuis Ie 1" janvier 1997, les
menages dont les revenus excedent les plafonds d'admission sont
soumis a un sur-loyer (cotisation de solidarite).

Er dient evenwel opgemerkt te worden dat de gezinnen, waarvan
de inkomens boven de toelatingsinkomens liggen, een huurtoeslag
sinds 1 januari 1997 moeten betalen (solidariteitsbijdrage).

Revenus du menage
superieurs aux revenus
d'admission
Gezinsinkomens
hoger dan het
toelatingsinkomen
Foyer Anderlechtois
De Anderiechtse Haard
Les HLS d'Auderghem
La Cite Modeme
Floreal
Le Logis
Sorelo
Le Foyer Bruxellois
De Brusselse Haard
Le Foyer Laekenois
De Lakense Haard
Assam
Les Foyer Collectifs
SCLAB
Cobralo
Germinal
Messidor
Le Home Fam. Brux.
Brussels Thuis
Le Foyer Etterbeekois
leder Zijn Huis
Le Foyer Forestois
Le Home
Les Villas de Ganshoren
Le Foyer Ixellois
Le Foyer Jettois
Le Foyer Koekelbergeois
Le Logt. Molenbeekois

Types de menages

Nombre de
logements
loues

Types gezinnen
Isole

Aantal
verhuurde
woningen

Alleenst.
198

27

443

146

3.453

37
82
132
69
99

14
48
109
28
17

128
160
323
54
110

25
9
24
8
19

658
710
1.040
973
2.585

304

25

51

2.914

35
29
130
43

49
52
356
45

92
164
141
197

8
11
21
0

1.065
441
1.407

33
10

0
116

85
116

I
10

337
409

66
69
29
27
77
70
75
14
286

31
226
14
26
68
38
31
65
129

105
127
63
65
28
109
147
11
199

13
II
11

905
1.061
741
276
1.249
1.041
1.116
461
3.119

4
0
14
6
22
64
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Le Foyer Saint-Gillois
HBM de St-Jose
Le Foyer Schaerbeekois
Soc. Uccloise du Logt.
Ville et Foret
Kapelleveld
L'Habitation Modeme
Les Locataires Reunis
Soc. Const. d'Hab. Soc. WSP
Samenw. Mij voor het Bouwen van Sociale Woningen
Cite de 1'Amitie
TOTAL -TOTAAL

329
125
30
27

57

19

59

45
16
20

27
4

15
2.212

1.968
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75
162
156
34

0
18
40

50
13

3
16

1.735
277
326

20

36

315

3.404

596

34.180

2

788
2.085
955
440
742

Question n° 169 de M. Stephane de Lobkowicz du 3 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 169 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 3
november 1997 (Fr.):

Vente d'immeubles a 1'initiative de la Region de BruxellesCapitale.

Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

L'honorable ministre pourrait-il m'indiquer, le cas echeant, le
detail de la vente de biens immobiliers qui a ete effectuee a son
initiative depuis le debut de la presente legislature jusqu'a cejour?

Kan de geachte minister me de lijst meedelen van de onroerende
goederen die op zijn initiatief sedert het begin van deze zittingsperiode zijn verkocht?

Reponse: Je suis en mesure de repondre a 1'honorable membre
que pour ce qui conceme le pare de logements sociaux en Region
bruxelloise, aucune vente n'a ete effectuee a 1'exception de quelques
maisons appartenant au Foyer Anderlechtois dans la cite de la Roue
pour lesquelles, etant donne les promesses qui avaient ete faites
aux locataires par la SISP sous la precedente legislature, j 'ai decide
a litre tout a fait exceptionnel d'autoriser la vente.

Antwoord: Ik kan het geacht lid mededelen dat inzake het sociale
woningenbestand in het Brussels Gewest, geen enkele verkoop heeft
plaatsgevonden behalve wat betreft een paar huizen van de
Anderiechtse Haard in de Radwijk, waarvoor ik de verkoop rekening
houdend met de beloften, die de OVM tijdens de voorafgaande
legislatuur aan de huurders gemaakt had, als uitzonderingsmaatregel
heb toegelaten.

Question n° 170 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 170 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7
november 1997 (Fr.):

Soumission a I'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et d'arretes.

Voorlegging oin advies bij de Raad van State van de ontwerpen
van ordonnantie en van besluit,

Pouvez-vous me dire, pour la legislature qui vient de s'ecouler,
pour combien d'(avant)-projets d'ordonnances et pour combien de
projets d'arretes avez-vous sollicite du Conseil d'Etat, division
legislation:

Kunt U me voor de voorbije zittingsperiode meedelen hoeveel
(voor) ontweipen van ordonnantie en hoeveel ontwerpen van besluit
U bij de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft ingediend
en waarvoor:

- un avis demande dans les 3 jours;

— binnen 3 dagen advies moest worden uitgebracht;

— un avis demande sans fixer de delai;

— advies moest worden uitgebracht zonder dat er een termijn vastgesteld werd;

— un avis demande dans un delai convenu entre vous-meme et le
Conseil d'Etat.

— advies moest worden uitgebracht binnen een termijn die tussen
U en de Raad van State overeengekomen was.

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre, en ce qui conceme les demandes
d'avis adressees a la section de legislation du Conseil d'Etat, au
cours de la precedente legislature, ce qui suit:

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geacht
lid de volgende informatie mede te delen inzake de aanvragen om
advies gericht aan de afdeling wetgeving van de Raad van State in
de loop van de voorafgaande legislatuur:
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lors de la legislature precedente, qui s'est achevee en 1995,
n'etant pas membre du Gouvemement de la Region de BruxellesCapitale, a 1'epoque, je ne possede aucun element qui permettrait de repondre a la question posee. Tout au plus les chancelleries detentrices des archives regionales pourraient elles y
repondre.

tijdens de voorafgaande legislatuur, die in 1995 eindigde, was
ik geen lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en ik
beschik bijgevolg over geen enkel element om op de vraag te
antwoorden. Hoogstens zouden de kanselaryen, die de gewestelijke archieven bewaren, deze vraag kunnen beantwoorden.

Question n° 171 de M. Dominiek Lootens-Stael du 7 novembre
1997 (N.):

Vraag nr. 171 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 7
november 1997 (N.):

Edition d'line brochure par la societe de logement «La cite
moderne».

Uitgave van een brochure door de hiiisvestingsmaatschappij
La Cite Moderne.

La societe de logement «La cite modeme» a edite il y a peu une
brochure a 1'occasion de ses 75 ans d'existence, intitulee «19221997 - La Cite modeme - 75 ans».

Onlangs gafde huisvestingsmaatschappij La Cite Modeme naar
aanleiding van haar 75-jarig bestaan een brochure uit, getiteld
"1922-1977 - La Cite Modeme - 75 ans".

Le secretaire d'Etat peut-il me dire si cette brochure est aussi
disponible en neeriandais?

Kan de staatssecretaris mij meedelen of deze brochure ook in
het Nederlands beschikbaar is?

Dans la negative, quelles mesures le secretaire d'Etat envisaget-il de prendre?

Zo neen, weike maatregelen overweegt de staatssecretaris te
nemen?

Reponse: En reponse a sa question, j'mforme le membre des
elements qui suivent.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geacht lid de
volgende elementen mede.

"La Cite Moderne" a effectivement edite une brochure a
1'occasion de son 75"" anniversaire.

"La Cite Modeme" heeft inderdaad een brochure naar aanleiding
van haar 75-jarig bestaan uitgegeven.

Cette brochure n'existe qu'en frangais.

Deze brochure is enkel in het Frans beschikbaar.

Dans la mesure ou sa publication n'entre nullement dans le cadre
d'un service public ou d'une mission qui lui a ete confiee dans
1'interet general par les pouvoirs publics, la societe n'a pas 1'obligation de proceder a sa traduction.

Daar de publicatie geenszins gebeurt in het kader van een
openbare dienst of van een opdracht, gegeven aan de maatschappij
door de overheid in het algemeen belang, is deze niet gedwongen
voor de vertaling van de brochure te zorgen.

Je laisse done a cette demiere le soin d'apprecier les suites a
reserver a votre demande eventuelle de traduction.

Ik laat bijgevolg aan de maatschappij het initiatiefom te beslissen
welk gevolg ze aan uw eventuele aanvraag om vertaling zou geven.

Question n° 172 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 172 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7
november 1997 (Fr.):

Conventions "abonnements" avec des avocats.
Avez-vous, depuis le debut de 1'actuelle legislature, conclu pour
le traitement des dossiers juridiques et les demandes d'avis en cas
de litige des conventions "abonnements" avec un ou plusieurs
avocats?
Si oui, avec lesquels?
Pour chacun d'eux, que represente le montant annuel de leurs
honoraires?
Reponse: J'informe 1'honorable membre que depuis le debut
de 1'actuelle legislature, une convention a etc conclue avec un seui
avocat.

Abonnementsovereenkomsten met advocaten.
Heeft U sedert het begin van deze zittingsperiode voor de behandeling van de juridische dossiers en voor de adviesaanvragen in
geval van geschillen, abonnementsovereenkomsten met een ofmeer
advocaten gesloten?
Zo ja, met wie?
Hoeveel betaalt U henjaarlijks aan honoraria?
Antwoord: Ik deel het geacht lid mede dat sinds het begin van
de huidige legislatuur een overeenkomst met een enige advocaat
gesloten werd.
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Het gaat om de heer Philippe Coenraets.

La convention a pris ses effets Ie 15 decembre 1995 et a pris fin
Ie 15 decembre 1996 pour un montant total d'honoraires de 600.000
BEF.

De overeenkomst had uitwerking met ingang van 15 december
1995, is op 15 december 1996 vervallen en betrof honoraria voor
een totaal bedrag van 600.000 BEF.

Question n° 173 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 novembre
1997 (N.):

Vraag nr. 173 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17
november 1997 (N.):

•»

Publication unilingue tl'une vacance d'emploipar Ie Foyer
forestois

Publicatie van een eentalige personeelsadvertentie door Le
Foyer Forestois.

Dans 1'hebdomaire Vlan du 22 octobre 1997, la societe de
logement Ie Foyer forestois a publie une annonce pour recruter des
concierges-femmes de menage. Cette annonce n'a etc publiee qu'en
francais et ne figure pas dans Ie pendant neeriandophone du Vlan,
a savoir Deze Week in Brussel. Ceci n'est pas seulement contraire
aux dispositions de la legislation linguistique; les demandeurs
d'emploi neerlandophones ne peuvent pas non plus, de ce fait, prendre connaissance d'un certain nombre de vacances d'emploi et sont
done victimes d'une discrimination par rapport a leurs collegues
francophones.

In het weekblad Vlan van 22 oktober 1997 werd op pagina 35
een personeelsadvertentie opgenomen van de huisvestingsmaatschappij Le Foyer Forestois voor de aanwerving van huisbewaarders-poetsvrouwen. Deze advertentie is uitsluitend in het Frans
gepubliceerd, en werd niet opgenomen in de Nederlandstalige tegenhanger van Vlan, Deze Week in Brussel. Niet alleen is dit tegen de
bepalingen van de taalwetgeving, tevens kunnen Nederlandstalige
werkzoekenden hierdoor gen kennis nemen van een aantal openstaande betrekkingen, en woreden zij op deze wijze gediscrimineerd
ten opzichte van hun Franstalige collega's.

Le secretaire d'Etat a-t-il pris des mesures pour veiller a remedier
a cette situation et pour que cette vacance d'emploi soit egalement
publiee dans un toutes-boites neeriandophone, avant qu'il soit
precede a la selection?

Heeft de staatssecretaris maatregelen genomen om ervoor te
zorgen dat dit wordt rechtgezet, en de betreffende vacature eveneens
in een Nederiandstalig huis-aan-huisblad zou worden gepubliceerd,
alvorens tot de selectie zai worden overgegaan?

Reponse: En reponse a la question du membre, je me refere a la
reponse quej'ai donnee a la question n° 164 concemant les offres
d'emplois emanant des societes de logement.

Antwoord: In antwoord op de vraag van het lid verwijs ik naar
het antwoord dat ik gegeven heb op de schriftelijke vraag nr. 164
betreffende de werkaanbiedingen doorhuisvestingsmaatschappijen.

J'ai deja fait savoir que le probleme evoque ne se posait plus au
niveau de la societe citee.

Ik heb reeds medegedeeld dat het opgeroepen probleem zich
niet meer stelde wat voomoemde maatschappij betreft.

La presente question a trait a une annonce "emploi" en vue du
recrutement de concierges-nettoyeurs emanant de la societe "Le
Foyer Forestois", laquelle fut publiee dans 1'hebdomadaire "Vlan"
du 22 octobre 1997 a la page 35, a propos de laquelle le membre
soutient qu'elle aurait ete publiee exclusivement en francais.

De huidige vraag houdt verband met een personeelsadvertentie
voor de aanwerving van huisbewaarders-schoonmaers uitgaan de
van de maatschappij "Le Foyer Forestois" en gepubliceerd in het
weekblad "Vlan" van 22 oktober 1997 op pagina 35 waarover het
lid stelt dat deze uitsluitend in het Frans gepubliceerd werd.

J'ai charge la SLRB, 1'autorite de tutelle de la SISP, de me foumir
les renseignements necessaires concemant 1'annonce "emploi", dont
il est fait etat.

Ik heb de BGHM, voogdijoverheid over de openbare vastgoedmaatschappij, opdracht gegeven mij de nodige inlichtingen betreffende de door u vermelde personeelsadvertentie te geven.

II ressort des renseignements qui m'ont ete foumis que, d'une
part, 1'annonce redigee en francais a ete publiee dans 1'hebdomadaire
"Vlan" du 22 octobre 1997 et que, d'autre part, 1'annonce realisee
en neerlandais a paru dans les publications de "Roularta-MediaGroup", plus precisement dans "Deze week in Brussel" - page 13
du 15 octobre 1997 et le 16 octobre 1997 "Deze week in de
Zennevallei" - page 17, "Deze week in Aalst" -page 34, "Deze
week in Asse-Dilbeek-Temat" - page 10, "Deze week in NinoveGeraardsbergen" - page 26, "Deze week in Groot Dendermonde" page 16, "Deze week in Leuven" - page 6, "De Streekkrant
Kortenberg" - page 8, "De Streekkrant Overijse Tervuren" - page
8, "De Streekkrant Vilvoorde" - pagina 33 et "De Streekkrant
Haachf'-page 17.

Uit de mij verschafte inlichtingen blijkt dat enerzijds de advertentie in het Frans gepubliceerd werd in het weekblad "Vlan" op
22 oktober 1997 en anderzijds de advertentie in het Nederlands
opgenomen werd in de publicaties van de "Roularta-Media-Group"
en meer bepaald op 15 oktober 1997 in "Deze week in Brussel" pagina 13 en op 16 oktober 1997 in "Deze week in de Zennevallei"
- pagina 17, in "Deze week in Aalst" - pagina 34, "Deze week in
Asse-Dilbeek-Ternat" - pagina 10, "Deze week in NinoveGeraardsbergen" - pagina 26, "Deze week in Groot Dendermonde"
- pagina 16, "Deze week in Leuven" - pagina 6, "De Streekkrant
Kortenberg" - pagina 8, "De Streekkrant Overijse Tervuren" - pagina
8, "De Streekkrant Vilvoorde" - pagina 33 en in "De Streekkrant
Haacht" - pagina 17.
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Le cout de 1'ensemble de ces publications s'eleve a 25.410 BEF
du cote francophone et a 23.232 BEF du cote neeriandophone.

De kostprijs van deze verschillende publicaties bedroeg 25.410
BEF langs Franstalige kant en 23.232 BEF langs Nederlandstalige
kant.

J'estime des lors devoir en conclure que la societe respecte
parfaitement la legislation en matiere linguistique ainsi que les avis
de la Commission permanente de controle linguistique.

Ik meen dan ook te moeten concluderen dat de maatschappij de
taalwetgeving en de adviezen van de Vaste Commissie voor
taaltoezicht volledig in acht neemt.

Question n° 174 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 174 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1997 (Fr.):
•

Handicapes employes dans son cabinet.

Gehandicapten op het kabinet.

L'honorable ministre pourrait-il m'mdiquer si des handicapes
sont employes dans son cabinet?

Kan de minister mij zeggen ofer gehandicapten tewerkgesteld
zijn op zijn kabinet?

Si oui, pourrais-je avoir un releve detaillant les emplois selon le
niveau administratif?

Zo ja, kan ik dan een gedetailleerde lijst bekomen met de
tewerkstelling volgens bestuurlijk niveau?

Reponse: J'informe 1'honorable membre que mon cabinet utilise les services de deux personnes handicapees:

Antwoord: Ik deel het geacht lid mede dat mijn kabinet twee
gehandicapten tewerk stelt:

— un messager-huissier;

— een bode-kamerbewaarder;

— un agent d'execution assurant plus specialement du secretariat.

— een personeelslid belast met uitvoeringstaken en meer bepaald
met secretariaatsactiviteiten.

Question n° 175 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 175 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1997 (Fr.):

Communications du ministere et du cabinet.

Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

Je souhaiterais avoir communication d'un releve des campagnes
d'mformation menees & 1'initiative de votre departement ministeriel
ou directement de votre cabinet en 1996 et 1997.

Ik zou graag een lijst bekomen van de informatiecampagnes voor
1996 en 1997 uitgaande van uw ministerieel departement of
rechtstreeks van uw kabinet.

Ce releve pourrait indiquer le but escompte de la campagne et le
resultat obtenu.

Op deze lijst zouden het verhoopte doel evenals het bekomen
resultaat kunnen vermeld worden.

II serait interessant de detailler le support utilise, le tirage, le
cout, le mode de distribution.

Het zou ook interessant zijn de gebruikte drager, de opiage, de
kosten en de wijze van distributie te kennen.

Par qui ont ete con9ues les differentes campagnes?

Wie heefl die verschillende campagnes bedacht?

Reponse: Je porte a la connaissance de 1'honorable membre
qu'en ce qui conceme le secteur des taxis, une campagne de publicite
en faveur des taxis de la Region de Bruxelles-Capitale a ete inscrite
a mon initiative au budget en 1996.

Antwoord: Wat de taxisector betreft, ka n ik het geacht lid
mededelen dat een reclamecampagne te gunste van de taxi's van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op mijn initiatief op de
begroting 1996 ingeschreven werd.

Cette campagne de publicite a fait 1'objet d'un cahier special de
charges et d'un appel d'offre general publics dans le Journal des
Communautes Europeennes et le Bulletin des Adjudicataires.

Deze reclamecampagne is het voorwerp geweest van een
bijzonder lastenboek en van een algemeen offerteaanvraag die in
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en in het
Bulletin van de Inschnjvers werden bekendgemaakt.

Le cout de la campagne s'eleve a 11.988.677 BEF.
Sous le theme "Les Taxis Bruxellois - Amis pour la Ville", des
spots audiovisuels permettant d'atteindre les 70 salles de cinema et
les televisions regionales (Tele Bruxelles et TV Brussel) ont ete
realises.

De kost van de campagne bedraagt 11.988.677 BEF.
Met als thema "De Brusselse taxi's - Uw vriend in de stad"
werden spotjes gerealiseerd ten einde de 70 bioscoopzalen en de
regionale TV-zenders (Tele Bruxelles en TV Brussel) te bereiken.
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La diffusion a commence mi-avril 1997 et s'est achevee en
novembre.

De verspreiding is midden april 1997 begonnen en heeft tot
november geduurd.

Des messages radio ont ete diffuses sur les radios bruxelloises
telles Bruxelles-Capitale, Radio-contact, Bel RTL.

Er werden ook spots op de Brusselse radiozenders zoals
Bruxelles-Capitale, Radio-contact, Bel RTL uitgezonden.

150 panneaux publicitaires ont ete apposes dans les gares (Gare
centrale, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord, Quartier Leopold,
Boitsfort, Schaerbeek, etc.).

150 reclameborden werden in de stations opgehangen (Centraal
station, Zuidstation, Noordstation, Leopoldswijk, Bosvoorde,
Schaarbeek, enz.).

Des insertions publicitaires ont ete faites dans la presse
quotidienne (Le Soir, La Libre Belgique, La Demiere Heure, Het
Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad).

Advertenties werden in de dagkranten ingelast (Le Soir, La Libre
Belgique, La Demiere Heure, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwblad).

En outre, un depliant de petit format a ete realise. II comprend:

Bovendien werd ook een folder ontworpen die bestaat uit:

— une carte de visite pour 1'exploitant ou le chauffeur qui le
distribuera (nom de 1'exploitant ou du chauffeur ainsi que le n°
de telephone);

— een visitekaartje bestemd voor de exploitant ofde chauffeur die
de folder zai verdelen (naam en telefoonnummer van de exploitant of van de chauffeur);

— un outil pratique pour 1'utilisateur qui le recoit (renseignements
sur les taxis).

— praktische informatie voor de gebruiker (inlichtingen over de
taxi's).

Je joins a votre intention un exemplaire de celui-ci.

Ik voeg hierbij een exemplaar te uwer informatie.

En 1997, a 1'occasion des fetes de fin d'annee, la campagne de
publicite a ete prolongee.

Voor de eindejaarsfeesten 1997 werd de campagne verlengd.

Deux spots radio dans les deux langues nationales sont diffuses
entre le 15 et le 30 decembre 1997 sur Bruxelles-Capitale, Bel RTL,
Contact NL. 224 passages radio ont ete prevus.

Twee radiospots werden in beide landfstalen tussen 15 en 30
december 1997 uitgezonden op Bruxelles-Capitale, Bel RTL, Contact NL. De commercial werd 224 keer uitgezonden.

Le cout de cette operation s'eleve a 900.000 BEF.

De kost van deze operatic bedraagt 900.000 BEF.

Question n° 176 de M. Philippe Debry du 4 decembre 1997 (Fr.);

Vraag nr.176 van de heer Philippe Debry d.d. 4 december 1997
(Fr.):

Installation d'un pylone de mobllophonie au 41, avenue Van
Horenbeek a Auderghem.

Eenpyloon voorhetmobilofoonnetaan de Van Horenbeeklaan
te Oudergem.

II me revient qu'un pylone de mobilophonie a ete recemment
installe sur le toit d'un immeuble gere par les HLS d'Auderghem et
situe au 41, avenue Van Horenbeek.

Ik heb vemomen dat er onlangs een pyloon voor het mobilofoonnet is geplaatst op het dak van een gebouw dat beheerd wordt
door de sociale huisvestingsmaatschappij van Oudergem, Van
Horenbeeklaan 41.

Des locataires s'inquietent des risques eventuels que pourrait
representer cette antenne pour leur sante. Us se plaignent d'autre
part des conditions d'installation de celle-ci: deterioration de la
facade, dalles decollees, trottoirs abimes, sentier defence, haie
ravagee, sans compter I'utilisation intempestive de 1'eclairage
interieur de 1'immeuble... a charge des locataires!

Huurders maken zich zorgen over de mogelijke risico's van deze
mast voor him gezondheid. Ze hebben ook klachten over wat er
tijdens de plaatsing van deze mast is gebeurd: gevels werden
beschadigd, tegels losgereden, trottoirs beschadigd, wandelpad
stukgereden, haag vemield, zonder rekening te houden met de
onnodige werking van de binnenverlichting van het gebouw... op
kosten van de huurders!

Le secretaire d'Etat peut-il me dire s'il a pris des mesures pour
repondre aux inquietudes des locataires (dont certains lui ont ecrit
directement pour 1'en informer), tant au niveau des precautions
sanitaires qu'en ce qui conceme la gestion des travaux?

Kan de staatssecretaris mij meedelen ofhij maatregelen genomen
heeft om aan de bezorgdheid van de huurders tegemoet te komen
(sommigen hebben hem geschreven om hem te informeren), zowel
wat de gezondheid als wat het beheer van de werken betreft.

Par ailleurs, le secretaire d'Etat peut-il me communiquer les
conditions du contrat passe entre Proximus et Mobistar et la Societe
HLS d'Auderghem? D'autres contrats du meme type ont-ils ete

Kan de staatssecretaris mij ook de voorwaarden meedelen van
de overeenkomst tussen Proximus en Mobistar en de sociale huisvestingsmaatschappij van Oudergem? Zijn ermet andere sociale huis-
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conclus avec d'autres societes de logement social? Si oui, quelles
societes, sur quels batiments et pour quels montants?

vestingsmaatschappijen gelijksoortige overeenkomsten gesloten?
Zo ja, met weike maatschappijen, voor weike gebouwen en voor
weike bedragen?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir trouver
ci-dessous la reponse a sa question.

Antwoord: Ik verzoek het geacht lid het antwoord op zijn vraag
hiema te willen vinden.

Une antenne de mobilophonie vient d'etre effectivement installee
sur Ie toit d'un immeuble sis au 41, avenue Van Horenbeek a
Auderghem, immeuble gere par les "HLS d'Auderghem". Renseignements pris aupres de la societe, il ne s'agit en aucune facon
d'un "pylone", ce qui sous-entendrait une construction de type
"tour" destinee a supporter des echafaudages, cables..., mais d'une
antenne d'une hauteur de 3,25 metres qui a ete implantee sur Ie toit
d'un batiment de 10 etages, celui-ci etant Ie plus eleve du quartier.

Er werd inderdaad onlangs een mobilofonie-antenne geplaatst
op het dak van een door de "HLS d'Auderghem" beheerd gebouw
in de Van Horenbeecklaan 41 te Oudergem. Ingevolge navraag bij
de maatschappij blijkt dat het in geen geval gaat om een mast waarbij men onmiddellijk denkt aan een hoge constructie waar onder
andere stellingen en kabels worden aan vastgemaakt - maar om een
3,25 m hoge antenne die geplaatst werd op het tien verdiepingen
tellende gebouw omdat dit het hoogste bouwwerk in de buurt is.

Cette installation a ete fixee a 1'aide de grues dont les pieds
d'ancrage au sol se sont enfonces dans Ie terrain. Les locataires ne
sauraient etre en den concemes par les frais de restauration du site
qui a d'ailleurs deja ete retabli dans son etat anterieur par les deux
firmes Proximus et Mobistar.

Voomoemde communicatie-mfrastructuur werd geplaatst door
middel van kranen waarvan de steunpunten bleken weg te zakken
in de grond. De kosten voor de herstelling van de schade aan het
terrein zullen geenszins worden verhaald op de huurders.
Ondertussen hebben de firma's Proximus en Mobistar het terrein
trouwens in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

A ma connaissance, aucune autre degradation n'a eu lieu. II est
d'ailleurs utile de preciser qu'une seule plainte relative a ce sujet
est parvenue a la societe. Le contrat passe entre la SISP et les societes
Proximus et Mobistar est un contrat-type, reconductible tous les 6
ans, qui precise que tous les frais occasionnes par la pose, 1'entretien,
les reparations,... de 1'antenne concemee sont pris entierement en
charge par les deux firmes. Celles-ci s'engagent en outre explicitement a proceder au reglage de 1'installation de telle maniere qu'il
n'y ait pas d'interference avec par exemple les postes de television
existants.

Voor zover ik weet is er geen sprake van verdere schade. Er
dient trouwens te worden aangestipt dat er terzake slechts een klacht
bij de maatschappij binnenliep. De betrokken openbare vastgoedmaatschappij en de firma's Proximus en Mobistar sloten een type
contract af, dat om de zesjaar kan worden verlengd. Hierin wordt
bepaald dat alle plaatsings-, onderhouds-, herstellings- en andere
kosten van de antenne volledig ten laste worde genomen door beide
firma's. Bovendien verbinden deze er zich uitdrukkelijk toe de
installatie derwijze te zullen afstellen dat, bijvoorbeeld de aanwezige
televisietoestellen er niet zullen worden gestoord.

L'alimentation electrique de la station se fait enfin par cables
raccordes directement a la sous-station electrique placee dans les
caves, au travers de compteurs specifiques aux deux firmes. Si
malgre toutes les precautions prises, des nuisances devaient etre
constatees, ce contrat est toujours resiliable, moyennant un preavis
de 6 mois.

Ten slotte geschiedt de elektriciteitsvoorziening van het mobilofoniestation middeld kabels die rechtstreeks zijn aangesloten op
het elektriciteitsstation in de kelderverdieping via afzonderlijke
meters van beide maatschappijen. Indien er zich ondanks al deze
voorzorgsmaatregelen toch overlast zou voordoen kan dit contract
worden opgezegd met inachtneming van een vooropzegperiode van
6 maanden.

Pour repondre & la deuxieme partie de la question, d'autres
contrats du meme type ont bien ete conclus avec plusieurs societes
de logement social. II ne faut pas perdre de vue que les societes de
logements sociaux sont des societes civiles ayant pris la forme de
societes commerciales.

Als antwoord op het tweede luik van de vraag werden gelijkaardige contracten afgesloten met andere openbare vastgoedmaatschappijen. Er mag niet uit het oog worden verloren dat de
openbare vastgoedmaatschappijen burgerlijke vennootschappen zijn
die de vorm van handelsvennootschappen hebben aangenomen.

Elles peuvent done a ce titre, pour atteindre leur but civil, poser
des actes commerciaux.

Om hun burgerlijk doel te bereiken kunnen zij bijgevolg op grond
hiervan handelsdaden stellen.

II est du ressort exclusifdu conseil d'adrmnistration d'une SISP
de decider de louer la partie superieure d'un batiment aux deux
ressaux "Mobistar" et "Proximus", sachant d'une part que le pouvoir
federal a non seulement impose de severes contraintes techniques
en matiere d'emissions electromagnetiques aux deux operateurs
mais encore agree et controle les materiels utilises.

Enkel de raad van bestuur van een openbare vastgoemaatschappij
kan beslissingen nemen omtrent de verhuur van het bovenste
gedeelte van een gebouw aan beide mobilofoonnetwerken, zegge
Mobistar en Proximus. Anderzijds dient te worden aangestipt dat
de federale overheid beide operatoren niet alleen strenge technische
beperkingen inzake elektromagnetische stralingen opiegde maar ook
het gebruikte materieel gekeurd en erkend heeft.

Le produit de cette location ne peut que venir grossir le disponible
de la SISP consacre notamment a encore mieux entretenir son
patrimoine immobilier.

De opbrengst van deze verhuur kan enkel ten goede komen van
de beschikbare middelen van de openbare vastgoedmaatschappij,
die deze onder meer aanwendt voor een nog beter onderhoud van
haar vastgoedpatrimonium.

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 janvier 1998 (n° 27)
Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 januari 1998 (nr. 27)
Question n° 177 de M. Stephane de Lobkovvicz du 4 decembre
1997 (Fr.):

3335

Vraag nr. 177 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 4
december 1997 (Fr.):
Ongevallen met de wagens van het kabinet.

Sinistralite des voitures du cabinet
Le degre bonus-malus etabli par les compagnies d'assurance
est un bon indice permettant d'evaluer le nombre d'accidents
survenus a un vehicule automobile.

De bonus-malus-verhouding die de verzekeringsmaatschappijen
berekenen, geeft een idee hoeveel ongevallen een wagen heeft gehad.

Pour chaque vehicule de votre cabinet, pourriez-vous me preciser
a quel degre de 1'echelle bonus-malus il est actuellement assure?

Kan u mij voor iedere wagen van het kabinet de bonus-malusverhouding geven?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre, je
lui communique les informations suivantes.

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geacht lid deel ik
hem de volgende inlichtingen mede.
Schadepercentage van de voertuigen van het kabinet:

Sinistralite des voitures de cabinet:
GolfVW
GolfVW
BMW
BMW

AKS629
AYX 358
GZL 959
FHR 623

bonus-malus: 07
bonus-malus: 10
bonus-malus: 15
bonus-malus: 20

GolfVW
GolfVW
BMW
BMW

AKS629
AYX 358
GZL 959
FHR 623

bonus-malus: 07
bonus-malus: 10
bonus-malus: 15
bonus-malus: 20

Ces chiffres sont ceux qui sont consideres par la SMAP dans le
calcul du montant de 1'assurance/voiture pour 1998.

Deze cijfers worden door de OMOB in aamnerking genomen
voor de berekening van het bedrag van de voertuigverzekering voor
1998.

Question n° 178 de M. Stephane de Lobkovvicz du 18 decembre
1997 (Fr.):

Vraag nr. 497 van de heer Stephane de Lobkowicz, d.d. 18
december 1997 (Fr.):

Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs
constitiies en marge de I'administration.

Ovenicht en samenstelling van de adviesraden of-commissies
waarop de administratieve diensten een beroep doen.

L'honorable mimstre pourrait-il me communiquer la liste du
releve et composition des conseils ou commissions consultatifs
constitues en marge de son departement.

Zou de geachte minister me de lijst en de samenstelling kunnen
meedelen van de adviesraden of-commissies waarop zijn departement een beroep doet?

Quelle est la composition actuelle de ces conseils ou commissions?

Hoe ziet de huidige samenstelling van deze raden ofcommissies
emit?

Quelle est la date d'expiration des mandats des differents
membres?

Wanneer verstrijken de mandaten van de verschillende leden?

Reponse: J'informe 1'honorable membre qu'en ce qui conceme
les matieres qui me sont devolues, un comite consultatif regional
des taxis a ete cree.

Antwoord: Ik deel het geacht lid mede dat wat mijn bevoegdheden betreft, een gewestelijk adviescomite voor de taxi's werd
opgericht.

L'arrete fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comite consultatif regional des taxis et voitures de location avec chauffeur a ete pris par le Gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale le 16 novembre 1995 et public au Moniteur beige
le 22 decembre 1995.

Het besluit tot bepaling van de samenstelling, de werking en de
bevoegdheden van het Gewestelijk adviescomite voor de taxi's en
de verhuurde voertuigen met chauffeur werd op 16 november 1995
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd en in het
Belgisch Staatsblad op 22 december 1995 bekendgemaakt.

L'arrete portant designation des membres de ce comite consultatif
a ete pris par le Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale
le 29 fevrier 1996 et publie au Moniteur beige le 7 mai 1996.

Het besluit houdende aanduiding van de leden van dit adviescomite werd op 29 februari 1996 door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering en in het Belgisch Staatsblad op 7 mei 1996 bekendgemaakt.

En ce qui conceme le logement, aucune commission n'a ete
creee.

Wat de huisvesting betreft, werd geen enkele commissie in het
leven geroepen.
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0

Ministre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale,
charge des Pouvoirs locaux, de 1'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites
Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Bestureia, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen
19. 7.1995

3

Stephane de Lobkowicz

* Missions d'etudes.
Onderzoeksopdrachten.

19.7.1995

5

Stephane de Lobkowicz

* Organigramme du personnel charge du departement de rinformatique
dans les differentes communes.
Organogram van de afdeling informatica in de verschillende gemeenten.

26.9.1995

20

Marc Cools

* Demandes des communes aupres du comite d'acquisition.
Aanvragen van gemeenten bij het comite van aankoop.

5.10.1995

24

Walter Vandenbossche

* Evolution des transferts par rapport aux recettes totales dans les 19
communes.
Evolutie van de overboekingen ten aanzien van de totale ontvangsten
inde 19 gemeenten.

3245

3245
3245

3246

11.12.1995

64

Dominiek Lootens-Stael

0

29.12.1995

79

Walter Vandenbossche

* Controle de 1'endettement des pouvoirs locaux.
Controle over de schuldontwikkeling bij de lokale besturen.

3246

12. 1.1996

88

Stephane de Lobkowicz

* Accords de cooperation conclus par la Region de Bruxelles-Capitale.
Samenwerkingsakkoorden gesloten door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

3246

19. 1.1996

93

Stephane de Lobkowicz

* Informatisation des communes - Situation du personnel.
Computeriseren van de gemeenten— Toestand van het personeel.

3246

5. 3.1996

132

Stephane de Lobkowicz

° Usage des litres de«chefde cabinet»et remuneration speciale y afferente, dans les communes.
Gebruik van de titel «kabinetschef» en bijzondere bezoldiging ervoor
in de gemeenten.

TCT.
DAC-betrekkingen.

5. 3.1996

134

Denis Grimberghs

* Subsides pour les trottoirs.
Subsidies voor de trottoirs.

20. 3.1996

148

Denis Grimberghs

° Evolution du personnel occupe dans Ie cadre des programmes de
resorption du chomage.
Evolutie van het personeel dat tewerkgesteld is in het kader van de
programma's voor de bestrijding van de werkloosheid.

3279

3279

3246

3279

20 5.1996

178

Dominiek Lootens-Stael

* Contrats conclus avec la fume Strat & Corn.
Contracten gesloten met de firma Strat & Corn.

3246

24.6.1996

208

Denis Grimberghs

* Octroi de subventions.
Toekenning van subsidies.

3247

2. 7.1996

211

Denis Grimberghs

* Convention des intercommunales d'electricite avec Electrabel.
Overeenkomst van de elektriciteitsintercommunales met Electrabel.

3247
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0

23. 7.1996

233

Stephane de Lobkowicz

* Recrutement de policiers.
Aanwerving van politiemannen.

3247

31. 7.1996

239

Dominiek Lootens-Stael

* Deuxieme, troisieme et quatrieme rapports linguistiques trimestriels.
Tweede, derde en vierde driemaandelijkse taalrapporten.

3247

3.9.1996

246

Jean-Pierre Comelissen

0

Obligation imposee aux communes bruxelloises de communiquer Ie
role linguistique de leurs administres.
Verplichting voor de Brusselse gemeenten om de taalrol van hun inwoners mee te delen.

24. 9.1996

268

Mostafa Ouezekhti

* Octroi de pennis de travail.
Afgifte van arbeidskaarten.

18.10.1996

289

Denis Grimberghs

* Application de la circulaire du 30 septembre 1988 concernant les
subsides pour 1'amenagement des voies de circulation pietonne.
Toepassing van de omzendbrief van 30 September 1988 betreffende de
toelagen voor de aanleg van wegen voor voetgangersverkeer.

4.11.1996

300

Dominiek Lootens-Stael

* Propagande politique au Centre beige de la bande dessinee.
Politieke propaganda in het Belgisch Centrum voor het Stripverhaal.

21.11.1996

312

Stephane de Lobkowicz

° Compagnies d'assurances couvrant les risques rencontres par les services
de la Region de Bruxelles-Capitale.
Verzekeringsmaatschappijen die de risico's dekken voor de diensten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3279

3247

3247

3248

3280

5.12.1996

323

Francois Roelants
du Vivier

* Taxes concurrentes.
Elkaar overlappende belastingen.

3248

5.12.1996

324

AndreDrouart

0

3280

5.3.1997

355

Caroline Persoons

* Acces des ressortissants de I'Union europeenne aux emplois dans 1'administration publique.
Toegang van de ingezetenen van de Europese Unie tot de betrekkingen
in de openbare administratie.

Intercommunales - emplois.
Intercommunales— aantal tewerkgestelde personen.

3248

17. 3.1997

357

Dominiek Lootens-Stael

* Octroi de permis de travail a des etudiantes zairoises.
Toekenning van werkvergunningen aan Zai'rese studentes.

3248

16.4.1997

372

Bernard Clerfayt

* Reforme del'arretedu Regent de 1949.
Herziening van het besluit van de Regent van 1949.

3248

21.4.1997

376

Dominiek Lootens-Stael

* Augmentation du nombre d'Etats membres de 1'Union europeenne et
son impact sur les bureaux a Bruxelles.
Verwachte toename van het aantal lidstaten van de Europese Unie en de
impact daarvan op Brussel inzake kantoorruimte.

5. 5.1997

3. 6.1997

384

398

Bernard Clerfayt

SvenGatz

* Absence d'engagements budgetaires en application de promesses fermes
de subsides en matiere de travaux subsidies.
Het ontbreken van begrotingsvastleggingen voor de nakoming van de
definitieve subsidietoezeggingen inzake gesubsidieerde werken.
° Repartition des fonctionnaires entre les deux groupes linguistiques.
Verdeling over de Nederlandse en Franse taalgroep van de ambtenaren.

3248

3249

3280
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0

** Consequences pour la Region bruxelloise de la suppression du Comite
superieur de controle.
Gevolgen van de afschaffing van het Hoog Comite van Toezicht voor
het Brussels Gewest,

4. 7.1997

406

Philippe Debry

* Travaux de voiries a Berchem-Ste-Agathe.
Wegenwerken in Sint-Agatha-Berchem.

18. 7.1997

414

GuyVanhengel

** Basilique de Koekelberg a Porigine de tracas budgetaires pour la commune de Koekelberg.
Budgettaire kopzorgen die de basiliek van Koekelberg de gemeente
Koekelberg baart.

3283

3249

3284

18. 7.1997

415

Marc Cools

** Service interim de 1'Orbem.
Uitzenddienst van de BGDA.

3286

1. 8.1997

432

Dominiek Lootens-Stael

* Lutte contre Ie travail au noir dans la Region de Bruxelles-Capitale.
Bestrijding van het zwartwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3249

7. 8.1997

435

GuyVanhengel

** Cabine telephonique dans les galeries Saint-Hubert.
Telefooncel in de Sint-Hubertusgalerijen.

3287

7. 8.1997

439

Dominiek Lootens-Stael

° Nombre d'eleves et depenses d'enseignement des communes.
Leerlingenaantallen en onderwijsuitgaven van de gemeenten.

3280

23. 9.1997

447

Evelyne Huytebroeck

* Quotas de personnes handicapees engagees par les communes.
Het aantal gehandicapte personen dat door de gemeenten wordt tewerkgesteld.

3249

29.9.1997

449

Dominiek Lootens-Stael

** Cout total des indemnites versees aux administrateurs des intercommunales.
Totaalkost van de vergoedingen aan bestuurders van intercommunales.

328S

29. 9.1997

452

Bernard Clerfayt

° Reglements provinciaux encore en vigueur.
Provinciale verordeningen die nog van kracht zijn.

328C

7.10.1997

454

Evelyne Huytebroeck

** Plan d'emploi de 1'usine bruxelloise de Volkswagen.
Banenplan van Volkswagen Brussel.

328'

10.10.1997

455

Dominiek Lootens-Stael

* Bande dessinee editee par la Region de Bruxelles-Capitale.
Strip uitgegeven door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

324'

10.10.1997

458

Dominiek Lootens-Stael

* Calcul de la repartition entre les deux groupes linguistiques des emplois
dans les communes bruxelloises.
Berekening van de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen
in de Brusselse gemeenten.

21.10.1997

459

Dominiek Lootens-Stael

* Publication de "L'annuaire fiscal regional et communal", edition 19971998.
Uitgave van "L'Annuaire Fiscal Regional et Communal", uitgaven 19971998.

22.10.1997

463

Stephane de Lobkowicz

0

22.10.1997

464

AndreDrouart

* Taxes communales.
Gemeentelijke heffingen.

Personnel remunere par la Region — Autorisation de cumul.
Door het Gewest bezoldigd personeel - Toestemming om te cumuleren.

324'

325(

328:
325(
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0

28.10.1997

469

Stephane de Lobkowicz

* Oeuvres d'art acquises par la Region de Bruxelles-Capitale.
Kunstwerken aangekocht door het Gewest.

3250

3.11.1997

471

Stephane de Lobkowicz

** Vente d'immeubles a 1'initiative de la Region de Bruxelles-Capitale.
Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

3289

7.11.1997

475

Stephane de Lobkowicz

* Soumission a 1'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et
d'arretes.
Voorlegging om advies bij de Raad van State van de ontwerpen van
ordonnantie en van besluit.

3250

7.11.1997

476

Stephane de Lobkowicz

* Conventions "abonnements" avec des avocats.
Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

3250

7.11.1997

477

Evelyne Huytebroeck

** ACS dans les CPAS.
GECO'sbijdeOCMW's.

3290

17.11.1997

478

Francois
Roelants du Vivier

° Apposition de sigles de reconnaissance pour les monuments et sites
classes.
Herkenningstekens voor beschermde monumenten en landschappen.

3281

28.11.1997

480

Stephane de Lobkowicz

** Communications du ministere et du cabinet.
Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

3292

24.11.1997

481

Denis Grimberghs

** Clauses sociales dans les marches publics.
Sociale clausules in overheidsopdrachten.

3297

27.11.1997

482

GuyVanhengel

** Respect de la legislation linguistique dans les communes.
Naleving van. de taalwet in de gemeenten.

3298

27.11.1997

484

Paul Galand

** Octroi de 29 agents contractuels subventionnes mi-temps supplementaires aux 19 CPAS dans Ie cadre du programme destine a favoriser
etrenforcer 1'insertion socio-professionnelle despersormes minimexees
ou beneficiant de 1'aide sociale.
Toewijzing van 29 bijkomende gesubsidieerde halftijdse tijdelijke
personeelsleden aan de 19 OCMW's in het raam van het programma
ter bevordering en versterking van de socioprofessionele integratie
van bestaansminimumtrekkers en pesonen die sociale bijstand genieten.

27.11.1997

4.12.1997

4.12.1997

485

487

488

Stephane de Lobkowicz

Dominiek Lootens-Stael

Dominiek Lootens-Stael

* Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs
constitues en marge de 1'administration.
Overzicht en samensteuing van de adviesraden en -commissies waarop
de administratie een beroep doet.
** Aide accordee par la Region de Bruxelles-Capitale a 1'a.s.b.l. Trait
d'Union.
Steunverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de v.z.w.
Trait d'Union.
** Octroi par Ie gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale d'ACS
mi-temps aux CPAS bruxellois pour renforcer leur politique d'msertion.
Het toekennen van halftijdse GECO's door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering aan de Brusselse OCMW's om him inschakelingsbeleid te
bevorderen.

3299

3250

3299
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0

9.12.1997

491

MarieNagy

Page
—
Bladzijde
0

* Vigiles du patrimoine.
Monumentenwachters.

Ministre de 1'Econoiuie, des Finances, du Budget, de I'Energie et des Relations exterieures
Minister belast met Economic, Financien, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen
0

24.4.1996

59

Stephane de Lobkowicz

Exposition universelle de Seville - Transport et entreposage de documentation pour 1'exposition.
Wereldtentoonstelling in Sevilla — Vervoeren en opslaan van de documentatie.

29. 8.1997

187

Dominiek Lootens-Stael

** Primes de bilinguisme.
Tweetaligheidspremies.

10.10.1997

192

SvenGatz

* Declaration du president de la SRIB.
Verklaring van de voorzitter van de GIMB.

7.11.1997

199

Stephane de Lobkowicz

** Soumission a 1'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et
d'arretes.
Voorlegging om advies bij de Raad van State van de ontwerpen van
ordonnantie en van besluit.

7.11.1997

200

Stephane de Lobkowicz

** Conventions "abonnements" avec des avocats.
Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

28.11.1997

204

Stephane de Lobkowicz

** Communications du ministere et du cabinet.
Mededelingen van net ministerie en het kabinet.

24.11.1997

205

Robert Garcia

* Accompagnement des independants lors de la cessation de leurs activites
professionnelles.
Begeleiding van zeifstandigen bij het stopzetten van hun beroepsactiviteiten.

24.11.1997

206

Dominiek Lootens-Stael

* Taxe regionale en application de 1'ordonnance du 23 juillet 1992.
Gewestelijke belasting in toepassing van de ordonnantie van 23 juli 1992.

28.11.1997

207

Dominiek Lootens-Stael

** Irregularites lors de la perception de la taxe regionale instauree en application de 1'ordonnance du 23 juillet 1992.
Onregelmatigheden bij de inning van de gewestelijke belasting in toepassing van de ordonnantie van 23 juli 1992.

18.12.1997

211

Stephane de Lobkowicz

** Double enrolement de la taxe regionale.
Dubbele inkohiering van de gewestelijke belasting.

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

Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer
29. 7.1996

142

Dominiek Lootens-Stael

° Interets de la Region dans un proces centre plusieurs collaborateurs de
cabinet d'un ancien ministre des Travaux publics.
Belangen van het Gewest in een gerechtszaak tegen enkele kabinetsmedewerkers van een voormalige minister van Openbare Werken.

3251
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17. 2.1997

238

Dominiek Lootens-Stael

0

25. 2.1997

243

Evelyne Huytebroeck

* Trams avenue de Tervueren.
Trams in de Tervurenlaan.

3252

2. 6.1997

291

JeanDeHertog

* Campagnes d'information menees par les pouvoirs publics.
Informatiecampagnes door de overheden.

3253

2. 6.1997

293

JeanDeHertog

* Universites. - Subventions.
Universiteiten. — Subsidies.

3253

18. 7.1997

311

GuyVanbengel

* Construction d'un immeuble a appartements dans Ie pare Albert a Molenbeek.
Bouw van een appartementsgebouw in het Albertpark te Molenbeek.

Publicites d'organismes publics dans des revues de partis politiques.
Advertenties van overheidsinstellingen en pararegionale instellingen in
partijpolitieke bladen.

3282

3253

29. 9.1997

326

Serge de patoul

* Utilisation du metro par les deux roues.
Fietsers in de metro.

3253

22.10.1997

328

Stephane de Lobkowicz

* Personnel remunere par la Region - Autorisation de cumul.
Door het Gewest bezoldigd personeel u Toestemming om te cumuleren.

3307

3.11.1997

331

Stephane de Lobkowicz

* Vente d'immeubles a 1'initiative de la Region de Bruxelles-Capitale.
Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

3308

7.11.1997

333

Stephane de Lobkowicz

** Soumission a 1'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et
d'arretes.
Vooriegging om advies bij de Raad van State van de ontwerpen van
ordonnantie en van besluit.

3308

7.11.1997

334

GuyVanhengel

** Adjudication d'etudes telles que Ie plan de deplacement Iris.
Het gunnen van studies zoals het Iris-vervoersplan.

3309

17.11.1997

336

SvenGatz

** Cortege organise par 1'a.s.b.l. "Bruxelles-frangais".
Optocht van de v.z.w. "Bruxelles-Francais".

3311

28.11.1997

339

Stephane de Lobkowicz

* Communications du ministere et du cabinet.
Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

3254

24.11.1997

340

Denis Grimberghs

* Mise en place d'un nouveau reseau de telecommunication.
Een nieuw telecommunicatienetwerk.

3254

24.11.1997

343

Denis Grimberghs

* Reurbanisation de la caserne Albert.
Herinrichting van de Albertkazeme.

3254

28.11.1997

345

Dominiek Lootens-Stael

* Discrimination lors de la publication d'avis d'enquetes publiques dans
Ie Vlan.
Discriminatie bij het publiceren van openbare onderzoeken in Vlan.

3255

4.12.1997

348

Denis Grimberghs

** Financement du renouvellement des voies de la ligne 44.
Financiering van de vemieuwing van de sporen van lijn 44.

3312

9.12.1997

350

Denis Grimberghs

** Etudes prealables a 1'acquisition de "midi-bus".
Studies voorafgaand aan de aankoop van "Midibussen",

3313
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0

0

11.12.1997

351

Stephane de Lobkowicz

Page
—
Bladzijde

* Permis de batir delivres en vue de l"implantation de pylones relais
Proximus et Mobistar.
Bouwvergunning voor zendmasten van Proximuls en Mobistar.

Ministre de la Fonction publique, da Commerce exterieur, de la Recherche scientifique,
de la Lutte contre 1'Incendie et de 1'Aide medicale urgente
Minister belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
5. 5.1997

123

Stephane de Lobkowicz

* Lieu de domiciliation des agents regionaux.
Woonplaats van de gewestambtenaren.

18. 7.1997

145

Guy Vanhengel

* Arrete du gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale determinant
les modalites particulieres d'application de redistribution du travail
applicables aux membres du personnel du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de
specifieke nadere regelen ter uitvoering van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid toepasselijk op de personeelsleden van het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

31. 7.1997

148

Jean-Pierre Comelissen

* Repartition linguistique des interventions du SIAMU.
Taalverdeling van het optreden van de DBDMH.

22.10.1997

160

Stephane de Lobkowicz

* Personnel remunere par la Region — Autorisation de cumul.
Door het Gewest bezoldigd personeel - Toestemming om te cumuleren.

3.11.1997

164

Paul Galand

* Prevention incendie en Region bruxelloise et plus particulierement
duree et etendue des actions de prevention incendie systematique
dans les ecoles primaires de la Region, en complement a la question
n° 120 du 28 avril 1997.
Brandpreventie in het Brussels Gewest en meer bepaald duur en
omvang van de systematische brandpreventieacties in de basisscholen
van het Gewest, als aanvulling op vraag nr. 120 van 28 april 1997.

7.11.1997

165

Stephane de Lobkowicz

* Soumission a 1'avis du Conseil d'Etat des proj ets d'ordonnance et d'arretes.
Voorlegging om advies bij de Raad van State van de ontwerpen van
ordonnantie en van besluit.

7.11.1997

166

Stephane de Lobkowicz

** Conventions "abonnements" avec des avocats.
Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

24.11.1997

170

Jacques Pivin

** Possibilite pour les fonctionnaires regionaux d'exercer une occupation
professionneUe a titre complementaire,
Mogelijkheid voor de ambtenaren van het Gewest om een bijberoep
uit te oefenen.

28.11.1997

171

DanielleCaron

* Pare automobile public.
Wagenpark van de overheid.

29.12.1997

175

Stephane de Lobkowicz

** Aide apportee a des a.s.b.1. ou autres associations.
Steun aan v.z.w.'s ofandere verenigingen.

3255

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 janvier 1998 (n° 27)
Vragen en Antwoorden—Brusselse Hoofdstedelijke Raad—20januari 1998 (nr. 27)
Date
Datum

Question n°
Vraagnr.

Objet
Voorwerp

Auteur

* Question sans reponse
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

3343
Page
Bladzijde

* Vraag zonder antwoord
Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

0

0

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
Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid
1.3.1996

94

Stephane de Lobkowicz

* Enveloppe consacree en 1995al'achatdecadeaux.
Kredieten van 1995 voor de aankoop van geschenken.

3257

26. 6.1996

137

Evelyne Huytebroeck

* Analyses du site de Carcoke.
Analyses van het Carcoketerrein.

3258

18. 7.1996

150

LeoGoovaerts

* Campagnes de sensibilisation et d'information menees par des membres
du gouvemement.
Bewustmakings- en voorlichtingscampagnes gevoerd door leden van
de Regering.

3258

30. 9.1996

172

Stephane de Lobkowicz

* Taxe sur 1'epuration des eaux-Recourset contestation.
Belasting op het afvalwater— Beroep en betwisting.

3258

10.10.1996

177

Roeland Van Walleghem

* Annonce de Bruxelles-Proprete.
Advertentie van Net Brussel.

3258

26.11.1996

198

Jean-Pierre Comelissen

* Extension des collectes selectives.
Uitbreiding van de selectieve ophalingen.

3258

5.12.1996

202

GuyVanhengel

* "Entreprendre" n° 10.
"Dynamiek" nummer 10.

10. 1.1997

204

Caroline Persoons

* Bruxelles-Proprete-jours de ramassage.
Brussels Agentschap voor Netheid — dagen van de ophalingen.

12.2.1997

224

Dominiek Lootens-Stael

* Octroi de primes linguistiques aux agents du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.
Toekenning van taalpremies aan de werknemers van het ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

'

3258
3259

3259

12.5.1997

244

Alain Adriaens

* Reglementation de la CIBE relative a 1'utilisation de 1'eau de pluie.
Reglementering van de BIWM betreffende het gebruik van regenwater.

3259

15. 5.1997

247

Mostafa Ouezekhti

* Ramassage selectif a 1'occasionde la fete du sacrifice dumouton.
Selectieve ophaling naar aanleiding van het feest van het schaap.

3259

29. 9.1997

281

Alain Adriaens

* Collecte de piles.
Ophaling van batterijen.

3259

29. 9.1997

282

Alain Adriaens

* Exemption de la taxe sur Ie deversement des eaux usees.
Aantal vrijstellingen van de heffing op de lozing van afvalwater.

3259

3.11.1997

287

Stephane de Lobkowicz

** Vente d'immeubles a I'imtiative de la Region de Bruxelles-Capitale.
Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

3317

5.12.1997

290

Dominiek Lootens-Stael

* Assainissement du Berlaymont.
Sanering van het Berlaymontgebouw.

3260
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Date
Datum

Question n°
Vraagnr.

Auteur

Objet
Voorwerp

* Question sans reponse
0
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse
7.11.1997

24.11.1997

4.12.1997

4.12.1997

4.12,1997

292

294

296

301

302

Dominiek Lootens-Stael

AlainAdriaens

Sven Gatz

Philippe Debry

Stephane de Lobkowicz

Page
Bladzijde
* Vraag zonder antwoord
° Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

** Rapport special de la Gourdes comptes:"Contr61edel'Institutbruxellois
pour la gestion de 1'environnement".
Bijzonder verslag van het Rekenhof'Controle van het Brussels Instituut
voor Milieubeheer".
** Accord de cooperation concemant la prevention et la gestion des dechets
d'emballage.
Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van
verpakkingsafval.
* Pietre qualite du neerlandais dans une decision du College d'environnement.
Slechte kwaliteit van het Nederlands in een beslissing van het Milieucollege.
* Nuisances sonores produites par la fabriquede glace installee 11, rue de
la Princesse a Molenbeek.
Geluidsoverlast veroorzaakt door de ijsfabriek in de Prinsesstraat 11 te
Molenbeek.
** Sinistralite des voitures du cabinet.
Ongevallen met de wagens van het kabinet.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre de 1'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer
19. 2,1996

46

Stephane de Lobkowicz

* Travaux publics impayes.
Onbetaalde openbare werken.

20. 3.1996

57

Denis Grimberghs

* Travaux avenue Charles-Quint.
Werken in de Keizer Karellaan.

23. 5.1996

63

Denis Grimberghs

* Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale.
Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

6. 6.1996

65

Denis Grimberghs

* Travaux rue du Trone.
Werken in de Troonstraat.

14. 6.1996

67

Jean-Pierre Comelissen

* Etat lamentable de la voirie rue du Luxembourg.
Erbarmelijke staat van het wegdek in de Luxemburgstraat.

26. 6.1996

70

Evelyne Huytebroeck

* Etat du terrain au quai de Biestebroeck.
Staat van het terrein aan de Biestebroeckkaai.

2.7.1996

72

Stephane de Lobkowicz

* Recours introduits centre des actes du gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale.
Beroepen ingesteld tegen handelingen van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering.

8. 7.1996

76

Stephane de Lobkowicz

* Panneaux rentiers de bienvenue dans la Region.
Borden ter verwelkoming in het Gewest.

3317

3317

3260

3261
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Objet

Page

Voorwerp

Bladzijde

Auteur
Datum

Vraag nr.

* Vraag zonder antwoord
Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

0

0

23. 7.1996

79

Bernard Clerfayt

10.10.1996

86

Walter Vandenbossche

10.10.1996

87

RoelandVanWalleghem

10.10.1996

88

10.10.1996

Entretien du square Vergote.
Onderhoud van het Vergoteplein.

3263

* Feux de signalisation a hauteur du Sint-Niklaasinstituut a Anderlecht.
Verkeerslichten Sint-Niklaasinstituut Anderlecht.
* Organisation d'une soiree de gala.
Organisatie van een gala-avond.

3263

Denis Grimberghs

* Placement de panneaux sur les balustrades des tunnels.
Reclameborden op de balustrades van de tunnels.

3263

89

Denis Grimberghs

* Utilisation du site de 1'hippodrome de Boitsfort.
Gebruik van de paardenrenbaan van Bosvoorde.

3263

10.10.1996

91

AlainAdriaens

* Acces cyclable aux gares de Bruxelles.
Wegmarkeringen ten behoove van de fietsers op de Rooseveltlaan.

3263

18.10.1996

93

Denis Grimberghs

* Reprise des obligations decoulant des reglements adoptes par Ie conseil
provincial qui ont fait 1'objet d'un transfer! de competences a la Region
Bruxelloise.
Ovemame van de verplichtingen die voortvloeien uit de door de provincieraad aangenomen verordeningen die betrekking hebben op aangelegenheden die nu tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

28.10.1996

94

Benoit Veldekens

* Amenagement de nouveaux ronds-points avenue de Broqueville, au
square Josephine-Charlotte et a Gribaumont-Roi Chevalier (WoluweSaint-Lambert).
Aanleg van nieuwe rotondes in de De Broquevillelaan, op de JosephineCharlottesquare en op het kruispunt Gribaumontlaan/Ridder Koninglaan (Sint-Lambrechts-Woluwe).

3264

3264

30.10.1996

95

Jean De Hertog

* Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4).

3264

4.11.1996

96

Jean De Hertog

* Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5).

3264

8.11.1996

97

JeanDe Hertog

* Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8).

3264

8.11.1996

99

RoelandVanWalleghem

* Fermeture de la rue Georges Lombaert.
Afsluiting van de Georges Lombaertstraat.

3264

14.11.1996

100

JeanDe Hertog

Ordonnance relative a la publicite de ['administration (article 15).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15).

4.12.1996

101

Denis Grimberghs

Application de 1'accord de cooperation du 9 mars 1990 signe entre Ie
gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale et Ie gouvemement
federal.
Toepassing van het samenwerkingsakkoord van 9 maart 1990 tussen de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de federate regering.

21.11.1996

102

JeanDe Hertog

Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9).

3265

3321

3265

Questions et Reponses — Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 janvier 1998 (n° 27)
Vragen en Antwoorden-Brusselse Hoofdstedelijke Raad-20januari 1998 (nr. 27)

3346
Date

Question n°

Objet

Page

Voorwerp

Bladzijde

Auteur
Datum

Vraag nr.

* Question sans reponse
0
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* Vraag zonder antwoord
Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

0

21.11.1996

103

JeanDeHertog

Ordonnance relative a la publicity de I'administration (article 6).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).

3265

21.11.1996

104

GuyVanhengel

Perspectives du gouvemement bruxellois pour Ie batiment "Marconi".
Perspectieven van de Brusselse Regering in verband met het zogenaamde
«Marconigebouw».

3265

5.12.1996

105

GuyVanhengel

"Entreprendre" n° 10.
"Dynamiek" nummer 10.

3265

10. 1.1997

106

EvelyneHuytebroeck

20. 1.1997

107

Jacques Pivin

Presignalisation dans les tunnels de la petite ceinture.
Voorwaarschuwingstekens in de tunnels van de kleine ring.

3266

20. 1.1997

108

EvelyneHuytebroeck

Immeubte Marconi a Forest.
Het Marconigebouw in Vorst.

3266

21. 1.1997

109

JeanDeHertog

Representation des homines et des femmes dans les cabinets ministeriels.
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de kabinetten.

3266

21. 1.1997

110

Stephane de Lobkowicz

* Inventaire des publications du cabinet.
Lijst van de publicaties van het kabinet.

3266

25. 2.1997

113

Stephane de Lobkowicz

* Achat de terrains par la Region de Bruxelles-Capitale.
Aankoop van terreinen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3266

28. 2.1997

115

JeanDeHertog

5. 3.1997

116

Stephane de Lobkowicz

17. 3.1997

118

AndreDrouart

Securite des pietons sur une artere regionale bruxelloise.
Veiligheid van de voetgangers op een Brusselse gewestweg.

3261

19. 3.1997

120

Franyoise
Carton de Wiart

Passage pour pietons sous 1'avenue de Tervueren.
Trap van de doorgang voor voetgangers in de tunnel onder de Tervurenlaan.

326'

26. 3.1997

121

Jacques Pivin

Vitesse dans les tunnels de la petite ceinture.
Snelheid in de tunnels van de kleine ring.

16. 4.1997

123

Bernard Clerfayt

Patrimoine regional.
Het gewestelijk erfgoed.

21. 4.1997

124

EvelyneHuytebroeck

21. 4.1997

125

JeanDeHertog

21, 4.1997

126

Dominiek Lootens-Stael

* Amenagement de la rue du Trone.
Aanleg van de Troonstraat.

Centenaire de 1'avenue de Tervueren.
Honderdste verjaardag van de Tervurenlaan.
* Realisation d'infi-astructures aux frais des riverains.
Infrastructuurwerken op kosten van de aanwonenden.

* Travaux de 1'avenue Van Volxem.
Werken in de Van Volxemlaan.
Prime de bilinguisme.
Tweetaligheidspremie.
* Pare de voitures.
Wagenpark.

3265

326£
326';
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Date
Datum

Question n°
Vraagnr.

T.1A1

Objet
Voorwerp

Auteur

* Question sans reponse;
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

Page
Bladzijde
* Vraag zonder antwoord
° Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

0

5. 5.1997

128

Stephane de Lobkowicz

* Lieu de domiciliation des agents regionaux.
Woonplaats van de gewestambtenaren.

3268

21. 5.1997

129

Dominiek Lootens-Stael

* Marquage au sol des voiries regionales.
Wegmarkeringen op de gewestelijke wegen.

3268

26. 5.1997

130

JeanDeHertog

* Travaux publics - quartier Nord-Est.
Ruimtelijke ordening -Noord-Oostwijk.

3268

27. 5.1997

132

JeanDeHertog

* Repartition de competences et consultation d'avocats.
Bevoegdheidsverdeling en raadpleging van advocaten.

3268

30.5.1997

134

Jean-Pierre Comelissen

* Engagement de 68 fonctionnaires statutaires.
Aanwerving van 68 vaste personeelsleden.

3269

2. 6.1997

135

JeanDeHertog

* Campagnes d'information menees par les pouvoirs publics.
Infonmatiecampagnes door de overheden gevoerd.

3269

2. 6.1997

136

JeanDeHertog

* A.s.b.l. - Subventions.
V.z.w.'s. — Subsidies.

3269

2. 6.1997

137

JeanDeHertog

* Universites. - Subventions.
Universiteiten. — Subsidies.

3269

9. 6.1997

139

Jean-Pierre Comelissen

* Protection des arbres plantes en voirie.
Bescherming van de bomen langs de openbare weg.

3269

16. 6.1997

140

Danielle Caron

* Travaux dans la capitale.
Werken in onze hoofdstad.

3269

4.7.1997

141

JeanDeHertog

* Survol d'avions. - Nuisances sonores.
Overvliegende vliegtuigen. - Geluidshinder.

3269

14. 7.1997

142

Denis Grimberghs

** Reamenagement de la place Meiser et du boulevard Lambermont.
Herinrichting van het Meiserplein en de Lambermontlaan.

3322

14. 7.1997

143

Denis Grimberghs

** Demolition du viaduc Reyers.
Afbraak van het Reyersviaduct.

3323

18.7.1997

144

Marc Cools

* Pose de nouveaux panneaux de signalisation sur les voies regionales.
Plaatsing van nieuwe verwelkomingsborden langs de gewestwegen.

3270

25. 7.1997

145

JeanDeHertog

* Pouvoir executif. - Missions confiees a des tiers.
Uitvoerende macht. - Opdrachten aan derden.

3270

31. 7.1997

146

Jean-Pierre Comelissen

* Entretien de 1'eclairage au pare Elisabeth.
Onderhoud van de verlichting in het Elizabethpark.

3270

29. 8.1997

147

Dominiek Lootens-Stael

* Primes de bilinguisme.
Tweetaligheidspremies.

3270

16. 9.1997

148

Walter Vandenbossche

* Protection du cycliste.
Bescherming van de fietser.

3270

22.10.1997

149

Denis Grimberghs

* Duree des chantiers de travaux publics.
Duur van de openbare werken.

3270

•
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Question n°
—
Vraagnr.

Auteur

Objet
—
Voorwerp

* Question sans reponse
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

Page
—
Bladzijde
* Vraag zonder antwoord
Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

0

0

22.10.1997

150

Denis Grimberghs

* Travaux en cours de realisation dans Ie tunnel du Cinquantenaire.
Werken in de Jubelparktunnel.

3271

22.10.1997

151

Denis Grimberghs

* Organisation des phases de feu sur les boulevards de grande ceinture.
Regeling van de verkeerslichten op de lanen van de grote ring.

3271

22.10.1997

152

Stephane de Lobkowicz

* Personnel remunere par la Region — Autorisation du cumul.
Door het Gewest bezoldigd personeel—Toestemming om te cumuleren.

3271

22.10.1997

153

Frangois
Roelants du Vivier

* Feux de signalisation commandos par les trams et bus.
Door de trams en bussen geregelde verkeerslichten.

3271

28.10.1997

154

Stephane de Lobkowicz

* Carrefour Churchill-Brugmann; temps de passage regle par les feux de
signalisation tricolore.
Kruispunt Chrchill-Brugmann: tijd om aan de verkeerslichten over te
steken.

3.11.1997

155

Stephane de Lobkowicz

* Vente d'immeubles a Pinitiative de la Region de Bruxelles-Capitale.
Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

7.11.1997

156

Stephane de Lobkowicz

* Soumission a 1'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et
d'arretes.
Voorlegging om advies bij de Raad van State van de ontwerpen van
ordonnantie en van besluit.

7.11.1997

157

GuyVanhengel

* Signalisation routiere a un passage pour pietons du boulevard de la
Woluwe a Woluwe.
Verkeerssignalisatie aan een oversteekplaats aan de Woluwelaan in
Woluwe.

7.11.1997

158

Stephane de Lobkowicz

* Conventions "abonnements" avec des avocats.
Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

28.11.1997

160

Stephane de Lobkowicz

* Handicapes employes dans son cabinet.
Gehandicapten op het kabinet.

28.11.1997

161

Stephane de Lobkowicz

* Communications du ministere et du cabinet.
Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

24.11.1997

162

Denis Grimberghs

* Axes rouges crees par la Ville de Bruxelles.
Rode assen gecreeerd door Brussel-Stad.

4.12.1997

163

Stephane de Lobkowicz

* Proprietes inoccupees de la Region de Bruxelles-Capitale.
Leegstaande eigendommen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4.12.1997

164

Stephane de Lobkowicz

* Sinistralite des voitures du cabinet.
Ongevallen met de wagens van het kabinet.

9.12.1997

165

SvenGatz

* Travaux au pont de Laeken.
Werken aan de Lakenbrug.

3271
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Date
—
Datum

Question n°
—
Vraagnr.

Auteur

Objet
Voorwerp

* Question sans reponse
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

T.T.AQ

Page
—
Bladzijde
* Vraag zonder antwoord
Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

0

0

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
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
16.4.1996

26

Dominiek Lootens-Stael

* Edition de livres et de brochures.
Uitgave van boeken en brochures.

3274

25.4.1996

28

Serge de Patoul

* Recherche scientifique non economique financee par Ie ministre.
Het door de minister gefinancierd niet-economisch onderzoek.

3274

30.10.1996

45

JeanDeHertog

* Ordonnance relative a la publicite dans radministration (article 4).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4).

3275

4.11.1996

46

JeanDeHertog

* Ordonnance relative a la publicite dans radministration (article 5).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5).

3275

8.11.1996

47

Jean De Hertog

* Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 8).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8).

3275

14.11.1996

48

JeanDeHertog

* Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 15).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15).

3275

21.11.1996

49

JeanDeHertog

* Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 9).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9).

3275

21.11.1996

50

JeanDeHertog

* Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 6).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).

3275

12. 5.1997

62

JeanDeHertog

* Collaborateurs de cabinet. - Permanence sociale.
Kabinetsmedewerkers. — Dienstbetoon.

3276

25. 7.1997

68

JeanDeHertog

* Pouvoir executif. - Missions confiees a des tiers.
Uitvoerende macht. — Opdrachten aan derden.

3276

31. 7.1997

69

Dominiek Lootens-Stael

* Avis de la Commission permanente de controle linguistique relatifa
1'Atlas de 1'energie.
Advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aangaande de energieatlas.

10.10.1997

72

PaulGaland

* "Interfaces entre Technopole et les universites bruxelloises, Technopole
et Indutec".
"Interfaces" tussen de v.z.w. Technopool en de Brusselse universiteiten,
Technopool en de v.z.w. Indutec.

21.10.1997

73

MarieNagy

* Bilan des interfaces de la Region bruxelloise.
Balans van de "interfaces" van het Brussels Gewest.

7.11.1997

77

Stephane de Lobkowicz

* Soumission a 1'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et
d'arretes.
Voorlegging om advies bij de Raad van State van de ontwerpen van
Ordonnantie en van besluit.

3276

3276

3276

3276
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Date
—
Datum

Question n°
—
Vraagnr.

Objet
—
Voorwerp

Auteur

* Vraag zonder antwoord
0
Vraag met vooriopig antwoord
** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
0
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse
7.11.1997

78

Stephane de Lobkowicz

Page
—
Bladzijde

* Conventions "abonnements" avec des avocats.
Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter
24.9.1996

96

Denis Grimberghs

* Reglementdu Conseil provincial relatif a 1'octroi deprets complementaires.
Reglement betreffende de toekenning van bijkomende leningen.

4.11.1996

105

Dominiek Lootens-Stael

* Listes d'attente dans les societes de logement social.
Wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

28. 3.1997

131

AlainBultot

0

16.4.1997

132

Jean-Pierre Comelissen

* SISP concemees par 1'application de Particle 13 de 1'ordonnance "Code
du logement".
De openbare vastgoedmaatschappijen waarop artikel 13 van ordonnantie
houdende wijziging van de Huisvestingscode van toepassing is.

16.4.1997

133

Jean-Pierre Comelissen

* Designation d'un observateur (article 13 du Code du Logement) quiserait
membre du Conseil d'administratioa de la SLRB.
Aanwijzing van een waamemer (artikel 13 van de Huisvestingscode)
die lid zou zijn van de raad van bestuur van de BGHM.

27. 5.1997

139

Jean De Hertog

* Consultations avocats.
Raadpleging van advocaten.

30.5.1997

142

Serge dePatoul

*

Loyers en vigueur dans les societes immobilieres du service public.
Van kracht zijnde huurprijzen in de openbare vastgoedmaatschappijen.

Compromisdeventedu21 octobre 1994.

Verkoopsovereenkomst van 21 oktober 1994.
9. 6.1997

152

Jean-Pierre Comelissen

* Utilisation des arrets STIB comme stationnement de taxis en dehors des
heures de desserte.
Gebruik van de MIVB-haltes als taxistandplaats buiten de dienstregeling,

25. 7.1997

158

JeanDeHertog

** Pouvoir executif. — Missions confiees a des tiers.
Uitvoerende macht— Opdrachten aan derden.

31.7.1997

159

Jean-Pierre Comelissen

** Proposition d'acquisition d'un immeuble rue St-Joseph a Molenbeek-StJean.
Voorstel tot aankoop van een gebouw in de Sint-Jozefstraat in Sint-JansMolenbeek.

29. 8.1997

162

Dominiek Lootens-Stael

* Rapports F/N dans Ie conseil d'admmistration des societes de logement.
Taalverhoudingen in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappijen.

6.10.1997

166

Walter Vandenbossche

** Logements sociaux dans la Region de Bruxelles-Capitale.
Sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3.11.1997

169

Stephane de Lobkowicz

** Vente d'immeubles a 1'initiative de la Region de Bruxelles-Capitale.
Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
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Date
Datum

Question n°
Vraagnr.

Auteur

Objet
Voorwerp

* Question sans reponse
Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse
170

Stephane de Lobkowicz

Page
Bladzijde
* Vraag zonder antwoord
Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

0

7.11.1997

3351

0

** Soumission a 1'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et
d'arretes.
Voorlegging om advies bij de Raad van State van de ontwerpen van
ordonnantie en van besluit.

3329

7.11.1997

171

Dominiek Lootens-Stael

** Edition d'une brochure par la societe de logement "La cite modeme".
Uitgave van een brochure door de huisvestingsmaatschappij La Cite
Modeme.

3330

7.11.1997

172

Stephane de Lobkowicz

** Conventions "abonnements" avec des avocats.
Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

3330

17.11.1997

173

Dominiek Lootens-Stael

** Publication unilingue d'une vacance d'emploi par Ie Foyer forestois.
Publicatie van een eentalige personeelsadvertentie door Le Foyer
Forestois.

3331

28.11.1997

174

Stephane de Lobkowicz

** Handicapes employes dans son cabinet.
Gehandicapten op het kabinet.

3332

28.11.1997

175

Stephane de Lobkowicz

** Communications du ministere et du cabinet.
Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

3332

4.12.1997

176

Philippe Debry

** Installation d'un pylone de mobilophonie au 41, avenue Van Horenbeek
a Auderghem.
•
Een pyloon voor het mobilofoonnet van de Van Horenbeeklaan te
Oudergem.

4.12.1997

177

Stephane de Lobkowicz

** Sinistralite des voitures du cabinet.
Ongevallen met de wagens van het kabinet.

18.12.1997

178

Stephane de Lobkowicz

** Releveet composition des conseilsou commissions consultatifs constitues
en marge de 1'administration.
Overzicht en samenstelling van de adviesraden of -commissies waarop
de administratieve diensten een beroep doen.
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