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

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

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

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

(Fr.): Question posee en francais - (N.): Question posee en neerlandais
(Fr.): Vraag gesteld in het Frans - (N.): Vraag gesteld in 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° 3 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 juillet 1995
(Fr.):

Missions d'etudes.

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

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

Onderzoeksopdrachten.

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

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

Organigramine du personnel charge du departement de
Vinformatique dans les differentes communes.

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

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

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende
gemeenten.

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

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

Demandes des communes aiipres du comite d'acquisition.

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

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

Aanvragen van gemeenten bij het comite van aankoop.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 2, biz. 73.
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Question n° 24 de M. Walter Vandenbossche du 5 octobre 1995
(N.):

Evolution des transfei-ts par rapport aux recettes totales dans
les 19 communes.

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

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

Evolutle van de overboekingen ten aanzien van de totale ont-
vangsten in de 19 gemeenten.

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

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

Controls de I'endettement des pouvoirs locaux.

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

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

Controle over de schuldontwikkeling bij de lokale besturen.

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

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

Accords de cooperation conclus par la Region de Bruxelles-
Capitale.

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

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

Samenwerkingsakkoorden gcsloten door het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

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

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

Informatisation des communes — Situation du personnel.

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

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

Computeriseren van do gemeenten — toestand van hetperso-
neel.

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

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

Subsides pour les trottoirs.

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

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

Subsidies voor de trottoirs.

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

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

Controls conclus avec lafirme Strat & Corn.

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

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

Contracten afgesloten met defirma Strut & Corn.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 972.
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Question n° 211 de M. Denis Grimberghs du 2 juillet 1996 (Fr.):

Convention des intercommunities d'electricite avec Electrabel.

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

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

Overeenkomst van de elektriciteitsintercommunales met Elec-
trabel.

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

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

Recrutement depoliciers.

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

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

Aanwerving van polltiemannen.

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

Question n° 239 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 31 juillet
1996 (N.):

Deuxieme, tmisieme et quatrieme rapports lingulstiques tri-
mestriels.

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

Vraag nr. 239 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 31 juli
1996 (N.):

Tweede, derde en vierde driemaandelijkse taalrapport.

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

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

Octroi depermis de travail.

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

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

Afgifte van arbeidskaarten.

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

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

Application de la circulaire du 30 septembre 1988 concernant
les subsides pour I'amenagement des voies de circulation pietonne.

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

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

Toepassing van de omwndbriefvan 30 September 1988 betref-
fende de toelagen voor de aanleg van wegen voor voetgangers-
verkeer.

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

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

Propagande politique au Centre beige de la bande dessinee.

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

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

Politieke propaganda in hetBelgisch Centrum voor het Strip-
verhaal.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr, 15. hl7 l f . n
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Question n° 323 de M. Francois Roelants du Vivier du 5
decembre 1996 (Fr.):

Taxes concurrentes.

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

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

Elkaar overlappende belastingen.

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

Question n° 355 de Mme Caroline Persoons du 5 mars 1997
(Fr.):

Acces des ressortissants de {'Union ewopeenne aux emplois
dans I'administration publique.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 2187.

Vraag nr. 355 van mevr. Caroline Persoons d.d. 5 maart 1997
(Fr.):

Toegang van de ingezefenen van de Europese Unie tot de
betrekkingen in de openbare adininistratie.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 2187.

Question n° 357 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 mars 1997
(N,):

Octroi depermis de travail a des etudiantes wiroises.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 2188.

Vraag nr. 357 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17 maart
1997 (N.):

Toekenning van werkvergiinningen aan Zairese studentes.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 2188.

Question n° 372 de M. Bernard Clerfayt du 16 avril 1997 (Fr.):

Reforms de I'arrete du Regent de 1949.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2417.

Vraag nr. 372 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 16 april 1997
(Fr.):

Heryening van het besluit van de Regent van 1949.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2417.

Question n° 376 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 avril 1997
(N.):

Augmentation du nombre d'Etats membres de I'Union
europeenne et son impact sur les bureaux a Bruxelles

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2417.

Vraag nr. 376 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21 april
1997 (N.):

Verwachte toename van het aantal lidstaten van de Europese
Unie en de impact daarvan op Bmssel inzake kantoomijmte.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2417.

Question n° 384 de M. Bernard Cisrfayt du 5 mai 1997 (Fr.):

Absence a.'engagements budgetaires en application de pro-
messes fermes de subsides en matiere de travaux subsidies.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2419.

Vraag nr. 384 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 5 mei 1997
(Fr.):

Het outbroken van begrotingsvastleggingen voor de nakoming
van de definitieve subsidietoezeggingen intake gesilbsidieerde
werken.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2419.
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Question n° 432 de M. Dominiek Lootens-Stael du 1" aout 1997
(N.):

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2697.

Vraag nr. 432 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
1 augustus 1997 (N.):

Bestrijdiitg van net zwartwerk in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2697.

Question n° 455 de M. Dominiek Lootens-Stael du 10 octobre
1997 (N.):

Bande dessinee editeepar la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2986.

Vraag nr. 455 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 10
oktober 1997 (N.):

Strip uitgegeven door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2986.

Question n° 458 de M. Dominiek Lootens-Stael du 10 octobre
1997 (N.):

Calcul de la repartition entre les deux groupes linguistiques
des eiitplois dans les communes bnixelloises.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2988.

Vraag nr. 458 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 10
oktober 1997 (N.):

Berekening van de verdeling van de betrekkingen over de taal-
groepen in de Brusselse gemeenten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2988.

Question n° 459 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 oetobre
1997 (N.):

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3099.

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

Uitgave van ^U annuaire,fiscalregionaletcommunal", uitgave
1997-1998.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3099.

Question n° 464 de M. Andre Drouart du 22 octobre 1997 (Fr.):

Taxes communales.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3099.

Vraag nr. 464 van de heer Andre Drouart d.d. 22 oktober 1997
(Fr.):

Gemeentelijke heffingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3099.

Question n° 469 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 oetobre
1997 (Fr.):

Oeuvres d'art acquisespar la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3099.

Vraag nr. 469 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28 oktober
1997 (Fr.):

Kunstwerken aangekocht door het Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3099.
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Question n° 476 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

Conventions "abonnements" avec des avocats.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3100.

Vraag nr. 476 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7
november 1997 (Fr.):

Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3100.

Question n° 485 de M. Stephane de Lobkowicz du 27 novembre
1997 (Fr.):

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 3250.

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

Overzichten samenstelling van de adviesraden en -coininissies
waarop de administralie ecu beroep doet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 3250.

Question n° 493 de M. Andre Drouart du ISjanvier 1998 (Fr.):

Renouvellement de trottoirs.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3362.

Vraag nr. 493 van de heer Andre Drouart, d.d. ISjanuari 1998
(Fr.):

Vernieuwing van de trottoirs.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3362.

Question n° 496 de M. Andre Drouart du 18 decembre 1997
(Fr.):

Controls du pouvoir de tiitelle. — FC Atlas.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3363.

Vraag nr. 496 van de heer Andre Drouart d.d. 18 dccember 1997
(Fr.):

Controle van de toezichthoudende overheid. —FC Atlas.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3363.

Question n° 497 de M. Stephane de Lobkowicz du 18 decembre
1997 (Fr.):

Releve et composition des conseils M commissions consultatifs
constitues en marge de I'administration.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3363.

Vraag nr. 497 van de heer Stephane de Lobkowicz, d.d. 18
december 1997 (Fr.):

Overzichten samenstelling van de adviesraden of-commissies
waarop de administratieve diensten een beroep doen,

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3363.

Question n° 503 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 janvier
1998 (N.):

Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans
les organi'sines d'utilite publique et dans les pararegionaux.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3364.

Vraag nr. 503 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12 januari
1998 (N.):

Gebruik van dienstwagens bij het ministcrie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar
nut en de parastatalen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3364.
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Question n° 505 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 30 janvier
1998 (N.):

Entente condamnation de la commune d'lxellespar la Com-
mission permanente de controle linguistique mncernant la publi-
cation du journal communal.

En sa seance du 11 decembre 1997, la Commission pennanente
de controle linguistique, siegeant sections reunies, a traite une
enierne plainte dirigee centre la commune d'lxelles parce que cette
commune edite une brochure communale d'information etablie
quasi exclusivement en francais et que les habitants neerlandophones
font done 1'objet d'une discrimination scandaleuse. Cette plainte a
etc estimee recevable et fondee.

II ne s'agit pas de la premiere plainte centre la commune d'lxelles
pour cette meme infraction a la legislation linguistique. La Com-
mission pennanente de controle linguistique a deja condamne la
commune d'lxelles pour Ie meme motif Ie 22 octobre 1981 et plus
recemment Ie 26 septembre 1996. Malgre ces condamnations ante-
rieures, aucune amelioration n'a pu etre constatee. II faut des lors
en conclure que cette commune n'entend absolument pas appliquer
la legislation linguistique existante.

Monsieur Ie ministre-president, en tant que ministre de tutelle
des pouvoirs locaux, vous etes notamment tenu de veiller au re-
spect par les communes de la legislation existante. Les avis de la
Commission permanente de controle linguistique ont demontre
clairement que la commune d'lxelles ne respecte pas la legislation
en vigueur en matiere linguistique. Je souhaiterais savoir quelles
mesures vous avez deja prises ou vous envisagez de prendre a 1'egard
de cette commune pour veiller a ce que la brochure communale
d'information soit desormais publiee conformement aux disposi-
tions de la loi linguistique en matiere administrative et a la juris-
prudence constante de la Commission pennanente de controle
linguistique.

Je tiens a ajouter que Ie ministre-president ne peut plus laisser
passer de telles infractions puisqu'un accord dit de courtoisie
linguistique a ete conclu en novembre 1997. Le ministre-president
doit done agir, a moins que cet accord de courtoisie linguistique ne
reste lui aussi lettre morte. La reponse du ministre-president a cette
question ecrite sera en tout cas un premier test de 1'execution de cet
accord de courtoisie linguistique.

Vraag nr. 505 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 30 januari
1998 (N.):

Maatregelen die de minister-voorzitter heeft genomen naar
aanleiding van de zoveelste veroordeling van degemeente Elsene
door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in verband met de
uitgave van het gemeentelijk Had.

Ter zitting van •II december 1997 werd door de Verenigde
afdelingen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht een zoveelste
klacht behandeld tegen de gemeente Elsene omwille van het feit
dat deze gemeente een gemeentelijk informatieblad uitgeeft, dat
bijna uitsluitend in het Frans wordt opgesteld, en waarbij de
Nederlandstalige inwoners op een schandelijk discriminerende wijze
woden behandeld. Deze klacht werd ontvankelijk en gegronfbevon-
den.

Dit is zoals gezegd niet de eerste klacht tegen de gemeente Elsene
omwille van dezelfde overtreding van de taalwetgeving. Reeds op
22 oktober 1981, en nog eens veel recenter op 26 September 1996
werd deze gemeente om exact dezelfde reden door de Vaste Commis-
sie voor Taaltoezicht veroordeeld. Ondanks deze eerdere veroorde-
lingen, viel er geen enkele beterschap waar te nemen, en dient er
dus te worden besloten dat er bij deze gemeente een absolute onwil
bestaat om de bestaande taalwetgeving toe te passen.

Mijnheer de minister-voorzitter, als voogdijminister over de
plaatselijke besturen, dient u er onder meer op toe te zien dat de
gemeenten zich houden aan de bestaande wetgeving. Met deze
adviezen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht is duidelijk
bewezen dat de gemeente Elsene zich wat de taalwetgeving betreft
niet houdt aan de bestaande wetgeving. Graag had ik van u vemomen
•weike maatregelen u reeds heeft genomen of overweegt te onder-
nemen tegen deze gemeente om ervoor te zorgen dat het gemeen-
telijk informatieblad voortaan wordt uitgegeven in overeenstemming
met de bepalingen van de taalwet in bestuurszaken en met de vaste
rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Ik wens eraan toe te voegen dat de minister-voorzitter niet meer
achteloos een dergelijke overtreding kan voorbijgaan, aangezien in
november 1997 een zogenaamd taalhoffelijkheidsakkoord werd
afgesloten. Tenzij ook dit taalhoffelijkheidsakkoord dode letter zou
blijven, dient de minister-voorzitter dus in te grijpen. Het antwoord
van de minister-voorzitter op deze schriftelijke vraag zai in alle
geval een eerste nieuwe test zijn voor de uitvoering van dit taalhof-
felijkheidsakkoord.

Question n° 507 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 12 fevrier
1998 (N.):

Aide accordee a I'a.s.b.l. Trait d'Union.

Dans ma question ecrite n°487,je souhaitais savoir si la Region
de Bruxelles-Capitale subventionnait du personnel travaillant aupres
de I'a.s.b.l. Trait d'Union.

Le ministre m'a repondu par la negative.

Le ministre peut-il me dire si cette a.s.b.l. a beneficie d'une
autre forme de soutien, qu'elle soit materielle ou fmanciere?

Vraag nr. 507 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 12
februari 1998 (N.):

Steunverlening aan de v.z.w. Trait d'Union.

In mijn schriftelijke vraag nr. 487 werd de vraag gesteld naar de
eventuele Steunverlening door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inzake personeel aan de v.z.w. Trait d'Union.

De minister antwoordde hierop negatief.

Kan de minister mij meedelen ofer op enige andere wijze steun
werd verleend aan deze v.z.w., zij het materieel of financ'ieel?
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Question n° 508 de M. Dominiek Lootens-Stael du 11 fevrier
1998 (N.):

Projets subventionnes par la Region dans Ie cadre du troisieme
circuit du travail et contractuels subventionnes.

J'essaie depuis plusieurs mois, mais en vain, d'obtenir des in-
formations fiables sur des projets agrees et subventionnes par la
Region dans Ie cadre du troisieme circuit de travail et du regime
des contractuels subventionnes. A ce jour, je n'ai toujours pas pu
recevoir de liste complete des projets existants dans la Region. Je
ne sais toujours pas a quelle date ces associations ont obtenu ce
statut, ni Ie nombre de membres du personnel remuneres par la
Region dans chacune de ces organisations dans Ie cadre du troisieme
circuit de travail ou en tant que contractuels subventionnes.

A bout de ressources, je me suis dit que Ie ministre-president -
qui est competent pour cette matiere - me foumirait ces informa-
tions dans Ie cadre de la publicite de 1'administration.

Le ministre-president peut-il me fournir une liste exhaustive
reprenant toutes les donnees?

Vraag nr. 508 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 11
februari 1998 (N.):

Projecten die door het Gewest gesubsidieerd warden in het
kader van het derde arbeidscircuit en de gesubsidieerde contrac-
tuelen.

Al maanden probeer ik als parlementslid betrouwbare informatie
te verkrijgen inzake projecten die in het kader van het derde
arbeidscircuit en de gesubsidieerde contractuelen door het Gewest
worden erkend en gesubsidieerd. Vruchteloos. Zo bijvoorbeeld kon
ik tot op heden nergens een volledige lijst te pakken krijgen van de
bestaande dergelijke projecten in het Gewest. Ik kon ook niet te
weten komen op weike datum deze verenigingen dit statuut hebben
gekregen ofhoeveel personeelsleden in elk van die organisaties in
het kader van het derde arbeidscircuit of als gesubsidieerd contrac-
tueel door het Gewest worden bezoldigd.

Ten einde raad dacht ik dat de minister-voorzitter, die toch voor
deze materie bevoegd is, wel zo vrij zou zijn me deze informatie in
het kader van de openbaarheid van bestuur te bezorgen.

Kan de minister-voorzitter hiervan een exhaustieve lijst met alle
gegevens bezorgen?

Question n° 509 de M. Andre Drouart du 12 fevrier 1998 (Fr.):

Convention entre la paste et I'Etat — quota d'enveloppes aux
trois regions.

Le Conseil des ministres federaux du 5 septembre 1997 a conclu
une convention entre la poste et I'Etat. Au terme de celle-ci, la poste
s'engage a remettre annuellement aux trois regions un lot d'envelop-
pes pre-timbrees destinees aux personnes les plus defavorisees
(titulaires du minimex) a la recherche d'un emploi.

Monsieur le ministre pourrait-il me preciser comment cette con-
vention est appliquee en region de Bruxelles-Capitale?

Vraag nr. 509 van de heer Andre Drouart d.d. 12 februari 1998
(Fr.):

Overeenkomst tiissen De Post en de Staat — quota van brief-
omslagen voor de drie gewesten.

De federale ministerraad heeft op 5 September 1997 een over-
eenkomst gesloten tussen De Post en de Staat. Hierin verklaart De
Post dat zij de drie gewesten jaarlijks een hoeveelheid gefrankeerde
enveloppes zai bezorgen, ten behoove van de minstbedeelden
(bestaansminimumtrekkers) die werk zoeken.

Kan de minister mij verduidelijken hoe deze overeenkomst in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toegepast?

Question n° 510 de M. Robert Garcia du 12 fevrier 1998 (N.):

Publicite de la Region de Bruxelles-Capitale dans le pro-
gramme du 25e festival international dufilm de Bruxelles.

En feuilletant le programme bilingue du 25e festival interna-
tional du film de Bruxelles, je suis tombe sur une publicite de la
Region de Bruxelles-Capitale en page 12. A mon grand etonnement,
le ministre Didier Gosuin y etait presente comme le «ministre du
gouvernement bruxellois charge de la culture». A ce que je sache,
la culture est encore une matiere communautaire. Cette publicite
bilingue contient done des informations inexactes. J'estime des lors
qu'elle induit le lecteur en erreur. En outre, cette publicite porte
atteinte a la communaute flamande de la Region de Bruxelles-
Capitale. Evidemment, le mal est fait et reparer 1'erreur n'est quasi-
ment plus possible.

Vraag nr. 510 van de heer Robert Garcia d.d. 12 februari 1998
(N.):

Publiciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in lietpro-
grammaboekje van het 25ste Internationaal Filmfestival te
Brussel.

Bij het doomemen van het tweetalige programmaboekje van het
25ste Internationaal Filmfestival van brussel, stootte ik op pagina
12 op een publiciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tot
mijn grote verbazing werd minister Didier Gosuin hierin voorgesteld
als "minister van de Brusselse regering belast met cultuur". Bij
mijn weten is tultuur nog steeds een gemeenschapsaangelegenheid.
Deze tweetalige publiciteit bevat aldus onjuiste informatie en is
onder meer daardoor naar mijn gevoel zeer misleidend naar de lezer
toe. Daarenboven is ze een inbreuk tegen de Vlaamse Gemeenschap
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uiteraard is het kwaad
geschied en is rechtzetting van deze fout quasi niet meer mogelijk.
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Comme ce n'est pas la premiere fois que de telles erreurs se
produisent, je me pose des questions sur Ie controle de ce type de
messages publicitaires, Qui effectue ce controle? Les articles, mes-
sages, etc. sont-ils soumis pour approbation avant publication aux
ministres concernes? Le communautaire est une matiere sensible,
particulierement en Region de Bruxelles-Capitale, je ne peux
m'imaginer qu'il n'en soit pas ainsi — a moins que ce ne soit un
acte delibere.

Je souhaiterais connaitre 1'opinion des deux ministres sur ce
point?

Aangezien het niet de eerste keer is dat dergelijke fouten gebeu-
ren, stel ik mij vragen bij het nazicht van dit soort publicitaire
boodschappen. Wie verzorgt dit nazicht? Worden de artikels,
boodschappen etc. alvorens publicatie voor goedkeuring voorgelegd
aan de desbetreffende ministers? De gevoeligheid van de commu-
nautaire materie — in het bijzonder in het Brussels Gewest -
kennende, kan ik mij dit niet inbeelden. Tenzij er opzet in het spel
is!

Graag wens ik van beide ministers hun mening te kennen inzake
deze aangelegenheid?

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

Question n° 205 de M. Robert Garcia du 24 novembre 1997
(N.):

Accoinpagnement des independants lors de la cessation de
lews activites professionnelles.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 27, p. 3251.

Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

Vraag nr. 205 van de heer Robert Garcia d.d. 24 november 1997
(N.):

Begeleiding van zeifstandigen bij het stopzetten van hun
beroepsactiviteiten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 3251.

Question n° 212 de M. Stephane de Lobkowicz du 18 decembre
1997 (Fr.):

Releve et composition lies conseils oil commissions consultatifs
constitues en marge de I'administration.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 28, p. 3365.

Vraag nr. 212 van de heer Stephane de Lobkowicz, d.d. 18
december 1997 (Fr.):

Ovenichten sainenstelling van de adviesraden of-commissies
waarop de administratieve diensten een beroep doen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3365.

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

Question n° 291 de M. Jean De Hertog du 2 juin 1997 (N.):

Campagnes d'lnfonnation meneespar les pouvoirs publics.

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

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 291 van de heer Jean De Hertog d.d. 2 juni 1997 (N.):

Informatiecampagnes door de overheden.

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

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

Construction d'un immeuble a appartements dans le pare
Albert a Molenbeek.

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

Vraag nr. 311 van de heer Guy Vanhengel d.d. 18juli 1997 (N.):

Bouw van een appartementsgebouw in het Albertpark te
Molenbeek.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2703.
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Question n° 331 de M. Stephane de Lobkowicz du 3 novembre
1997 (Fr.):

Vente d'iiiiineubles a I'initiative de la Region de Bruxelles-
Capitale.

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

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

Verkoop van gebouwen op initiatief van liet Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

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

Question n° 339 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1997 (Fr.):

Communications du ministere et du cabinet.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 3254.

Vraag nr. 339 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1997 (Fr.):

Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 3254.

Question n° 347 de M. Denis Grimberghs d.d. 21 janvier 1998
(Fr.):

Interruption de la liaison tramway a Uccle.

Depuis Ie 7 novembre 1997, la STIB a ete obligee d'interrompre
son service de liaison tramway sur la ligne 92 jusqu'au terminus
habituel au Fort-Jaco.

Les trams sont done arretes a la limite de 1'arret "Lancaster"
compte tenu de la vetuste des voies et des craintes de deraillement
liees a cet etat de vetuste.

Vraag nr. 347 van de heer Denis Grimberghs d.d. 21 januari
1998 (Fr.):

Onderbreking van de tramverbinding te Ukkel.

Sinds 7 november 1997 is de MIVB genoodzaakt de tram op
lijn 92 niet meer tot het gebruikelijke eindpunt, Fort-Jaco, te laten
gaan.

De trams mogen niet verder dan de halte "Lancaster" omdat de
sporen versleten zijn en men vreest voor ontsporingen.

Deja la vitesse des trams avait ete limitee depuis quelque temps
a la hauteur de la place Saint-Job.

La STIB avait introduit une demande de travaux urgents aupres
de la commune d'Uccle qui semble-t-il a refuse d'octroyer Ie permis
pour la realisation de ces travaux.

Le ministre peut-il indiquer s'il confirme que les services de la
commune d'Uccle ont effectivement refuse cette autorisation d'effec-
tuer des travaux urgents et necessaires a 1'exploitation commerciale
de cette ligne de tram?

Peut-il indiquer si les services regionaux de 1'urbanisme
n'auraient pas pu agir pour contraindre la commune a laisser executer
lesdits travaux?

Puisque la STIB a ete contrainte de remplacer le service tram-
way par un service de navette de bus reliant les arrets "Lancaster"
et "Fort-Jaco", le ministre peut-il indiquer le cout de cette operation
et s'il ne convient pas de faire prendre en charge cette facture par
I'autorite responsable du blocage desdits travaux?

De snelheid van de trams was ter hoogte van de Sint-Jobplaats
trouwens al enige tijd beperkt.

De MIVB had bij de gemeente Ukkel een aanvraag ingediend
tot uitvoering van dringende werken, maar deze heeft blijkbaar
geweigerd een vergunning afte geven.

Kan de minister bevestigen of de gemeente Ukkel inderdaad
geweigerd heeft een vergunning afte geven voor dringende werken
die onontbeerlijk zijn voor de commerciele exploitatie van deze
tramlijn?

Kan hij meedelen ofde gewestelijke diensten voor stedenbouw
niet vroeger hadden kunnen optreden om de gemeente te verplichten
voornoemde werken te laten uitvoeren?

De MIVB is verplicht de tram tussen de haltes "Lancaster" en
"Fort-Jaco" te vervangen door een pendelbus Kan de minister
meedelen hoeveel dit kost en of deze factuur niet verhaald kan
worden op de overheid, die verantwoordelijk is voor het ophouden
van voornoemde werken?

Question n° 352 de M. Stephane de Lobkowicz du 18 decembre
1997 (Fr.):

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 28, p. 3367.

Vraag nr. 352 van de heer Stephane de Lobkowicz, d.d. 18
december 1997 (Fr.):

Overzicht en samenstelling van de adviesraden of-commissies
waarop de administratieve diensten een beroep doen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3367.
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Question n° 354 de M. Dominique Harmel dii 29 decembre 1997
(Fr.):

Elaboration du PSAS.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3367.

Vraag nr. 354 van de heer Dominique Harmel d.d. 29 december
1997 (Fr.):

Opstelling van het GBP.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3367.

Question n° 357 de M. Guy Vanhengel du 12 janvier 1998 (N.):

Signalisation au carrefoiir de la chaiissee Romaine et de la
chaussee d'Anvers et necessite d'une concertation entre les
responsables politiques flamands et bruxellois.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3368.

Vraag nr. 357 van de heer Guy Vanhengel d.d. 12 januari 1998
(N.):

Signallsatie op het krwspunt van de Romeinse steenweg en
de Antwerpse steenweg en de nood aan overleg dienaangaande
tussen de Mao/use en Brusselse beleidsverantwoordelijken.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3368.

Question n° 365 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 16 janvier
1998 (Fr.):

Denomination d'une future station de metro consecutivement
au bondage de la Petite Ceinture.

Une hesitation etait apparue entre les noms de Birmingham et
Delacroix, tous deux faisant reference a des rues proches du site de
la future station a creer lors du bouclage de la Petite Ceinture.

Suivant en cela la preference de la commune de Molenbeek sur
Ie territoire de laquelle devrait se situer la station, Ie comite de
gestion de la STIB a marque un choix pour Delacroix.

Monsieur ie ministre peut-il me dire si la question a ete defi-
nitivement tranchee contrairement a ce que laisse entendre 1'arti-
cle paru dans Le Soir du 26 decembre 1997?

Dans le cas contraire, peut-il me detailler les etapes restant a
accomplir dans la procedure?

Vraag nr. 365 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 16 januari
1998 (Fr.):

Benaming van een toekoinstig metrostation na het doortrekken
van de Kleine Ring.

Er werd getwijfeld tussen de namen Birmingham en Delacroix,
die beide verwijzen naar straten in de omgeving van het station dat
bij het doortrekken van de Kleine Ring zai worden gebouwd.

De raad van bestuur van de MIVB volgde hierbij de voorkeur
van de gemeente Molenbeek, op wier grondgebied het station moet
komen, en koos voor de naam Delacroix.

Kan de minister mij bevestigen dat deze keuze definitief is, in
tegenstelling tot wat in het artikel in Le Soir van 26 december 1997
beweerd wordt?

Zo niet, kan hij mij dan in detail de nog resterende fasen van
deze procedure beschrijven?

Question n° 367 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 16 janvier
1998 (Fr.):

Necessite d'un horaire du vendredi.

Les horaires affiches dans les stations de metro et aux arrets de
tram et de bus se declinent selon 4 modes: du lundi au jeudi, le
vendredi, le samedi, le dimanche.

A 1'instar de nombreux usagersJe me demande quelle est 1'utilite
reelle d'un horaire specifique au vendredi. Celui-ci ne semble pas
sejustifier par line moindre frequentation due a des raisons scolaires
et professionnelles. II a en outre pour defaut d'amoindrir la lisibilite
du tableau horaire et de multiplier les confusions.

Quelles sont les raisons qui conduisent la STIB a maintenir cette
differenciation?

Vraag nr.367 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 16 januari
1998 (Fr.):

Noodzaak van een andere uwregeling op vrijdag.

In de metrostations, aan de tram- en bushaltes hangen vier soorten
uurregelingen uit: van maandag tot donderdag, voor vrijdag, voor
zaterdag en voor zondag.

Net zoals vele reizigers, stel ik mij vragen over het werkelijke
nut van een specifieke uurregeling op vrijdag. Deze lijkt me zeker
niet ingegeven te zijn door het mindere aantal schoolgangers en het
woon-werkverkeer. Die regeling vermindert daarentegen we) de
duidelijkheid van het uurregelingsoverzicht en vergroot de verwar-
ring.

Om weike redenen behoudt de MIVB deze bijzondere uurrege-
ling op vrijdag?
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Question n" 371 de Mme Evelyne Huytebroeck du 30 janvier
1998 (Fr.):

Site Internet a la STIB.

J'ai appris recemment que la SNCB avait mis en service sur Ie
WEB un site destine au grand public et qui comporte 4 parties:

- Ie trafic interieur (offres tarifaires, horaires, infos pratiques,
conditions generales pour Ie transport des voyageurs et bagages,
nouveautes);

— Ie trafic international (Eurostar, Thalys, TGV Bruxelles-France,
Televentes);

- autres services,

— informations generales.

De lijn dispose egalement aujourd'hui d'un site Internet.

11 est incontestable qu'un tel outil peut etre interessant pour les
utilisateurs des transports en commun et temoigne d'une prise de
conscience des evolutions technologiques et d'un souci d'informa-
tion.

A ma connaissance, un tel site n'existe pas aujourd'hui pour la
STIB. Pouvez-vous me dire si un tel projet a deja etc envisage au
sein de la STIB et si des modalites concretes ont deja ete mises sur
la table?

Vraag nr. 371 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 30 januari
1998 (Fr.):

De MIVB op Internet.

Ik heb onlangs vemomen dat de NMBS een website voor het
grote publiek heeft opgezet, die uit vier rubrieken bestaat:

— binnenlands vervoer (tarieven, dienstregeling, praktische infor-
matie, algemene voorwaarden voor het vervoer van reizigers en
bagage, nieuwigheden);

— intemationaal vervoer (Eurostar, Thalys, HST Brussel-Frankrijk,
televerkoop);

— andere diensten,

— algemene informatie.

Ook "De Lijn" heeft zijn site op Internet.

Een dergelijk initiatief kan nuttig zijn voor de gebruikers van
het openbaar vervoer en getuigt van een bewustwording van de
technologische vooruitgang en van een bekommemis om informatie
te verstrekken.

Bij mijn weten beschikt de MIVB niet over een dergelijke site.
Kan u mij zeggen of een gelijkaardig project reeds door de MIVB
is bestudeerd en ofer in dit verband concrete voorstellen bestaan?

Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

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

de 1'Aide medicale urgente

Question n° 145 de M. Guy Vanhengel du 18 juillet 1997 (N.):

Arrete du gouvemement de la Region de Bmxelles-Capitale
determinant les modalites particulieres d'application de redistri-
bution du travail applicables aux membres du personnel du
ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

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

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

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

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling
van de specifieke nadere regelen ter uitvoering van de maatregeleit
tot herverdeling van de arbeid toepasselijk op de personeelslcden
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Repartition linguistique des interventions du SIAMV.

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

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

Taalverdeling van het optreden van de DBDMH.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2706.
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Question n° 164 de M. Paul Galand du 3 novembre 1997 (Fr.):

Prevention incendie en Region bruxelloise et plus particu-
lierement duree et etendue des actions de prevention incendie
systematique dans les ecoles primaires de la Region, en. comple-
ment a la question n° 120 du 28 avril 1997.

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

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

Brandpreventie in het Brussels Gewest en meer bepaald duur
, en omvang van de systematische brandpreventieactles in de

basisscholen van het Gewest, als aanvulling op vraag nr. 120 van
28 april 1997.

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

Question n° 173 de M. Stephane de Lobkowicz du 18 decembre
1997 (Fr,):

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3370.

Vraag nr. 173 van de heer Stephane de Lobkowicz, d.d. 18
december 1997 (Fr.):

Overzicht en samenstelling van de adviesraden of-commissies
waarop de administratieve diensten een beroep doeii.

De vraag werd gepubliceerd in-Bulletin nr. 28, biz. 3370.

Question n° 177 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 janvier
1998 (N.):

Usage des vehicules de service du minlstere de la RBC, dans
les organismes d'utilite publique et dans les pararegionaux.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3370.

Vraag nr. 177 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12 januari
1998 (N.):

Gebrulk van dienstwagens by het ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de gewestelljke instellingen van openbaar
nut en de paras fatalen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3370.

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

de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

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

Enveloppe consacree en 1995 a I'achat de cadeaux,

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

Minister belast met Leeftnilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

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

Kredleten van 1995 voor de aankoop van geschenken.

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

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

Analyses du site de Carcoke.

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

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

Analyses van het Carcoketerrein.

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



3482 Questions et Reponses — Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 mars 1998 (n° 29)
Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad- 20 maart 1998 (nr. 29)

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

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

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

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

Bewiistmakings- en voorllchtingscampagnes gevoerd door
leden van de Regering.

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

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

Taxe siir reparation des eaiix — Recours et contestation.

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

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

Belasting op het afvalwater — Beroep en betwisting.

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

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

Aniionce de Bruxelles-Proprete.

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

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

Advertentie van Net Brussel.

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

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

Extension des collectes selectlves.

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

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

Vitbreiding van de selectieve ophaliitgen.

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

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

"Entreprendre" n° 10.

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

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

"Dynamiek" nummer 10.

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

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

Bruxelles-Proprete — Jours de ramassage.

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

Vraag nr. 204 van mevr. Caroline Persoons d.d. lOjanuari 1997
(Fr.):

Brussels Agentschap voorNetheid—dagen van de ophalingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1913.
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Question n° 224 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 fevrier
1997 (N.):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selectieve ophaling naar aanleiding van het feest van het
schaap.

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

Question n° 299 de M. Walter Vandenbossche du 27 novembre
1997 (N.):

Execution, par la Region de Bruxelles-Capitale, de la «Con-
vention entre I'Executif flamand et I'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale concernant la realisation de I'infrastructure
necessaire pour 1'epuration des eaux et la repartition du cout des
travaux pour 1'assainissement des bassins de la Senne et de la
Woluwe en zone bruxelloisey compris lesfrais defonctionnement
et de traitement des boues» et de ses sept avenants, conclue Ie 12
decembre 1990 entre la Region flamande et la Region de
Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3374.

Vraag nr. 299 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 27
november 1997 (N.):

Uitvoering, in hoofde van het Brussels Hoofdstedelljk Gewest,
van hetsamenwerkingsakkoord "Overeenkomsttussen de Vlaam-
se Executieve en de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve inzake
de realisatie van de noodzakelijke infrastructuur voor water-
zuivering en verdeling van de kosten der werhen voor de sanering
van de bekkens van de Zenne en de Woluwe in de Brusselse zone,
met inbegrip van de workings- en de slibbehandelingskosten",
met haar zeven bijiagen, die op 12 december 1990 tussen het
Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelljk Gewest is afge-
sloten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3374.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 3261.

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

Geluidsoverlast veroorzaakt door de ijsfabriek in de Prinses-
straat 11 te Molenbeek.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 3261.

Question n° 303 de M. Stepliane de Lobkowicz du 18 decembre
1997 (Fr.):

Releve et composition des conseils oil commissions consultadfs
constitiies en marge de I'administration.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3375.

Vraag nr. 303 van de heer Stephane de Lobkowicz, d.d. 18
december 1997 (Fr.):

Overzicht en samenstelling van de adviesraden of-commissies
waarop de administratieve diensten een beroep doeii.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3375.
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Question n° 305 de M. Jan Beghin du 29 decembre 1997 (N.):

Maiivais resultats des collectes de vieux papier dans notre
Region.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3375.

Vraag nr. 305 van de heer Jan Beghin d.d. 29 december 1997
(N.):

Slechte Inwmelresiiltaten van ons Gewest inzake oiid papier.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3375.

Question n° 308 de M. Walter Vandenbossche du 12 janvier
1998 (N.):

Permis d'environnement dellvre par 1'IBGE Ie 1"juillet a la
s.p.r.l. SCHMIT pour exploiter un depot de dechets inertes
(mitraille) avec accessoires a 1020 Bruxelles, rue Tielemans 2.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3375.

Vraag nr. 308 van de heer Walter Vandenbossche d.d. lljanuari
1998 (N.):

De milieuvergunning, op 1 juli 1997 door het BIM verleend
aan dep.v.b.a. SCHMIT, voorde uitbating van een opslagplaats
voor inerte afvalstoffen (schroot) met aanhorighedeit, gelegen
Tielemansstraat 2, te 1020 Brussel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3375.

Question n° 310 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 19 janvier
1998 (Fr.):

Dechets informatiques.

Chaque annee, dans 1'Union europeenne, ce sont environ 300
millions d'unites electriques et informatiques qui sont vendues. La
duree de vie de nombreux de ces equipements est relativement
courte, compte tenu de la cadence apparemment toujours plus rapide
de 1'evolution technologique. Celle-ci ferait actuellement apparaitre
une puce informatique plus performante tous les 9 mois. L'adaptation
concomittante des logiciels provoque une obsolescence acceleree
des machines.

Lors de la presentation du nouveau plan dechets, vous avez
marque votre preoccupation a 1'egard de ce probleme.

II est vrai que des initiatives sont indispensables tant au niveau
de la prevention que du recyclage.

Pouvez-vous, Monsieur Ie ministre, m'indiquer les mesures
concretes que vous envisagez pour chacune des deux facettes de
cet important dossier?

Vraag nr.310 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 19janu;iri
1998 (Fr.):

Infonnatica-afval.

Elkjaar worden in de Europese Unie zowat 300 miljoen elek-
trische en informaticatoestellen verkocht. De levensduur van vele
van deze toestellen is beperkt, gelet op de snelle technologische
ontwikkelingen. Zo komt er eike negen maanden een krachtiger
chip op de markt. De aanpassing van de software die daarop volgt,
brengt mee dat die toestellen sneller verouderen.

Bij de voorstelling van het nieuwe afvalstoffenplan heeft u uw
bezorgdheid over dit probleem geuit.

Er zijn inderdaad initiatieven nodig, zowel qua preventie als
qua recyclage.

Kan de minister mij de concrete maatregelen meedelen die hij
voor elk van de twee facetten van dit belangrijk dossier wenst te
treffen?

Question n° 312 de Mme Beatrice Fraiteur du 30 janvier 1998
(Fr.);

Nouveaux precedes de traitement des dechets.

La prescription 3.18 du projet de Plan Dechets 1998 a 2002
stipule:

"L'lBGE presentera un rapport sur les nouveaux precedes de
traitement des dechets elabore en collaboration avec les milieux
universitaires".

Je me rejouis de cette prescription d'autant que ces nouveaux
precedes tels que biomethanisation, themiolyse... sont moins nocifs

Vraag nr. 312 van mevr. Beatrice Fraiteur d.d. 30januari 1998
(Fr.):

Nieuwe afvalverwerkingsmethodes.

Voorschrifl 3.18 van het ontwerp van het afvalstoffenplan 1998
tot 2002 luidt:

"Het BIM zai een rapport voorstellen omtrent de alternatieven
voor afvalverwerking, opgesteld in samenwerking met universitaire
kringen".

Ik verheug me over dit voorschrift, vooral omdat nieuwe
methodes zoals biomethanisatie, themiolyse,... minder schadelijk
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que 1'incineration pour 1'environnement et que done il est urgent
d'analyser en profondeur les alternatives. MaisJe m'etonne du fait
qu'il n'y a ni delai, ni proposition concrete.

Le ministre peut-il me dire:

— s'il a fait proceder concretement a des tests de traitements de
dechets par thermolyse?

— si oui, quels en ont ete les resultats?

- si non, pourquoi?

- s'il envisage 1'utilisation de ces precedes nouveaux pour la trans-
formation des dechets de la Region de Bruxelles dans un avenir
proche?

zijn voor het milieu dan verbranding en de alternatieven dus
dringend grondig moeten worden onderzocht. Het verwondert mij
nochtans dat er geen termijn of concreet voorstel is.

Kan de minister mij meedelen:

- ofhij testen heeft laten uitvoeren voor de behandeling van afval
via thermolyse?

- zo ja, met weike resultaten?

- zo nee, waarom niet?

- ofhij zins is om deze nieuwe technieken voor afvalverwerking
in een nabije toekomst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te
gebruiken?

Question n° 314 de M. Dominiek Lootens-Stael du 11 fevrier
1998 (N.):

Publication de la brochure «Moins de dechets? Chiche!».

L'lnstitut bruxellois pour la gestion de 1'environnement coor-
donne avec le soutien du ministre Gosuin 1'enquete publique sur le
«Plan de prevention et de gestion des dechets 1998 - 2002 en Region
de Bruxelles-Capitale» qui se deroule du 19janvier 1998 au 18
mars inclus. Dans le cadre de cette enquete publique a ete difmsee
une brochure intitulee «Moins de dechets? Chiche!». Je souhaiterais
poser au ministre competent les questions suivantes concemant la
diffusion de cette brochure:

1. Quel est le tirage de cette brochure dans les differentes langues
de parution?

2. Sur quelle base legale le ministre se fonde-t-il pour justifier
1'edition de cette brochure en arabe, en turc, en espagnol ou en
anglais par exemple, alors que la legislation linguistique en
matiere administrative prevoit expressement que les communi-
cations au public doivent se faire exclusivement en fran^ais et
en neeriandais en Region de Bruxelles-Capitale? Le ministre
foule-t-il consciemment aux pieds la legislation linguistique, dans
un but de provocation? Comment le ministre envisage-t-il de
remedier a cette infraction flagrante a la legislation linguistique?

3. Combien a coute cette campagne, ainsi que la campagne de
soutien menee dans les medias?

4. Comment et par quels canaux ces brochures illegales - parce
qu'elles sont redigees dans d'autres langues non reconnues -
sont-elles diffusees?

5. La page 6 de cette brochure, ou 1'enquete publique est expliquee,
fait 1'impasse sur la seule veritable possibilite de mettre en ques-
tion le plan dechets 1998 - 2002, a savoir 1'introduction d'un
recours. Le ministre n'estime-t-il pas qu'il s'agit la d'une facon
scandaleuse de tromper les gens? Est-ce volontairement que cette
possibilite a ete omise dans la brochure parce que le ministre
souhaitait, en y incluant un carton-reponse, donner 1'illusion
d'une participation alors que 1'objectif du questionnaire de
1'IBGE, avec la carte-reponse, est purement factice?

Vraag nr. 314 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 11
februari 1998 (N.):

Uitgave van de brochure "Minder afval? We doen het!".

Vanaf 19 januari 1998 tot en met 18 maart loopt onder de
auspicien van minister Gosuin en gecoordineerd door het Brussels
Instituut voor Milieubeheer het openbaar onderzoek over het "Plan
betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen 1998-2002
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". In het kader van dit
openbaar onderzoek werd een brochure "Minder afval? We doen
het!" verspreid. Graag had ik aan de bevoegde minister in verband
met de verspreiding van deze brochure de volgende vragen gesteld:

1. Hoe groot is de opiage van deze brochure in de verschillende
talen waarin ze verscheen?

2. Op weike wettelijke basis denkt de minister de uitgave van deze
brochure in bv. het Arabisch, Turks, Spaans ofEngels te kunnen
verantwoorden, wetende dat de taalwetgeving in bestuurszaken
uitdrukkelijk stelt dat de mededelingen aan het publiek in
Brussel-Hoofdstad uitsluitend in het Nederlands en het Frans
dienen te gebeuren? Lapt de minister bewust, bij wijze van
provocatie de taaiwsetgeving aan zijn voeten? Op weike manier
denkt de minister deze flagrante taalwetovertreding ongedaan
te maken?

3. Wat is de kostprijs van deze campagne, inclusiefhet prijskaartje
van de begeleidende mediacampagne?

4. Op weike manier en via weike kanalen worden de onwettige
brochures — want opgesteld in andere niet-erkende talen —
verspreid?

5. Vindt de minister het niet een kras staaltje van volkslakkerij dat
op pag. 6 van deze brochure, waar het openbaar onderzoek uit
de doeken wordt gedaan, er met geen woord wordt gerept over
de enige echte mogelijkheid om het afvalplan 1998-2002 in vraag
te stellen, namelijk het indienen van een bezwaarschrift? Heeft
de minister bewust deze mogelijkheid tot inspraak niet laten
opnemen in de brochure, omdat hij met de antwoordkaart de
illusie wou creeren van inspraak, terwiji precies het hele opzet
van de bevraging met deze BIM-kaart absolute nep is?
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Question n° 315 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 fevrier
1998 (N.):

Execution et application dans la Region de Bruxelles-Capitale
du droitdes Communautes europeennes relatifa I'environnement.

L'lnstitut bruxellois pour la gestion de 1 'environneinent a public
en novembre 1997 son «Rapport sur 1'execution et 1'application
dans la Region de Bruxelles-Capitale du droit des Communautes
europeennes relatifa l'environneinent». II ressort du cahier n0 3
(actes normatifs europeens pour lesquels les mesures de transposi-
tion doivent encore etre prises) que pas moins de 13 directives
europeennes n'ont toujours pas etc transposees en directives
regionales. Entre-temps, Ie delai a ete largement depasse pour 8
d'entre elles.

Je souhaiterais que Ie ministre me dise combien de temps il lui
faudra encore pour se mettre en regle avec 1'execution de ces 8
directives?

Quand Ie ministre pense-t-il executer les 5 directives restantes,
dont Ie delai expirera cette annee ou dans Ie courant des annees
prochaines?

Vraag nr. 315 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12
februari 1998 (N.):

Uitvoering en toepassing van het Europees inilicurecht binncn
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In november 1997 publiceerde het Brussels Instituut voor
Milieubeheer haar "Verslag over de uitvoering en de toepassing
van het Europese milieurecht binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest". Uit rapport nr. 3 (Europese normatieve akten voor weike
nog omzettingsmaatregelen moeten genomen worden) blijkt dat
maar liefst 13 Europese richtlijnen terzake nog niet omgezet zijn in
gewestelijke richtlijnen. Van 8 van deze richtlijnen is intussen
ruimschoots de terrnijn verstreken.

Graag had ik dan ook van de minister vemomen, hoe lang het
nog zai duren voor hij zich in regel stelt wat betreft de uitvoering
van deze 8 richtlijnen?

Wanneer denkt de minister de resterende 5 andere richtlijnen,
waarvan de termijnen in de loop van dit en de volgendejaren verval-
len, uit te voeren?

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

des Travaux publics et du Transport

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

Travaux publics impayes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 7, p. 540.

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

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

Onbetaalde openbare werken.

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

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

Travaux avenue Charles-Quint.

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

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

Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

Werken in de Keizer Karellaan.

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

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

Grondregie van liet Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 11, biz. 998.
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Question n° 65 de M. Denis Grimberghs du 6 jiiin 1996 (Fr.):

Travaux rue du Trone.

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

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

Werken in de Troonstraat.

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

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

Etat lamentable de la voirie rue du Luxembourg.

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

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

Erbarmelijke staat van het wegdek in de Luxemburgstraat.

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

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

Etat dii terrain au quai de Biestebroeck.

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

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

Staat van het terrein aan de Biestebroeckkaai.

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

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

Recours introduits contre des actes du gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

Beroepen ingesteld tegen handellngen van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering.

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

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

Paiweaiix rentiers de bienvenue dans la Region.

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

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

Borden ter verwelkoming in het Gewest.

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

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

Entretien du square Vergote.

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

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

Onderhoud van het Vergoteplein.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1158.
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Question n° 86 de M. Walter Vandenbossche du 10 octobre 1996
(N.):

Feux de signalisalion a hauteur du Sint-Niklaasinstituut a
Anderlecht.

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

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

Verkeerslichten Sint-Niklaasinstituut Anderlecht.

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

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

Organisation d'une soiree de gala.

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

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

Organisatie van een gala-avond.

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

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

Placement de panneaux sur les balustrades des tunnels.

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

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

Reclameborden op de balustrades van de tunnels.

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

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

Utilisation du site de ['hippodrome de Boitsfort.

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

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

Gebruik van de paardenrenbaan van Bosvoordc.

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

Question n° 91 de M. Alain Adriaens du 10 octobre 1996 (Fr.):

Acces cyclable aux gares de Bruxelles.

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

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

Wegmarkeringen ten belioeve van de fietsers op de Roose-
veltlaan.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1516.

Question n° 93 de M. Denis Grimberghs du 18 octobre 1996
(Fr.):

Reprise des obligations decoulant des reglements adoptespar
Ie conseil provincial qui ontfait I'objet d'un transfert de com-
petences a la Region bruxellmse.

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

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

Overnaine van de verplichtingen die voortvloeien uit de door
de provincieraad aangenomen verordeningen die betrelcking
hebben op aangelegenheden die nu tot de bevoegdiield van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1517.
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Question n° 94 de M. Benoit Veldekens du 28 octobre 1996
(Fr.):

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

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

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

Aanleg van nieuwe rotondes in de De Broquevillelaan, op de
Josephlne-Charlottesquare en op het kruispunt Gribaunwntlaan/
Ridder Koninglaan (Sint-Lambrecltts-Woluwe).

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

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

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

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

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

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestiiw (arti-
kel4).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kelS).

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

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

Fermeture de la rue Georges Lombaert.

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

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

Afsluiting van de Georges Lombaertsstraat.

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

Question n° 100 de M. Jean De Hertog du 14 novembre 1996
(N.):

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

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

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

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kell5).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2999.
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Question n° 102 de M. Jean De Hertog du 21 novembre 1996
(N.):

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

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

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

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuiir (art'i-
kel 9).

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

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

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

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

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

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

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

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

Perspectives du gouvernement bruxellois pour Ie bailment
"Marconi".

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

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

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

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

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

"Entreprendre" n° 10.

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

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

"Dynamiek" nuinmer 10.

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

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

Amenageinent de la rue du Trone.

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

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

Aanleg van de Troonstraat

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

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

Presignalisation dans les tunnels de la petite ceinture.

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

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

Voorwaarschuwingstekens in de tunnels van de kleine ring.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1922.
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Question n° 108 de Mme Evclyne Huytebroeck du 20 janvier
1997 (Fr.):

Immeuble Marconi a Forest.

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

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

Het Marconlgebouw In Vorst.

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

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

Representation des homines et desfemmes dans les cabinets
ministeriels.

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

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

Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de kabinetten.

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

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

Inventaire des publications du cabinet.

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

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

Lijst van de publicaties van hot kabinet.

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

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

Achat de terrains par la Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

Aankoop van terreinen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Centenaire de I'avenue de Tervueren,

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

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

Honderdste verjaardag van de Tervurenlaan.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3003.

Question n° 116 de M. Stephane de Lobkowicz du 5 mars 1997
(Fr.):

Realisation ^infrastructures auxfrais des riverains.

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

Vraag nr. 116 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 5 maart
1997 (Fr.):

Infrastructuurwerken op hasten van de aanwonenden.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 2212.
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Question n0 118 de M. Andre Drouart du 17 mars 1997 (Fr.):

Secwite des pietons sur une artere regionale bruxelloise.

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

Vraag nr. 118 van de beer Andre Drouart d.d. 17 maart 1997
(Fr.):

Veiligheid van de voetgangers op een Brusselse gewestweg.

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 1'avenue de Terviieren.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 2215.

Vraag nr. 120 van mevr. Francoise Carton de Wiart d.d. 19maart
1997 (Fr.):

Trap van de doorgang voor voetgangers in de tunnel oiider de
Tervurenlaan.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 19, biz. 2215.

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

Vltesse dans les tunnels de la petite celntwe.

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

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

Snelheid in de tunnels van de kleine ring.

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

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

Patrimoine regional.

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

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

Het gewestelijk erfgoed.

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

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

Travaux de 1'avenue Van Volxem.

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

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

Werken in de Van Volxemlaan.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2441.

Question n° 125 de M. Jean De Hertog du 21 avril 1997 (N.):

Prime de bilinguisme.

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

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

Tweetaligheidspremie.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3004.
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Question n° 126 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 avril 1997
(N.):

Pare de voitures.

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

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

Wagenpark.

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

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

Lieu de doinicialiation des agents regionaux.

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

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

Woonplaats van de gewestambtenaren.

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

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

Marquage ail sol des voiries regionales.

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

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

Wegmarkeringen op de gewestelijke wegen.

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

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

Travaux publics — quartier Nord-Est.

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

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

Repartition de competences et consultation d'avocats.

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

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

Ruimtelijke ordening — Noord-Oostwijk.

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

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

Bevoegdheidsverdeling en raadpleging van advocaten.

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

Question n° 134 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 30 mai 1997
(Fr.):

Engagement de 68 fonctionnaires statutaires.

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

Vraag nr. 134 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 30 mei
1997 (Fr.):

Aanwerving van 68 vaste personeelsleden.

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

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

Campagnes d'infwmation meneespar les pouvoirs publics.

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

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

Jnformatiecampagnes door de overheden gevoerd.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3006.
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Question n° 136 de M. Jean De Hertog du 2 juin 1997 (N.):

A.s.b.l. — Subventions.

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

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

V.Z.W. 's. — Subsidies.

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

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

Universites — Subventions.

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

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

Vniversiteiten. — Subsidies.

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

Question n° 139 de M. Jean-Pierre Cornelissen du9juin 1997
(Fr.):

Protection des arbres plantes en voirie.

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

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

Bescherming van de bomen langs de openbare weg.

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. 16juni 1997 (Fr.:)

Travaiix dans la capitate.

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

Werken in onze hoofdstad.

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

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

Survol d'avioits — nuisances sonores.

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

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

Overvliegende vliegtuigen — geluidshinder.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3007.

Question n° 144 de M. Marc Cools du 18 juillet 1997 (Fr.):

Pose de noiiveaux panneaux de signalisation sur les voles
regionales.

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

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

Plaatsing van nieuwe verwelkomingsborden langs degewest-
wegen.

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

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

Pouvoir executif— missions confines a des tiers.

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

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

Vitvoerende macht—opdrachten aan derden.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3008.
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Question n° 146 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 31 juillet
1997 (Fr.):

Entretien de t'eclairage au pare Elisabeth.

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

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

Onderhoud van de verlichting in het Eliwbethpark.

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

Question n° 147 de M. Dominiek Lootens-Stael du 29 aout 1997
(N.):

Primes de bilinguisme.

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

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

Tweetaligheidspremies.

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

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

Protection du cycliste.

La question a etc publiee dans )e Bulletin n° 25, p. 3008.

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

Bescherming van defietser.

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

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

Duree des chantlers de travaiix publics.

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

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

Duur van de openbare werken.

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

Question n° 150 de M. Denis Grimberghs du 22 octobre 1997
(Fr.):

Travaiix en cours de realisation dans Ie tunnel du Cinquan-
tenalre.

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

Vraag nr. 150 van de heer Denis Grimberghs d.d. 22 oktober
1997 (Fr.):

Werken 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.):

Organisation des phases defeux sur les boulevards de grande
ceinture.

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

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

Regeling van de verkeerslichten op de laneii van degrote ring.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3120.
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Question n° 152 de M. Stephane de Lobkowicz du 22 octobre
1997 (Fr.):

Personnel remunere par la Region — Automation de cwniil.

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

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

Door het Gewest bewldigd. personeel — Toestemming 0111 te
• cumuleren.

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

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

Feux de signalisation commandes par les trains et bus.

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

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

Door de trams en bussen geregelde verkeerslichten.

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

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

Carrefour Chtirchill-Brugmann: temps de passage regle par
lesfeux de signalisation tricolores.

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

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

Kruispunt Churchill-Brugmann: tijd om aan de verkeerslich-
ten over te steken.

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

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

Vente d'immeubles a ['initiative de la Region de Bruxelles-
Capitale.

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

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

Verkoop van gebouwen op Initiatief van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

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

Question n° 156 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

Soumission a I'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordon-
nances et d'arretes.

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

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

Voorlegging om advies bij de Raad van State van de onhverpen
van ordonnantie en van besluit.

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

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

Conventions "abonnements" avec des avocats.

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

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

Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3122.
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Question n° 160 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1997 (Fr.):

Handicapes employes dans son cabinet.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 3272.

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

Gehandicapten op het kabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 3272.

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

Communications du ministers et du cabinet.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 3272.

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

Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 3272.

Question n° 162 de M. Denis Grimberghs du 24 novembre 1997
(Fr.):

Axes rouges crees par la Ville de Bruxelles.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 3273.

Vraag nr. 162 van de heer Denis Grimberghs d.d. 24 november
1997 (Fr.):

Rode assen gecreeerd door Brussel-Stad.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 3273.

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

Proprietes inoccupees de la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 3273.

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

Leegstaande eigendommen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 3273.

Question n° 164 de M. Stephane de Lobkowicz du 4, decembre
1997 (Fr.):

Sinistralite des voitures du cabinet

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 3274.

Vraag nr. 164 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 4
december 1997 (Fr.):

Ongevallen met de wagens van het kabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 3274.

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

Travaux au pont de Laeken.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 3274.

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

Werken aan de Lakenbrug.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 3274.
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Question n° 166 de M. Stephane de Lobkowicz du 18 decembre
1997 (Fr.):

Releve et composition des conseils on commissions consultatifs
constitues en marge de I'administration.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3388.

Vraag nr. 166 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 18
december 1997 (Fr.):

Overwht en samenstelling van de adviesraden of-commissies
waarop de administratieve diensten een beroep doen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3388.

Question n° 167 de M. Denis Grimberghs du 18 decembre 1997
(Fr.):

Tremie d'acces an tunnel Belliard.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3388.

Vraag nr. 167 van de heer Denis Grimberghs d.d. 18 december
1997 (Fr.):

Toegang tot de Belliardtunnel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3388.

Question n° 168 de M. Stephane de Lobkowicz du 29 decembre
1997 (Fr.):

Aide apportee a des a.s.b.1. oit autres associations.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3389.

Vraag nr. 168 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 29
december 1997 (Fr.):

Steun aan v.w. 's ofandere verenigingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3389.

Question n° 169 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 janvier
1998 (N.):

Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans
les organismes d'utillte publique et dans les pararegionaux.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3389.

Vraag nr. 169 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12 januari
1998 (N.):

Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar
nut en de parastatalen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3389.

Question n° 170 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 19 janvier
1998 (Fr.):

Situation actuelle des trails ferts de proprietes de I'Etat a la
Region de Bruxelles-Capitale.

Le Monitew beige du 27 novembre 1997 signalait Ie transfert
de la propriete du pare entourant 1'Abbaye de la Cambre, de I'Etat a
la Region de Bruxelles-Capitale.

Tout recemment aussi, photos a 1'appui, la presse faisait un large
echo au transfert d'un tunnel relativement couteux.

Serait-il possible, Monsieur le ministre, de connaitre la liste
exhaustive des biens de I'Etat qui doivent encore etre transferes a la
Region de Bruxelles en indiquant dans la mesure du possible les
raisons des retards apportes a leur transfert?

Vraag nr. 170 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 19 januari
1998 (Fr.):

Bijgewerkt overzichf van de eigendomsoverdrachten van de
Staat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In hetBelgisch StaatsbladVan 27 november 1997 werd bekend
gemaakt dat de eigendom van het park rond de Abdij van Ter
Kameren, van de Staat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd
overgedragen.

Onlangs is in de pers heel wat te doen geweest over de overdracht
van een vrij dure tunnel, waarbij foto's van de desbetreffende tun-
nel ter illustratie afgedrukt werden.

Graag ontving ik van de minister de volledige lijst van de
goederen van de Staat die nog naar het Brussels Gewest moeten
worden overgedragen, met vermelding in de mate van het mogelijke
van de redenen voor de achterstand bij deze overdrachten.
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Plus particulierement, Ie pare Elisabeth situe a Koekelberg et a
Ganshoren a-t-il connu une evolution favorable depuis la reponse
que vous aviez donnee a la question orale queje vous avais posee
auprintemps 1997?.

Graag had ik geweten of er, sedert het antwoord dat u heeft
gegeven op de mondelinge vraag die ik u in de lente 1997 heb
gesteld, schot gekomen is in het dossier betreffende het Elisabeth-
park in Koekelberg en Ganshoren?

Question n° 171 de M. Guy Vanhengel du 12 fevrier 1998 (N.):

Reanieiiageiiient du carrefour situe sur Ie boulevard Leo-
pold in a hauteur de I'Otan.

Nous avons appris, a 1'occasion des eventuels plans d'extension
et de demenagement de I'Otan a Bruxelles, que la commission
chargee de 1'accord de cooperation entre 1'Etat federal et la Region
de Bruxelles-Capitale avait decide de reamenager Ie carrefour situe
sur Ie boulevard Leopold III a hauteur de I'Otan.

Le cout de ce reamenagement s'eleverait a 110 millions. Je
soutairais savoir ce que 1'on veut changer par rapport a la situation
existante et quels travaux peuvent justifier un investissement de
110 millions pour le reamenagement de ce carrefour.

Le ministre peut-il egalement me dire, a la lumiere de cet
investissement, si I'Otan, installe a la limite de la ville de Bruxelles
et d'Evere, a deja opte pour une extension ou si elle envisage, au
contraire, de s'installer ailleurs a Bruxelles? En effet, est-iljudicieux
de consacrer 110 millions au reamenagement de ce carrefour s'il
s'avere par la suite que I'Otan demenage?

Enfin, je souhaiterais que le ministre me foumisse la liste ex-
haustive des travaux d'infrastructure prevus a Bruxelles qui seront
finances par les credits disponibles prevus dans 1'accord de
cooperation entre 1'Etat federal et la Region de Bruxelles-Capitale.
Je souhaiterais connaitre le cout exact de chacun de ces projets.

Vraag nr. 171 van de heer Guy Vanhengel d.d. 12 februari 1998
(N.):

Heriiirichting van het kruispunt op de Leopold 111-laan ter
hoogte van de Nato.

Naar aanleiding van uitbreidings- en eventuele verhuisplannen
van de Nato te Brussel raakte bekend dat de commissie beiast met
het samenwerkingsakkoord tussen de federate overheid en het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest beslist heeft het kruispunt ter hoogte
van de Nato op de Leopold III-laan te herorganiseren.

De kostprijs hiervan zou 110 miljoen bedragen. Graag had ik
vemomen wat men aan de bestaande situatie wil veranderen en
weike werken een investering van 110 miljoen voor de herinrichting
van dit kruispunt kunnen verantwoorden.

Kan de minister mij in het licht van deze investering eveneens
mededelen of binnen de Nato reeds werd uitgemaakt of deze
instelling haar infrastructuur, gevestigd op de grens van Brussel-
Stad en Evere, wenst uit te breiden ofdaarentegen voor een verhuis
naar een andere locatie in Brussel zou opteren? De vraag dient
immers gesteld of een investering van 110 miljoen voor de herin-
richting van het kruispunt zinvol is indien achterafzou blijken dat
de Nato vooralsnog zou verhuizen.

Tenslotte vraag ik de heer minister ofhij mij de lijst kan bezorgen
van alle infrastructuurwerken die in Brussel op het getouw staan en
waarvoor de beschikbare kredieten van het samenwerkingsakkoord
tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
zullen worden aangesproken. Graag had ik voor elk van deze pro-
jecten dejuiste kostprijs gekend.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
de 1'Economie, des Finances, du Budget,

de 1'Energie et des Relations exterieures et
au Ministre de la Fonction publique,

du Commerce exterieur, de la Recherche
scientifique, de la Lutte centre 1'Incendie et

de 1'Aide medicale urgente

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

Edition de livres et de brochures.

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

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
beiast met Economic, Financien, Begroting,

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

Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk
Onderzoek, Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

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

Uitgave van boeken en brochures.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 10, biz. 870.
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Question n° 28 de M. Serge de Patoul du 25 avril 1996 (Fr.):

Recherche scientifique non ecoiwmique financee par Ie
ministre.

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

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

Het door de minister gefinancieerd niet-economisch oitder-
wek.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 10, biz. 870.

Question n° 45 de M. Jean De Hertog du 30 octobre 1996 (N.):

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

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

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3009.

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

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

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

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3010.

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

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

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

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

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestiiw (arti-
kel8).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3010.

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

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

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

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

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (arti-
kell5).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3010.

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

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

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

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3011.
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Question n° 50 de M. Jean De Hertog du 21 novembre 1996
(N.):

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

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

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

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

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

Question n° 62 de M. Jean De Hertog du 12 mai 1997 (N.):

Collaborateurs de cabinet—Permanence sociale.

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

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

Kabinetsmedewerkers - Dienstbetoon.

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

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

Pouvoir executif— missions confiees a des tiers.

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

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

Uitvoerendemacht—opdrachten aan derdeii.

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

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

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

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

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

Advies van de Vaste Commissie voor Taaltoewht aangaande
de energieatlas.

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

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

"Interfaces entre Technopole et les unlversites bnixelloises,
Technopole et Indutec".

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

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

"Interfaces "tussen de vw Technopool en de Brusselse univer-
siteiten, Technopool en de vvv Indutec.

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

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

Bilan des interfaces de la Region bruxelloise.

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

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

Balans van de "interfaces" van het Brussels Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3125.
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Question n° 77 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 novembre
1997 (Fr.):

Soumission a I'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordon-
nances et d'arretes.

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

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

Voorlegging om advies bij de Raad van State van de ontiverpen
van ordoimantie en van besluit.

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

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

Conventions "abonnements" avec des avocats.

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

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

Abonnementsovereenkomsten met ad.voca.ten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3126.

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

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

Reglemeitt du Conseil provincial relatlfa I 'octroi deprets com-
plementaires.

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

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

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

Reglement betreffende de toekenning van bijkomende
leningen.

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

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

Designation d'lin observateiir (article 13 du Code du Loge-
ment) qui serait membre du Conseil d'administration de la SLRB.

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

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

Aanwijiing van eeli waarnemer (artikel 13 van de Hitisves-
tingscode) die lid zou zijn van de raad van bestuur van de BGHM.

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

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

Consultations avocats.

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

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

Compromis de vente du 21 octobre 1994.

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

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

Raadpleging van advocaten.

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

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

Verkoopsovereenkomst van 21 oktober 1994.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, biz. 2568.



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 mars 1998 (n° 29)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 maart 1998 (nr. 29) 3503

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

Rapports F/N dans Ie conseild'1 administration des societes de
logeiitent.

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

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

Taah'erhoudingen in de raad van bestuur van de huisves-
tingsmaatschappijen.

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

Question n" 183 de M. Roland Frippiat du 30janvier 1998 (Fr.):

Pratiques doiiteuses de certalns employes d'hotel a t'egarddes
chauffeurs de taxis dans la Region bruxelloise.

Le metier de chauffeur de taxi s'avere, de nos jours, de plus en
plus ingrat.

Une course vers ou depuis 1'aeroport de Zaventem est des lors
tres importante au niveau de la recette joumaliere.

Mais a partir du moment ou les travailleurs de ce secteur sont
trop souvent obliges de soudoyer certains employes d'hotel pour
alter conduire des clients a 1'aeroport ou en province, il est permis
d'estimer que de telles pratiques frisent la corruption.

Le Parti Social Democrate veut reagir a cet etat de choses.

Prenons un exemple: un employe d'hotel arrete un taxi eirculant
sur la voie publique, 1'employe dit au chauffeur:

"J'ai un aeroport, si tu me donnes 200 ou 300 FB (le prix varie
selon les employes) tu peux faire la course".

Le chauffeur de taxi est oblige de s'acquitter de cette somme s'il
veut effectuer la course. De toute maniere, s'il refuse, 1'employe
arretera un autre taxi. Ce phenomene se produit egalement avec les
clients desirant se rendre en province et dans ce cas les prix aug-
mentent, cela peut monterjusqu'a 2.000 FB, selon la distance.

De tout ce manege, la victime finale est le client: pour recuperer
la commission qu'ils ont du donner a 1'employe d'hotel, certains
chauffeurs de taxis allongeront 1'itineraire ou enclencheront le tarif
II, c'est-a-dire le tarif province dans la Region bruxelloise.

Le Parti Social Democrate estime que ces pratiques donnent
une tres mauvaise image de la Region de Bruxelles-Capitale.

Ma question: Monsieur Tomas, comment allez-vous mettre de
1'ordre dans tout cela afin d'enrayer les pratiques douteuses de
certains employes d'hotel, vecues au quotidien par les chauffeurs
de taxis?

Vraag nr. 183 van de heer Roland Frippiat d.d. 30 januari 1998
(Fr.):

Bedenkelijke praktijken van hotelbedienden jegens de taxi-
chauffeurs in liet Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het beroep van taxichauffeur wordt hoe langer hoe ondank-
baarder.

Een ritje naar of van Zaventem heeft dan ook een grote weerslag
op de daginkomsten.

Vanafhet moment dat werknemers uit deze sector al te vaak een
aanta) hotelbedienden moeten omkopen om klanten naar de lucht-
haven of naar de provincie te mogen voeren, kan men terecht zeggen
dat deze praktijken naar corruptie ruiken.

De Parti Social Democrate laakt deze toestand.

Een voorbeeld: een hotelbediende wenkt een taxi die op de
openbare weg langsrijdt en zegt tegen de chauffeur:

"Ik heb een klant voor de luchthaven; alsje me 200 of 300 fr.
geeft (de prijs schommelt naargelang de bediende) mag jij hem
brengen."

Als de taxichauffeur die rit wil hebben, moet hij betalen. Als hij
weigert, wenkt de bediende een andere taxi. Ditzelfde geschiedt
ook voor met klanten die naar de provincie willen; in dat geval kan
de prijs opiopen tot 2.000 fr. naargelang de afstand.

De klant is het uiteindelijke slachtoffer van die handel. Om het
bedrag dat ze de hotelbediende moesten betalen terug te winnen,
zullen sommige taxichauffeurs immers een langere reisweg nemen
oftariefll aanrekenen, dat wil zeggen het tariefvoor de provincie,
maar binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Parti Social Democrate meent dat dergelijke praktijken het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een zeer slecht daglicht plaatsen.

Hoe gaat u, meneer Tomas, in dit alles orde brengen teneinde
komaf te maken met de bedenkelijke praktijken van een aantal
hotelbedienden; praktijken die de taxichauffeurs dagelijks mee-
maken?
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II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie

II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

(Fr.): 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

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

TCT.

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

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

DA C-betrekkingen.

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.):

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

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

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

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

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.):

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

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

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

Evolutle van het personeel dat tewcrkgesteld is in het leader
van de pmgramma's ter bestrijding van de werkloosheid.

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.):

Obligation imposee aux communes bruxelloises de commu-
iiiquer Ie role lingiiistiquc de lews administres.

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

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

Verplichting voor de Brusselse gemeenten om de taalaan-
horigheid van hun inwoners inee te delen.

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.):

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

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

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

Venekeringsmaatschappijen die de risico 's dekken voor de
diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gen'est.

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

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

Repartition desfonctionnaires entre les deuxgroiipes linguis-
tiqiies.

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

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

Verdeling over de Nederlandse en Franse taalgroep van de
ambtenaren.

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

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

Reglements provinciaux encore en vigueur.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 25, p. 3018.

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

Provinciale verordeningen die nog van kracht zijn.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletinnr.25.blz.3018.

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

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

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie
Bulletin n° 27, p. 3281.

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

Herkenningstekens voor beschermde monumenten en land-
schappen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in

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

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

Exposition iiniverselle de Seville — Transport et entreposage
de documentation pour V exposition.

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

Minister belast met Economie,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

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

Wereldtentoonstelling in Sevilla — Vervoeren en opslaan van
de documentatie.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
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Question n° 215 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 janvier
1998 (N.):

Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans
les wganismes d'utilite publique et dans les pararegionaux.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 28, p. 3396.

Vraag nr. 215 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12 januari
1998 (N.):

Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van liet Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de gewesfelijke instellingen van openbaar
nut en de parastatalen.

De vraag en het vooriopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 28, biz. 3396.

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

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

Interets de la Region dans un proces contre plusieurs colla-
bovatews de cabinet d'un ancien ministre des Travaux publics.

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

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

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

Belangen van het Gewest in een gerechtszaak tegen enlcele
kabinetsmedewerkers van een voormalig minister van Openbare
Werken.

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

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

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

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

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

Advertenties van overheidsinstellingen enpararegionale instel-
lingen in partijpolitieke bladen.

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

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n° 184 de Mme Francoise Dupuis du 3 fevrier 1998
(Fr.):

Statistiques relatives au logement social.

Dans Ie souci du respect du droit au logement de chaque
Bruxellois et compte tenu d'enjeux financiers importants, 1'etablisse-
ment d'un cadre statistique fiable et actualise dans Ie secteur du
logement social est d'importance (sans porter pour autant atteinte a
la protection de la vie privee des individus).

Une analyse et une synthetisation optimale de 1'informationpeut
permettre de mieux repondre a 1'afflux de demandes de logements.

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 184 van mevr. Francoise Dupuis d.d. 3 februari 1998
(Fr):

Statistieken over de sociale hw'svesting.

Uit bezorgdheid om de eerbieding van het recht op huisvesting
van eike Brusselaar en rekening houderid met grote financiele belan-
gen, is het noodzakelijk dat er betrouwbare en bijgewerkte Statis-
tieken bestaan over de sector van de sociale huisvesting (zonder de
privacy van het individu te schenden).

Een optimale analyse en synthese van de gegevens kan ervoor
zorgen dat er beter aan de groeiende vraag naar woningen wordt
voldaan.
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Le ministre peut-il me repondre sur les points suivants:

a) Logement aux plus defavorises

1. En 1997, quels ont ete le nombre et le profil des candidats
locataires, aupres des Unions de Locataires, du Fonds du
Logement des Families, de la Bourse du Logement et dans le
secteur du logement social (pour 1,2, 3,4 et 5 chambres)?

2. Quelle a ete la ventilation selon le type de revenus majoritaires
du menage: revenus du travail (salaries et independants),
pension de retraite, mutuelle, chomage, minimex?

3. Quelle a ete la ventilation selon 1'age, le sexe, la composition
familiale?

4. Quelle a ete la ventilation des attributions de logements des
populations precitees?

5. Quelle a ete 1'origine geographique des demandes; en parti-
culier quels ont ete les flux migratoires entre les communes?

6. Quelle a ete 1'evolution par rapport a 1996 sur tous ces points?

b) ADIL

Combien de constats d'insalubrite ont ete dresses et combien
de dossiers ADIL ont ete ouverts:

- selon la composition familiale et le niveau de revenus?

— selon les zones geographiques?

Reponse: En reponse a la question n° 184 de 1'honorable membre,
Francoise Dupuis, ayant pour objet les statistiques relatives au
logement social, je souhaite lui apporter la reponse provisoire ci-
apres:

Afin de repondre avec precision aux nombreux points, il m'est
indispensable de disposer d'un delai plus long pour effectuer les
recherches necessaires car ils ont trait a des "statistiques" qui
relevent d'une procedure beaucoup plus complexe.

Zou de minister de volgende vragen willen beantwoorden?

a) Huisvesting voor kansarmen

1. Hoeveel kandidaat-huurders telden de huurdersverenigingen,
het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Gewest,
de Huisvestingsbeurs en in de sector van de sociale huis-
vesting (voor 1,2,3,4 en 5 kamers) in 1997? Graag ontving
ik ook een profiel van deze personen.

2. Hoe zag de verdeling volgens het hoofdinkomen van het gezin
emit: inkomens uit arbeid (loontrekkenden en zeifstandigen),
pensioen, ziekenfonds, werkloosheid, bestaansminimum?

3. Hoe zag de verdeling emit volgens leeftijd, geslacht en samen-
stelling van het gezin?

4. Hoe zag de verdeling van de toegewezen woningen emit vol-
gens voomoemde categorieen?

5. Waar kwamen de aanvragers vandaan? Hoe zagen, in het bij-
zonder, de migratiestromen tussen de gemeenten eruit?

6. Hoe zag de evolutie van al dsze punten emit in vergelijking
met1996?

b) VIHT's

Hoeveel vastellingen van onbewoonbaarheid zijn er opgemaakt
en hoeveel VIHT-dossiers geopend:

— volgens de samenstelling van het gezin en de grootte van de
inkomens?

- volgens de geografische zones?

Antwoord: In antwoord op de vraag nr. 184 van het geachte
raadslid Francoise Dupuis over de statistieken over de sociaie
huisvesting wens ik het volgende voorlopige antwoord te geven:

Om een precies antwoord op de talrijke punten te kunnen geven
is een langere termijn nodig ten einde alle noodzakelijke onder-
zoeken te kunnen voeren daar ze verband houden met "statistieken"
die een veel complexere procedure vergen.
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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 neeriandais
(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

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

Octroi de subventions.

Le ministre-president peut-il m'indiquer pour chacune de ses
competences la liste des organismes beneficiant de subventions a
charge du budget de la Region de Bruxelles-Capitale, le montant de
celles-ci pour 1'annee budgetaire 1995 et la base legale justifiant
1'octroi de subventions?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver, ci-dessous, la
liste des subventions accordees en 1995 aux a.s.b.l. ou autres asso-
ciations relevant de mes competences:

Division 10: Depenses generales de 1'Administration

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvestmg en Monumenten en Landschappen

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

Toekenning van subsidies.

Kan de minister-voorzitter mij voor elk van zijn bevoegdheden
de lijst bezorgen van de instellingen waarvoor op de begroting van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een subsidie is vastgesteld en
mij het bedrag van die subsidies voor het begrotingsjaar 1995
mededelen, alsmede me zeggen op weike rechtsgrond het toekennen
van die subsidies steunt?

Antwoord: Hiema zai het geacht lid de lijst vinden van de toela-
gen die in 1995 toegekend werden aan de v.z.w.'s ofandere vereni-
gingen die onder mijn bevoegdheden vallen:

Afdeling 10: Algemene uitgaven van de Administratie

Denomination
Naam

Montant alloue (BEF)
Toegekend bedrag (BEF)

A.s.b.l. Tele-Bruxelles v.z.w.
ULB (Maitrise en Management Public)

15.000.000
3.900.000

Base legale: article 10 du Budget General des Depenses de la
Region de Bruxelles-Capitale pour 1'annee budgetaire 1995.

L' article 10 autorise 1'octroi des subventions de fonctionnement
et d'investissement a charge de certaines allocations de base du
budget administratif.

Wettelijke basis: artikel 10 van de Algemene Uitgavenbegroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar
1995.

Artikel 10 machtigt de toekenning van werkings- en investe-
ringssubsidies ten laste van bepaalde basisallocaties van de admi-
nistratieve begroting.
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Division 13: Emploi Afdeling 13: Tewerkstelling

Denomination
Naam

Montant alloue (BEF)
Toegekend bedrag (BEF)

s.c. Savoir Fer c.v.
s.c. M. Poppins c.v.
s.c. Batiscoop c.v.
s.c. Poly-Bonnevie c.v.
s.c. Brenco c.v.

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

Base legale: article 10 du Budget General des Depenses de la
Region de Bruxelles-Capitale pour 1'annee budgetaire 1995.

Wettelijke basis: artikel 10 van deAlgemene Uitgavenbegroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar
1995.

Division 14: Pouvoirs locaux Afdeling 14: Lokale besturen

Denomination
Naam

Montant alloue (BEF)
Toegekend bedrag (BEF)

A.s.b.l. Societe Royale Beige des Ingenieurs Industriels - SRB11 v.z.w. 120.000
A.s.b.I. Ecole Regionale d'Administration Publique - ERAP / Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur - GSOB v.z.w. 22.280.000
A.s.b.l. Ecole Regionale d'Instruction de Police - ERIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool - GIP v.z.w. 20.000.000

Base legale: article 10 du Budget General des Depenses de la
Region de Bruxelles-Capitale pour 1'annee budgetaire 1995.

Wettelijke basis: artikel 10 van de Algemene Uitgavenbegroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar
1995.

Division 17: Monuments et Sites Afdeling 17: Monumenten en Landschappen

Denomination
Naam

Montant alloue (BEF)
Toegekend bedrag (BEF)

A.s.b.l. Association des Amis de 1'Unesco (nouvelles patrimoine) v.z.w.
A.s.b.l. Association des Amis de 1'Unesco (nouvelles patrimoine - frais de publicite) v.z.w.
A.s.b.l. Association des Amis de 1'Unesco (Expo etangs d'lxelles) v.z.w.
S.p.r.l. Saga film b.v.b.a.
S.c. Atelier sans titre c.v.
A.s.b.l. Ligue des Amis du Kauwberg v.z.w.
A.s.b.l. Quartier Nord-Est v.z.w.
A.s.b.l. Quartier des Arts / Kunstwijk v.z.w.
A.s.b.l. ICOMOS (association intemationale) v.z.w.
A.s.b.l. Amis du square A. Steurs v.z.w.
A.s.b.l. Kineon film art et archeologie v.z.w.
A.s.b.l.Bruxelles - Enseignement / Brussel - Onderwijs v.z.w.
Centre culturel d'Anderlecht / Cultureel Centrum van Anderlecht
A.s.b.l. BRAL v.z.w.
A.s.b.l. Interenvironnement de Bruxelles v.z.w.
A.s.b.l. Bruxelles - Enseignement / Brussel - Onderwijs v.z.w.
A.s.b.l. Maison de 1'Urbanisme v.z.w. '•'
A.s.b.l. Kineon v.z.w,
A.s.b.l. Bruxelles - Enseignement / Brussel - Onderwijs v.z.w.

100.000
400.000
240.000
150.000
241.000
100.000
111.000
250.000
50.000

100.000
50.000

419.000
240.000
200.000
900.000

50.000
200.000

50.000
1.000.000

Base legale: article 10 du Budget General des Depenses de la
Region de Bruxelles-Capitale pour 1'annee budgetaire 1995.

Wettelijke basis: artikel 10 van de Algemene Uitgavenbegroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar
1995.
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Division 22: Coordination de la Politique du Gouvemement,
Relations exterieures, Initiatives communes

Afdeling 22: Coordinatie van het Beleid van de Regering,
Externe Betrekkingen, Gemeenschappelijke Initiatieven

Denomination
Naan'1

Montant alloue (BEF)
Toegekend bedrag (BEF)

A.s.b.l. Brussels Jazz Rally v.z.w. 5.000.000
A.s.b.l. K comme Communication v.z.w. 2.095.000
A.s.b.l. Collections et Patrimonies (j'avais 20 ans...) v.z.w. (Ik was 20 in 40...) 1.000.000
Madame Meirsch Genevieve (Prix Iris d'or) (Gouden Irisprijs) 200.000
A.s.b.l. Saint-Jazz-ten-Noode / Sint-Jazz-ten-Node v.z.w. 120.000
A.s.b.l. Siecledujouet v.z.w. 100.000
Madame Gugliemi Lina (jazz expen fair) 250.000
A.s.b.l. Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique - Koninklyk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen v.z.w. 250.000
A.s.b.l. Folioscope (festival du dessin anime) v.z.w. 500.000
A.s.b.l. Peymey Diffusion v.z.w. 1.500.000
A.s.b.l. 1'enfant cache v.z.w. 100.000
A.s.b.l. Arte del suono v.z.w. 100.000
Foyer culturel jettois 120.000
A.s.b.l. Bruxelles Congres - v.z.w. Brussel Congres 2.273.350
Centre beige de la bande dessinee - Belgisch centrum voor het Beeldverhaal 1.000.000
A.s.b.l. Compagnons de Saint-Laurent v.z.w. 60.000
A.s.b.l. Le manteau d'Arlequin v.z.w. 100.000
A.s.b.l. Belgium Convention and Incentive bureau - BECIB v.z.w. 2.500.000
Commune Libre du Sablon 200.000
A.s.b.l. Amicales nationales de la balle pelote v.z.w. 60.000
A.s.b.l. Jazztronaut v.z.w. 250.000
A.s.b.l. Syndicat d'initiative / Vereniging ter Bevordering v.z.w. 200.000
A.s.b.l. Fondation Menuhin v.z.w. 450.000
A.s.b.l. Fondation pour les arts / Stichting voor de Kunsten v.z.w. 1.000.000
A.s.b.l. Centre de creation, formation et diffusion multimedia de la Communaute francaise v.z.w. 50.000
Maison de 1'Europe de Bruxelles / Europa Huis Brussel 50.000
A.s.b.l. Musiques presentes v.z.w. 450.000
Espace251Nord 450.000
A.s.b.l. Centre mondial de 1'automobile / Wereldautomobielcentrum v.z.w. 450.000
COIB 1.500.000
A.s.b.l. Rencontres St-Gilloises v.z.w. 2.200.000
A.s.b.l. Bureau de Liaison Bruxelles-Europe - Verbindingsburo Brussel Europa v.z.w. 27.000.000
S.a. Brussels Today 8.700.000

Base legale: article 10 du Budget General des Depenses de la
Region de Bruxelles-Capitaie pour 1'annee budgetaire 1995.

Wettelijke basis: artikel 10 van de Algemene Uitgavenbegroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar
1995.

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

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

En reponse a la question ecrite n° 348 de M. de Lobkowicz, le
ministre-president a public plusieurs tableaux reprenant, pour
chaque commune, le nombre d'eleves des ecoles communales.

Le ministre peut-il me communiquer, pour chaque commune,
les chiffres les plus recents sur:

- le nombre d'ecoles francophones et d'ecoles neerlandophones
dans les differents niveaux d'enseignement?

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

Leerlingenaantallen en ondemijsuitgaven van de gemeenten.

Als antwoord op de schriftelijke vraag nr. 348 van de heer de
Lobkowicz publiceerde de minister-voorzitter een aantal tabellen
met per gemeente de leerlingenaantallen van de gemeentescholen.

Kan de minister mij per gemeente de laatst beschikbare cijfers
medelen over:

- het aantal Nederlandstalige en Franstalige scholen voor de
verschillende onderwijsniveaus;



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 mars 1998 (n° 29)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad-20 maart 1998 (nr. 29) 3511

— le nombre d'eleves francophones et d'eleves neerlandophones
dans les differents niveaux d'enseignement?

- les montants qui y ont ete consacres?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a monsieur Dominiek
Lootens les tableaux ci-joints reprenant les donnees connues au 1"'
octobre 1997, telles que transmises a mon administration par les
dix neuf communes bruxelloises.

II appert que neuf communes n'organisent pas d'enseignement
neerlandophone.

II est utile de rappeler que dans le cadre du subventionnement,
les Communautes flamande et francaise, via leurs services d'inspec-
tion scolaire et de verification, controlent chaque annee le nombre
d'etablissements scolaires et d'eleves, disposant ainsi des statistiques
officielles.

Par ailleurs, dans un souci d'harmonisation et d'objectivite
maximale, les donnees relatives aux depenses d'enseignement cor-
respondent aux chiffres inscrits au dernier coinpte communal
approuve par 1'autorite regionale de tutelle.

Le compte communal ne fait pas la distinction entre regimes
linguistiques d'enseignement.

- het aantal Nederlandstalige en Franstalige leerlingen voor de
verschillende onderwijsniveaus;

- de bedragen die hiervoor werden uitgegeven?

Antwoord: Ik heb de eer aan de heer Dominiek Lootens de
hierbijgevoegde tabellen te iaten geworden met de op 1 oktober
1997 gekende gegevens, zoais ze toegezonden werden aan mijn
bestuur door de negentien Brusselse gemeenten.

Het blijkt dat negen gemeenten geen Nederlandstalig onderwijs
organiseren.

Het is nuttig te herinneren dat, in het kader van de subsidiering,
de Franse en Vlaamse Gemeenschappen via hun schoolinspectie
en verificatiediensten het aantal scholen en ingeschreven leerlingen
jaarlijks controleren, dat ze dus over officiele statistieken beschik-
ken.

Anderzijds, met de bedoeling om een maximale harmonisatie
en objectiviteit zijn de gegevens aangaande de onderwijsuitgaven
gelijk aan de cijfers ingeschreven in de laatste gemeenterekening
goedgekeurd door de gewestelijke toezichthoudende overheid.

De gemeenterekening maakt geen verschil tussen de onderwijs-
taalstelsels.

Enseignement francophone — Franstalig onderwijs

Fond. - Basis Special - Buiteng. Second. Artist. Prom. Soc. Super. - Hoger

Ecoles Eleves Ecoles Eleves Ecoles Eleves Ecoles Eleves Ecoles Eleves Ecoles Eieves

Schol. Leerl. Schol. Leerl. Schol. Leerl. Schol. Leerl. Schol. Leerl. Schol. Leerl.

Anderlecht
Auderghem - Oudergem
Berchem-Ste-Agathe - St.-Agatha-Berchem
Bnixelles - Brussel
Etterbeek
Evere
Forest - Vorst
Ganshoren
Ixelles - Elsene
Jette
Koekelberg
Molenbeek-St-Jean - St.-Jans-Molenbeek
St-Gilles - St.-Gillis
St-Josse-ten-Noode - St.-Joost-ten-Node
Schaerbeek - Schaarbeek
Uccle - Ukkel
Watermael-Boitsfort - Watermaal-Bosvoorde
Woluwe-St-Lambert - St-Lambrechts-Woluwe
Woluwe-St-Pierre - St.-Pieters-Woluwe

13
3
2

47
4
3
7
2
7
7
2
9
5
4

11
7
5
6
4

3.781
1.000

705
11.277

1.704
1.908
1.788

249
2.267
2.302

570
3.738
1.459

790
3.936
3.498
1.314
2.156
1.629

2
0
0
7
1
0
2
0
2
0
0
0
1
0
2
2
0
1
1

198
0
0

Til
141

0
205

0
230

0
0
0

74
0

173
270

0
103
91

3
0
0
8
1
0
0
0
2
0
1
0
2
1
3
0
0
0
1

3.085
0
0

8.400
388

0
0
0

1.394
0

235
0

517
455

1.627
0
0
0

533

2
1
1
5
2
0
1
0
2
1
0
2
2

*2
* 1

2
2

*2
2

1.528
716
832

2.146
1.676

0
798

0
1.546

550
0

935
1.023

729
860

1.894
1.798
1.495
1.483

1
1
0

*23
* 1

0
0
0
1
1
0
1
1
0
I *359
1
0
1
0

*
359

0
* 3.672

1.161
0
0
0

800
413

0
314
212

0

603
0

660
0

0
0
0
9
0
0
0
0

* 1
0
0
0
0
0

* 1
0
0
0
0

0
0
0

2.920
0
0
0
0

357
0
0
0
0
0

297
0
0
0
0

Remarques:

Anderlecht; secondaire + eleves de promotion sociale.
Bruxelles-Ville:
Promotion sociale + eleves - secondaire

+ ecoles - Technique.
Schaerbeek:
Promotionsociale + eleves Technique et Professionnel,
Artistique: Academic Musique en Intercom, avec St-Josse.
Superieur: Haute Ecole Lucia de Brouckere avec Ixelles.
Etterbeek: Promotion sociale de niveau superieur.
Woluwe-St-Lambert: 1 ecole artistique de niveau superieur.

Opmerkingen:

Anderlecht: secundair + leerlingen sociale promotie.
Brussel:
Sociale promotie + leerlingen - secundair

+ scholen - Techniek.
Schaarbeek:
Sociale promotie + leerlingen Techniek en Beroeps.
Artistiek: Muziek academic = Intercom, met st.-Joost.
Hoger: "Haute Ecole Lucia de Brouckere" met Elsene.
Etterbeek: Sociale promotie van hoger niveau.
St-Lambrechts-Woluwe: 1 artistieke school van hoger niveau.



„ -. „ Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 mars 1998 (n° 29)
" " - - Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 maart 1998 (nr. 29)

Enseignement neerlandophone — Nederiandstalig onderwijs

Anderlecht
Bruxelles - Brussel
Evere
Jette
Bercheni-Ste-Agathe - St.-Agatha-Berchem
Molenbeek-St-Jean - St.-Jans-Molenbeek
St-Jose-ten-Noode - St-Joost-ten-Node
Woluwe-St-Lambert - St.-LaiTibrechts-Woluwe 1
Woluwe-St-Pierre - St.-Pieters-Woluwe
Uccle - Ukkel

Fond. •

Ecoles

Schol.

6
10

1
3
1
4
1

3
0

- Basis ;

Eleves

Leerl.

929
1.178

253
608
114
795
265
185
250

0

Special-

Ecoles

Schol.

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Buiteng.

Eleves

Leerl.

63
0
0
0
0
0
0

43
0
0

Sec<

Ecoles

Schol.

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

:>nd.

Eleves

Leerl.

299
*608

0
0
0
0
0
0
0
0

Art

Ecoles

Schol.

0
1
0
1
1
0
0
!
1
1

:ist.

Eleves

Leerl.

0
354

0
248
644

0
0

87
430
60

Prom,

Ecoles

Schol.

0
2
0

*!
0
0
0
0
0
0

,Soc.

Eleves

Leerl.

0
*
0

963
0
0
0
0
0
0

Remarques:

Bruxelles : secondaire = + eleves de promotion sociale.
Jette: promotion sociale = fusion avec la commune de Meise.

Opmerkingen:

Brussel: secundair = + leerlingen van sociale promotie.
Jette: sociale promotie = fusic met gemeente Meise.

(En francs) (In franken)

Compte -
Rekening 1996(1

Recedes gen. Ens. Fond.

Compte -
Rekening 1995(2)

Soc. Prom.) Soc. Prom.)

Anderlecht
Auderghem -
Oudergem
Berchem-St-Agathe -
iit-Agatha-Berchem
Bruxelles-Vilte -
Stad Bnissci
Etterbeek •
Evere
Forest -Vorst
Ganshoren
Ixelles - Elsene
jctte
Koekelberg
Molenbeek-St-Jean -
St.-Jans-Molenb.
St-Oilles -
St.-Qillis
St-Josse-ten-Noode -
St.-Joost-ten-Node
Schaerbeck-
Schaarbeek
Uccle-Ukkel
Watermael-Boitsfort -
Watcnnaal-Bosv.
Woluwe-St-Lambert -
St.-Lambr.-Wol.
Woluwe-St-Pierre •
St.-Pieters-Wol.

)

Algemene Basis ond.

(1)

(1)

(2)

( l)
(2)
(l)
(1)
(1)
(2)
(l)
(1)

(1)

(1)

(2)

(2)
(1)

(1)

(1)

( l )

Recette

ontvangsten

432.769.141

101.581.913

68.414.650

128.108.408 1.051.360.060
159.440.347

14.047.633 141.258.091
179.284.052
21.033.611

30.302.221 194.942.149
283.519.610

819.175 67.747.926

2.505.735 388.093.559

13.335.719 141.827.874

161.205.325 9.274.028

352.181.310
292.582.724

127.221.279

237.192.032

160.207.206

•s - Ontvangsi

Ens. sec.
(+ Act.+

Prom. soc.)

Sec. ond.
(+ Act. +

455.691.883

53.261.386

48.348.018

2.080.409.928
145.321.101

9.846.614
16.796.120

343.011.970
37.727.565
76.475.615

104.524.680

161.827.865

15.031.220

327.094.430
180.029.110

40.146.015

45.870.830

156.935.201

ten

Ens. sp.

Buit. ond.
(+ Act. +

65.675.154

171.313.833
33.986.894

87.180.953

19.061.541

43.908.790
74.881.392

34.937.761

23.600.386

Ens. sup. Depenses gen.

HOBU Alg. uitgaven

539.760.737 1.094.647.551
29.913.294

64.858.359

500.000
51.463.036 96.670.792

2.888.406

113.702.824

27.403.983

171,135.306

40.005.249

42.086.976 1.649.114

Dep

Ens. Pond.

Basis ond.

652.341.971

196.091.498

115.469.479

1.177.293.184
234.583.943
166.744.987
258.398.122
27.906.277

270.500.975
396.805.588
81.604.713

419.720.429

201.399.606

38.525.246

494.403.770
447.178.305

211.194.917

431.461.464

222.395.472

enses - Uitga

Ens. sec.
(+ Act. +

Prom. soc.)

Sec. ond.

472.53S.473

55.465.372

55.284.448

2.015.517.937
155.189.042
14.365.626
16.940.270

389.238.088
40.508.019
75.724.244

107.076.114

190.957.331

34.386.898

324.191,257
185.427.778

47.430.936

48.012.421

161.525,923

veil

Ens. sp.

Buit. ond.

70.352.350

174.124.604
35.653.442

87.952.550

23.353.686

41.506.617
76.477.131

36.030.713

27.738.340

Ens. sup.

HOBU

536.603.742
36,055.105

52.980,690

36.271.281

42.422.025
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Question n° 463 de M. Stephane de Lobkowicz du 22 octobre
1997 (Fr.):

Personnel remunerepar la Region — Autorisation de cumul.

L'honorable ministre pourrait-il me communiquer, pour Ie per-
sonnel place sous sa responsabilite, a combien de membres remu-
neres par la Region il a accorde une automation de cumul depuis
Ie debut de cette legislature avec Ie detail pour chaque annee et en
me precisant si ces autorisations ont ete ou non prolongees?

Reponse: En reponse a sa question, j'infonne 1'honorable
membre que depuis Ie debut de la legislature en cours, un seui
membre des services du ministere de la Region de Bruxelles-Capitale
relevant de mes competences a obtenu une autorisation de cumul.

Cette demande a ete accordee en 1997.

Aucune demande de prolongation n'a ete introduite.

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

Door het Gewest bezoldigd personeel — Toestemming out te
cumuleren.

Zou de geachte minister me, voor het personeel dat onder hem
ressorteert, kunnen meedelen aan hoeveel door het Gewest bezol-
digde personeelsleden hij sedert het begin van deze zittingsperiode
toestemming heeft gegeven om te cumuleren? Ik had graag een
overzicht voor elkjaar, met vermelding ofde toestemming al dan
niet zijn hemieuwd.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geacht lid mee
dat sinds de aanvang van de lopende legislatuur een lid van de
onder mijn bevoegdheid ressorterende diensten van het ministerie
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een machtiging tot cumu-
latie heeft bekomen.

Deze machtiging werd verleend in 1997,

Er werden geen aanvraag om verlenging van cumulatie-machti-
gingen ingediend.

Question n° 486 de M. Dominiek Lootens-Stael du 26 janvier
1998 (N.):

Banque de donnees concernant les laiireats bruxellois d'un
exameii linguistique.

Le 5 novembre, Ie ministre-president a repondu a une question
orale que le gouvernement bruxellois avail recemment charge
1'ORBEm de constituer une base de donnees contenant les noms
des laureats bruxellois d'un examen linguistique, qui serait mise a
la disposition des pouvoirs communaux.

Le ministre peut-il me communiquer la faille de cette banque de
donnees? Combien de francophones et de neerlandophones ayant
passe un examen linguistique de la seconde langue nationale y
figurent-ils, selon le cas?

Les pouvoirs locaux sont-ils au courant de 1'existence de cette
banque de donnees? Comment en ont-ils ete informes? Dans quelle
mesure les pouvoirs locaux utilisent-ils ces donnees?

Reponse: A la lecture de la question posee par monsieur Lootens,
il convient de preciser la chose suivante: il n'existe pas a proprement
parler de "liste separee" reprenant les demandeurs d'emploi
bilingues. En realite, on a ajoute un critere supplementaire a la
banque de donnees globales de 1'ORBEM, aim de determiner, au
sein de celle-ci, quels sont les demandeurs d'emploi possedant un
brevet linguistique SPR.

Des lors, il n'est pas possible de chiffrer separement une banque
de donnees reprenant les demandeurs bilingues. La banque de
donnees de 1'ORBEM compte environ 200.000 demandeurs
d'emploi.

Parmi ces demiers, seuls 24 francophones et 5 neerlandophones
sont actuellement connus comme etant possessuers d'un brevet
linguistique delivre par le SPR. Ce chiffre, relativement faible, se

Vraag nr. 486 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 26 januari
1998 (N.):

Databank met de Brusselse laureaten van een taalexamen.

Bij het antwoord op een mondelinge vraag van mij deelde de
minister-voorzitter op 5 november mee dat de Brusselse regering
onlangs aan de BGDA de opdracht gaf een databank op te stellen
met de namen van de Brusselse laureaten van een taalexamen. Deze
databank zou ter beschikking staan van de lokale besturen.

Kan de minister mij meedelen hoe groot deze databank is?
Hoeveel Nederlandstaligen respectievelijk Franstaligen die een
taalexamen van de tweede landstaal hebben afgelegd, zitten in deze
databank?

Zijn de lokale besturen op de hoogte van het bestaan van deze
gegevensbank? Op weike manierwerd hen dit meegedeeld? In weike
mate putten de lokale besturen uit deze gegevens?

Antwoord: Bij het lezen van de vraag van de heer Lootens dient
het volgende verduidelijkt: er is geen "afzonderlijke lijst" van de
tweetalige werkzoekenden voorhanden. In feite werd een bijkomend
criterium toegevoegd aan de globale databank van de BGDA ten
einde te bepalen weike werkzoekenden over een door het VWS
afgeleverd taalbewijs beschikken.

Bijgevolg is het niet mogelijk over te gaan tot de becijfering
van een afzonderlijke databank met de tweetalige werkzoekenden.
De databank van de BGDA bevat nagenoeg 200.000 werkzoe-
kenden.

Van deze laatsten zijn er op dit ogenblik slechts 24 Franstaligen
en 5 Nederlandstaligen gekend als zijnde in het bezit van een door
het VWS afgeleverd taalbewijs. Dit relatieflaag cijfer is te verant-
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justifie par Ie fait que Ie SPR n'a pas pu nous communiquer les
listes de laureats des examens linguistiques en raison d'une even-
tuelle infraction a la legislation sur Ie respect de la vie privee.

Neanmoins, cet ecueil sera surmonte par 1'apparition d'une
mention speciale dans Ie formulaire d'inscription aux examens qui
permettra aux candidats d'autoriser Ie SPR a communiquer la liste
des laureats a 1'ORBEM.

Comme Ie pressent monsieur Lootens, les autorites locales ont
ete en effet informees de 1'eKistence de la liste de 1'ORBEM. Cette
existence leur a ete communiquee par 1'entremise de la circulaire
qui leur a ete adressee Ie 13 decembre 1997.

On ne peut, a 1'heure actuelle, evaluer serieusement la maniere
dont les Pouvoirs locaux ont recours a 1'ORBEM avant de proceder
a 1'engagement de contractuels. En efTet, trop peu de temps s'est
ecoule depuis la reception de la circulaire.

Neanmoins, Ie Gouvemement restera vigilant et imposera Ie re-
spect de la legislation linguistique par les Pouvoirs locaux. A defaut
de respect de cette legislation, les recrutements contraires aux us-
ages seront sanctionnes par une mesure de tutelle.

woorden door het feit dat het VWS ons de lijsten met de laureaten
van de taalexamens niet heeft kunnen laten geworden omwille van
een eventuele inbreuk op de eerbiediging van het prive-leven.

Deze hindemis zai overwonnen worden door een speciale ver-
melding aan te brengen op het inschrijvingsfonnulier waardoor de
kandidaten het VWS kunnen toelaten het VWS te machtigen de
lijst met de laureaten bekend te maken aan de BGDA.

Zoals de heer Lootens het vermoed werden de plaatselijke
besturen inderdaad op de hoogte gebracht van het bestaan van de
lijst van de BGDA. Zij werden daarvan in kennis gesteld door toe-
doen van de omzendbriefdie hen op 13 december 1997 overgemaakt
werd.

Op dit ogenblik kunnen wij niet op behoorlijke wijze inschatten
in weike mate de plaatselijke besturen een beroep doen op de BGDA
alvorens over te gaan tot de aanwerving van contractuelen. Er is
inderdaad te weinig tijd verlopen sinds de ontvangst van de omzend-
brief.

De Regering zai er evenwel over blijven waken dat de taalwet-
geving nageleefd wordt door de plaatselijke besturen. Bij niet nale-
ving van de wetgeving zullen de aanwervingen die niet conform
zijn het voorwerp uitmaken van een toezichtsmaatregel.

Question n° 495 de M. Dominiek Lootens-Stael dii 18 decembre
1997 (N.):

Emploi des langues par la commune d'Vccle dans une bro-
chure d'informatlon a ['occasion du 109' concours national
d'agriculture.

La Commission pennanente de controle linguistique a examine
Ie 16 octobre 1997 une plainte deposee contre la commune d'Uccle
en raison de la publication d'une brochure a 1'occasion du 109''
concours national d'agriculture (plainte n°28.243/D). En effet,
plusieurs textes y figuraient uniquement en francais. La Commis-
sion permanente de controle linguistique a des lors declare la plainte
recevable et fondee.

Le ministre peut-il me communiquer les mesures qu'il a prises a
1'egard de la commune d'Uccle suite a cette plainte?

Reponse: L'autorite de tutelle n'estpas au courant de 1'avis en
question. La Commission pennanente de Controle linguistique a
ete invitee a transmettre une copie.

Des lors, a cejour, aucune mesure n'a ete prise a 1'encontre de
la commune concemee.

Vraag nr. 495 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 18
december 1997 (N.):

Taalgebruik door de gemeente Ukkel in een iitformatieblad
naar aanleiding van de 109° nationale landbouwprijskamp.

Op 16 oktober 1997 onderzocht de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht een klacht ingediend tegen de gemeenten Ukkel wegens
het uitgeven van een brochure naar aanleiding van de 109e nationale
landbouwprijskamp (klacht nummer 28,243/D). Het was namelijk
gebleken dat een aantal teksten van deze brochure uitsluitend in
het Frans waren opgenomen. De Vaste Commissie voor taaltoezicht
vond de klacht derhalve ontvankelijk en gegrond.

Kan de minister mij meedelen weike maatregelen hij heeft
genomen ten aanzien van de gemeente Ukkel naar aanleiding van
deze klacht?

Antwoord: De toezichthoudende overheid is niet op de hoogte
van dit advies. een afschrift werd opgevraagd bij de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht.

Tot op heden werden derhalve geen maatregelen genomen ten
aanzien van de betrokken gemeente.

Question n° 501 de M. Stephane de Lobkowicz du 29 decembre
1997 (Fr.):

Aide apportee a des a.s.b.l. oil autres associations.

L'honorable ministre pourrait-il m'indiquer 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?

Vraag nr. 501 van de heer Stephane de Lobkowicz, d.d. 29
december 1997 (Fr.):

Steiitt aan v.z.w. 's ofandere verenlgingen.

Zou de geachte minister me kunnen meedelen weike v.z.w.'s of
andere verenigingen in 1996 een subsidie van zijn administratieve
diensten of van zijn kabinet ontvangen hebben?
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Pour chaque association concernee, p
montant du subventionnement?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de
liste des subventions accordees en 1996 aux
ciations relevant de mes competences:

Division 10: Depenses generates de

Denomination
Naam

ourrais-je connaltre

s trouver, ci-dessous,
i. a.s.b.l. ou autres ass

'Administration

Ie

la
0-

Graag vema
die.

Antwoord:
toelagen die in
verenigingen c

Afdeling

m ik, voor eike vereniging, het bedrag van de subsi-

Hierna zai het geacht lid de lijst vinden van de
1996 toegekend werden aan de v.z.w.'s ofde andere
ie onder mijn bevoegdheden ressorteren:

10: Algemene uitgaven van de Administratie

Montant alloue (BEF)
Toegekend bedrag (BEF)

ULB (Maitrise en Management Public) 3.200.000

Division 13: Emploi Afdeling 13: Tewerkstelling

Denomination
Naam

Montant alloue (BEF)
Toegekend bedrag (BEF)

S.c. Euclides c.v.
S.a. La Libre Belgique n.v.
A.s.b.l. Mission Locale d'Etterbeek - "Mission Locale van Etterbeek" v.z.w.

161.000
300.000
250.000

Division 14: Pouvoirs locaux Afdeling 14: Lokale Besturen

Denomination
Naam

Montant alloue (BEF)
Toegekend bedrag (BEF)

A.s.b.l. Ecole Regionale d'Administration Publique - ERA? / Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur - GSOB v.z.w. 24.400.000
A.s.b.l. Ecole Regionale Intercommunale de Police - ERIP / Gewestelijke Intercommunale Politieschool - G1P v.z.w. 20.000.000

Division 17: Monuments et Sites Afdeling 17: Monumenten en Landschappen

Denomination
Naam

Montant alloue (BEF)
Toegekend bedrag (BEF)

A.s.b.l. Quartier des Arts / Kunstwijk v.z.w.
A.s.b.l. Versa v.z.w.
A.s.b.l. Association des Amis de 1'Unesco v.z.w.
A.s.b.l. Bruxelles-Enseignement / Brussel Onderwijs v.z.w.
A.s.b.l. Amis de 1'Academie des Beaux-Arts v.z.w.
A.s.b.l. Fondation pour 1'Architecture v.z.w.
A.s.b.l. Soberes v.z.w.
A.s.b.l. Fondation Pierre Majerus Stichting v.z.w.
A.s.b.l. Centre d'lnformation, de Documentation et d'Etude du Patrimoine v.z.w.
A.s.b.l. Inter environnement / BRAL v.z.w.
A.s.b.l. Ligue des Amis du Kauwberg v.z.w.
A.s.b.l. Fondation Pierre Majerus Stichting v.z.w. (cartons Crickx)
A.s.b.l. Fondation Pierre Majerus Stichting v.z.w. (renovation du batiment - renovatie)
A.s.b.l. Association de 1'Unesco (fonctionnement) v.z.w.
A.s.b.l. Luizenmolen v.z.w.
A.s.b.l. Musee Horta / Horta Museum v.z.w.
S.p.r.l. Media Video b.v.b.a.

150.000
300.000
400.000

1.000.000
100.000

1.000.000
50.000
20.000

120.000
1.400.000

30.000
100.000
495.000
400.000

2.000.000
400.000
600.000
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Division 22: Coordination de la Politique du Gouvemement, Relations exterieures, Initiatives communes
Afdeling 22: Coordinatie van het Beleid van de Regering, Externe betrekkingen, Gemeenschappelijke initiarieven

Denomination
Naam

Montant alloue (BEF)
Toegekend bedrag (BEF)

A.s.b.l. Brussels Jazz Marathon v.z.w.
S.p.r.l. K Corn Communication b.v.b.a.
A.s.b.l. Pare des Expositions "Fete de 1'Europe" / Tentoonstellingspark v.z.w. "Europa-feest"
A.s.b.l. Peymey Diffusion v.z.w.
A.s.b.l. Folioscope v.z.w.
A.s.b.l. Musiques Presentes v.z.w.
A.s.b.l. Brussels Congres v.z.w.
A.s.b.l. Festival International des Arts de Bruxelles / Intemationaal Kunstenfestival van Brussel v.z.w.
A.s.b.l. Halles de Schaerbeek / Hallen van Schaarbeek v.z.w.
A.s.b.l. Rallye du Circuit de Bruxelles / Rammy van de Ronde van Brussel v.z.w.
A.s.b.l. Concours International Reine Elisabeth de Belgique /
Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van Belgie v.z.w.
A.s.b.l. Le Manteau d'Arlequin v.z.w.
A.s.b.l. Halles de Schaerbeek / Hallen van Schaarbeek v.z.w.
A.s.b.l. Societe Philharmonique de Bruxelles / Filharmonische Vereniging van Brussel v.z.w.
A.s.b.l. Jazztronaut v.z.w.
A.s.b.l. Promotion-Culture-Tradition / Promotie-Cultuur-Traditie v.z.w.
A.s.b.l. Foyer culturel jettois v.z.w.
A.s.b.l. BD World v.z.w.
A.s.b.l. Confrerie des Compagnons de St. Laurent v.z.w.
A.s.b.l. Federation des Institutions socio-culturelles v.z.w.
A.s.b.l. Federation Royale beige de Gymnastique / Koninklijke Belgische Tumbond v.z.w.
A.s.b.l. Fondation pour les Arts / Stichting voor de Kunsten te Brussel v.z.w.
A.s.b.l. Groupe memoire / Reflectiegroep "Herinnering" v.z.w.
A.s.b.l. Kituro Rugby Club v.z.w.
A.s.b.l.Theatre des Marionnettes "Coeurs des Bois" / Poppentheater v.z.w.
A.s.b.l. Centre de Creation, Formation et Diffusion Multimedia de la Communaute fran^aise v.z.w.
A.s.b.l. La Maison Internationale de la Poesie v.z.w.
A.s.b.l. Musee Horta / Horta Museum v.z.w.
A.s.b.l. Orchestre Symphonique des Jeunes v.z.w.
ULB (art et progres)
S.c.VO Communication (Drive in 1996) c.v.
A.s.b.l. Travers v.z.w.
A.s.b.l.Ligue des droits de 1'homme v.z.w.
A.s.b.l.Commune Libre du Sablon v.z.w.
A.s.b.l. Societe regionale Port de Bruxelles v.z.w.
A.s.b.l. Peymey Diffusion v.z.w.
A.s.b.l. Peymey Diffusion v.z.w.
S.c. VO Communication (Brussels on ice) c.v.
A.s.b.l. Orchestre Symphonique des Jeunes de Bruxelles v.z.w.
A.s.b.l. Publi system v.z.w.
A.s.b.l. Milk Gym Gala v.z.w.
A.s.b.l. Federation des Institutions socio-cniturelles v.z.w.
A.s.b.l. Encore... Bruxelles v.z.w.
A.s.b.l. Grand Prix Eddy Merckx / Grote Prijs Eddy Merckx v.z.w.
A.s.b.l. Bureau de Liaison Bruxelles-Europe / Verbindingsbureau Brussel-Europa v.z.w.

2.000.000
2.700.000

250.000
1.500.000

350.000
450.000

5.500.000
2.000.000

200.000
150.000

100.000
100.000
100.000
400.000
250.000

50.000
120.000
75.000
60.000
60.000

250.000
1.000.000

50.000
50.000
40.000
50.000

200.000
200.000
100.000
300.000
200.000

50.000
500.000
200.000

1.000.000
1.700.000

300.000
100.000
100.000
250.000
250.000

60.000
100.000
500.000

27.000.000

Question n° 504 de M. Dominiek Lootens-Stael du 16 janvier
1998 (N.):

Avis de la Commission permanente de controle linguistique
concernant une annonce de la ville de Bruxelles pour I'enseigne-
ment.

En sa seance du 6 novembre 1997, la Commission permanente
de controle linguistique a examine une plainte deposee contre la

Vraag nr. 504 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 16 januari
1998 (N.):

Advies van de Vaste Commissie voor Taaltoewht aangaande
de advertering van Bmssel-stad in verband met hot onderwijs.

Ter zitting van 6 november 1997 onderzocht de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht een klacht tegen het feit dat Brussel-stad uit-
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publication de deux annonces de la ville de Bruxelles destinees a
promouvoir 1'enseignement de la ville, parues dans Ie Vlan et
redigees uniquement en francais. Cette plainte a etejugee recevable
etfondee(avis28.182/H).

Le ministre-president peut-il me communiquer les mesures qu'il
a prises pour faire respecter par la ville de Bruxelles la legislation
linguistique en matiere administrative?

Je souhaiterais egalement que le ministre-president me dise dans
quelles publications la ville de Bruxelles a insere des annonces en
1997 pour promouvoir ses etablissements scolaires, et quelle a ete
la frequence de ces annonces.

Reponse: J'ignore dans quelles publications la ville de Bruxelles
a place des annonces pour promouvoir ses etablissements d'ensei-
gnementen 1997.

A la suite de cet avis de la Commission permanente de Controle
linguistique, il a ete demande a la ville de Bruxelles de publier, a
1'avenir, de telles annonces soit dans les deux langues dans un seui
et meme journal, soit dans une seule des deux langues dans une
publication donnee et dans 1'autre langue dans une autre publica-
tion. Dans ce dernier cas, les deux textes doivent avoir le meme
contenu et doivent avoir la meme forme de diffusion.

sluitend in het Frans adverteerde in bet Brusselse huis-aan-huisblad
Vlan ter promotie van het stedelijk onderwijs. deze klacht werd
ontvankelijk en gegrond verklaard (advies 28.182/H).

Kan de minister-voorzitter mij meedelen weike maatregelen hij
heeft genomen om ervoor te zorgen dat de taalwet in bestuurszaken
door de stad-Brussel wordt nageleefd?

Teven had ik graag van de minister-voorzitter vemomen in weike
publicaties Brussel-stad in 1997 advertenties heeft geplaatst ter
promotie van specifieke onderwijsinstellingen, met vermelding van
de frequentie van publicatie.

Antwoord: Het is mij niet bekend in weike publicaties de stad
Brussel in 1997 advertenties ter promotie van haar onderwijsinstel-
lingen geplaatst heeft.

Naar aanleiding van dit advies van de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht werd de stad Brussel gevraagd dergelijke advertenties
in de toekomst ofwel in de twee talen te publiceren, ofwel de
mededeling in de ene taal in een publicatie te plaatsen en in de
andere taal in een andere publicatie. In het laatste geval dient de
tekst dezelfde inhoud te hebben en dienen beide publicaties dezelfde
verspreidingsvorm te hebben.

Question n° 506 de M. Andre Drouart du 30 janvier 1998 (Fr.):

Filiancement regional d'agoraspace.

La Region a subventionne en tout ou en partie un certain nombre
d'infrastructures sportives denommees: "Agoraspace". Monsieur
le ministre pourrait-il me fournir la liste et la localisation des
differents Agoraspace qui ont ete subventionnes par la Region?
Plus largement, pourrait-il me preciser quelle est sa politique en
cette matiere?

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-dessous la reponse a
la question susvisee.

II s'agit, en ce qui conceme les "Agoraspace", d'une infrastruc-
ture-type comprenant, a la fois, le placement d'un sol approprie a
la pratique sportive, d'une palissade formant cloture de 1'aire de
jeux integrant les buts de football et les panneaux de basket-ball
ainsi que le materiel sportif permettant la pratique du mini-foot-
ball, du basket-ball, du volley-ball et du handball.

Le cout de ce type d'infrastructure varie de 2.500.000 FB a
3.500.000 FB en fonction de la superficie de la surface sportive.

Pour la foumiture et le placement de ces espaces multi-activites,
les communes peuvent obtenir des subventions selon 3 procedures:

1. Subvention selon les criteres etablis par le Fonds d'lmpulsion
a la Politique de 1'Immigration (FIPI).

2. Subvention selon les criteres etablis par la circulaire annuelle
du Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale relative a la
subvention speciale attribuee dans le cadre du budget regional aux

Vraag nr. 506 van de heer Andre Drouart d.d. 30 januari 1998
(Fr.):

Financiering, door het Gewest, van Agoraspace.

Het Gewest heeft een aantal sportinfrastructuren met de naam
1 Agoraspace' geheel ofgedeeltelijk gesubsidieerd. Kan de minis-
ter mij de lijst en de localisatie bezorgen van de verschillende
kwestieuze infrastructuren die door het Gewest zijn gesubsidieerd?
Kan hij, meer in het algemeen, zeggen welk beleid hij op dit vlak
voert?

Antwoord: Het geacht lid gelieve hiema het antwoord op zijn
vraag te vinden.

De "Agoraspace" zijn in feite type infrastructuren die het vol-
gende omvatten: de plaatsing van een aan de sporttak aangepaste
vioer, een afsluiting van het speelveld met inbegrip van de doelen
bij voetbal en basketbal, hetmateriaal voortnini-voetbal, basketbal,
volleybal en handbal.

De kostprijs voor deze infrastructuur ligt tussen 2.500.000 BEF
en 3.500.000 BEF in functie van de sportoppervlakte.

Voor de levering en de plaatsing van deze multi-activiteiten
ruimten kunnen de gemeenten subsidies verkrijgen volgens 3 pro-
cedures:

1. Subsidies op basis van de criteria vastgesteld door het Impuls-
fonds voor het Migrantenbeleid.

2. Subsidies op basis van de criteria vastgesteld door dejaarlijkse
omzendbriefvan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrek-
king tot de bijzondere subsidie in het raam van de gewestelijke
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communes pour la remise en etat et/ou 1'amenagement d'equipe-
ments sportifs existants et dits de proximite.

Le gouvernement decide, par arrete, "de repartir Ie montant en-
tre les 19 communes suivant les criteres adaptes par ailleurs, pour
1'octroi de la subvention speciale en vue de promouvoir 1'integration
et la cohabitation des differentes communautes locales d'une part,
et en fonction d'une fomiule de ponderation basee sur la superficie
des communes concemees d'autre part".

La Region n'intervient dans la prise en charge des depenses
effectuees, a cet effet, par la commune que dans la limite de
1'enveloppe lui allouee.

La subvention accordee pour la foumiture et le placement de
ces espaces multi-activites couvre done entre 40 % et 60 % du cout
de ces dites foumitures.

Les communes ayant beneficie, pour ces espaces sportifs, de
1'enveloppe accordee par la circulaire sont:

1993:

- Anderlecht - Place Jorez
— Molenbeek - Place Decock
— Woluwe-St-Lambert - Andromede

1994:

— Bruxelles - 2 espaces: Midi, Neder
— Evere - Avenue du Gibet
— Forest - Avenue Jupiter
— Molenbeek - Place des Muses
- Watermael-Boitsfort - Rue Dries

1995:

- Bruxelles-ville - 2 espaces: Grand Serment et Maximilien
- Woluwe-St-Lambert-Hot ten Berg

1996:

- Bruxelles-ville - 2 espaces: Square Marguerite et rue de
1'Hectolitre

- Schaerbeek - Espace Renan.

3. Subvention selon le decret du 20 decembre 1976 modifie par
le decret du 5 octobre 1996 et de 1'arrete royal du 1" avril 1997
reglant 1'octroi de subventions a certains travaux concemant les
installations sportives, appelee subvention pour PIC (Petites infra-
structures communales).

Le montant de la subvention est egal a 50 % du cout des travaux
admis a la subvention.

Les communes ayant sollicite et obtenu une subvention de la
Region de Bruxelles-Capitale sont:

1995:

- Anderlecht - Rue de la Fecondite

1996:

— Jette - Rue Uyttenhove

ondersteuning van de gemeenten voor het herstellen en/of herin-
richten van bestaande buurtsportinfrastructuur.

De Regering beslistbij besluit over "de verdeling van het bedrag
tussen de 19 gemeenten volgens, enerzijds, de criteria die aangewend
•worden voor de toekenning van de bijzondere subsidie voor de
bevordering van de integratie en het samenleven van de verschil-
lende lokale gemeenschappen en, anderzijds, een wegingsformule
steunend op de oppervlakte van de gemeenten".

Het Gewest subsidieert de uitgaven die de gemeente maakt, maar
slechts binnen de perken van de enveloppe die aan de gemeente
werd toegewezen.

De subsidie die toegekend wordt voor de levering en plaatsing
van deze multi-activiteiten ruimten dekt meestal 40 a 60 % van de
kostprijs ervan.

De volgende gemeenten kregen subsidies, voor de vermelde
sportruimten, uit de enveloppes toegewezen doorde omzendbrief:

1993:

- Anderlecht - Jorezplein
— Molenbeek - Decockplein
- St-Lambrechts-Woluwe - Andromeda

1994:

- Brussel - 2 ruimten: Zuid en Neder
— Evere - Galglaan
— Vorst - Jupiterlaan
— Molenbeek - Musenplan
— Watermaal-Bosvoorde - Driesstraat

1995:

- Brussel - 2 ruimten: Grootserment en Maximiliaan
- St.-Lambrechts-Woluwe - Hoften Berg

1996:

— Brussel - 2 ruimten: Margaretasquare en Hectoliterstraat

- Schaarbeek - Renan Ruimte.

3. Subsidies op basis van het decreet van 20 december 1976,
gewijzigd door het decreet van 5 oktober 1996 en van het koninklijk
besluit van 1 april 1997 tot regeling van bepaalde werken voor
sportinstallaties, genoemd subsidies voor KGI (Kleine gemeentelijke
inirastructuren).

Het bedrag van de subsidie is gelijk aan 50 % van de kostprijs
der werken die voor subsidie in aanmerking komen.

De gemeenten die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sub-
sidie gevraagd en gekregen hebben, zijn:

1995:

- Anderlecht - Vruchtbaarheidsstraat

1996:

— Jette - Uyttenhovestraat
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1997:

- Bruxelles-ville - 3 espaces: Quai au Foin, Rue de 1'Arrosoir,
Avenue de Versailles.

En conclusion, la politique suivie en la matiere consiste a mettre
en place, au niveau des quartiers les plus fragilises, des infrastruc-
tures sportives de proximite a partir desquelles les projets pedago-
giques concus dans Ie cadre des programmes de cohabitation et
d'msertion sociale par les differents partenaires locaux, peuvent se
developper.

1997:

— Brussel - 3 ruimten: Hooikaai, Gieterstraat, Versailleslaan.

Tot besluit: het terzake gevoerde beleid streeft naar de oprichting,
in de meest achtergestelde wijken, van buurtsportinfrastructuren
die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de pedagogische pro-
jecten die door de verschillende lokale partners uitgevoerd worden
in het raam van de programma's voor samenleving en sociale inscha-
keling.

Question n° 511 de M. Francois Roelants du Vivier du 13 fevrier
1998 (Fr.):

Atlas du sous-sol archeologique de la Region de Bruxelles —
publication.

Depuis 1991, la Region bruxelloise a confie aux Musees royaux
d'Art et d'Histoire la mission de realiser un inventaire du potentiel
archeologique connu de la Region.

L'inventaire propose, pour chacune des 19 communes, une serie
de documents (texte, illustrations et cartes) qui permettent, grace a
une planification rigoureuse et une etude precise des vestiges deja
mis a jour, une meilleure protection du patrimoine archeologique
decouvert ou susceptible de Fetre dans les annees a venir.

En septembre 1997,1'ouvrage n° 10.2 concemant 1'inventaire
archeologique du Pentagone a ete edite et, bien qu'imprime, ne
peut etre diffuse en 1'absence d'une decision de publication du
Ministre ayant les Monuments et Sites dans ses attributions. Plus
recemment, Ie volume 12 concemant Ie quartier Nord-Est, Ie quartier
Leopold, est sorti de presse et attend egalement dans les caves de
1'administration des Monuments et Sites 1'autorisation de diffu-
sion ministerielle.

Je souhaiterais savoir pour quelles raisons ces publications d'un
grand interet n'ont toujours pas ete diffusees et quel est Ie calendrier
prevu pour leur diffusion.

Reponse: Le 5 mars dernier, trois ouvrages relatifs a 1'archeo-
logie bruxelloise ont ete presentes a la presse. II s'agit des livres
suivants:

— le tome 2 de 1'atlas du sous-sol archeologique du Pentagone;

— 1'atlas du sous-sol archeologique du Quartier Nord-Est;

— 1'ouvrage consacre aux fouilles de la place de la Vieille-Halles-
aux-Bles et de la rue d'une Personne a Bruxelles.

Ces ouvrages sont maintenant disponibles dans les librairies.

L'experience a montre que la sortie de plusieurs ouvrages en
meme temps a plus d'impact que la sortie d'un ouvrage isolement.
C'est pourquoi j'ai souhaite attendre que ces trois ouvrages soient
prets afin de les diffuser de maniere groupee.

Vraag nr. 511 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 13
februari 1998 (Fr.):

Atlas van de archeologische ondergrond van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest —publicatie.

Sinds 1991 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis de opdracht gege-
ven een inventaris te maken van het bekende archeologische erfgoed
van het Gewest.

Deze inventaris bevat voor elk van de 19 gemeenten een reeks
documenten (tekst, illustraties en kaarten) die het mogelijk maken,
dankzij een rigoureuze planning en een nauwkeurige studie van de
reeds bewaarde overblijfselen, het bekende of in de nabije toekomst
mogelijk te ontdekken archeologisch patrimonium, beter te bescher-
men.

In September 1997 is boekwerk nr. 10.2 over de archeologische
inventaris van de Vijfhoek verschenen. Dit werk kan echter niet
worden verspreid omdat de minister bevoegd voor Monumenten
en Landschappen geen beslissing tot publicatie heeft genomen.
Onlangs is ook deel 12 over de noordoostwijk en de Leopoldswijk
verschenen. Dit werk ligt in de kelders van het Bestuur voor Monu-
menten en Landschappen te wachten op de ministeriele toelating
tot verspreiding.

Ik zou graag vememen waarom deze zo belangrijke publicaties
nog steeds niet zijn verspreid en of er terzake een tijdschema is
vastgesteld.

Antwoord: Op 5 maart 1998 werden de drie hierna volgende
boeken over Brusselse archeologie aan de pers voorgesteld:

- deel 2 van de Atlas van de archeologische ondergrond in de
Vijfhoek;

- de Atlas van de archeologische ondergrond in de Noord-Oost
wijk;

- het boek "Middeleeuwse Ambachten en Stedelijk Wonen", over
de opgravingen in het Eenmansstraatje en het Oud Korenhuis.

Deze werken zijn nu beschikbaar in de boekhandel.

Uit de opgedane ervaring blijkt dat de gelijktijdige uitgave van
meerdere werken meer effect sorteertdan de uitgaven van elk werk
afzondedijk. Ik heb willen wachten tot dat de drie werken klaar
waren om ze gegroepeerd te kunnen verspreiden.
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Ministre de 1'Economie, des Finances,
du Budget, de 1'Energie et
des Relations esterieures

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

Declaration du president de la SRIB.

Dans un article consacre a la SRIB paru dans Ie journal De
Morgen du 2 aout dernier, Ie president Serge Vilain a declare que Ie
bilingujsme alourdissait de 30% les frais de personnel de son ad-
ministration.

Qu'entend-il exactement par la?

Ne s'agit-il pas d'une declaration politique?

Le ministrejuge-t-il permis que Ie president de la SRIB fasse
publiquement de telles declarations?

Reponse: Tout d'abord je voudrais signaler a 1'honorable
membre que la SRIB est une societe anonyme autonome, meme
s'il est vrai que son capital appartient en grande partie a la Region
de Bruxelles-Capitale.

On peut done difficilement demander des comptes au Gouver-
nement de la Region de Bruxelles-Capitale sur les dires que le jour-
nal De Morgen met dans la bouche du president de la SRIB.

Apres 1'avoir interroge a ce propos, le president m'a fait savoir
que le texte dans De Morgen constitue une reproduction imparfaite
de ses declarations.

Comme il se doit, la SRIB est une institution bilingue et cela a
evidemment son prix.

Personnellement, je ne suis pas cheque par des declarations qui
1'indiquent.

Une augmentation du cout de 30 % me parait cependant plutot
elevee.

Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

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

Verklaiing van de voorzitter van de GIMB.

In een artikel over de Gewestelijke Investeringsmaatschappij,
in De Morgen van 2 augustus 1.1., verklaarde de voorzitter Serge
Vilain dat de personeelskost van zijn administratie met 30 procent
verzwaard wordt door de tweetaligheid.

Wat bedoelt de voorzitter hiermee?

Is dit geen uitspraak met politieke impact?

Vindt de minister het geoorloofd dat dergelijke uitspraken
publiek worden gedaan door de voorzitter van de GIMB?

Antwoord: Voorafwens ik het geacht lid erop te wijzen dat de
GIMB een onafhankelijke naamloze vennootschap is waarvan het
kapitaal weliswaar in ruime mate toebehoort aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan dus moeilijk ter
verantwoording geroepen worden voor de verklaringen die door
De Morgen in de mond van de voorzitter van de GIMB wordt gelegd.

Hierover ondervraagd, heeit de voorzitter me laten weten dat de
tekst van De Morgen een onvolledige weergave is van zijn verkla-
ring.

Zoals het hoort is de GIMB een tweetalige instelling en dit heeft
uiteraard ook een prijs.

Persoonlijk ben ik dus niet geschokt door een uitspraak die dit
aanduidt.

Een kostprijsverhoging van 30 % lijkt me echter een raming aan
de hoge kant.

Question n° 216 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 16 janvier
1998 (Fr.):

Delai de prescription de 5 a/is pour le non-paiement de la taxe
regionale.

La presse s'est largement fait 1'echo du cas de 1.500 contri-
buables qui a 1'automne 1997 n'avaient toujours pas acquitte le
montant de la taxe regionale de 1992, augmente le cas echeant de
pcnalites et d'interets de retard et qui argueraient du fait que le
delai de prescription serait depasse, ce qui signifie que la Region
ne pourrait plus rien exiger. Us basent leur raisonnement sur le fait
que ce delai commencerait a courir a la date executoire de la taxe,
en 1'occurrence le 15 octobre 1992, la prescription venant a echeance
le 15 octobre 1997.

Existe-t-il une jurisprudence de la Cour de Cassation qui valide-
rait cette these?

Vraag nr. 216 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 16 januari
1998 (Fr.):

Verjariiigsteriitijit van Sjaar voor niet-betaling van degewest-
belasting.

In de pers is uitgebreid bericht over het feit dat 1.500 belas-
tingplichtigen die in de herfst van 1997 hun gewestbelasting voor
1992 nog niet hadden betaald, eventueel verhoogd met boetes en
verwijiintresten, zouden kunnen aanvoeren dat de verjaringstermijn
verstreken is, wat betekent dat het Gewest niets meer zou kunnen
eisen. Zij steunen hun redenering op het feit dat deze termijn zou
ingaan op de datum van uitvoerbaarheid van de belasting, in dit
geval 15 oktober 1992, waarbij de vervaldag dus op 15 oktober
1997 zou vallen.

Bestaat er een rechtspraak van het Hof van Cassatie die deze
stelling kracht bijzet?
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Est-il exact que ces contribuables recalcitrants ont recu recem-
ment la visile de huissiers pour Ie recouvrement des sommes
impayees?

Combien, a la suite de cette demarche, ont-ils regle leur du et
combien ont-ils refuse?

Quelle etait la situation au 15 decembre 1997, echeance prise
en compte par Ie ministre des Finances pour Ie delai de prescrip-
tion?

Quelles mesures Ie ministre a-t-il prises pour s'assurer que Ie
necessaire soit fait avant cette date pour eviter que ces contribuables
peu civiques echappent a I'impot?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a monsieur Ie depute
qu'en ce qui conceme la prescription de I'action en recouvrement
de la taxe regionale, Ie service Fiscal applique les memes principes
que ceux qui sont appliques pour d'autres impots dont la percep-
tion se fait pas voie de role,

L'article 15 de 1 'ordonnance du 23 juillet 1992 relative a la taxe
regionale pour 1992 dispose que I'action en recouvrement de la
taxe, des interets et des majorations se present par cinq ans a compter
dujour ou elle est nee. L'article 11, § 3, de la meme ordonnance
dispose que la taxe doit etre payee au plus tard dans les deux mois
suivant 1'envoi de 1'avertissement-extrait de role.

La dette fiscale ne devient exigible qu'apres 1'expiration du delai
de deux mois, prevu pour Ie paiement. Par consequent, I'action est
prescrite lorsque cinq annees se sont ecoulees a partir de 1 'expiration
de ce delai de deux mois.

Ces regles sont analogues a celles qui sont appliquees pour Ie
recouvrement, par exemple, des impots sur les revenus. Les delais
de deux mois et de cinq ans sont prevus, respectivement, a 1'article
413 du Code des Impots sur les Revenus 1992 et a 1'article 145 de
1'arrete royal d'execution de ce code. Ces delais sont confirmes
dans 1'arret de la Cour de Cassation du 5 janvier 1978 (J.T. 1978,
416; Pas. 1978, 503).

Mon cabinet a demande un avis concemant cette matiere au
bureau d'avocats qui a collabore a la redaction de 1'avant-projet
d'ordonnance. Ce bureau a confirme la pertinence de 1'opinion de
1'administration.

Juridiquement, I'action en recouvrement de la taxe se prescrit
done individuellement pour chaque redevable, en fonction de la
date a laquelle 1'avertissement-extrait de role lui a ete envoye. En
ce qui concerne Ie role relatif aux independants, les derniers
avertissements-extraits de role ont ete envoyes Ie 15 octobre 1992.
Plusieurs iettres de rappel ont du etre envoyees. En ce qui conceme
les contraintes, les huissiers de justice ont recu 4.309 dossiers, dont
Ie traitement est termine pour 112 d'entre eux, alors qu'il est en
cours pour 2.195 autres. Dans 2.002 cas, la creance etait irrecou-
vrable, en raison de faillite ou de non-solvabilite du contribuable.

Je tiens a souligner que les significations des contraintes sont
faites dans Ie cadre de 1'execution de dispositions legates. Refuser
de payer la taxe, par manque de civisme, est done impossible. Le
redevable a cependant la possibility de faire opposition a ['execution

Is hetjuist dat onwillige belastingplichtigen onlangs het bezoek
van deurwaarders hebben gekregen om de niet-betaalde bedragen
te innen?

Hoeveel personen hebben op dat ogenblik hun schulden betaald
en hoeveel hebben dit geweigerd?

Hoe was de toestand op 15 december 1997, de vervaldag
waarmee de minister van financien rekening houdt?

Weike maatregelen heeft de minister voor deze datum getroffen
om te vermyden dat deze belastingplichtigen die van weinig burger-
zin getuigen, aan de belasting ontsnappen?

Antwoord: Ik heb de eer de heer volksvertegenwoordiger mede
te delen dat, wat de verjaring van de vordering tot inning van de
gewestbelasting betreft, de Fiscale Dienst dezelfde principes toepast
als deze die toegepast worden voor andere belastingen die via kohier
geind worden.

Artikel 15 van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de
gewestbelasting voor 1992 bepaalt dat de vordering tot inning van
de belasting, de intresten en de verhogingen verjaart na verioop
van vijfjaren te rekenen vanafde dag waarop ze ontstaat. Arti-
kel 11, § 3, van dezelfde ordonnantie bepaalt dat de belasting moet
betaald worden ten laatste twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.

De belastingschuld wordt slechts eisbaar nadat de termijn van
twee maanden, voorzien voor de betaling, is verstreken. De vorde-
ring is bijgevolg verjaard nadat vijfjaren zijn verlopen te rekenen
vanafhet verstrijken van deze termijn van twee maanden.

Deze regels zijn analoog aan degene die teogepast worden voor
de invordering van, bijvoorbeeld, de inkomstenbelastingen. De
termijnen van twee maanden en vijfjaren zijn voorzien respec-
tievelijk in artikel 413 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
1992 en in artikel 145 van het koninklijk besluit tot uitvoering van
dit wetboek. Deze termijnen worden bevestigd in het arrest van het
Hofvan Cassatie van 5januari 1978 (J.T., 1978, 416; Pas. 1978,
503).

Over deze aangelegenheid heeft mijn kabinet een advies gevraagd
aan het advokatenkantoor dat medegewerkt heeft aan het opstellen
van het voorontwerp van ordonnantie. Dit kantoor bevestigde de
juistheid van de zienswijze van de administratie.

Juridisch gezien verjaart de vordering tot inning van de belasting
dus voor eike belastingplichtige afzonderiijk, afhankelijk van de
datum waarop het aanslagbiljet hem werd verstuurd. Voor het kohier
dat betrekking heeft op de zeifstandigen werden de laatste aanslag-
biljetten verzonden op 15 oktober 1992. Meerdere herinnerings-
brieven dienden verstuurd te worden. Wat de dwangbevelen betreft:
de gerechtsdeurwaarders hebben 4.309 dossiers ontvangen; voor
112 van deze dossiers is de behandelingbeindigd, voor 2.195 andere
is ze nog aan de gang. In 2.002 gevallen was de invordering onmo-
gelijk wegens faillissement of onvermogen van de belasting-
plichtige.

Ik wens crop te wijzen dat de betekeningen van de dwangbevelen
gebeuren in het kader van de uitvoering van wettelijke bepalingen.
Weigeren de belasting te betalen, door een gebrek aan civisme, kan
dus niet. De belastingplichtige beschikt wel over de mogelijkheid



3522 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 mars 1998 (n° 29)
Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 maart 1998 (nr. 29)

de la contrainte, en citant la Region devant les tribunaux ordinaires.
L'article 21 de 1'ordonnance Ie prevoit.

A ce jour, 17 redevables ont introduit une opposition a la
conlrainte avec citation de la Region en justice. En outre, suite a la
contrainte qu'ils ont regue, 701 redevables ont reagi en envoyant
une reclamation ecrite. Si leurs arguments sont fondes, ils ne devront
pas payer la taxe.

om zich tegen de uitvoering van het dwangbevel te verzetten door
het Gewest te dagvaarden voor de burgerlijke rechtbank. Dit is
voorzien in artikel 21 van de ordonnantie.

Tot op heden hebben 17 belastingplichtigen een verzet tegen
het dwangbevel ingediend en het Gewest gedagvaard voor de recht-
bank. Bovendien hebben 701 belastingplichtigen op het dwang-
bevel, dat zij hebben ontvangen, gereageerd door een schriftelijk
bezwaar op te sturen. Indien hun argumenten gegrond zijn, zullen
zij de belasting niet moeten betalen.

Question n° 219 de M. Stephane de Lobkowicz du 12 fevrier
1998 (Fr.):

Emvleineitt multiple de la taxe regionale pour les congre-
gations religieuses.

Je vous ai pose une question ecrite a propos de I'enrolement
multiple a la taxe regionale ou personnellement, j'ai deja ete
plusieurs fois victime de cette situation comme, cette annee en-
core, ouj'etais enrole deux fois a la taxe regionale pour la meme
adresse et pour Ie meme montant de 1.910 BEF.

II me revient a present que les congregations religieuses fassent
Fobjet du zeie de 1'administration.

La ou 1'an dernier encore n'etait enrolee que la mere superieure,
consideree comme chefde menage, cette annee ce sont toutes les
religieuses d'une meme congregation qui font 1'objet d'un enrole-
ment.

L'honorable ministre pourrait-il m'indiquer s'il y a erreur ou
volonte deliberee de ses services?

Est-ce que toutes les congregations religieuses se trouvent
frappees ainsi de maniere fort contestable?

S'il n'y a pas d'erreur que pense 1'honorable ministre de cette
application originale de la legislation par son administration?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable membre
qu'a partir de 1'exercice 1997,1'etablissement des roles relatifs a la
taxe a la charge des chefs de menage (article 3, § I", a, de
1'ordonnance du 23 juillet 1992) se fait sur la base des donnees du
Registre national des personnes physiques. Les chefs de menage et
les personnes isolees, inscrits dans ce registre, sont done repris
automatiquement dans Ie role.

Etant donne que les membres d'une communaute religieuse sont
inscrits individuellement au Registre national, ils sont enroles
individuellement pour la taxe regionale. II est impossible de verifier
prealablement tous les enrolements a charge des chefs de menage:
il y en a 475.000.

Lorsque les membres d'une communaute religieuse font savoir
au Service Fiscal qu'ils appartiennent a cette communaute, ce service
effectue toutes les exonerations necessaires.

II taut cependant tenir compte du fait qu'un des membres de la
Communaute restera assujetti a cette taxe en tant que personne de
reference et devra la payer.

Vraag nr. 219 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 12
febriiari 1998 (Fr.):

Meervoudige inkohiering van de gewestbelasting voor reli-
gieuze congregaties.

Ik heb u een vraag gesteld betreffende de meervoudige inkohie-
ring van de gewestbelasting. Zeif ben ik reeds een aantal keer
slachtoffer van deze situatie geweest. Ook ditjaar werd ik door het
Gewest tweemaal op hetzelfde adres gemkohierd en voor eenzelfde
bedragvan 1.910fr.

Ik vemeem nu dat de religieuze congregaties het slachtoffer zijn
van de ijver van de administratie,

Werd vorigjaar alleen moeder-overste als gezinshoofd geTnko-
hierd, dan worden dit jaar alle zusters van eenzelfde congregatie
geinkohierd.

Kan de minister mij zeggen of het hier een vergissing betreft of
bewuste vastberadenheid van zijn diensten?

Worden alle religieuze congregaties op dezelfde betwistbare
wijze aangepakt?

Als er geen vergissing in het spel is, wat vindt de geachte minis-
ter dan van deze originele toepassing van de wetgeving door zijn
administratie?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat, vanaf
het belastingjaar 1997, het opmaken van de kohieren die verband
houden met de belasting ten laste van de gezinshoofden (artikel 3,
§ 1, a, van de ordonnantie van 23 juli 1992) gebeurt op basis van
de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. de
gezinshoofden en de alleenstaande personen, die in dit register zijn
ingeschreven, worden dus automatisch in het kohier opgenomen.

Aangezien de leden van een kloostergemeenschap afzonderlijk
zijn ingeschreven in het Rijksregister, worden zij ook afzonderlijk
in het kohier opgenomen. Het is onmogelijk voorafgaandelijk alle
inhohieringen ten laste van de gezinshoofden te verifieren: er zijn
er 475.000.

Wanneer de leden van een kloostergemeenschap aan de Fiscale
Dienst mededelen dat zij tot deze gemeenschap behoren, verricht
deze dienst alle nodige vrijstellingen.

Er moet evenwel rekening worden gehouden met het feit dat
een van de leden van de gemeenschap als referentiepersoon onder-
worpen zai blijven aan deze belasting en ze zai moeten betalen.
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L'ordonnance susvisee est appliquee de la meme maniere a toutes
les communautes religieuses.

De voomoemde ordonnantie wordt voor alle kloostergemeen-
schappen op dezelfde manier toegepast.

Question n° 220 de M. Robert Garcia dn 12 fevrier 1998 (N.):

Publicite de la Region de Bruxelles-Capitale dans Ie pro-
gramme du 25e festival international dufilm de Bruxelles.

En feuilletant Ie programme bilingue du 25e festival interna-
tional du film de Bruxelles, je suis tombe sur une publicite de la
Region de Bruxelles-Capitale en page 12. A mon grand etonnement,
Ie ministre Didier Gosuin y etait presente comme Ie «ministre du
gouvemement bruxellois charge de la culture». A ce que je sache,
la culture est encore une matiere communautaire. Cette publicite
bilingue contient done des informations inexactes. J'estime des lors
qu'elle induit Ie lecteur en erreur. En outre, cette publicite porte
atteinte a la communaute flamande de la Region de Bruxelles-
Capitale. Evidemment, Ie mal est fait et reparer 1'erreur n'est quasi-
ment plus possible.

Comme ce n'est pas la premiere fois que de telles erreurs se
produisent, je me pose des questions sur Ie controle de ce type de
messages publicitaires. Qui effectue ce controle? Les articles, mes-
sages, etc. sont-ils soumis pour approbation avant publication aux
ministres concernes? Le communautaire est une matiere sensible,
particulierement en Region de Bruxelles-Capitale, je ne peux
m'imaginer qu'il n'en soit pas ainsi - a moins que ce ne soit un
acte delibere.

Je souhaiterais connaitre 1'opinion des deux ministres sur ce
point?

Reponse: Suite a sa question, je tiens a faire savoir a 1'honorable
membre que des insertions dans les programmes d'evenements
subventionnes par la Region sont normalement soumis pour ap-
probation par les organisateurs. Cela ne s'est pas fait pour le pro-
gramme du 25'°'" "Festival International du Film de Bruxelles". Si
tel avait ete le casJ'aurais evidemment demande que 1 'on corrige
1'erreur dont parle 1'honorable membre.

Les organisateurs du Festival du Film m'ont assure que pour la
prochaine edition un projet de page publicitaire sera soumis pour
approbation a mon cabinet, et ce afin d'eviter toute mention erronee.

Vraag nr. 220 van de heer Robert Garcia d.d. 12 februari 1998
(N.):

Publiciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in hetpro-
gramniaboekje van het 2Sste Internationaal Filmfesfival te
Brussel.

Bij het doornemen van het tweetalige programmaboekje van het
25ste Internationaal Filmfestival van brussel, stootte ik op pagina
12 op een publiciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tot
mijn grote verbazing werd minister Didier Gosuin hierin voorgesteld
als "minister van de Brusselse regering belast met cultuur". Bij
mijn weten is cultuur nog steeds een gemeenschapsaangelegenheid.
Deze tweetalige publiciteit bevat aldus onjuiste informatie en is
onder meer daardoor naar mijn gevoel zeer misleidend naar de lezer
toe. Daarenboven is ze een inbreuk tegen de Vlaamse Gemeenschap
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uiteraard is het kwaad
geschied en is rechtzetting van deze fout quasi niet meer mogelijk.

Aangezien het niet de eerste keer is dat dergelijke fouten gebeu-
ren, stel ik mij vragen bij het nazicht van dit soort publicitaire
boodschappen. Wie verzorgt dit nazicht? Worden de artikels,
boodschappen etc. alvorens publicatie voor goedkeuringvoorgelegd
aan de desbetreffende ministers? De gevoeligheid van de commu-
nautaire materie - in het bijzonder in het Brussels Gewest -
kennende, kan ik mij dit niet inbeelden. Tenzij er opzet in het spel
is!

Graag wens ik van beide ministers hun mening te kennen inzake
deze aangelegenhsid?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag wil ik het geacht lid mee-
delen, dat inlassingen in programmaboekjes van, door het Gewest
gesteunde, evenementen in de regel door de organisatoren ter goed-
keuring worden voorgelegd. Dit is niet gebuerd in het concrete gevan
van het programmaboekje van het 25ste "Internationaal Filmfestival
van Brussel". Indien zulks wel het geval was geweest, had ik deze
fout riatuurlijk laten corrigeren.

De organisatoren van het Filmfestival hebben mij verzekerd,
dat bij de volgende editie een ontwerp van publicitaire pagina ter
goedkeuring aan mijn Kabinet zai worden voorgelegd, zodat een
foutieve vermelding zoals dit jaar kan worden vermeden.

Question n° 222 de M. Philippe Smits du 23 fevrier 1998 (Fr.):

Fonds bruxellois pour le developpement economique regional.

Si mes informations sont exactes, les differents fonds budgetaires
permettent au travers de credits variables, de soutenir les politiques
ministerielles, en dehors des credits budgetaires, dissocies ou non.

Vraag nr. 222 van de heer Philippe Smits d.d. 23 februari 1998
(Fr.):

Brussels Fonds voor de economische ontwikkeling van het
Gewest.

Als mijn inlichtingenjuist zijn, laten de verschillende begrotings-
fondsen toe, door middel van variabele kredieten, het ministerieel
beleid te ondersteunen buiten de al dan niet gesplitste begrotings-
kredieten om.
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Le solde de ces fonds, pour une annee donnee, ne peut etre connu
par les membres du Parlement que lors de la publication du budget
general qui a lieu deux annees plus tard.

Dans ledit budget general, les parlementaires trouvent les
previsions de depenses, comme les previsions de recettes et les
soldes enregistres pour les deux annees anterieures.

Le delai est done particulierement long avant que le Parlement
bruxellois ne puisse connaitre, comprendre, approuverou critiquer
les politiques suivies.

Monsieur le ministre pourrait-il me faire savoir quelles sont les
principales actions qui ont ete entamees, projetees et realisees par
le Fonds pour le developpement economique et regional? Quelle
est a cejour la situation financiere du Fonds? Quelles sont les per-
spectives de viabilite et de developpement? Existe-t-il un plan
quinquennal approuve par le Gouvernement?

Repoiise: L'honorable membre affirme que le solde du Fonds
au 31 decembre d'une annee determinee n'est communique que
deux ans apres dans un document budgetaire. II affirme en outre
que la politique menee sur base du fonds budgetaire ne peut etre
discutee par le Conseil qu'apres un laps de temps relativement long.

[/article 9 des lois coordonnees sur la Comptabilite de 1'Etat
stipule que les projets de budget initial pour une nouvelle annee
budgetaire doivent etre introduits aupres du Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale le 31 octobre au plus tard de 1'annee qui
precede 1'annee budgetaire en question.

A ce moment-la, le solde du Fonds au 31 decembre de 1'annee
qui precede la nouvelle annee budgetaire n'est evidemment pas
encore connu. C'est la raison pour laquelle on se base pour le calcul
de 1'estimation du solde du Fonds au 31 decembre de la nouvelle
annee budgetaire sur le solde au 31 decembre de deux annees
auparavant et sur les estimations des depenses et recettes de 1'annee
precedente et de la nouvelle annee budgetaire.

Lors du premier ajustement budgetaire de la nouvelle annee
budgetaire, le solde du Fonds au 31 decembre de 1'annee precedente
est inscrit. Cet ajustement budgetaire est introduit aupres du Conseil
de la Region de Bruxelles-Capitale le 30 avril au plus tard, comme
le present 1'article 19 des lois coordonnees sur la Comptabilite de
1'Etat.

Le solde final du Fonds pour une annee budgetaire determinee
est des lors deja communique dans le budget ajuste de 1'annee
suivante et pas deux annees apres comme 1'affirme 1'honorable
membre.

Enfin, dans 1'expose general et dans la justification generale qui
sont joints au budget initial, ainsi que dans la justification generale
jointe aux feuilletons, on explique quelle politique sera menee avec
les moyens du Fonds par ['utilisation des credits variables. Les
documents budgetaires sont discutes au sein de la Commission des
Finances, des Commissions permanentes et lors de la seance pleniere
du Conseil.

J'attire 1'attention de mon collegue sur le fait que le fonds qui
releve de mes competences economiques est le Fonds europeen de
developpement regional (Feder).

Ce fonds est utilise pour faire transiter les moyens financiers
engages en faveur de projets de la region de Bruxelles-Capitale par

De parlementsleden kunnen het saldo van deze fondsen, voor
een gegevenjaar, pas tweejaar later, vernemen bij de publicatie van
de algemene begroting.

In voomoemde algemene begroting treffen de parlementsleden
de geplande uitgaven aan, net als de voorziene ontvangsten en de
geregistreerde saldi voor de twee vorigejaren.

De termijn is dus wel bijzonder lang vooraleer het Brussels parle-
ment het gevolgde beleid kan kennen, goedkeuren ofkritiscrcn.

Kan de minister mij medelen weike de belangrijkste acties zijn
die door het Brussels Fonds voor de economische ontwikkeling
van het Gewest werden aangevat, ontworpen en gerealisecrd? Weike
is de huidige fmanciele situatie van het fonds? Weike zijn de
perspectieven van levensvatbaarheid en ontwikkeling? Bestaat er
een door de regering goedgekeurd vijfjarenplan?

Anhvoord: Het geacht lid stelt dat het saldo van het Fonds op
31 december van een gegeven jaar slechts twee jaar later in een
begrotingsdocument verschijnt. Daarenboven stelt hij dat het met
het begrotingsfonds gevoerde beleid slechts na geruime tijd door
de Raad kan besproken worden.

Weinu, artikel 9 van de geco6rdineerde wetten op de Rijkscomp-
tabiliteit bepaalt dat de ontwerpen van initiele begroting voor een
nieuw begrotingsjaar uiterlijk op 31 oktober van het jaar dat aan dit
begrotingsjaar voorafgaat dienen ingediend te worden bij de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Op dat moment is het saldo van het Fonds op 31 december van
het jaar dat aan het nieuwe begrotingsjaar voorafgaat uiteraard nog
niet gekend. Vandaar dat bij de berekening van het geraamd saldo
van het Fonds op 31 december van het nieuwe begrotingsjaar wordt
uitgegaan van het saldo op 31 december van tweejaar tevoren en
van de ramingen van uitgaven en ontvangsten van het jaar tevoren
en van het nieuwe begrotingsjaar zeif.

Bij de eerste begrotingsaanpassing van het nieuwe begrotingsjaar
wordt het saldo van het Fonds op 31 december van het voorgaande
jaar ingeschreven. Deze begrotingsaanpassing wordt ingediend bij
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad uiterlijk op 30 april zoals artikel
19 van de geco6rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit voor-
schrijft.

Het eindsaldo van het Fonds voor een gegeven begrotingsjaar
verschijnt dus reeds in de aangepaste begroting van het jaar daarop
en niet pas tweejaar nadien zoals het geacht lid stelt.

Tenslotte wordt in de algemene toelichting en de algemene
verantwoording bij de initiele begroting evenals in de algemene
verantwoording bij de aanpassingsbladen uitgelegd welk beleid er
met de middelen van het Fonds via de benutting van de variabele
kredieten zai worden gevoerd. De begrotingsdocumenten worden
besproken in de Commissie van Financien, de Vaste Commissies
en tijdens de plenaire zitting van de Raad.

Ik vestig de aandacht van mijn collega op het feit dat het fonds
dat ressorteert onder mijn economische bevoegdheden het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is.

Dit fonds dient om de financiele middelen door te storten die
zijn vastgelegd ten gunste van projecten van het Brussels Hoofd-
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le Fonds du meme nom qui depend de la Commission europeenne.
Ces engagements constituent la concretisation de 1'approbation de
programmes specifiques par la Commission europeenne.

Actuellement, la Region participe a deux programmes, 1'un
appele "Konvert" et 1'autre "Urban".

Le programme Konvert concerne une contribution de la Com-
mission europeenne au financement de la renovation de la caserne
Dailly. Ce projet est gere par mon collegue, le secretaire d'Etat
Tomas.

Dans le cadre de ce programme, le Ponds a percu en 1996 une
recette d'environ 34 mio BEF qui n'a pas ete utilise jusqu'a present.

En 1996, le Fonds a egalement percu une recette de 33 mio BEF
dans le cadre du programme Urban. II s'agit d'une premiere tranche
qui correspond a 50 % des engagements de la Commission
europeenne dans le cadre de ce programme.

Le programme Urban etant actuellement en cours d'execution,
les premieres utilisations sur ces fonds seront enregistrees pendant
cette annee budgetaire.

Le programme Urban prevoit la creation de 2 centres d'entre-
prises, 1'un a Bruxelles-ville et 1'autre a Molenbeek, de plusieurs
entreprises d'insertion et de guichets d'information locaux dans
les memes quartiers.

stedelijk Gewest door het fonds met dezelfde naam dat afhangt van
de Europese Commissie. Deze vastleggingen vonnen de concreti-
sering van de goedkeuring van specifieke programma's door de
Europese Commissie.

Het Gewest neemt momenteel deel aan twee programma's,
"Konvert" en "Urban".

Het programma Konvert betreft een tusenkomst van de Europese
Commissie in de financiering van de renovatie van de Daiilykazerne.
Dit project wordt beheerd door mijn collega, staatssecretaris Tomas.

Het fonds heeft in het kader van dit programma in 1996 een
bedrag ontvangen van ongeveer 34 miljoen dat tot op heden nog
niet is aangewend.

In 1996 ontving het fonds tevens een bedrag van 33 miljoen
BEF in het kader van het programma Urban. Het handelt zich om
een eerste schijfdie overeenstemt met 50 % van de vastleggingen
van de Europese Commissie in het kader van dit programma.

Het programma Urban wordt momenteel uitgevoerd en de eerste
aanwendingen op deze fondsen zullen plaatsvinden in de loop van
dit begrotingsjaar.

Het programma Urban voorziet de oprichting van 2 bedrijfs-
centra, het ene te Brussel-stad en het andere te Molenbeek, van
verschillende inschakelingsbedrijven en lokale infbrmatieloketten
in dezelfde wijken.

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

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

Personnel remunere par la Region—Automation de cumul.

L'honorable ministre pourrait-il me communiquer, pour le per-
sonnel place sous sa responsabilite, a combien de membres remu-
neres par la Region il a accorde une autorisation de cumul depuis
le debut de cette legislature avec le detail pour chaque annee et en
me precisant si ces autorisations ont ete ou non prolongees?

Reponse: En reponse a sa question, j'informe Phonorable
membre que depuis le debut de la legislature en cours, sept membres
du personnel de 1'Administration de 1'Amenagement du Territoire
et du Logement (AATL) ainsi qu'un membre du personnel de
1'Administration de 1'Equipement (AED) ont obtenu une autori-
sation de cumul.

Trois demandes ont ete accordees en 1996 et cinq en 1997.

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

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

Door het Gewest bewldigd personeel — Toestemming om te
cumitleren.

Zou de geachte minister me, voor het personeel dat onder hem
ressorteert, kunnen meedelen aan hoeveel door het Gewest bezol-
digde personeelsleden hij sedert het begin van deze zittingsperiode
toestemming heeft gegeven om te cumuleren? Ik had graag een
overzicht voor elkjaar, met vermelding ofde toestemming al dan
niet zijn hemieuwd.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid
mee dat er sinds de aanvang van de lopende legislatuur zeven
personeelsleden van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisves-
ting (BROH) en een personeelslid van het Bestuur Uitrusting en
Vervoer (BUV) een cumulatiemachtiging bekomen hebben.

Drie daarvan werden verleend in 1996 en vijf in 1997.
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Aucune demande de prolongation n'a ete introduite. Er werden geen aanvragen om verlenging van cumulatiemachti-
gingen ingediend.

Question n° 340 de M. Denis Grimberghs du 24 novembre 1997
(Fr.):

Mise en place d'un nouveau reseau de telecommunication.

Si j'en crois la presse, Monsieur Ie ministre aurait a 1'occasion
d'un deplacement a Fen-anger "appele ses partenaires au Gouveme-
ment 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".

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?

En 1'occurence, 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".

Reponse: En reponse a la question ecrite de monsieur le depute
Denis Grimberghs, j'ai 1'honneur d'informer mon honorable
confrere que, le 5 fevrier 1998, le Gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale, sur proposition du ministre charge de 1'Econo-
mie, a approuve la mise en place au sein de la Region de Bruxelles-
Capitale, d'un reseau de telecommunication a large bande.

Ce reseau relierait les administrations regionales ainsi que les
hopitaux et les CPAS et permettrait 1'utilisation de services de base
pour 1'echange de courriers, le transfert de donnees et des services
multi-media.

La modernisation de 1'administration qui serait ainsi realisee
inciterait les entreprises et les PME en particulier, mais egalement
les citoyens, a utiliser des services analogues et faciliterait en meme
temps, 1'acces a 1'administration.

Le Gouvemement a ainsi approuve:

- 1'appel a un consultant professionnel qui, dans un premier temps,
sera charge de rediger un Cahier des Charges en vue de la
definition d'un reseau a large bande regional et de la selection
des candidats-operateurs;

- la constitution d'un comite d'accompagnement du projet;

- la mission a confier au CIRB, en vue de la preparation des
organismes publics (tant les institutions regionales que commu-
nales) a une utilisation optimale du reseau a large bande.

II est premature de designer le reseau sur lequel 1'operateur
pourrait agir pour developper le present projet. L'operateur designe
decidera des investissements necessaires a la mise en place du reseau
a large bande.

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

Een nieuw telecommunicatienetwerk.

Als ik de pers mag geloven, zou de minister tijdens een buiten-
landse reis zijn partners bij de Brusselse Regering aangemaand
hebben om voor het einde van hetjaar te beslissen over de aan-
wijzing 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.

Kan de minister meedelen weike initiatieven de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering heeft genomen om dit bedrijf voor het einde
van ditjaar te kunnen aanwijzen?

Kan de minister ook meedelen welk net dit door de gewestelijke
overheden aangeduide bedrijf mag gebruil<en om een project verge-
lijkbaar met "Telenet Vlaanderen" te verwezenlijken?

Antwoord: In antwoord op de schriftelijke vraag van volksver-
tegenwoordiger Denis Grimberghs, heb ik het genoegen mijn
geachte collega mee te delen dat de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering op 5 februari 1998, op voorstel van de minister van
Ecnomie, haar goedkeuring heeft gehecht aan de invoering op het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een breed
telecommunicatienet.

Dit net zai de gewestelijke besturen alsook de ziekenhuizen en
OCMWs met elkaar verbinden en zai het gebruik van informatie-
diensten voor de uitwisseling van briefwisseling, de overdracht van
gegevens en multimediadiensten mogelijk maken.

De modemisering van het bestuur, die aldus zai worden door-
gevoerd, zai de bedrijven en meer bepaald de KMO's maar ook de
burgers ertoe aanzetten gelijkaardige diensten te gebruiken waardoor
de toegang tot het bestuur tegelijkertijd zai verbeterd worden.

Daarom heeft de Regering haar goedkeuring gehecht aan:

- de raadpleging van een arbeidsconsultant die, in een eerste fase,
een Bijzonder Bestek zai opmaken voor de afbakening van een
gewestelijk breed net en voor de selectie van de kandidaat-
operatoren;

- de oprichting van een begeleidingscomite voor het project;

- de taak die wordt toevertrouwd aan het CIBG met het oog op de
voorbereiding van de openbare instellingen (zowel de gewes-
telijke als de gemeentelijke) op een optimaal gebruik van dit
breed net.

Het is voorbarig te bepalen op welk net de operator zai werken
om dit project uit te bouwen. De aangewezen operator zai beslissen
over de investeringen die nodig zijn voor de invoering van dit breed
net.
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Question n° 345 de M. Dominiek Lootens-Stael du 28 novembre
1997 (N.):

Discrimination lors de la publication d'avis d'enquetes publi- .-•
ques dans Ie Vlan.

En fevrier 1996, Ie ministre a ete interpelle a plusieurs reprises
sur son intention de publier les avis d'enquetes publiques dans Ie
seui hebdomadaire francophone Vlan et - discrimination supple-
mentaire a 1'egard des Flamands - son intention de publier un plus
grand nombre d'avis d'enquetes publiques en francais qu'en neer-
landais. Apres des protestations neerlandophones. Ie 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 neerlandophone.

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

Le Vlaams Blok a depose plainte a ce sujet aupres de la Com-
mission permanente de controle linguistique et a obtenu gain de
cause le 10 juillet. Cette plainte nous a ete envoyee — a vous et a
moi — le 14 novembre.

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

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

Qui en assume la responsabilite?

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

Reponse: Commeje 1'ai deja souligne a plusieurs reprises, seuls
les modes de publicite prevus par 1'ordonnance du 29 aout 1991
organique de la planification et de 1'urbanisme et par ses arretes
d'execution, garantissent aux yeux de la loi les penalites necessaires
pour porter les enquetes publiques a la connaissance du public.

L'arrete du Gouvemement du 23 novembre 1993 relatifaux
enquetes publiques et aux mesures particulieres de publicite en
matiere d'urbanisme et d'environnement, et notamment Particle 3,
prevoit que les enquetes publiques relatives aux demandes de permis
sont annoncees par voie d'affiches apposees au plus tard 48 heures
avant la date d'ouverture et pendant toute la duree de 1'enquete.

La publication des avis dans lesjoumaux "Vlan" et "Deze week
in Brussel" ne revet done pas un caractere legal ou reglementaire.

La publication dans ces deuxjournaux est assuree en vue d'une
meilleure information du public et en particulier, a leurs lecteurs.

Cette information est selectionnee et controlee par les a.s.b.l.
"Inter-Environnement" et "Brusselse Raad voor net Leefmilieu"

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

Discriminatie bij het publiceren van openbare onderzoeken
in Vlan..

In februari 1996 werd de minister meermaals gemterpelleerd
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 publi-
ceren.

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 aantai van deze onderzoeken wel in de Franstalige,
maar niet in de Nederlandstalige tekst was opgenomen.

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

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

Hoe wordt gecontroleerd dat beide teksten volledig in overeen-
stemming met elkaar zijn?

Wie is hiervoor verantwoordelijk?

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

Antwoord: Zoals ik reeds meermaals heb gesteld, voldoen enkel
de wijzen van openbaarmaking zoals voorzien in de ordonnantie
van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de
stedenbouw en de uitvoeringsbesluiten ervan volgens de wet aan
de vormvereisten voor de bekendmaking van de openbare onder-
zoeken.

Het besluit van de regering van 23 november 1993 inzake de
openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking
voor stedenbouwkundige en milieu-aangelegenheden en meer
bepaald artikel 3 stelt dat de openbare onderzoeken voor vergun-
ningsaanvragen bekendgemaakt worden door middel van aanplak-
king en dit uiterlijk 48 uur voor de opening van het openbaar
onderzoek. Deze berichten blijven tijdens de ganse duur van het
openbaar onderzoek hangen.

De publicatie van deze berichten in de weekbladen "Vlan" en
"Deze Week in Brussel" hebben aldus geen wettelijk ofreglementair
karakter.

De publicatie in beide weekbladen dient om de bevolking en in
het bijzonder het leespubliek beter op de hoogte te houden.

Deze informatie wordt geselecteerd en nagezien door de v.z.w.'s
"Inter-environnement" en "Brusselse Raad voor het Leefmilieu".
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qui les diffusent directement aux journaux precites en execution
des arretes du Gouvemement du 24 avril 1997.

La volonte d'assurer une egalite de traitement linguistique a done
preside a la publication dans un journal francophone et dans un
journal neerlandophone, d'informations recueillies, selectionnees
et communiquees par une a.s.b.l. francophone et par une a.s.b.l.
neerlandophone.

Zij versturen deze infonnatie rechtstreeks naar voomoemde week-
bladen krachtens de regeerbesluiten van 24 april 1997.

Het streven naar een gelijke behandeling van beide talen leidt
tot de publicatie in een Franstalig en een Nederlandstalig weekblad
van gegevens die worden ingezameld, geselecteerd en verspreid
door zowel een Franstalige als een Nederlandstalige v.z.w.

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

Permis de batir delivres en vue de I'implantation de pylmes
relais Proximus et Mobistar.

Combien de permis de batir ont ete delivres jusqu'a present par
votre administration pour 1'implantation de pylones relais pour
mobilophones?

Quoique je suis persuade que ces permis aient ete delivres dans
Ie strict respect de 1'ordonnance organique de la planification et de
1'urbanisme et particulierement des regles en matiere d'enquete
publique, il m'interesserait de savoir combien de permis ont ete
delivres [nonobstant] un avis prealable des communes?

Reponse: Elements de reponse:

Nombre de PU introduits aupres du FD:

Nombre de PU delivres par Ie FD:

PU favorable: 226
(avis favorable du College par depassement de delai = 44);

PU defavorable: 25

Nombre de PU en cours d'instruction: 42

Nombre de PU soumis a 1'avis de la Commission de
concertation: 172

Avis favorable: 143

Avis defavorable; 29

Nombre de PU delivres par Ie FD sur avis defavorable
de la commune: 3

Nombre de demandes de PU retirees a 1'initiative
du demandeur: ] 8

Annexe: tableau des evenements PFD au 31 janvier 1998.

L'annexe n'est pas publiee, mais reste disponible au Greffe pour
consultation.

311

251

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

Bouwverguniting voor zendmasten van Proximus en Mobistar.

Hoeveel bouwvergunningen werden tot op heden door uw
administratieve diensten afgegeven voor zendmasten voor het
mobi 1 ofoonverkeer?

Ik ben er weliswaar van overtuigd dat deze vergunningen zijn
afgegeven met absolute naleving van de ordonnantie houdende de
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 erzijn afgegeven in wcer-
wil van een voorafgaand advies van de gemeenten?

Antwoord: Antwoordelementen:

Aantal stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ingediend
bij de gemachtigde ambtenaar: 311

Aantal door de gemachtigde ambtenaar uitgereikte
stedenbouwkundige vergunningen: 251

Gunstig advies over de stedenbouwkundige vergunnings-
aanvraag: 226
(gunstig advies van de College wegens overschrijding van
de termijn = 44);
Ongunstig advies over de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag: • 25

Aantal stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ter studie: 42

Aantal stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
die ter advies voorgelegd zijn aan de Overiegcommissie: 172

Gunsig advies: 143

Ongunstig advies: 29

Aantal door de gemachtigde ambtenaar uitgereikte
stedenbouwkundige vergunningen waarover de gemeente
een ongunstig advies uitbracht: 3

Aantal stedenbouwkundige vergunningsaanvragen
ingetrokken door de aanvrager zeif: 18

Bijiage: tabel van de vergunningen toegestaan door de gemach-
tigde ambtenaar op 31 januari 1998.

De bijiage wordt niet gepubliceerd, maar blijft voor raadpleging
ter beschikking op de Griffie.
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Question n° 353 de M. Andre Drouart du 18 decembre 1997
(Fr.):

Chemins vicinaux,

Notre region est encore parsemee d'un certain nombre de chemins
vicinaux, en particulier dans des zones qui ont conserve un caractere
rural.

Ces dernieres annees, differentes deliberations communales ont
terms certaines parties de ces sentiers. De plus, il apparait que
certains de ceux-ci ne sont plus accessibles suite a des initiatives
privees.

Monsieur Ie ministre peut-il me preciser s'il a fait effectuer un
recensement de 1'ensemble de ces chemins? Est-il favorable a la
fermeture de ces sentiers? Quelle politique developpe-t-il en la
matiere?

Reponse: L'ensemble de ces chemins est cartographic dans
1'Atlas des chemins vicinaux, document legal institue pour la loi
de 1841 qui a ete regulierement mis a jour par les communes, sous
la tutelle de la province.

Durant les dernieres decennies, peu d'attention a ete portee a
ces chemins et effectivement. des initiatives privees en ont rendu
plusieurs inaccessibles, parfois avec la bienveillance des communes.
Ces modifications sauvages ne sont evidemment pas reprises dans
1'Atlas. De plus celui-ci est d'une consultation malaisee due a sa
structure meme: un volume avec les cartes etablies en 1845 et un
autre avec toutes les modifications.

Pour ces raisons il est indispensable de faire une mise a jour
generale de 1 'Atlas qui serait effectuee conjointement pour la Region
et les communes suivant des modalites a definir au cas par cas. Sa
consultation et sa mise a jour seront grandement facilitees par la
cartographie informatisee. Cette nouvelle cartographie devrait
egalement inclure toutes les voies de circulation pietonnes non
vicinales egalement.

Le regain d'interet est general en faveur de ces sentiers qui ont
un double interet:

1. Mobilite: ils favorisent la circulation des pietons en leur dormant
un environnement sur et en raccourcissant fortement les
cheminements, ils incitent souvent a la promenade.

2. Paysager: ils se situent souvent dans des endroits de grande valeur
paysagere qu'ils contribuent a sauvegarder.

La politique generale en la matiere est done le maintien de ces
chemins vicinaux, saufcas exceptionnel ou on s'efforcera de main-
tenir la continuite de la circulation pietonne.

Outre la mise a jour de 1 'Atlas deja mentionnee, je compte exercer
avec rigueur les missions reprises de la province au l^janvier 1996
c'est-a-dire:

1. Tutelle sur les modifications, deplacements et suppressions: c 'est
le Gouvemement qui doit les arreter, sur proposition des conseils
communaux et apres enquete publique;

2. Surveillance de 1'entretien et de 1'accessibilite: je compte rein-
staurer la fonction de commissaire-voyer, en chargeant un
fonctionnaire assermente du controle de 1'entretien et de 1'acces-
sibilite des chemins vicinaux.

Vraag nr. 353 van de heer Andre Drouart d.d. 18 december 1997
(Fr.):

Buiirtpaden.

Ons Gewest is nog altijd bezaaid met een aantal buurtpaden, in
het bijzonder in die gebieden die nun landelijke aard bewaard
hebben.

Dejongstejaren hebben verschillende gemeentelijke beslissingen
ertoe geleid dat sommige gedeelten van deze wegen zijn gesloten.
Bovendien blijkt dat sommige ervan niet meer toegankelijk zijn
ingevolge prive-initiatieven.

Heeft de minister een overzicht van al deze wegen laten
opstellen? Is hij voor de sluiting van deze paden? Welk beleid voert
hij terzake?

Antwoord: Al deze wegen staan op kaarten weergegeven in de
Atlas van de buurtwegen. Dit is een wettelijk document, ingevoerd
bij dc wet van 1841 en die onder toezicht van de Provincie regel-
matig door de gemeenten is bijgewerkt.

De jongste decennia werd inderdaad maar weinig aandacht
besteed aan deze buurtwegen. Door initiatievcn van particulieren
werden sommige erven onbereikbaar, soms met de welwillendheid
van de gemeenten. Onwettige wijzigingen zijn wel te verstaan niet
in de Atlas opgenomen. Bovendien is de Atlas moeilijk te lezen
door zijn structuur: een deel bevat de kaarten die zijn opgesteld in
1845, een ander deel bevat alle wijzigingen.

Daarom moet de Atlas volledig bijgewerkt worden. Dit zai
gezamenlijk gebeuren door het Gewest en de gemeenten en de wijze
waarop gebeurt geval per geval. De geinformatiseerde cartografie
zai de raadpleging en de bijwerking aanzienlijk vergemakkelijken.
Deze nieuwe cartografie zou eveneens alle voetpaden die geen
buurtwegen zijn, moeten bevatten.

Vooral de paden met een dubbele waarde zijn hier van groter
belang:

1. Mobiliteit: zij bevorderen het voetgangersverkeer door nun veilig
karakter en door de sterke verkorte trajecten wordt er vaak op
gewandeld.

2. Het landschap: zij zijn meestal gelegen in gebieden met een mooi
landschap en dragen bij tot het behoud ervan.

Het algemeen beleid ter zake is dus een van het behoud van
deze buurtwegen, met her en der een uitzondering waar een inspan-
ning zai worden geleverd voor een blijvend voetgangersverkeer.

Naast de bijwerking van de Atlas, zai ik me (evens inspannen
voor de opdrachten die op 1 januari 1996 van de Provincie werden
overgeheveld, namelijk:

1. Toezicht op de wijzigingen, verschuivingen en verwijderingen:
de Regering moet hierover beslissen op voorstel van de gemeen-
teraden en na openbaar onderzoek;

2. Waken over de goede staat en de bereikbaarheid: ik wil opnieuw
de functie invoeren van commissaris-wegopzichter, door een
beedigde ambtenaar te belasten met het toezicht op het onder-
houd en de bereikbaarheid van de buurtwegen.
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Question n° 358 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 12 janvier
1998 (N.);

Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans
les orgaitismes d'utilite publique et dans les pararegionaux.

Le ministre peut-il me communiquer, pour Ie ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale, les organismes d'utilite publique et
les autres pararegionaux, le nombre de voitures de service que les
hauts fonctionnaires (a partir du rang 13) utilisent pour leurs
deplacements domicile-travail?

Existe-t-il un tableau officieux ou officiel qui etablisse un lien
entre la taille et le type de la voiture (nombre de CV) et le grade ou
le rang dans la hierarchie du chauffeur-utilisateur de la voiture de
service?

Est-il exact qu'un nombre important de ces voitures de service
ne servent pas sculement aux deplacements domicile-travail mais
aussi et surtout au transport des hauts fonctionnaires concemes vers
et depuis les cabinets ministeriels?

Est-il vrai que les fonctionnaires utilisent egalement ces vehi-
cules, qui leur sont donnes en pret, pour leurs deplacements prives
et meme pour partir en vacances?

L'administration a-t-elle achete ces voitures ou font-elles 1'objet
d'un credit-bail? Comment garantir, en 1'occurrence, qu'on re-
cherche la solution la plus avantageuse?

Cette depense d'argent public se justifie-t-elle encore au regard
du deficit budgetaire annuel, lorsqu'on sait que les fonctionnaires
concernes disposent d'un abonnement STIB?

Enfin, le ministre trouve-t-il normal que meme la direction de la
STIB dispose de voitures de service alors qu'on pourrait attendre
d'elle a tout le moins, qu'elle montre 1'exemple en utilisant
exclusivement les transports en commun pour ses deplacements a
1'interieur de la Region?

Reponse: Monsieur le depute D. Lootens m'interroge sur des
matieres qui relevent principalement des competences du ministre
R. Grijp, charge de la Fonction publique. Je ne puis que lui suggerer
de s'adresser a ce dernier pour obtenir les informations souhaitees
relatives au ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

Je puis cependant repondre pour ce qui conceme la STIB. Celle-
ci ne possede que 2 voitures de service mises a disposition de
1'administrateur-directeur general et du directeur general adjoint.

Je ne crois pas que mon interlocuteur considere ce nombre
comme un abus de biens d'Etat, alors que la STIB est un des pre-
miers employeurs de la Region avec un personnel de 5.503 unites a
la fin 1996.

En realite, la frequence des reunions exterieures, ainsi que la
longueur des trajets y afferente, justifient tres largement 1'emploi
de vehicules automobiles par les autorites mentionnees ci-dessus,
puisque de leur rendement depend une partie importante de 1'effi-

Vraag nr. 358 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 12 januari
1998 (N.):

Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar
nut en de parastatalen.

Kan de minister mij een overzicht geven voor wat betreft het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gewestelijke
instellingen van openbaar nut en overige parastatalen van het aantal
zogenaamde dienstwagens die doorhogere ambtenaren (vanafrang
13) worden gebruikt voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats
en hun werk?

Bestaat daarbij een al dan niet officiele ofofficieuze tabel die de
verhouding omvat tussen de grootte en het type (aantal PK) van
deze wagens en de graad, de plaats in de ambtelijke hierarchie van
de bestuurder-gebruiker van de dienstwagen?

Klopt het dat een belangrijk aantal van deze dienstwagens niet
alleen uitsluitend wordt gebruikt voor dergelijke verplaatsingen
maar daarbij ook vooral dienstig is voor het vervoer van de betrokken
hogere ambtenaren van en naar de ministeriele kabinetten?

Is het al dan niet exact dat dergelijke voertuigen, die zij in
bruikleen hebben, door de ambtenaren ook worden gebruikt voor
priveverplaatsingen en zeifs om op vakantie te gaan?

Worden deze wagens geleased of door de administratie
aangekocht? Op weike wijze wordt daarbij gegarandeerd dat er
gestreefd wordt naar de meest voordelige opiossing?

Is het verantwoord dat voor dit alles nog langer gemeenschaps-
geld wordt uitgegeven gelet op het jaarlijks begrotingstekort,
wetende dat de betrokken ambtenaren over een MIVB-abonnement
beschikken?

Acht de minister het tenslotte verantwoord dat zeifs de ambtelijke
leiding van de MIVB over dienstvoertuigen beschikt terwiji men
zeker van hen toch zou mogen verwachten dat zij een voorbeeld-
functie vervullen door voor verplaatsingen binnen het Gewest
uitsluitend van het openbaar vervoer gebruik te maken?

Antwoord: De heer Dominiek Lootens-StaeI, volksvertegen-
woordiger, interpelleert me over aangelegenheden die in hoofdzaak
tot de bevoegdheid behoren van minister Rufin Grijp, belast met
Ambtenarenzaken. Ik zou hem dan ook willen vragen zich te wenden
tot laatstgenoemde om de gewenste informatie te krijgen over het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat de MIVB betreft kan ik evenwel het volgende meedelen,
De maatschappij bezit slechts 2 dienstwagens: de ene staat ter
beschikking van de bestuurder- directeur-generaal, de andere van
de adjunct-directeur-generaal.

Ik geloof niet dat mijn gesprekspartner dit aantal als misbruik
van staatgoederen beschouwt, temeer omdat de MIVB een van de
grootste werkgevers van het Gewest is met een personeelsbestand
dat einde 1996, 5.503 eenheden telde.

In werkelijkheid rechtvaardigt de frequentie van de vergade-
ringen buitenshuis en de overeenstellende lengte van de trajecten
ruimschoots het gebruik van wagens door voomoemde personen,
aangezien van hun rendement een belangrijk gedeelte van de
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cacite de la STIB. II n'empeche qu'ils font evidemment usage des
transports en commun pour leurs deplacements a 1'interieur de la
Region chaque fois que les circonstances Ie permettent.

efficientie van de MIVB afhangt. Dit verhindert natuurlijk niet dat
zij van het openbaar vervoer gebruik maken voor him verplaatsingen
binnen het Gewest telkens als de omstandigheden het mogelijk
maken.

Question n° 364 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 16 janvier
1998 (Fr.):

Confiscation d'abonitemeitts scolaires.

J'ai pu constater recemment que les agents de surveillance de la
STIB precedent regulierement a la confiscation d'abonnements
scolaires.

Un exemple parmi d'autres: un soir, vers 23 heures, un jeune
homme fume a la station Rogier, ce qui est tres logiquement interdit,
notamment pour des raisons de securite. Un incident survient au
moment ou Ie jeune homme remet en bouche Ie megot pretendument
eteint et cela se termine par la confiscation de son abonnement
scolaire pour une periode de quinze jours couvrant notamment toute
la periode des fetes de fin d'annee. Renseignements pris aupres du
service "gestion des infractions", il semble s'agir d'une pratique
courante.

Or, aucun article d'aucun reglement ne prevoit une telle even-
tualite. II s'agit simplement d'une directive donnee par Ie fonc-
tionnaire dirigeant Ie service responsable de la securite au sein de
la STIB.

Le texte succinct figurant au dos d'un abonnement scolaire
prevoit bien des circonstances precises pouvantjustifier le retrait
de 1'abonnement mais aucune ne semble couvrir 1'exemple cite:
"utilisation abusive", "desordre" (le fait de fumer pourrait-il etre
assimile a la creation d'un desordre?)...

De meme, aucun reglement plus precis n'est remis a 1'usager
lors de 1'achat de 1'abonnement.

Qu'un PV eut etc inflige au jeune homme enfreignant 1'interdic-
tion de fumer eut ete dans la ligne des possibilites. Par centre, retirer
1'abonnement paye par 1'usager ou ses parents pour une periode de
quinze jours, sans qu'il n'existe un texte reglementaire prevoyant
une telle sanction, parait arbitraire et constitue une rupture du contrat
passe entre 1'acheteur du titre de transport et la societe.

Quelles mesures monsieur le ministre prendra-t-il pour mettre
un terme a ces pratiques litigieuses?

Reponse: Monsieur le depute Jean-Pierre Cornelissen m'inter-
roge au sujet de la confiscation d'abonnements scolaires par le per-
sonnel de la Surveillance de la STIB.

Le reglement sur la police des transports de personnes par tram-
way, premetro, metro, autobus et autocar (AR du 15.09.1976)
prevoit une serie d'obligations pour le public en general, dans les
stations de metro et de premetro, et pour les voyageurs. Ainsi, il
stipule que "les voyageurs sont tenus d'obtemperer aux injonctions
des agents de service" et que les constatations des infractions a ce
reglement se font notamment par des agents assermentes a cet effet.

Vraag nr. 364 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 16 januari
1998 (Fr.):

Inbeslagneming van schoolabonneinenten.

Vs. heb onlangs kunnen vaststellen dat bewakingsagenten van de
MIVB geregeld schoolabonnementen in beslag nemen.

Een voorbeeld uit de vele: op een avond, rond 23.00 uur, staat
een jongeman te roken in het Rogierstation, wat om veiligheids-
redenen verboden is, hetgeen heel logisch is. Er ontstaat een inci-
dent wanneer hij de zogenaamd gedoofde peuk weer naar zijn mond
brengt en dat eindigt met de inbeslagneming van zijn schoolabon-
nement voor een periode van twee weken, i.e. de hele periode van
de eindejaarsfeesten.' Uit inlichtingen ingewonnen bij de dienst
overtredingen, blijkt dat het hier om een gangbare praktijk gaat.

Nu is er geen enkel reglement dat in dergelijk geval voorziet.
Het gaat om een richtlijn van het hoofd van de veiligheidsdienst
van de MIVB.

In de tekst op de keerzijde van het abonnement staan wel preciese
omstandigheden die de intrekking van het abonnement rechtvaar-
digen, maargeen enkele waaronder bovenstaand incident valt: "mis-
bruik", "ordeverstoring" (heeft roken iets te maken met ordever-
storing?)...

Bovendien wordt aan de gebruiker bij de aankoop van een
abonnement geen enkel gedetailleerd reglement overhandigd.

Men had de jongeman die het rookverbod overtrad kunnen
verbaliseren. De intrekking, voor twee weken, van een abonnement
waarvoor de gebruiker of zijn ouders betaald hebben, zonder dat er
een reglement bestaat dat in een dergelijke sanctie voorziet, lijkt
me echter op willekeur te berusten en is een geval van contractbreuk
tussen de koper van het vervoerbewijs en de maatschappij.

Weike maatregelen zai de minister treffen om aan deze omstreden
praktijken een einde te stellen?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Cornelissen
stelt mij vragen in verband met de inbeslagname van schoolabon-
nementen door het personeel van de dienst Toezicht van de MIVB.

Het reglement op de politic van personenvervoer per tram,
premetro, metro, autobus en autocar (KB van 15.09.1976) legt een
reeks verplichtingen op aan hetpubliek in het algemeen, in de metro-
en premetrostations, en aan de reizigers. Dit reglement bepaalt tevens
dat "de reizigers de bevelen moeten opvolgen die door het dienst-
personeel gegeven worden" en dat de vaststellingen van de inbreu-
ken gebeuren door het opstellen van processen-verbaal door daartoe
beedigde beambten.
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Le document "abonnement scolaire" constitue un contrat de
transport. L'acquereur de ce titre souscrit aux conditions d 'uti Ksation
qui sont inscrites au verso de 1'abonnement et done notamment a la
cause stipulant que "1'abonnement pourra etre saisi en cas de desor-
dres ou d'entraves crees par son detenteur".

Dans ie cadre de leur mission de surveillance ou de controle des
litres de transport, le personnel de la Surveillance Generale de la
STIB est amene a rappeler a certains voyageurs le respect des obli-
gations des voyageurs, notamment celle defendant "de fumer dans
les stations de metro et de premetro".

Quand une infraction a ete constatee et que le voyageur ne veut
pas obtemperer aux injonctions du personnel, il peut s'ensuivre un
desordre qui peut degenerer en outrage vis-a-vis du personnel.

L'appreciation de la notion de desordre est laissee au personnel
assermente qui juge au moment des faits.

C'est ainsi qu'au cours de 1'annee 1997, 403 abonnements
scolaires ont ete confisques pour des motifs de mauvaise utilisa-
tion (307 abonnements pennies, 10 falsifies, 24 utilises par des
tiers, 62 abonnements en mauvais etat).

En outre, 337 abonnements ont ete confisques pour des motifs
de desordres ou d'entraves au service. Parmi ces 337 abonnements
saisis, on trouve:

- 34 auteurs de graffiti ou d'actes de vandalisme;
- 27 auteurs d'entraves au service;
- 74 arrets intempestifs d'escalator;
- 126 auteurs de desordres;
- 25 auteurs d'agression;
- 21 auteurs d'utilisation abusive de signaux d'alarme.

II est a noter que pour la session scolaire 1996/1997, 59.247
abonnements scolaires ont ete achetes. La confiscation pour des
motifs de desordre represente done 0,6 % et pour mauvaise utilisa-
tion 0,7 %.

Neanmoins, je concede a mon interlocuteur qu'il convient de
s'inteiToger sur la disproportion entre la sanction d'un retrait d'un
abonnement scolaire pendant 15 jours par rapport a une infraction
mineure.

Dans ce sens.j'appelle la STIB a 1'application du reglement de
police avec discemement et de veiller a un traitement equitable de
tous les voyageurs, qu'ils soient en possession d'un abonnement
ou d'une simple carte d'un voyage.

Een "schoolabonnement" is een vervoercontract. De aankoper
onderschrijfl de gebruiksvoorwaarden die vermeld zijn op de keer-
zijde van het abonnement en bijgevolg ook de clausule waarin staat
dat "het abonnement in beslag kan worden genomen ingeval de
houder wanorde of hinder veroorzaakt".

Bij het toezicht ofde controie van de vervoerbewijzen moet het
personeel van het Algemeen Toerzicht van de MIVB sommige reizi-
gers erop wijzen dat deze regels moeten naleven, zoals het "rookver-
bod in de metro- en premetrostations".

Wanneer bijvoorbeeld een overtreding vastgesteld wordt en de
reiziger de bevelen van het personeel niet wil opvolgen, kan er een
ordeverstoring uit volgen die kan ontaarden in smaad jegens het
personeel.

De interpretatie van het begrip ordeverstoring wordt overgelaten
aan het beedigd personeel, dat op het ogenblik van de feiten oordeelt.

In de loop van 1997 werden 403 schoolabonnementen geconfis-
queerd wegens verkeerd gebruik 5307 abonnementen vervallen,
10 vervalst, 24 gebruikt door derden, 62 in slechte staat).

Bovendien werden 337 abonnementen in beslag genomen
wegens ordeverstoring of hinder. Onderdeze 337 ingehouden abon-
nementen bevonden zich:

- 34 taggfers of vandalen;
- 27 dienstverstoorders;
- 74 personen die roltrappen onnodig tot stilstand brachten;
- 126 ordeverstoorders;
- 25 agressievelingen;
- 21 personen die misbruik maakten van alarmseinen.

Als we weten dat er voor het schooljaar 1996/1997, 59.247
schoolabonnementen zijn gekocht, vertegenwoordigt de inbeslag-
neming wegens de ordeverstoring dus 0,6 % en wegens verkeerd
gebruik 0,7 %.

Ik geefhet geacht lid evenwel gelijk dat het aangewezen is om
zich vragen te steilen omtrent de ongelijkheid tussen de strafvan
een inbeslagname van een schoolabonnement gedurende 15 dagen
en een kleinere inbreuk.

In deze zin roep ik de MIVB op het politiereglement oordeel-
kundig toe te passen en toe te zien op de gelijke behandeling van
alle reizigers, ongeacht deze in bezit zijn van een abonnement of
van een gewoon vervoerbewijs.

Question n° 368 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 16 janvier
1998 (Fr.):

Instamation d'un reseau de bus de nuit les nuits du vendredi
au samedi et du samedi au dimanche.

Le succes et 1'efficacite du reseau de bus de nuit mis en place
lors de la Saint-Sylvestre se sont a nouveau pleinement confirmes
a 1'occasion du reveillon 1997-1998.

Vraag nr. 368 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 16januari
1998 (Fr.):

Nachtbussen op vrijdag en zaterdag.

Tijdens oudejaarsnacht 1997-1998 hebben we opnieuw kunnen
vaststellen hoe succesvol de nachtbussen weer waren.
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II a deja ete propose de rendre ce reseau permanent lors des
week-ends, plus precisement les nuits du vendredi au samedi et du
samedi au dimanche.

II est evident qu'une telle initiative qui marquerait un reel progres
pour la vie nocturne a Bruxelles et qui garantirait la securite des
noctambules, surtout des plus jeunes parmi eux, a a la fois des
implications techniques et un cout relativement important.

Monsieur Ie ministre peut-il me dire ou en est la reflexion, quelle
est 1'estimation du cout d'une telle operation et quel niveau de
priorite la Region estime devoir accorder a la concretisation de cette
initiative innovante?

Reponse: En date du 2juillet 1997, unprojet concemant 1'instau-
ration d'un reseau de nuit a ete presente et soumis au Comite de
Gestion de la STIB dans Ie cadre des projets innovateurs. La depense
annuelle correspondante s'inscrit dans un ensemble de frais
d'investissements et de fonctionnement relatifs a d'autres projets
innovants et d'amelioration, dont Ie montant total est superieur a la
marge de manoeuvre budgetaire de la societe. Par consequent, les
organes de gestion de la STIB ont decide de ne pas retenir Ie projet
de reseau de nuit comme prioritaire.

Cette decision a ete confirmee lors du Comite de Gestion du 7
octobre 1997.

Neanmoins, 1 'etude de ce projet se poursuit et fera 1'objet d'une
proposition au meme Comite en fonction de 1'evolution de la situ-
ation budgetaire de 1999.

A litre d'information. Ie cout de 1'operation de la Nuit de la
Saint-SyIvestre peut etre estime a 1.200.000 BEF a augmenter de
200.000 BEF de frais d'information specifique.

II est a noter que les frais de cette operation ponctuelle sont
converts en partie par des sponsorings et que cette operation est
realisee a effectifs globaux constants.

La meme operation, etendue a tous les week-ends de 1'annee et
a raison de 2 nuits par week-end, necessiterait a charge de la STIB
une depense supplementaire minimale estimee a environ 80.000.000
BEF (sans tenir compte des recettes eventuelles).

Cette somme se justifie ainsi:

- 14.000.000 BEF representeraient les frais d'exploitation aux km
supplementaires parcourus par les vehicules (y compris
1'amortissement des bus);

- 66.000.000 BEF representeraient les frais de personnel y compris
1'embauche de nouveaux agents de conduite.

Er is reeds voorgesteld om ook tijdens de week-ends, en in het
bijzonder tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag
op zondag, nachtbussen in te leggen.

Het spreekt vanzelfdat een dergelijk initiatief, dat een duidelijke
vooruitgang zou betekenen voor het nachtleven in Brussel en dat
de veiligheid van de nachtuilen zou waarborgen, vooral van de
jongsten onder hen, tegelijk technische implicaties heeft en een
aanzienlijke kostprijs met zich brengt.

Kan de minister me zeggen hoever zijn denkoefening terzake
staat, op hoeveel de kosten van een dergelijke regeling worden
geraamd en in weike mate het Gewest voorrang wil verlenen aan de
concrete verwezenlijking van dit vemieuwende initiatief?

Antwoord: Op 2 juli 1997 werd aan het beheercomite in het
raam van de nieuwe initiatieven een project voorgesteld inzake de
invoering van een net voor nachtdiensten. de hiermee overeen-
komende jaarlijkse uitgave past bij de investerings- en werkings-
kosten voor andere nieuwe en verbeterende initiatieven, waarvan
het totale bedrag hoger ligt dan de budgettaire manoeuvreerruimte
van de maatschappij. De beheerorganen van de MIVB hebben dan
ook beslist het project van een net voor nachtdiensten niet als
prioritair te beschouwen.

Deze beslissing werd op de vergadering van het Beheercomite
van 7 oktober 1997 bevestigd.

De studie over dit project wordt evenwel verdergezet en binnen
hetzelfde Comite zai een voorstel geformuleerd worden naar gelang
van de begrotingsevolutie voor 1999.

Ter informatie: de kostprijs van de operatic voor de Sint-
Sylvestemacht wordt geraamd op 1.200.000 BEF, vermeerderd met
200.000 BEF aan kosten voor specifieke informatie.

Er dient opgemerkt dat de kosten voor deze plaatselijke operatic
deels gedekt worden door sponsorgelden en dat deze operatic tot
stand komt met een constante totale personeelsbezetting.

Voor dezelfde operatie, die tot ieder weekend van hetjaar naar
rato van 2 nachten per weekend uitgebreid zai worden, moet de
MIVB een bijkomende minimumuitgave ten laste nemen die
geraamd wordt op ongeveer 80.000.000 BEF (zonder rekening te
houden met eventuele inkomsten).

Deze somwordt als volgt gerechtvaardigd:

- 14.000.000 BEF voor de uitbatingskosten met betrekking tot de
bijkomende kilometers die worden afgelegd door de voertuigen
(met inbegrip van de afschrijving van de bussen);

- 66.000.000 BEF voor de personeelskosten met inbegrip van de
aanwerving van nieuwe bestuurders.

Question n° 370 de M. Dominiek Lootens-Stael du 21 janvier
1998 (N.):

Recrutement par lit STIB de personnel qui ignore Ie neerlan-
dais.

Dans ma question ecrite n°264,j'ai demande au ministre qu'il
me communique Ie nombre de membres du personnel, recrutes en

Vraag nr. 370 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21 januari
1998 (N.):

Aanwerving van Nederlandsonkundig personeel door de
MJVB.

In mijn schriftelijke vraag nummer 264 vroeg ik de minister
hoelveel personeel de MIVB in 1996 had aangeworven dat in con-
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1996 par la STIB et en contact avec Ie public, qui n'avaient pas
passe 1'examen requis sur la connaissance de la seconde langue.
La reponse indique que seuls 20 conducteurs de vehicules sur les
136 recrutes ont satisfait aux dispositions de la legislation linguis-
tique, La Commission permanente de controle linguistique a estime
dans son avis 28.206/T qu'a la STIB <<nul ne peut etre nomine ou
promu a un emploi ou a une fonction mettant son titulaire en con-
tact avec Ie public, s'il ne justifie oralement, par une epreuve
complementaire ou un examen special qu'il possede de la seconde
langue une connaissance suTfisante ou elementaire, appropriee a la
nature de la fonction a exercer».

Elle a ajoute que: «Cette disposition s'applique aussi au person-
nel technique et ouvrier et, par consequent, egalement aux conduc-
teurs de tram et de bus, ces demiers faisant partie du personnel
ouvrier selon la jurisprudence constante de la CPCL».

Elle a poursuivi: «Conformement a la jurisprudence constante
de la CPCL, la personne en question ne doit passer un examen que
si elle est affectee, en quelque qualite que ce soit, a une fonction la
mettant en contact avec Ie publics.

C'est pourquoi je souhaiterais que Ie ministre me communique:

— Ie nombre de membres du personnel que la STIB a recrutes en
1997 et Ie nombre de ceux-ci qui ont passe 1'examen linguistique
present par la loi.

Reponse: Dans une recente question du 8 janvier 1998, mon-
sieur Ie depute Dominiek Lootens m'interroge a nouveau au sujet
de 1'engagement a la STIB de personnel ne maitrisant pas la
deuxieme langue.

Les chiffres emanant de ladite societe pour 1'exercice 1997 sont
de 180 engagements d'agents appeles a avoir des contacts avec Ie
public et de 19 examens linguistiques reussis, ce qui permet a ces
agents d'acceder au statut lie a 1 'engagement definitif.

Les autres considerations contenues dans ladite question ne
demandent pas reponse, d'autant plus que je les ai longuement
commentees a 1'occasion de 1'avant-demiere interrogation sem-
blable, a savoir la question 264 du 20 avril 1997 posee par Ie meme
depute.

tact komt met het publiek, en dat niet het vereiste examen over de
kennis van de tweede taal had afgelcgd. Hieruit bleek dat op de 136
aangeworven personen om voertuigen te besturen, er slechts 20
aan de bepalingen van de taalwet voldeden. In advies 28.206T stelde
de Vaste Commissie voor Taaltoezicht dat bij de M1VB "niemand
kan benoemd worden ofbevorderd worden tot een ambt ofbetrek-
king, waarvan de titularis omgang heeft met het publiek, indien hij
er niet mondeling van laat blijken door een aanvullend examen-
gedeelte of door een bijzonder examen, dat hij een aan de aard van
de waar te nemen functie aangepaste voldoende of elementaire
kennis bezit van de tweede taal".

Verder stelde de Vaste Commissie voor Taaltoezicht: "Deze
bepaling is ook van toepassing op het vak- en werkliedenpersoneel
en dus op bv. de tram- en busbestuurders vermits zij overeenkomstig
de vaste rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
deel uitmaken van het werkliedenpersoneel".

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht vervolgde: "Overeen-
komstig de vaste rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht moet het examen slechts worden atgelegd wanneer de persoon
in kwestie wordt aangesteld, in weike hoedanigheid ook, in een
functie waarin hij omgang heeft met het publiek".

Graag had ik van de minister het volgende vemomen:

- hoeveel personeelsleden werden er in 1997 aangeworven door
de MIVB? Hoeveel hiervan hebben het taalexamen afgelegd
zoals voorgeschreven door de wet?

Antwoord: In een recente parlementaire vraag, van 8 januari
1998, ondervraagt volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens mij
opnieuw over de aanwerving bij de MIVB van personeel dat de
tweede taal niet kent.

Uit de cijfers van die maatschappij voor het dienstjaar 1997
blijken 180 aanwervingen van personeelsleden die contact zullen
hebben met het publiek en 19 geslaagde taalexamens, waardoor
die personeelsleden toegang krijgen tot het statuut dat betrekking
heeft op de aanwerving in vast verband.

Voor de overige overwegingen in bedoelde vraag zijn geen
antwoorden vereist, temeer omdat ik er ruim commentaar bij heb
gegeven ter gelegenheid van de voorlaatste gelijkaardige vraag,
namelijk vraag 264 van 20 april 1997 die door dezelfde volks-
vertegenwoordiger werd gesteld.

Question n° 373 de M. Dominiek Lootens-Stael du 11 fevrier
1998 (N.):

Inegalite de traltement entre lefrancais et Ie neerlandais tors
de ['utilisation des distributeurs de billets qui ont ete installes
dans les stations de metro.

Dans de nombreuses stations de metro, des distributeurs de bil-
lets ont ete installes pour permettre aux voyageurs de se procurer
eux-memes un titre de transport s'il n'y a pas de personnel present
pour leur en vendre.

II ressort d'une lettre emanant de la STIB que Ie logiciel installe
dans ces distributeurs de billets a ete concu de maniere a ce que Ie

Vraag nr. 373 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 11
februari 1998 (N.):

Oitgelijkwaardige behandeling van het Nederlands en hat
Fraits by het gebruik van de ticketautomaten die in do nietro-
stations ge'installeerd zijn.

In talrijke metrostations zijn ticketautomaten opgesteld, zodat
de reizigers zichzelf kunnen bedienen indien er geen personeel
voorhanden is om hen een vervoerbewijs te verkopen.

Uit een brief die van de MIVB uitgaat, kan echter worden
opgemaakt dat de ingebouwde software van deze ticketautomaten



Questions et Reponses-Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 mars 1998 (n° 29)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 maart 1998 (nr. 29) 3535

programme initial apparaisse toujours en francais. Ce programme
initial permet d'opter pour une autre langue que Ie frani;ais mais,
apres 1'utilisation d'une autre langue, Ie programme initial—etabli
done en francais, abstraction faite des possibilites de choisir une
autre langue — reapparait au bout de quelques secondes.

Le neerlandais est ainsi mis sur Ie meme pied que les deux autres
choix de langue, a savoir 1'allemand et 1'anglais, De certe facon, le
neerlandais est assimile a une langue touristique, ce qui est totale-
ment illegal du point de vue legal et politiquement inacceptable.

En effet, la loi linguistique prevoit que les autorites bruxelloises
sont tenues d'utiliser le francais et le neerlandais dans leurs com-
munications au public. En outre, la jurisprudence constante de la
Commission permanente de controle linguistique et du Conseil
d'Etat specific que ces deux langues doivent etre mises sur un strict
piedd'egalite.

Dans une ville legalement bilingue, qui est aussi la capitale d'un
pays bilingue, il est par ailleurs inadmissible d'accorder la priorite
au francais et d'attribuer au neerlandais un role totalement subal-
teme.

Je souhaiterais des lors que le ministre me communique les
mesures qu'il envisage de prendre pour mettre un terme au plus
vite a cette incroyable provocation.

Reponse: En reponse a la question du depute Dominiek Lootens,
j 'ai 1'honneur de vous annoncer que la STIB, apres avoir analyse le
probleme, m'a renvoye la reponse suivante.

Les distributeurs automatiques de billets de transport de la STIB
dont sont equipees les stations de metre sont munis d'un ecran et
d'une serie de touches et vous permettent de vous procurer des
litres de transport.

II faut attirer 1 'attention sur le fait que la langue affichee a 1 'ecran
d'un distributeur automatique en bon etat de marche correspond,
contrairement a ce que vous affirmez, au dernier achat d'un litre de
transport. Concretement, cela signifie que si le dernier achat s'est
effectue en neerlandais, 1'ecran affichera le texte en neerlandais. Et
inversement, si le dernier achat s'est effectue en francais, le texte
apparaitra en francais a 1'ecran.

L'acheteur suivant aura alors la possibility, s'il le desire, de modi-
fier la langue affichee a 1'ecran. II lui suffira de presser la touche
prevue a cet effet pour voir apparaitre 1'autre langue nationale. A
1'aide des deux dernieres touches, il pourra egalement opter pour
1'anglais ou 1'allemand. L'operation se poursuivra dans la langue
choisie.

Si la transaction ne debouche pas sur 1'achat d'une carte
(annulation, interruption de 1'operation), c'est la langue utilisee
lors du dernier achat qui s'africhera a 1'ecran.

Et pour terminer, il faut ajouter que lorsqu'une personne vient
de se procurer un litre de transport en anglais ou en allemand, 1'ecran
affichera automatiquement le neerlandais ou le francais selon le
choix de 1'antepenultieme client.

zo geconcipieerd is, dat het aanvangsprogramma steeds Franstalig
is. De klant wordt in dit aanvangsprogramma weliswaar de moge-
lijkheid geboden om een andere taal te gebruiken dan het Frans,
maar na elk gebruik van een andere taal, verschijnt na enkele secon-
den opnieuw het aanvangsprogramma, dat zoals gezegd, behoudens
de anderstalige keuzemogelijkheid, uitsluitend in het Frans is
opgesteld.

Hiermee wordt het Nederlands op hetzelfde niveau gebracht als
de twee andere talen die men kan kiezen, namelijk het Duits en het
Engels. Op deze wijze wordt het Nederlands op dezelfde voet
geplaatst als de toeristische talen, wat wettelijk gezien volkomen
onwettig, en politiek gezien totaal onaanvaardbaar is.

De taalwet bepaalt immers dat de Brusselse overheden in nun
mededelingen aan het publiek zowel het Nederlands als het Frans
moeten gebruiken, en de vaste rechtspraak van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht en de Raad van State specifieren daarbij dat dit
op een strikte voet van gelijkheid moet gebeuren.

In een wettelijk gezien tweetalige stad, die de hoofdstad is van
een tweetalig land, gaat het bovendien absoluut niet op dat het Frans
als hoofdtaal naar voor wordt geschoven, en het Nederlands een
totaal ondergeschikte rol wordt toebedeeld.

Derhalve wens ik van de minister te weten weike maatregelen
hij overweegt te nemen om aan dit ongehoorde provocatie ten
spoedigste een einde te maken.

Antwoord: In antwoord op de vraag van volksvertegenwoordiger
Dominiek Lootens, heb ik de eer u te melden dat de MIVB, na
analyse van het probleem, mij het volgende antwoord heeft toege-
stuurd.

De distributie-automaten van de MIVB-vervoerbewijzen in de
metrostations leveren inderdaad vervoerbewijzen af door middel
van een reeks toetsen en een scherm.

In tegenstelling met wat u beweert, moet de aandacht gevestigd
worden op het feit dat de op een normaal werkende automaat afge-
beelde taal overeenstemt met de laatste verkoop van een vervoer-
bewijs. Concreet betekent dit dat wanneer de laatste verkoop in het
Nederlands geschiedde, de op het scherm geafficheerde tekst het
Nederlands is. Omgekeerd, wanneer de laatste verkoop van een
bewijs in het Frans gebeurde, blijft het Frans op het scherm van de
automaat afgebeeld.

Wel is het zo dat aan de volgende koper van een vervoerbewijs
de mogelijkheid geboden wordt de taal die op het scherm verschijnt
te wijzigen wanneer hij dit wenst. Via een enkele toets verschijnt
rechtstreeks de andere landstaal. Door middel van twee toetsen kan
hij een keuze maken tussen het Engels of het Duits, Het vervolg
van de operatic zai dan in de gekozen taal geschieden.

Indien de transactie niet afgesloten wordt met de aankoop van
een kaart (annulering of staking van de poging), blijft de taal van
de vorige verkoop geafficheerd.

Ten slotte moet nog gemeld worden dat wanneer de verkoop
van het vervoerbewijs in het Engels of het Duits geschiedt, deze
taal na de verkoop van het bewijs automatisch vervangen wordt
door het Nederlands of het Frans naar gelang van de taalkeuze van
de voorlaatste verkoop.
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Question n° 375 de M. Philippe Smits du 23 fevrier 1998 (Fr.):

Fondspour I'equipement et les deplacements.

Si mes informations sont exactes, les differents fonds budgetaires
permettent au travers de credits variables, de soutenir les politiques
ministerielles, en dehors des credits budgetaires, dissocies ou non.

Le solde de ces fonds, pour une annee donnee, ne peut etre connu
par les membres du Parlement que lors de la publication du budget
general qui a lieu deux annees plus tard.

Dans ledit budget general, les parlementaires trouvent les previ-
sions de depenses, comme les previsions de recettes et les soldes
enregistres pour les deux annees anterieures.

Le delai est done particulierement long avant que le Parlement
bruxellois ne puisse connaitre, comprendre, approuver ou critiquer
les politiques suivies.

Monsieur le ministre pourrait-il me faire savoir quelles sont les
principales actions qui ont ete entamees, projetees et realisees par
le Fonds pour I'equipement et les deplacements? Quelle est a ce
jour la situation financiere du Fonds? Quelles sont les perspectives
de viabilite et de developpement? Existe-t-il un plan quinquennal
approuve par le Gouvemement?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants:

- la situation des fonds budgetaires est reprise au projet d'ordon-
nancement contenant le budget general des depenses (1 tableau
par fonds budgetaire).

Lors des ajustements budgetaires, ces tableaux sont completes
et permettent de connaitre la situation reelle du solde des fonds
de 1'annee;

- les actions financees par le Fonds pour I'equipement et les depla-
cements (en complement des credits budgetaires dissocies ou
non) depuis 1994 sont les suivantes:

- programme DRIVE;

- entretien espaces verts;

- entretien pistes cyclables, trottoirs;

- entretien ouvrage d'art;

- depenses d 'energie;

- reamenagement de voiries a savoir 1'avenue Marcel Thiry et
la chaussee d'Alsemberg;

- les actions projetees en 1998 et 1999 sont les suivantes:

- 1'amenagement d'espaces publics concemes par le concours
architectural "Les sentiers de 1'Europe";

- 1'amenagement de 1'espace public dans le cadre des charges
d'urbanisme.

Vraag nr. 375 van de heer Philippe Smits d.d. 23 februari 1998
(Fr.):

Fonds voor intrusting en verplaatsingen.

Als mijn inlichtingen juist zijn, laten de verschillende begro-
tingsfondsen toe, door middel van variabele kredieten, het ministe-
rieel beleid te ondersteunen buiten de al dan niet gesplitste begro-
tingskredieten om.

De parlementsleden kunnen het saldo van deze fondsen, voor
een gegevenjaar, pas tweejaar later vernemen bij de publicatie van
de algemene begroting.

In voomoemde algemene begroting treffen de parlementsleden
de geplande uitgaven aan, net als de voorziene ontvangsten en de
geregistreerde saldi voorde twee vorigejaren.

De termijn is dus wel bijzonder lang vooraleer het Brussels
parlement het gevolgde beleid kan kennen, goedkeuren ofkritiseren.

Kan de minister mij medelen weike de belangrijkste acties zijn
die door het Fonds voor uitrusting en verplaatsingen werden aan-
gevat, ontworpen en gerealiseerd? Weike is de huidige financiele
situatie van het fonds? Weike zijn de perspectieven van levensvat-
baarheid en ontwikkeling? Bestaat er een door de regering goedge-
keurd vijfjarenplan?

Anhvoord: Als antwoord op de vraag van het geacht lid, kan ik
het volgende meedelen:

- de toestand van de begrotingsfondsen wordt vermeld in het
ontwerp van ordonnantie houdende algemene uitgavenbegroting
(1 tabel per begrotingsfonds).

Bij de aanpassing van de begroting worden tabellen aangevuld
en aldus weet men de werkelijke toestand van het saldo van de
fondsen van hetjaar;

- de initiatieven die sedert 1994 worden gefinancierd door het
Fonds voor uitrusting en vervoer (als aanvulling op de al dan
niet gesplitste begrotingskredieten) zijn:

- programma Drive;

- onderhoud groene ruimten;

- onderhoud fietsroutes, voetpaden;

- onderhoud kunstwerken;

- energieuitgaven;

- heraanleg van de wegen, met name de Marcel Thirylaan en
de Alsembergsesteenweg.

- de voor-1998 en 1999 geplande initiatieven zijn:

- de inrichting van de openbare ruimten in het raam van de
architectuurwedstrijd "De Paden van Europa";

- de inrichting van de openbare ruimte in het raam van de
stedenbouwkundige lasten.
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Wat betreft de financiele toestand van het Fonds, verwijs ik naarEn ce qui conceme la situation financiere du Fonds, je vous
suggere de vous referer au tableau en annexe. bijgaande tabel.

Division 12-Afdeling 12

Fonds pour 1'equipement et les deplacements - Fonds voor uitrusting en verplaatsingen

En termes d'engagements

In vastleggingstermen

Initial
Initieel
1998

1" Ajust. Ajuste
1° Aanp. Aangepast

1998 1998

En termes d'ordonnancements

In ordonnanceringstermen

Initial I" Ajust. Ajuste
Initieel 1° Aanp Aangepast
1998 1998 1998

Solde au 31 decembre 1997 (1) 73,0
Saldoop31 decemberl997

Recettes prevues en 1998 (2) 97,7
Geraamde ontvangsten voor 1998

Total des recettes (3) = (1) + (2) 170,7
Totale ontvangsten

Prevision de depenses en 1998 (4) 125,5
Uitgavenraming voor 1998

A transferer aux recettes generales (5) 0,0
Over te dragen naar de algemene ontvangsten

Prevision du solde au 31 decembre 1998
(6) =(3)-(5)-(4) 45,2
Geraamd saldo op 31 december 1998

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73,0

97,7

170,7

125,5

0,0

45,2

164,1

97,7

261,8

145,6

0,0

116,2

0,0

0,0

0,0

-35,4

0,0

35,4

164,1

97,7

261,8

110,2

0,0

151,6

Question n° 376 de M. Guy Vanhengel du 23 fevrier 1998 (N.):

Bus mis par la STIB a la disposition des personnes en chaise
roulante.

Les bus speciaux utilises par la STIB pour Ie transport des
personnes qui se deplacent en chaise roulante ne circulent que les
jours ouvrables. Le samedi et Ie dimanche, ces personnes ne peuvent
pas utiliser ces bus alors que de nombreuses activites socio-cultu-
relles ont lieu le week-end. Elles peuvent des lors difficilement
aller par exemple au cinema ou assister a un concert un samedi ou
un dimanche.

Pourquoi les bus destines aux personnes moins valides ne cireu-
lent-ils pas le week-end? Ces personnes ne demandent-elles pas de
bus le week-end? A-t-on deja calcule quel serait le surcout de la
mise en circulation de ces bus le week-end?

Reponse: Monsieur le depute Guy Vanhengel voudrait savoir
pourquoi il n'existe pas de service de minibus pour handicapes
durant les week-ends.

II demande, a ce propos, s'il s'agit d'une question de demande
et si le surcout de week-end a ete evalue.

Vraag nr. 376 van de heer Guy Vanhengel d.d. 23 februari 1998
(N.):

Bussen die de MIVB ter beschikking stelt van rolstoelpatienten.

De speciale bussen die de MIVB inzet voor het vervoer van
rolstoelpatienten worden alleen op werkdagen uitgebaat. Op
zaterdag en zondag kunnen rolstoelpatienten geen gebruik maken
van deze bussen. Nochtans grijpen heel wat sociaal-kulturele activi-
teiten plaats tijdens het weekend. Zo wordt het deze groep van
personen moeilijk gemaakt om op zaterdag of zondag bv. naar de
bioscoop te gaan, een concert bij te wonen.

Weike zijn de redenen waarom tijdens het weekend geen bussen
voor rolstoelpatienten worden ingezet? Zijn er vanwege de rolstoel-
patienten misschien geen aanvragen voor het weekend? Heeft men
reeds berekend wat de meerkost voor het inzetten van dergelijke
bussen tijdens het weekend zou zijn?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Guy Vanhengel wenst te
weten waarom er tijdens de weekends geen minibusdienst voor
gehandicapten is.

Terzake vraagt hij of het gaat om een kwestie van vraag en ofde
meerkost van de weekends geevalueerd werd.
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La STIB, interrogee, me signale avoir constate que 80 % des
causes d'interventions sont Ie fait de besoins de transport a des fins
medicales ou professionnelles.

Les demandes de prestations pour cause socio-culturelles ou
privees correspondraient au solde; elles sont les seules a pouvoir
etre invoquees Ie week-end qui devrait alors fonctionner dans des
proportions de 1 a 5 rapport a la semaine, soit 2 vehicules roulant
de 06 h 30 a 20 h 00, ou 4 services par jour de week-end, sachant
que 19 services sont prestes par jour de semaine.

Le cout annuel du samedi peut etre evalue a 2,5 millions de
francs par an tandis que le cout correspondant du dimanche et des
jours feries serait d'environ 5 millions de francs.

II est a rappeler que le prix du voyage (50 BEF) couvre a peine
5 % de son cout a charge de la STIB.

Neanmoins, je reconnais la pertinence de votre remarque et
j'interviens aupres de la STIB pour voir s'inscrire au titre d'action
innovante 1'organisation d'un service de minibus pour handicapes
durant les week-ends.

De MIVB werd hierover ondervraagd en meldt me dat zij heeft
vastgesteld dat 80 % van de interventies geschieden op basis van
vervoerbehoeften om medische ofprofessionele redenen.

De verzoeken om prestaties om sociaal-culturele ofprive-redenen
zouden overeenstemmen met het saldo; zij zijn de enige die voor
de weekenddienst zouden kunnen ingeroepen worden, die dan in
een verhouding van 1 tot 5 ten opzichte van de week zou moeten
functioneren, namelijk met 2 voertuigen die van 6.30 uur tot 20
uur zouden rijden, of 4 diensten per dag van het weekend, met dien
verstande dat per dag in de week 19 diensten verzorgd worden.

Dejaarlijkse kostprijs van de zaterdagdienst kan geraamd worden
op 2,5 miljoen frank, terwiji de overeenstemmende kostprijs van
de zondagdienst en de feestdagen ongeveer 5 miljoen frank zou
bedragen.

Er moet aan herinnerd worden dat de prijs van de rit (50 BEF)
nauwelijks 5 % van de kostprijs ervan ten laste van de MIVB dekt.

Uw opmerking is evenwel pertinent en ik zai de MIVB vragen
of zij een minibusdienst voor gehandicapten tijdens het weekend
kan toevoegen bij haar nieuwe diensten.

Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

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

de 1'Aide medicale urgente

Question n° 178 de M. Sven Gatz du 12 fevrier 1998 (N.):

Admission an stage dans ['administration de la Region de
Bruxelles-Capitale.

La liste des fonctionnaires admis au stage comme secretaire
d'administration au ministere de la Region de Bruxelles-Capitale a
ete publiee auMonifeur beige du 15 janvier 1998. Au total, 46 per-
sonnes ont ete designees: 35 dans le cadre linguistique francais et
11 dans le cadre linguistique neerlandais. La clefde repartition 2/3
-1/3 des cadres linguistiques actuels n'a done pas ete respectee. Y
a-t-il une explication a cette derogation?

Reponsc: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous les
elements de reponse a sa question.

En 1997, le Gouvernernent de la Region de Bruxelles-Capitale
a declare vacant une cinquantaine d'emplois de niveau 1 au ministere
de la Region de Bruxelles-Capitale.

Ceux-ci se repartissent entre emplois de secretaire d'admi-
nistration et emplois dans des grades techniques.

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 178 van de heer Sven Gatz d.d. 12 februari 1998 (N.):

Toelating tot de stage in de adininistratie van het Brussels
Hoofdstedelijk Go-west.

In het Belgisch S f a a f s b l a d van 15 januari 1998 stond de
opsomming van de ambtenaren die een stagecontract kregen als
bestuurssecretaris op het ministie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. In het totaal werden 46 personen aangesteld. Hiervan
werden er elf binnen het Nederlandstalig taalkader aangesteld,
vijfendertig binnen het Franstalig taalkader. de 1/3 - 2/3 verdeel-
sleutel voor de huidige taalkaders werd met andere woorden niet
nageleefd. Is er een verklaring voor deze afwijking?

Antivoord: In antwoord op zijn vraag verzoek ik het geachte lid
hiema de volgende gegevens te willen vinden.

In 1979 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een vijftig-
tal betrekkingen in het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest vacant verklaart.

Het ging om betrekkingen van bestuurssecretaris en betrekkingen
binnen de technische graden.
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L 'honorable membre fait etat d'une publication au Moniteur
beige de 46 admissions au stage, repartis entre 35 F et 11 N.

Je lui signale qu'en realite, 49 personnes ont, jusqu'a present,
etc admises au stage.

Cependant, toutes les admissions au stage n'ont pas lieu a la
meme date; en effet, a litre d'exemple, des delais de preavis doivent
parfois etre respectes par certaines personnes consultees par Ie
Secretariat permanent au Recrutement avant d 'accepter un emploi
public.

D'autre part, les demandes de publications au Moniteur beige
se font, en ce qui conceme les nominations et les admissions au
stage, de maniere groupee et periodique.

Ceci explique que les admissions au stage realisees jusqu'a
present n'ont pas toutes fait 1'objet a cejour d'une publication au
Moniteur beige.

La situation se presents comme suit: sur les 50 emplois declares
vacants au ministere de la Region de Bruxelles-Capitale, 49 person-
nes ont ete admises au stage. Un emploi n'a pu etre attribue faute
de laureats disponibles. II s'agit d'un emploi d'architecte reserve a
un neerlandophone, Ie dernier laureat disponible de la reserve de
recrutement d'architectes neerlandophones ayant renonce a 1'emploi
qui lui avait ete propose.

Pour etablir la repartition linguistique des recrutements en
fonction des cadres linguistiques, Ie Gouvemement a tenu compte
de la situation du cadre et des effectifs au 4°"'' degre de la hierarchie
conceme par ces recrutements.

Les cadres linguistiques se presentent comme suit au 4°""' degre
precite:

Het geachte lid verwijst naar een publicatie in het Beigisch
Staatsblad betreffende 46 (35 F en 11 N) toelatingen tot de stage.

In de praktijk werden tot op heden echter 49 werknemers tot de
stage toegelaten.

De stages werden ook niet allemaal op dezelfde datum aangevat.
Sommige personen aangezocht door het Vast Wervingssecretariaat
voor een overheidsbetrekking hebben een periode van vooropzeg
moeten naleven.

De aanvragen met betrekking tot de publicatie in het Beigisch
Staatsblad van benoemingen en toelatingen tot de stage worden
bovendien gebundeld en periodiek overgemaakt.

Dit verklaart waarom de toelatingen tot de stage die tot op heden
hebben plaatsgevonden, nog niet allemaal in het Beigisch Staatsblad
zijn bekendgemaakt.

De toestand is als volgt: 50 betrekkingen werden in het ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vacant verklaard en 49
personen werden tot de stage toegelaten. Bij gebrek aan beschikbare
laureaten kon een betrekking niet begeven worden. Het gaat om
een betrekking van architect voorbehouden aan een Nederiands-
talige; de laatste uit de wervingsreserve van Nederlandstalige archi-
tecten beschikbare kandidaat heeft aan de betrekking die hem werd
voorgesteld verzaakt.

Voor de taalverdeling van de aanwervingen in functie van de
taalkaders heeft de regering rekening gehouden met de toestand
van de personeelsformatie en van de personeelseffectieven van de
4" trap van de hierarchic, trap waarop deze aanwervingen geschie-
den.

Op de 4e trap zijn de taalkaders als volgt:

total des emplois:
emplois F:
emplois N:

147
100,soit68%
47, soit 32 %

totaal aantal betrekkingen:
betrekkingen F:
betrekkingen N:

147
100, hetzij 68%
47, hetzij 32%

Les agents occupant des emplois du cadre au 4""'' degre de la
hierarchie, y compris les 49 personnes admises au stage, sont au
nombre de 94.

Us se repartissent de la maniere suivante:

agents F: 66, soit 70 %
agents N: 28, soit 30 %

II convient toutefois d'ajouter au nombre d'emplois du role
neerlandais un emploi de secretaire d'administration neerlando-
phone issu de 1'ex-province de Brabant, lequel doit faire 1'objet
prochainement d'une mesure d'integration au ministere.

Si 1'on tient compte de 1'emploi ci-dessus ainsi que de celui
dont question plus haut qui devra etre devolu a un architecte
neerlandophone, Ie nombre total d'agents serait de 96 (au lieu de
94) repartis comme suit:

Er zijn 94 ambtenaren, met inbegrip van de 49 die tot de stage
toegelaten werdenn, die op de 4e trap van de hierarchie betrekkingen
van de personeelsformatie bekleden.

Hun verdeling is als volgt:

ambtenaren F: 66, hetzij 70%
28, hetzij 30%ambtenaren N:

Bij de Nederlandstalige betrekkingen komt een betrekking bij
van bestuurssecretaris overgehevend van de voormalige provincie
Brabant en die binnenkort het voorwerp van een integratiemaatregel
zai zijn.

Houdt men rekening met deze betrekking evenals met de
betrekking die aan een Nederlandstalige architect zai moeten
toegewezen worden komt het totale aantal betrekkingen op 96 (i.p.v.
94) die als volgt zijn onderverdeeld:

agents F:
agents N:

66, soit 68,75 %
30, soit 31,25%

ambtenaren F:
ambtenaren N:

66, hetzij 68,75%
30, hetzij 31,25%



3540 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 mars 1998 (n° 29)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 maart 1998 (nr. 29)

Par ailleurs, je tiens a preciser que les effectifs ne restent pas
inchanges et sont en constante evolution.

Certains facteurs parfois imprevisibles peuvent, en effet, influ-
encer a tout moment la situation du personnel et la repartition de
celui-ci entre les deux roles linguistiques, comme, par exemple, les
departs a la retraite, les demissions, les deces, les inaptitudes
definitives pour cause de maladie ou d'invalidite, les promotions.

Ceci explique que certains desequilibres passagers peuvent se
produire a certains moments pour une periode limitee mais la volonte
existe de retablir les equilibres aussitot que possible, notamment
lors de recrutements.

Te noteren valt dat de personeelseffectieven niet onveranderd
blijven en bestendig evolueren.

Er zijn inderdaad bepaalde niet altijd te voorziene factorten die
op elk ogenblik een weerslag kunnen hebben op de personeels-
toestand en de verdeling tussen de beide taalkaders. Ter illustratie
vermeld ik onder andere de pensioneringen, de ontsiagen, de defini-
tieve ongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit en de bevorde-
ringen.

Dit verklaart waarom op bepaalde momenten de toestand voor
een beperkte periode enigszins verstoord wordt. De wil is er echter
om daaraan zo vlug mogelijk te verhelpen onder andere bij de
aanwervingen.

Question n° 179 de M. Stephane de Lobkowicz du 12 fevrier
1998 (Fr.):

Location et entretien des photocopieurs de {'hotel de la Region
de Bruxelles-Capitale avenue Briigmanii.

En reponse a ma question ecrite n° 174,1'honorable ministre
m'apprenait que 230.000 BEF ont ete depenses en 1996 pour la
location et entretien des photocopieurs de 1'hotel de la Region de
Bruxelles-Capitale, avenue Brugmann.

Au prix de revient des photocopies dans Ie prive, cette somme
correspond a environ 100,000 photocopies pour la seule annee 1996.

Je me demande en quoi la gestion de cet immeuble reclame une
telle quantite de photocopies quoique je suis persuade de recevoir
par la voie du bulletin des questions et reponses une reponse tout a
fait eclairante.

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de commu-
niquer a 1'honorable membre les elements "tout a fait eclairants"
suivants:

L'inimeuble situe au 52 avenue Brugmann abrite, outre les
espaces de reunion utilises par les services du Gouvernement, 3
locataires qui sont:

- la Commission Royale des Monuments et Sites,

- la Bibliotheque Rene Pechere,

- la "European Foundation for Landscape Architecture".

Chaque locataire a un code personnalise et prend en charge les
frais de papier qui lui sont propres mais les frais d'entretien et de
location sont assumes par la Region.

Pour 1'annee 1996, les services du Gouvernement ont effectue
18.928 copies, la Commission Royale des Monuments et Sites:
58.192, Ja Bibliotheque Rene Pechere: 25.467 et la "European Foun-
dation for Landscape Architecture": 23.722. Soit un total de 126.309
copies.

Vraag nr. 179 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 12
febriiari 1998 (Fr.):

Huw en onderhoud van defotolwpieerapparaten in liet heren-
huis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aaii de Brugmaim-
laan.

In het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag nr.
174 vernam ik dat in 1996 230.000 fr. werd uitgegeven voor de
huur en het onderhoud van de fotokopieerapparaten van het heren-
huis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Brugmannlaan.

In vergelijking met de kostprijs van een fotokopie in de prive-
sector, komt dit neer op zowat 100.000 fotokopies voor 1996 alleen.

Ik vraag me af waarom een dergelijk aantal fotokopies voor het
beheer van dit gebouw noodzakelijk is, maar ik ben ervan overtuigd
dat mij in het bulletin van vragen en antwoorden een verhelderend
antwoord hieromtrent gegeven zai worden.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid volgende "opheldering" te verschaffen:

Behalve de vergaderzalen huisvest het gebouw gelegen aan de
Brugmannlaan 52 nog drie andere huurders, namelijk:

- de K.oninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen;

- de Bibliotheek Rene Pechere;

- de "European Foundation for Landscape Architecture".

Eike huurder beschikt over een persoonlijke code en neemt de
papierkosten voor eigen verbruik ten laste. De onderhouds- en huur-
kosten worden eyenwel door het Gewest gedragen.

In 1996 werden globaal 126.309 fotokopicen gemaakt die als
volgt zijn verdeeld: diensten van de Regering: 18.928, Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen: 58.192, Biblio-
theek Rene Pechere: 25.467 en "European Foundation for Land-
scape Architecture": 23.722.
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Question n° 180 de M, Philippe Debry du 13 fevrier 1998 (Fr.):

Commission regionale d'acces aiix documents admiiiistratifs.

Les articles 19, 20 et 21 de 1'ordonnance du 30 mars 1995
relative a la publicite de 1'administration prevoient la constitution
d'une Commission regionale d'acces aux documents administratifs
a laquelle peut s'adresser tout citoyen qui rencontre des difficultes
pour obtenir la consultation ou la correction d'un document ad-
ministratif.

Cette Commission a etc creee par un arrete du Gouvemement
du 26 septembre 1996 et par votre reponse a la question ecrite n°
157, nous avons appris qu'elle a ete officiellement installee Ie 3
decembre 1996 et que ses membres ont prete serment Ie 17 janvier
1997. Cela fait done un an qu'elle fonctionne.

Le ministre peut-il m'informer:

- du nombre de dossiers traites par cette Commission;

- du type de demandes qui lui ont ete soumises;

- des suites qui y ont ete donnees.

Repoiise: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire savoir,
a 1'honorable membre, quejusqu'a present, cinq demandes ont ete
introduites aupres de la Commission.

La premiere sollicitait une copie du proces-verbal de deliberation
d'un jury de qualification de "1'Ecole des Arts et Metiers, de la
parure et des soins de beaute" a Bruxelles.

La commission n'est pas competente, le pouvoir organisateur la
commune n'etant pas une autorite administrative regionale au sens
de 1'article 20, alinea I" de 1'ordonnance de la Region de Bruxelles-
Capitale du 30 mars 1995 relative a la publicite de 1'administration.

La seconde sollicitait la communication de 1'avis du College
d'urbanisme rendu le 30 octobre 1996, apres la suspension
prononcee par le fonctionnaire delegue d'un permis d'urbanisme
delivre par le College des bourgmestre et echevins de la commune
de Watermael-Boitsfort, concernant un bien situe en cette commune.

II ressort des elements du dossier que la demande de communi-
cation, repond aux conditions de recevabilite prevues par 1'ordon-
nance precitee du 30 mars 1995. En application de 1'article 32 de la
Constitution et de 1'article 8, alinea 1" de 1'ordonnance du 30 mars
1995 relative a la publicite de 1'administration, la demande de com-
munication doit, des lors, etre accueille.

La troisieme sollicitait la communication sous forme de copie
de 1'ensemble des pieces composant le dossier de demande de permis
d'urbanisme, pour la construction d'un immeuble a Woluwe-Saint-
Lambert.

La commission n'est pas competente. En effet, les autorites
communales ne sont pas des autorites administratives regionales
au sens de 1'article 20, alinea 1" de 1'ordonnance precitee du 30
mars 1995. Les communes sont incluses dans le champ d'application

Vraag nr. 180 van de heer Philippe Debry d.d. 13 februari 1998
(Fr.):

Gewestelijke commissie voor de toegang tot bestuwsdocii-
menten.

De artikelen 19,20 en 21 van de ordonnantie van 30 maart 1995
betreffende de openbaarheid van bestuur, voorzien in de oprichting
van een gewestelijke commissie voor de toegang tot bestuurs-
documenten waarop ieder burger, die moeilijkheden ondervindt om
de raadpleging of de verbstering van een bestuursdocument te
verkrijgen, een beroep kan doen.

Deze commissie is opgericht bij een regeringsbesluit van
26 September 1996 en uit uw antwoord op de schriftelijke vraag
nr. 157 hebben wij vemomen dat zij op 3 december 1996 officieel
is geinstalleerd en dat haar leden op 17 januari 1997 de eed hebben
afgelegd.

Kan de minister mij meedelen:

— hoeveel dossiers deze commissie behandeld heeft;

— wat voor aanvragen haar zijn voorgelegd;

— weike gevolg hieraan gegeven is?

Anhvoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid, mede te delen dat tot nog toe vijf aanvragen werden ingediend
bij de Commissie.

De eerste beoogde een kopie van de notulen van de beraadslaging
van een kwalificatie-jury van de "Ecole des Arts et Metiers de la
parure et des soins de beaute" te Brussel.

De commissie is niet bevoegd, de inrichtende macht is inderdaad
geen gewestelijke administratieve overheid in de zin van arti-
kel 20, lid 1 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur.

De tweede beoogde de mededeling van het advies van het
stedenbouwkundig College van 30 oktober 1996, na de schorsing
uitgesproken door de gemachtigde ambtenaar van een steden-
bouwkundige vergunning afgegeven door het College van burge-
meester en schepenen van de gemeente Watermaal-Bosvoorde,
betreffende een goed gelegen in de gemeente.

Uit de elementen van het dossier blijkt dat de aanvraag tot
mededeling beantwoordt aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden
bepaald door voomoemde ordonnantie van 30 maart 1995. In
toepassing van artikel 32 van de Grondwet en van artikel 8, lid 1
van de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid
van bestuur, dient bijgevolg de aanvraag tot mededeling aangeno-
men te worden.

De derde beoogde de mededeling in afschrift van alle stukkcn
die deel uitmaken van het dossier van stedenbouwkundige
vergunning, met het oog op het oprichten van een gebouw te Sint-
Lambrechts-Woluwe.

De commissie is niet bevoegd. De gemeenteoverheden zijn
inderdaad geen gewestelijke overheden in de zin van artikel 20,
lid 1 van de bovengenoemde ordonnantie van 30 maart 1995. De
gemeenten worden inbegrepen in de toepassingssfeer van de ordon-
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de 1'ordonnance du 29 aout 1991 sur 1'acces a ['information rela-
tive a 1'environnement dans la Region de Bruxelles-Capitale.
Toutefois 1'article 19 de 1'ordonnance du 30 mars 1995 exclut
expressement la competence de la Commission dans les matieres
visees aux articles 11 et 12 de 1'ordonnance du 29 aout 1991.

La quatrieme sollicitait la communication par la Societe uccloise
du Logement, a monsieur Peter Lemmens, des plus recentes infor-
mations d'ordre statistique concernant Ie nombre d'etrangers
provenant ou non de pays de la Communaute europeenne, occu-
pant un logement aupres de cette societe, de meme que Ie nombre
de francophones et de neerlandophones qui se sont installes dans
un de leurs logements.

Sans aborder la question de savoir si la Societe uccloise du
Logement depend de la Region de Bruxelles-Capitale, il y a lieu de
constater que les informations demandees par monsieur Peter
Lemmens n'existent pas sous la forme d'un document administra-
tif, dans Ie sens vise a 1'article 3, 2° de 1'ordonnance du 30 mars
1995 relative a la publicite de 1'administration.

La cinquieme sollicitait Ie reexamen par la Commission regionale
d'acces aux documents administratifs de son avis exprime ci-dessus.

Cette demande se borne a reiterer une demande identique deja
introduite Ie 31 octobre 1997, au sujet de laquelie la commission a
emis Ie 21 novembre 1997 1'avis n° 04/97, sans apporter aucun
element nouveau.

Cette demande est, par consequent, irrecevable.

nantie van 29 augustus 1991 inzake de toegang tot inonnatie met
betrekking tot het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Nochtans wordt de bevoegdheid van de commissie uitdrukkelijk
uitgesloten door artikel 19 van de ordonnantie van 30 maart 1995
in de gevallen bedoeld in de artikelen 11 en 12 van de ordonnantie
van 29 augustus 1991.

De vierde beoogde de mededeling door de Ukkclse Maatschappij
voor Huisvesting aan de heer Peter Lemmens van de meest recente
statistische informatie over het aantal vreemdelingen, zowel van
binnen als van buiten de Europese Unie die bij deze maatschappij
een woning betrekken, evenals het aantal Nederlandstaligen, respec-
tievelijk Franstaligen die een woning betrekken uit hun aanbod.

Zonder in te gaan op de vraag ofde Ukkelse Maatschappij voor
Huisvesting al dan niet afhangt van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest moet worden vastgesteld dat de door de heer Peter Lemmens
gevraagde informatie niet bestaat onder de vorm van een bestuurs-
document in de zin van artikel 3, 2° van de ordonnantie van 30
maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur.

De vijfde beoogde de herziening door de Gewestelijke Com-
missie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van haar advies
hierboven uitgesproken.

Dit verzoek beperkt zich tot de herhaling van een identiek
verzoek dat al ingediend werd op 31 oktober 1997 waarover de
commissie op 21 november 1997 het advies nr. 04/97 uitgebracht
heeft zonder enig nieuw element te verlenen.

Derhalve is dit verzoek onontvankelijk.

Question n°182 de M. Sven Gatz du 13 fevrier 1998 (N.):

«Made in Brussels».

Un de mes correspondants m'a regulierement adresse des
remarques dans Ie passe a propos de certains communiques de
1'office du Commerce exterieur de la Region de Bruxelles-Capitale
diffuses uniquementen francais. Cette meme personne m'a informee
que la lettre d'accompagnement de 1'edition 8 du magazine «Made
in Brussels» etait a nouveau redigee exclusivement en francais.

Le ministre sait-il que les communications de 1'office bruxellois
du Commerce exterieur ne sont pas faites systematiquement dans
les deux langues?

Des directives sont-elles transmises aux fonctionnaires pour
1'envoi d'informations ou de communications a des ambassades,
d'autres representations etrangeres, des organisations et/ou des
entreprises etrangeres? Sont-elles suffisamment observees?

Reponse: En reponse a sa question, je peux repondre a 1'hono-
rable membre, que le magazine "Made in Brussels" est public en
anglais et est destine a un public international qui est constitue tant
de representations diplomatiques etrangeres en Belgique, des postes
diplomatiques et consulates beiges a 1'etranger que des institu-
tions publiques et privees beiges.

Vraag nr. 182 van de heer Sven Gatz d.d. 13 februari 1998 (N.):

"Made in Brussels".

Van iemand die in het verleden al meermaals opmerkingen heefl
gemaakt over de soms eentalig Franse communicatie van de dienst
voor Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
kreeg ik informatie dat de begeleidende brief b ij editie 8 van het
tijdschrift "Made in Brussels" opnieuw eentalig Frans was.

Weet de minister dat de Brusselse Dienst voor Buitenlandse
Handel niet altijd consequent tweetalig communiceert?

Zijn er richtlijnen voor de ambtenaren wanneer ze informatie of
mededelingen rondsturen naar ambassades, andere buitenlandse
vertegenwoordigingen, buitenlandse organisaties en/of bedrijven?
Wordt dit voldoende opgevolgd?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, kan ik het geacht raadslid
meedelen dat de publicatie "Made in Brussels" in het Engels gebeurt
en gericht is op een intemationaal publiek, dat zowel uit buitenlandse
diplomatieke vertegenwoordigingen in Belgie, Belgische diploma-
tieke en consulaire posten in het buitenland, als Belgische openbare
en private organisaties bestaat.
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En ce qui concerne la lettre accompagnant la publication, il est
fait usage aussi bien d'une version neerlandaise que d'une version
francaise.

Les envois destines a des correspondants beiges sont assortis
d'une lettre en neerlandais ou en francais suivant la langue dans
laquelle Ie destinaire correspond avec I'administration.

Le service du Commerce exterieur applique ici strictement la
legislation d'usage en matiere d'emploi des langues.

En ce qui concerne les envois a des correspondants etrangers
jusqu'a present, il a ete fait principalement, mais pas exclusivement
usage de la version francaise de la lettre d'accompagnement.

Dans un souci de service a la clientele, je donnerai instruction
au Service du Commerce exterieur d'accompagner a Pavenir cette
publication en anglais, destinee aux correspondants etrangers, d'une "
iettre egalement redigee en anglais.

Voor de begeleidende brief bij de publicatie wordt zowel een
Nederlandse als een Franstalige versie gebruikt.

Verzendingen naar Belgische correspondenten worden vergezeld
van een Nederlandstalige of Franstalige begeleidende brief, naar-
gelang van de taal die de correspondent bij de communicatie met
de Dienst gebruikt.

De Dienst Buitenlandse Handel past hierbij strikt de taalwet-
geving toe.

Wat de verzendingen naarbuitenlandse correspondenten betreft
werd tot hiertoe meestal, zij het niet uitsluitend, de Franstalige
begeleidende brief gebruikt.

In een optiek van clientvriendelijkheid zai ik de Dienst voor
Buitenlandse Handel opdracht geven om in de toekomst deze
Engelstalige publicatie naar buitenlandse correspondenten te ver-
sturen, vergezeld van een begeleidende brief die eveneens in het
Engels is opgesteld.

Question n° 183 de M. Philippe Smits du 23 fevrier 1998 (Fr.):

Funds pour la promotion dii commerce exterieur.

Si mes informations sont exactes, les differents fonds budgetaires
permettent au travers de credits variables, de soutenir les politiques
ministerielles, en dehors des credits budgetaires, dissocies ou non.

Le solde de ces fonds, pour une annee donnee, ne peut etre connu
par les membres du Parlement que lors de la publication du budget
general qui a lieu deux annees plus tard.

Dans ledit budget general, les parlementaires trouvent les
previsions de depenses, comme les previsions de recettes et les
soldes enregistres pour les deux annees anterieures.

Le delai est done particulierement long avant que le Parlement
bruxellois ne puisse connaitre, comprendre, approuver ou critiquer
les politiques suivies.

Monsieur le ministre pourrait-il me faire savoir quelles sont les
principales actions qui ont ete entamees, projetees et realisees par
le Fonds pour la promotion du commerce exterieur? Quelle est a ce
jour la situation financiere du Fonds? Quelles sont les perspectives
de viabilite et de developpement? Existe-t-il un plan quinquennal
approuve par le Gouvemement?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de commu-
niquer a 1 'honorable membre les elements d'information suivants;

Sur le plan general de la question des fonds budgetaires, tout
d'abord, je souhaiterais vous faire part de certains elements qui
montrent que le conn-file parlementaire n'est pas moins rigoureux
pour ces fonds que pour les credits "traditionnels".

La Cour des Comptes transmet en effet, dans le courant du pre-
mier semestre de 1'annee qui suit 1'exercice budgetaire, une

Vraag nr. 183 van de heer Philippe Smits d.d. 23 februari 1998
(Fr.):

Fonds ter bevordering van de buitenlandse handel.

Als mijn inlichtingen juist zijn, laten de verschillende begro-
tingsfondsen toe, door middel van variabele kredieten, het ministe-
rieel beleid te ondersteunen buiten de al dan niet gesplitste begro-
tingskredieten om.

De parlementsleden kunnen het saldo van deze fondsen, voor
een gegevenjaar, pas tweejaar later vernemen bij de publicatie van
de algemene begroting.

In voornoemde algemene begroting treffen de parlementsleden
de geplande uitgaven aan, net als de voorziene ontvangsten en de
geregistreerde saldi voor de twee vorigejaren.

De termijn is dus wel bijzonder lang vooraleer het Brussels
parlement het gevolgde beleid kan kennen, goedkeuren ofkritiseren.

Kan de minister mij medelen weike de belangrijkste acties zijn
die door het Fonds ter bevordering van de buitenlandse handel
werden aangevat, ontworpen en gerealiseerd? Weike is de huidige
financiele situatie van het fonds? Weike zijn de perspectieven van
levensvatbaarheid en ontwikkeling? Bestaat er een door de regering
goedgekeurd vijfjarenplan?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid hiema volgende informatie te verstrekken:

Wat het beheer van de begrotingsfondsen over't geheel betreft
wens ik allereerst meerdere elementen aan te halen waaruit blijkt
dat de parlementaire controle geenszins minder stipt zou zijn dan
voor de "traditionele" kredieten.

Een prefiguratie van de uitvoering van alle diverse kredieten
met inbegrip van de variabele kredieten wordt in de loop van het
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prefiguration de 1'execution de tous les types de credits, y compris
done les credits variables. Les soldes des Fonds budgetaires sont
done a la disposition du Parlement dans un delai de 6 mois.

En tennes de prevision ou d'autorisation de depenses, les credits
variables qui sont votes par Ie Parlement et qui sont repris au ta-
bleau budgetaire ont acquis, depuis 1997, un caractere limitatiftant
en engagement qu'en ordonnancement. L'article 21 de 1'ordonnance
contenant Ie Budget general des Depenses pour 1'annee 1998 regle
cette disposition.

Par ailleurs, les ministres sont invites chaque annee a 1'occasion
des discussions budgetaires a presenter egalement des fiches
justificatives pour les allocations de base qui reprennent des credits
variables.

II ne me semble des lors pas que 1'on puisse pretendre que les
delais soient objectivement plus long pour que Ie Parlement
bruxellois puisse "connaitre, comprendre, approuver ou critiquer
les politiques suivies" lorsque ces politiques sont mises en oeuvre
au travers des fonds budgetaires.

Pour ce qui conceme Ie Ponds pour la promotion du Commerce
exterieur, plus particulierement, 1'entierete des depenses a charge
de ce fonds passe par 1'allocation de base 11.42.81.93 "Octroi de
prets aux entreprises".

Ce sont done les prets octroyes en application de 1'ordonnance
du ISjanvier 1995 et de 1'arrete du 16 mars 1995 relatifs a la pro-
motion du Commerce exterieur qui sont imputes a charge du fonds.
Celui-ci remplit en 1'occurrence la meme fonction que 1'allocation
debase 11.42.81.03.

En 1997, 4,3 millions ont ete engages sur les 5,0 millions de
credit dont nous disposions. Ce credit a ete reconduit pour 1998,
tant en engagement qu'en ordonnancement,

Au I" fevrier 1998, Ie solde en engagement etait de 34,9 mil-
lions. II etait de 44,3 en ordonnancement. L'encours sur les en-
gagements des annees precedentes etait de 9,4 millions.

Les perspectives de viabilite sont favorabies etant donne que la
nouvelle ordonnance sur Ie commerce exterieur a instaure Ie principe
du remboursement inconditionnel des prets. Auparavant, sur base
de 1'ancienne legislation federale, les prets etaient rembourses en
fonction du chiffre d'affaires realise par 1'entreprise suite a 1'action
de prospection qui avait recu une aide. Ce qui ne manquait pas
d'entrainer litiges et contestations.

II n'existe pas de plan quinquenal approuve par Ie Gouvemement.
Celui-ci serait en effet fort difficile a etablir puisque, par definition,
1'action du Fonds est dependante integralement des demandes de
prets qui sont introduites par les entreprises bruxelloises.

J'espere que ces differents elements d'information auront permis
a 1'honorable membre de se faire une idee plus precise de 1'action
du Fonds pour la promotion du Commerce exterieur ainsi que de
son utilite.

eerste semester volgend op het begrotingsjaar door net Rekenhof
overgemaakt. Het Parlement kan aldus kennis nemen van de saldi
van de begrotingsfondsen binnen een termijn van 6 maanden.

Inzake vooruitzichten ofuitgaventoelating vertonen de variabele
kredieten die door het Parlement gestemd worden en op de begro-
tingstabel voorkomen, een beperkend karakter zowel qua vast-
legging als ordonnancering. De dienaangaande bepaling werd
opgenomen in artikel 21 van de ordonnantie houdende de algemene
uitgavenbegroting voor 1998.

Jaarlijks ter gelegenheid van de budgettaire besprekingen moeten
de ministers trouwens fiches voorleggen ter staving van de basis-
allocaties waarop de variabele kredieten staan ingeschreven.

Ik vind het dus onterecht dat men zou beweren dat de tennijnen
objectieflanger zouden zijn voordat het Brussels Parlement wanneer
het om de aanwending van de begrotingsfondsen gaat "bericht krijgt
over het daarmee gevoerde beleid en het kan begrijpen, goedkeuren
ofbekritiseren".

Specifiek wat het Fonds voor de bevordering van de Buitenlandse
Handel betreft, worden alle uitgaven ten laste van dit fonds inge-
schreven op de basisallocatie 11.42.81.93 "Toekenning van leningen
aan de bedrijven".

Het gaat hier om leningen toegekend krachtens de ordonnantie
van 13januari 1995envanhetbesluitvan 16maart 1995betreffende
de bevordering van de Buitenlandse Handel en die bij het fonds
worden ondergebracht. Dit fonds heeft dus dezelfde bestemming
als de basisallocatie 11.42.81.03.

In 1997 bedroeg het krediet 5 miljoen, daarvan werd 4,3 miljoen
vastgelegd. Dit krediet werd voor 1998 verlengd zowel qua vast-
legging als ordonnancering.

Op 1 februari bedroeg het saldo, respectievelijk voor de vastleg-
gingen en de ordonnanceringen 34,9 en 44,3 miljoen. De uitstaande
vastleggingen van de vorigejaren beliep 9,4 miljoen.

De bestaansvooruitzichten zijn gunstig ingevolge de invoering
door de nieuwe ordonnantie betreffende de buitenlandse handel
van het principe van de onvoorwaardelijke tenigbetaling van de
leningen. Voordien op basis van de vroegere federale wetgeving
werden de leningen terugbetaald in functie van het door het bedrijf
behaalde zakencijfer na een prospectie met toekenning van een
tegemoetkoming. Deze werkwijze gaf natuurlijk aanleiding tot
geschillen en contestaties.

Er is geen sprake van een vijfiarenplan waarmee de Regering
zou ingestemd hebben. Het opmaken van een programma ligt niet
voor de hand vermits de aanwending van het fonds, per definitie,
volledig ondergeschikt is aan het aantal door de Brusselse bedrijven
ingediende leningsaanvragen.

Ik hoop dat dankzij deze informatie het geachte lid een beter
inzicht heeft gekregen in de actie van het Fonds voor de bevordering
van de buitenlandse handel en zijn nut.
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Ministre de I'Environnement et
de la Politique de 1'Eau, de la Renovation,

de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

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

Reglementation de la CJBE relative a ['utilisation de I'eau de
pluie.

Lors de 1'elaboration de 1'ordonnance relative a la taxe sur Ie
rejet d'eaux usees, notre assembles a pris la precaution de prendre
des dispositions qui favorisaient 1'utilisation de I'eau de pluie par
les Bruxellois. La Region offre d'ailleurs des primes pour la mise
en service de citernes d'eau de pluie.

Or, il me revient que la CIBE a line attitude tres restrictive quant
aux branchements d'eaux d'origine etrangere (eau de pluie) avec
son propre reseau, a 1'interieur meme des habitations. Ainsi, suite a
des controles a 1'interieur des habitations, des abonnes se voient
intimer 1'ordre de mettre en place un double reseau pour alimenter
ies appareils utilisant les deux type d'eau car la jonction avec Ie
reseau CIBE (meme au dela du compteur) serait interdite (crainte
de retour d'eau bacteriologiquement impure dans Ie reseau de la
CIBE, lors de circonstances assez exceptionnelles).

— Quelle est 1'attitude de la Region quant a cette problematique?

Le Gouvernement approuve-t-il une attitude qui va a 1'encontre
de sa volonte de favoriser 1'utilisation de I'eau venant de citemes
d'eau de pluie?

Des informations precises sont-elles fournies aux plombiers qui
semblent ignorer ces dispositions fort restrictives?

— Plus precisement, 1'article 37 des "Prescriptions techniques in-
stallations interieures" de BELGAQUA (ex ANSEAU) ne parait
pas tres clair a ce sujet. Ne conviendrait-il pas de le rendre plus
explicite?

— Pourquoi des dispositifs anti-retour ne sont pas acceptables alors
qu'ils pouiraient prevenir les risques assez hypothetiques dont
la CIBE veut se proteger en prenant des dispositions qui soit
coutent tres cher a 1'usager, soit le dissuadent d'utiliser I'eau de
pluie?

— Plus generalement, quelle est la concertation qu'entretient le
Gouvernement avec la CIBE pour la bonne application des
objectifs qui sont les siens?

Reponse: Je me permets tout d'abord de signaler a 1'honorable
membre que:

— les prescriptions techniques appliquees par la IBDE aux instal-
lations interieures dans la Region de Bruxelles-Capitale sont
cellesde BELGAQUA;

— ces prescriptions techniques BELGAQUA ne sont elles-memes
que la traduction dans le systeme beige de recommandations au
niveau europeen. Ces recommandations font 1'objet d'un projet
de norme europeenne (CEN TC 164 - EN 1717) actuellement
soumis a 1'enquete dans les divers pays concemes, ou les mesures

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

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

Reglementering van de BIWM betreffende het gebruik van
regenwater.

Bij het opstellen van de ordonnantie betreffende de heffing op
de lozing van afvalwater is onze assemblee zo vooruitziend geweest
maatregelen te nemen om de Brusselaars ertoe aan te zetten
regenwater te gebruiken. Het Gewest kent trouwens premies toe
voor het gebruik van regenwaterputten.

Naar veriuidt staat de BIWM heel negatief tegenover de aan-
sluiting van regenwaterieidingen op haar eigen net binnen de
woningen. Zo krijgen de aangeslotenen na een controle in hun
woning te horen dat er een dubbel leidingennet nodig is voor de
toestellen die zowel op regen- als stadswater werken. De aansluiting
op het BIWM-net (zeifs na de teller) zou verboden zijn (gevaar dat
bacteriologisch onzuiver water in het BIWM-net zou terugvloeien,
in heel uitzonderlijke omstandigheden).

Welk standpunt neemt het Gewest met betrekking tot deze
problematiek in?

Gaat de Regering akkoord met een standpunt dat in tegenspraak
is met haar opzet om het gebruik van regenwater aan te moe-
digen?

Wordt er precieze informatie verstrekt aan de loodgieters, die
geen weet schijnen te hebben van deze heel strenge voorschrif-
ten?

Artikel 37 van de technische voorschriften voor binneninstal-
laties van BELGAQUA (ex-ANSEAU) is hierover niet erg
duidelijk. Moet de tekst niet duidelijker geformuleerd worden?

Waarom kunnen er geen terugslagkleppen geplaatst worden? Dit
zou het vrij hypothetisch gevaar waartegen de BIWM zich wenst
in te dekken door maatregelen te nemen die de gebruiker veel
kosten of hem ontmoedigen regenwater te gebruiken, voor-
komen.

Meer in het algemeen, welk overleg pleegt de Regering met de
BIWM teneinde haar doelstellingen te bereiken?

Anhvoord: Ik wil eerst het geachte lid wijzen op wat volgt:

de technische voorschriften die bij de BIWD van toepassing
zijn voor de binnenleidingen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, zijn deze van BELGAQUA;

eigenlijk zijn die technische BELGAQUA voorschriften een
omzetting naar het Belgisch stelsel van de aanbevelingen die op
Europees vlak werden uitgebracht. Voormelde aanbevelingen
zullen binnenkort als Europese norm worden opgelegd (CEN
TC 164 - EN 1717); ze worden momenteel in allerlei landen
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de protection des reseaux publics vis-a-vis des "eaux d'origines
etrangeres" sont confirmees voire renforcees;

cette fermete dans ce domaine n'est pas Ie fruit de considerations
theoriques et/ou technocratiques, mais bien une consequence
logique de la multiplicite — et parfois de la gravite - des inci-
dents dus a des contacts ou des retours de liquides indesirables
vers les circuits d'eau potable;

dans la plupart des cas, 1'utilisation d'eau de pluie dans les
reseaux interieurs necessite 1'utilisation d'une groupe de surpres-
sion; ii y a done un risque que la pression de ce systeme soit en
permanence ou occasionnellement plus elevee que celle de la
distribution publique d'ou un risque non negligeable de retour
d'eau vers Ie reseau public;

la qualite des eaux sejoumant dans les citernes d'eau pluviale
est extremement sujette a caution, particulierement sur Ie plan
microbiologique et bacterien; les toitures, gouttieres et citemes
sont des receptacles ideaux pour toutes sortes de matieres et
organismes peu compatibles avec la potabilite de 1'eau;

de 1'avis des experts les clapets antiretours et autres dispositifs
de protection mecanique n'offrent pas de protection suffisante
centre Ie risque microbiologique, ainsi qu'il est precise dans les
reglementations europeennes; seule la disconnexion totale sem-
ble des lors admissible.

Au niveau de 1'information de !a clientele et des professions et
corps de metiers concemes

Je precise a 1'honorable membre que:

— tout demandeur d'un raccordement au reseau d'eau potable est
informe expressement de 1'existence d'une reglementation en
la matiere;

- BELGAQUA et/ou les principaux services d'eau de Belgique
sont presents dans les manifestations importantes dans Ie
domaine du batiment et des installations sanitaires (Batibouw,
SIP, etc.) ou toutes les informations utiles sont delivrees, soit
aux candidats batisseurs, soit aux professionnels de la branche;

~ la reglementation incriminee a ete presentee en long et en large
dans la presse professionnelle (Chaleurs et Climat, 1'Entreprise,
etc.);

— toute ecole professionnelle ou technique qui en fait la demande
recoit 1'aide et la documentation necessaire pour former ses
eleves dans Ie domaine conceme.

En ce qui concerne 1'attitude du Gouvemement en la matiere,
j'estime que celui-ci se doit de se ranger a 1'avis des experts. II
serait en effet inadmissible de faire courir des risques a la popula-
tion par une prise de position qui va a 1'encontre des reglemen-
tations europeennes en vigueur. Je ne considere pas par ailleurs
que 1'attitude de 1'IBDE qui vise a preserver la qualite de 1'eau
potable aille a 1'encontre de la volonte du Gouvemement de favoriser
1'utilisation de 1'eau de pluie.

die hierbij betrokken zijn aan een openbaar onderzoek onder-
worpen, landen waar de beschermingsmaatregelen voor de
openbare waterleidingen worden bevestigd en zeifs verstevigd
ten overstaan van "het water met twijfelachtige bronnen";

- Deze ferme stelling hieromtrent is alvast niet het gevolg van
theoretische of/en technocratische overwegingen; men zou eerder
kunnen stellen dat ze logischerwijs voortvloeit uit het betrek-
kelijk hoogaantal-metsoms zeeremstige gevolgen—incidenten
te wijten aan het feit dat er ongewenste vioeistoffen in contact
komen met de verdeelnetten voor drinkwater en zich zeifs met
dat drinkwater mengen;

- in meeste gevallen wordt bij het verbruiken van regenwater voor
interne verdeelnetten een overdrukswaterkrachtgenerator
genoodzaakt; dus is het best mogelijk dat dit water, door de
drukte van dit systeem die al dan niet onophoudelijk hoger zou
zijn dan dit van de openbare distributiedienst, naar het openbare
verdeelnet toe zou kunnen teruglopen;

- men dient zich te hoeden voor de kwaliteit van het regenwater
dat in tanken wordt opgevangen en erin blijft staan, vooral op
microbiologisch en bacterisch vlak; daken, dakgoten en
watertanken zijn uitstekende opvangmiddelen van allerlei stoffen
en materies die zeker niet passen bij het berip drinkwater;

- naar de mening van de deskundigen zijn de terugslagkleppen en
andere mechanische beschermingssystemen ontoereikend om te
ontsnappen aan gevaar voor microbiologische besmetting, en
dit wordt in de Europese verordeningen nader bepaald; enkel
een deugdelijk van elkaar afgescheiden stelsel lijkt bijgevolg
gewesttigd.

Aangaande de informatieverstrekking bij de klandizie en de
beroeps- en vakmensen die hierbij betrokken zijn

Het geachte lid wordt erop gewezen dat:

- Wie een aanvraag indient om aan het distributienet voor
drinkwater te worden aangesloten, uitdrukkelijk in kennis wordt
gesteld van de bestaande reglementatie terzake;

- BELGAQUA en/of de andere belangrijkste Belgische water-
diensten zijn constant aanwezig opjaarevenementen in verband
met de bouwwereld en de sanitaire nutsvoorzieningen (BATI-
BOUW, SIP, enz...) waar alle inlichtingen worden verstrekt die
nuttig zijn voor de kandidaat-bouwer of de vak- en beroeps-
mensen;

- de aangevoerde reglementatie werd uitvoerig voorgesteld in e
beroepspers (Warmte en Klimaat, Ondememen, enz...);

- ledere beroeps- oftechnische school die erom vraagt krijgt de
nodige hulp en documentatie om haar leerlingen op dit vlak
naar behoren op te leiden.

Wat de stellingname van de Regering ter zake betreft, ik ben
van oordeel dat zij de opvattingen van de deskundigen dient bij te
treden. Het zou immers onaanvaardbaar zijn indien men de
volksgezondheid in het gedrang bracht door een standpunt aan te
nemen datjuist in strijd zou zijn met de van kracht zijnde Europese
verordeningen. Afgezien hiervan ben ik zeker niet de mening
toegedaan dat de stellingname van de BIWD ter vrijwaring van de
kwaliteit van het drinkwater in strijd zou zijn met dit van de
Regering, al wil zij het verbruik van regenwater bevorderen.
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Question n° 281 de M. Alain Adriaens du 29 septembre 1997
(Fr.):

Collecte de piles.

Les piles (et batteries) font partie des petits dechets chimiques
d'origine menagere qui sont collectes par les soins des services
regionaux. Je souhaiterais obtenirquelques informations a ce sujet.

- Pour les annees 1995 et 1996, quelles furent les quantites de
piles collectees par vos services?

— Quelle fut, pour ces annees, la destination des piles ainsi recol-
tees?

— Pouvez-vous nous foumir une estimation du cout qu'a represente
pour la Region la destruction controlee de ces piles?

Les trois Regions (et done la Region de Bruxelles-Capitale) ont
signe enjoin 1997 un "Protocole d'engagement relatifa la collecte
et au traitement des piles usagees" avec 1'a.s.b.l. BEBAT qui a recu
Ie droit de collecter 4 FB par pile vendue en contrepartie de
1'obligation de les collecter et de les trailer de maniere ecologique.

— Quelles sont les consequences de cet accord pour Ie devenir des
piles recoltees dans Ie cadre de la collecte des petits dechets
chimiques?

- Plus precisement, cedez-vous les piles collectees a 1'a.s.b.l.
BEBAT et, dans 1'affirmative, a quel prix?

— Avez-vous prefere garder la responsabilite du traitement des piles
recoltees et dans ce cas, de quelle maniere 1'a.s.b.l. BEBAT
intervient-elle dans Ie cout du traitement ecologique des piles
collectees?

— Au vu des demiers chiffres dont vous disposez, confirmez-vous
les resultats de 1'etude selon laquelle Ie taux de capture des metaux
ne depasserait pas 4% pour les accumulateurs Ni-Cd et 28%
pour les piles boutons au mercure (rapport n° 3 relatifa la mise
en oiuvre du plan de prevention et de gestion des dechets en
Region de Bruxelles-Capitale).

En vertu de 1'article 8 du protocole precite, 1'a.s.b.l. BEBAT s'est
engagee a transmettre, avant Ie 31 mars, les donnees sur les resultats
de ces collectes de 1'annee precedente ainsi que les quantites mises
sur Ie marche.

- Avez-vous recu ces donnees pour 1'annee 1996?

- Dans 1'affirmative, quels sont les chiffres globaux dont vous
disposez?

- Au vu de ces chiffres, pouvez-vous nous assurer que les termes
du protocole ont ete respectes et que Ie pourcentage minimum
de collecte a ete de 40% pour ce qui concerne la Region de
Bruxelles-Capitale?

Reponse: Les tonnages de piles (et batteries) collectees par
1'AgenceBruxelles-Propreteen 1995 et 1996 en Region bruxelloise
ont etc respectivement de 31,8 tonnes et 42 tonnes.

Ces piles ont ete evacuees par la societe SERVECO a un cout
de 37 BEF par kilo.

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

Ophaling van batterijen.

Batterijen maken deel uit van het klein chemisch huishoudelijk
afval dat door de gewestelijke diensten opgehaald wordt. Ik wens
hierover wat infoimatie.

- Hoeveel batterijen hebben uw diensten in 1995 en 1996 opge-
haald?

- Wat gebeurde er met die batterijen?

- Kunt u mij een raming geven van de kosten voor het Gewest om
die batterijen onder controle te vemietigen?

De drie Gewesten (en dus het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
hebben in juni 1997 met de v.z.w. BEBAT een protocol gesloten
over de ophaling en de verwerking van die gebruikte batterijen. De
v.z.w. mag 4 frank vragen per verkochte batterij, maar verbindt
zich ertoe ze op te halen en ecologisch te verwerken.

- Wat zijn de gevolgen van dit akkoord in wat de batterijen betrefl
die als klein chemisch afval opgehaald worden?

- Bezorgt u de opgehaalde batterijen aan de v.z.w. BEBAT en zo
ja, tegen weike prijs?

- Hebt u verkozen zeif voor de verwerking van de opgehaalde
batterijen te zorgen? Zo ja, hoe draagt de v.z.w. BEBAT bij tot
de kostprijs voor de milieuvriendelijke behandeling van de
opgehaalde batterijen?

- Kunt u, aan de hand van dejongste cijfers waarover u beschikt,
de resultaten van een onderzoek bevestigen volgens weike slechts
4% van de metalen uit Ni-Cd-accumulatoren teruggewonnen
worden en 28% uit kwikbatterijen (verslag nr. 3 over de toepas-
sing van het plan ter voorkoming en het beheer van afvalstoffen
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)?

Krachtens artikel 8 van het voomoemde protocol, heeft de v.z.w.
BEBAT er zich tot verbonden voor 31 maart de resultaten te
bezorgen van haar ophalingen van het vorigejaar en de hoeveelheid
batterijen die op de markt gebracht is.

- Hebt u die informatie voor hetjaar 1996?

- Zoja, beschikt u over totaalcijfers?

- Kunt u ons, in het licht van die cijfers, verzekeren dat de voor-
waarden van het protocol nageleefd zijn en dat de minimum-
ophaling van 40% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gehaald
is?

Antwoord: Het gewicht van de batterijen die door het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid respectievelijk in 1995 en 1996 in het
Brusselse Gewest werden opgehaald bedroeg 31,8 T en 42 T.

Desbetreffende batterijen zijn door de vennootschap SERVECO
tegen een kostprijs van 37 frank per kilo weggevoerd.
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Viennent s'ajouter a cela les quantites collectees par BEBAT
sur notre Region qui s'elevaient a 35 tonnes en 1996.

Grace a la signature du protocole d'engagement avec BEBAT
depuis septembre 1997, c'est 1'Agence BnixeUes Proprete qui as-
sure la collecte des piles des emplacements crees par BEBAT.

Le systeme a done ete rationalise et unifie pour 1'ensemble de la
Region Bruxelloise. L'Agence est retribuee a raison de 8,8 BEF
par kilo de piles collectees, BEBAT assurant le traitement de ces
piles.

Les chiffres issus du rapport n° 3 relatifa la mise en oeuvre au
plan dechet sont en cours de verification. De nouveaux precedes
sont en cours de developpement, precedes qui permettront
d'augmenter sensiblement les taux de recyclage. Le protocole
d'accord signe par les Regions integre d'ailleurs cet objectif.

Les chiffres globaux (pour 1'ensemble de la Belgique) pour 1996
transmis par BEBAT font etat de 2.768 tonnes mises sur le marche
pour 1.264 tonnes collectees.

Sur base de ces informations et globalement, les taux fixes sont
done atteints pour 1996.

Je tiens toutefois a rappeler que seui le ministre federal des Fi-
nances est competent pour verifier ces chiffres et decider le cas
echeant de la levee d'une eventuelle ecotaxe.

Hieraan moet men de hoeveelheden bijtellen die BEBAT in ons
Gewest inzamelt; in 1996 hebben zij 35 T kunnen bijeenkrijgen.

In September 1997 heeft BEBAT een protokolakkoord gesloten
met het Agentschap Brussel-Net dat er voortaan voor zorgt dat de
batterijen op te halen bij de plaatsen die daartoe door BEBAT zijn
aangebracht.

Dus kwam er zo een vereenvoudigd en vereenzelvigd systeem
tot stand voor het gehele Brusselse Gewest. Hiervoor wordt het
Agentschap vergoed, ten belope van 8,8 frank per kilo opgehaalde
batterijen, terwiji BEBAT instaat voor het verwerken van deze
batterijen.

De cijfers uit het verslag nr. 3 betreffende de uitvoering van het
afvalstoffenplan worden thans nagezien. Nieuwe verwerkings-
middelen worden momenteel uitgebouwd om de recycleringsgraad
aanzienlijk te kunnen verhogen. In het protokolakkoord dat door
de Gewesten onderling werd ondertekend, staat deze doelstelling
overigens vermeld.

De globale cijfers (voor geheel Belgie) zoals overgemaakt door
BEBAT laten voor 1996 blijken dat er 2.768 T op de markt werd
gebracht en 1.264 T opgehaald in ditzelfdejaar.

Op grond van deze informatie kan globaal gezien wel gesteld
worden dat de voor 1996 vastgestelde gehaltes wel bereikt zijn.

Toch moet ik erop wijzen dat alleen de federale minister van
Financien ertoe gemachtigd is om deze cijfers na te gaan en om,
indien nodig zich te buigen over de mogelijke heffing van een
milieutaks terzake.

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

Exemption de la taxe sur le deversement des eaux usees.

LSI mise en reuvre de la taxe sur le rejet des eaux usees date du
ler avril 1996. Pres d'un an et demi de fonctionnement peut des
lors etre observe.

— Pouvez-vous me dormer des informations quant a 1'application
de 1'article 7 de notre ordonnance regionale, qui prevoit 1'exemp-
tion du paiement de la taxe pour les personnes demunies?

— Precisement, combien de personnes ont fait usage de cette
possibility?

— Quelle proportion de demande d'exoneration provient des CPAS
et quelle proportion resulte d'une demande faite par les redevables
eux-memes?

— Quels sont les montants qui ont ainsi ete rembourses pour la
periode allant du I" avril 1996 au 1" avril 1997?

Repoiise: L'administration des Finances et du Budget a enre-
gistre, entre le 1cr avril 1996 et le 29 septembre 1997,461 demandes
de redevables qui se prevalent de Particle 7 de 1'ordonnance (ex-
emption basee sur les redevables a charge des CPAS et minimexes).

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

Aantal viijstellingeit van de heffing op de losing van afvalwater.

Op 1 april 1996 werd de heffing op de lozing van afvalwater
van kracht. lets minder dan anderhalf jaar later kunnen we een
evaluatie maken.

— Kan u me gegevens verstrekken over de toepassing van artikel 7
van onze gewestelijke ordonnantie, dat stelt dat de minder-
bedeelden deze heffing niet moeten betalen?

— Hoeveel personen hebben deze mogelijkheid benut?

Hoeveel aanvragen om vrijstelling zijn door de OCMW's
ingediend en hoeveel door de belastingplichtigen zeif?

- Weike bedragen zijn er aldus terugbetaald voor de periode van
1 april 1996 tot 1 april 1997?

Antwoord: Tussen 1 april 1996 en 29 September 1997 heeft het
bestuur Financien en Begroting 461 aanvragen van belastingplich-
tigen ontvangen die zich op artikel 7 van de ordonnantie beroepen
(vrijstelling van betaling voor de belastingplichtigen die van het
OCMW afhangen ofde gerechtigden op een bestaansminimum.
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Les demandes individuelles representent 97 % de ce chiffre, les
demandes "collectives" provenant des CPAS representent Ie solde.

Fin 1997, 1'Administration a accorde 251 exemptions qui ont
engendre un remboursement de la part de 1'IBDE de 224.391 francs.
Le solde represente les dossiers qui sont soit refuses, soit incomplets
et pour lesquels chaque redevable a recu un courrier de la part de
1'Administration leur demandant des informations complementaires.
Les chiffres demandes pour la periode du 1" avril 1996 au 1" avril
1997 sont de 103 redevables exemptes pour un montant de 56.698
francs.

Je vous signale, parailleurs, que 1'Administration ne se contente
pas d'attendre passivement les informations que doivent leur
transmettre les personnes demandant le remboursement mais prend
contact directement avec les CPAS afin d'obtenir d'eux ces attesta-
tions de revenus.

Par ailleurs, certaines informations relatives a d'autres taxes
regionales telles que le revenu, peuvent etre reprises dans le cadre
de la taxe sur le deversement des eaux usees, faisant gagner ainsi
un temps precieux tant a 1'administration qu'a la personne deman-
dant le remboursement de la taxe.

Cette utilisation rationnelle de ces informations apporte, en outre,
un avantage considerable aux demandeurs de remboursement qui,
de la sorte, ne sont plus tenus d'engager des demarches laborieuses
et suivre des procedures quelquefois fastidieuses afin d'obtenir ces
attestations de revenus.

Lorsque la lettre de demande de remboursement est trop
incomplete et que les informations disponibles au sein de 1'Admi-
nistration des Finances ne permet pas dejuger de la pertinence de
la demande, 1'Administration s'adresse directement au demandeur
afin d'obtenir des renseignements complementaires.

Je tiens a souligner qu'a ce jour, aucune reclamation n'a ete
adressee a 1'administration quant a d'eventuels problemes de gestion
de dossier.

J'ai convoque 1'annee derniere les CPAS des 19 communes a
une reunion d'information et de sensibilisation sur la question.

II etait necessaire, en effet, que les CPAS qui sont parmi les
premiers intervenants, soient mieux informes et puissent, de maniere
systematique, faire passer 1'information pratique directement aux
beneficiaires.

De persoonlijke aanvragen maken 97% van dit cijfer uit, het
overschot bestrijkt de "gezamenlijke" aanvragen uit de OCMWs.

Tegen het einde vanjaar 1997 heeft het bestuur 251 vrijstellingen
van betaling toegekend wat voor de BIWD neerkomt op een
terugbetaling van 224.391 frank. Voor het overige gaat het om dos-
siers die geweigerd werden ofonvolledig waren, in welk geval de
betrokken belastingplichtige een brief van het Bestuur kreeg toege-
stuurd om bijkomende inlichtingen te komen geven. De aange-
vraagde cijfers voor de peiode tussen 1 april 1996 en 1 april 1997
slaan op 103 belastingplichtigen die van betaling werden vrijgesteld,
of een globaal bedrag van 56.698 frank.

Overigens wijs ik crop dat het Bestuur zich zeker niet onaange-
roerd beperkt tot het afwachten van de inlichtingen van wie een
terugbetaling heeft aangevraagd; het Bestuur neemt rechtstreeks
contact op met de OCMWs met de bedoeling de getuigschriften
van belastbaar inkomen te krijgen.

Overigens kunnen bepaalde inlichtingen in verband met andere
gewestbelastingen zoals de inkomstenbelasting overgenomen
worden in het kader van de heffing op de lozing van aivalwater,
zodat er heel wat tijd wordt uitgespaard zowel voor het Bestuur als
voor wie gevraagd heeft de heffing terugbetaald te krijgen.

Uit dit vemuftig informatiegebruik kunnen er heel wat voordelen
worden getrokken in zoverre dat de aanvragers voor een terugbe-
taling geen ingewikkelde stappen meer moeten doen noch vaak
langdurige procedures meer moeten volgen om desbetreffende
getuigschriften van inkomen te krijgen.

Wanneer er in de brief met betrekking tot de aanvraag om
terugbetaling te veel elementen ontbreken en dat het informatie-
bestand bij het Bestuur Financien het niet toelaat te beoordelen of
de aanvraag al dan niet relevant is, dan richt het Bestuur zich
rechtstreeks naar de aanvrager voor de ontbrekende inlichtingen.

Ik wijs er tevens op dat er tot nu toe nog geen enkele klacht bij
het bestuur werd ingediend over problemen die zich mogelijks
hebben kunnen voordoen bij het beheren van het dossier.

Verledenjaar heb ik de OCMWs van de 19 gemeenten samen-
geroepen om hen de nodige inlichtingen ter zake te geven en hen
hieromtrent bewust te maken.

Het was immers noodzakelijk dat de OCMWs die toch vaak als
bemiddelaars dienen, beter ingelicht worden om aldus de gcrech-
tigden stelselmatig en rechtstreeks te informeren met praktische
gegevens.

Question n° 298 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1997 (Fr.):

Communications du ministers et du cabinet.

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

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

Vraag nr. 298 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1997 (Fr.):

Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

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

Op deze lijst zouden het verhoopte doel evenals het bekomen
resultaat kunnen vermeld worden.
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II serait interessant de detailler Ie support utilise, !e tirage, Ie
cout, Ie mode de distribution,

Par qui ont ete concuss les differentes campagnes?

Ri'ponse: L'honorable membre trouvera, ci-dessous, 1'inventaire
des publications editees a mon initiative. II constatera que la ma-
jeure partie d'entre elle ont ete realisees par 1'IBGE qui assume
ainsi pleinement sa vocation d'information et de transparence.

A. Publications environnementales (IBGE)

Toutes les publications citees sont encore disponibles, elles
peuvent etre obtenues sur simple bon de commande a 1'IBGE et !e
cout des publications est toujours impute sur la ligne budgetaire
qui porte Ie n° suivant: 523.01.10.

1996:

- L'Europe des emballages/Europa der verpakkingen/Packaging
Europe
2.750 ex. - cout; 543.653 F - prix de vente: 2.500 F.

- Cahier de 1'IBGE 10 - BIM-Rapporten 10: 4C"": congres
"Emballage & Environnement'W' congres "Verpakkingen &
Leefmilieu"/4"' congress "Packaging & Environment"
750 ex. - cout: 120.845 F - prix de vente: 1.000 F - gratuit pour
les participants au congres.

- Gestion des dechets de bureau - quels moyens pour quels resultats
- Eco Iris Bureau 1996/ Het beheer van kantoorafval - weike
middelen voor weike resultaten - Eco Iris Prijzen 1996.
250 ex. (premiere edition) et 3.000 ex. (deuxieme edition) - cout
85.332 F (1"° edition/221.899 F (2im'! edition) - prix de vente:
gratuit pour les adherents a la charte, 100 F pour les Bruxellois,
250 F hors Region de Bruxelles-Capitale.

- IBGE - 1'administration de 1'environnement en Region bruxel-
lois/BIM - De milieuadministratie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest - reedition/heruitgave 4.000 ex. - cout: 63.182 -
prix de vente: gratuit.

- Depliant "Jogging en foret de Soignes"/"Jogging in het
Zonienwoud"
500 ex. - cout: 11.664 F - prix de vente: gratuit.

- Depliants "Bois du Laerbeek/Laarbeekbos" et "Foret de Soignes/
Zonienwoud"
10.000 ex. - cout: 38.160 F - prix de vente: gratuit.

- Cahier de 1'IBGE 11/BIM-Rapporten 11 (Developpement du-
rable/Duurzame Ontwikkeling")
450 ex. - cout: 87.844 F - prix de vente: 300 F.

- Polder de presentation de la Division "Inspection & Surveil-
lance'V'Afdeling Inspectie & Toezicht"
4.000 ex. - cout: 118.481 F - prix de vente: gratuit.

- Decouvrez Bruxelles par ses espaces verts/Brussel ontdekken
in het groen/Discovering Brussels through its green areas
17.500 ex. - cout: 409.398 F - prix de vente: gratuit.

- Depliants "Chevreuil - Renard - Renouee du Japon - Pare du

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

Wie heeft die verschiilende campagnes bedacht?

Antwoord: Hiema vindt het geachte lid een inventaris van de
publicaties die op mijn initiatiefuitgegeven zijn. Hierbij zai het lid
kunnen vaststellen dat dit voor het merendeel het werk is van het
BIM dat aldus zijn opdracht met betrekking tot informatie-
verstrekking en doorzichtigheid volwaardig vervult.

A. Publicaties over het leefmilieu (BIM)

Alle vermelde publicaties zijn nog beschikbaar en kunnen met
een eenvoudige bestelbon verkregen worden bij het BIM. De kost-
prijs van deze publicaties wordt nog altijd gekregen door begrotings-
post523.01.10.

1996:

— L'Europe des emballages/Europa der verpakkingen/Packaging
Europe
2.750 ex. - prijs: 543.653 F - verkoopprijs: 2.500 F.

— Cahier de 1'IBGE 10 - BIM-Rapporten 10: 4'""' congres
"Emballage & Environnement"/411'' congres "Verpakkingen &
Leefmilieu'7411' congress "Packaging & Environment"
750 ex. - prijs: 120.845 F - verkoopprijs: 1.000 F - kosteloos
voor congresdeelnemers

— Gestion des dechets de bureau - quels moyens pour quels resultats
- Eco Iris Bureau 1996/ Het beheer van kantoorafval - weike
middelen voor weike resultaten - Eco Iris Prijzen 1996.
250 ex. (eerste uitgave) en 3.000 ex. (tweede uitgave) - prijs
85.332 F (Iste uitgave/221.899 F (2de uitgave) - verkoopprijs:
kosteloos voor de toetreders tot het handvest, 100 F voor de
Brusselaars, 250 F buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

— IBGE - 1'administration de 1'environnement en Region bruxel-
lois/BIM - De milieuadministratie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest - reedition/heruitgave 4.000 ex. - prijs: 63.182 -
verkoopprijs: kosteloos.

— Depliant "Jogging en foret de Soignes'VJogging in het
Zonienwoud"
500 ex. - prijs: 11.664 F - verkoopprijs: kosteloos.

— Depliants "Bois du Laerbeek/Laarbeekbos" en "Foret de Soignes/
Zonienwoud"
10.000 ex. - prijs: 38.160 F - verkoopprijs: kosteloos.

— Cahier del'IBGE 11/BIM-Rapporten 11 (Developpement du-
rable/Duurzame Ontwikkeling")
450 ex. - prijs: 87.844 F - verkoopprijs: 300 F.

— Folder de presentation de la Division "Inspection & Surveil-
lance'V'Afdeling Inspectie & Toezicht"
4.000 ex. - prijs: 118.481 F - verkoopprijs: kosteloos.

— Decouvrez Bruxelles par ses espaces verts/Brussel ontdekken
in het groen/Discovering Brussels through its green areas
17.500 ex. - prijs: 409.398 F - verkoopprijs: kosteloos.

— Depliants "Chevreuil - Renard - Renouee du Japon - Pare du
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Cinquantenaire - Bois du Wilder - Square du Petit Sablon"/"Ree
-vos - Japanse duizendknoop - Jubelpark - wilderbos - Kleine
Zavel"
65.000 ex. - cout: 994.729 F - prix de vente: gratuit.

B. Publications concernant la renovation urbaine

Brochure d^information relative a la prime a la renovation de
1'habitat "Renover, 1'art de vivre en ville"/"Renoveren, stads-
vriendelijkleven"
5.000 ex. - cout: 246.600 F (imputation budgetaire: AB
16.22.12.01 du budget general des depenses de la Region de
Bruxelles-Capitale)
Prix de vente: gratuit - Disponible au Service Logement du
ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

Cinquantenaire - Bois du Wilder - Square du Petit Sablon"/"Ree
-vos - Japanse duizendknoop - Jubelpark - wilderbos - Kleine
Zavel"
65.000 ex. - prijs: 994.729 F - verkoopprijs: kosteloos.

B. Publicaties over stadsmovatie

Infobrochure over de renovatiepremie van woningen "Renover,
1'art de vivre en ville'VRenoveren, stadsvriendelijkleven"
5.000 ex. - prijs: 246.600 F (begrotingsinschrijving: BA
16.22.12.01 van de algemene uitgavenbegroting van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest)

Verkoopprijs: kosteloos - Terbeschikking bij de Dienst Huisves-
ting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1997:

Air:

— cahier IBGE n° 12 - La qualite de 1'air en Region de Bruxelles-
Capitale. Mesures a 1'immission -1994 -1995 -1996
220 Fr .+l 76 N1. 93.524 FB
Prix de vente: cet ouvrage d'interet general est diffuse gratuite-
ment.

— Rapport technique - La qualite de 1'air en Region de Bruxelles-
Capitale. Mesures a 1'immission -1994 -1995 -1996. Annexes
B a K. 2 volumes.
Reproduction interne sans couts specifiques.
Prix de vente; vu la valeur scientifique de ce document, il est
vendupour l.OOOFB.

— Campagne de sensibilisation a la pollution automobile "Roulez
sans gazer" organisee conjointement par la Commission
europeenne et Ie ministre de 1'Environnement (IBGE).

La phase de sensibilisation reprenant entre autres la diffusion
de brochures et la promotion de la campagne etait estimee a
7.500.000 FB.
La subvention accordee par 1'IBGE pour la totalite de Faction
etait de 3.500.000 FB.
Les brochures d'infonnation ont ete diffusees gratuitement.

Bruit

— Cahier IBGE n° 13 - Livre blanc sur les nuisances acoustiques
et les problemes de securite associes au fonctionnement de
1'aeroport de Bruxelles-National.
300 Pr .+ l 50 N1. 94.245 FB
Prix de vente; 300 FB.

Dechets

— Stop aux dechets.
5.000 Fr./NL 99.190 FB
Prix de vente: gratuit.

Instruments de gestion

— Guide-conseil Environnement de 1'hotelier bruxellois.
650 Fr. + 350 N1. 191.128 FB
Prix de vente: diffusion gratuite aupres du secteur Horeca de la
Region bruxelloise.

1997:

Lucht:

— Bim - rapporten 12 - De luchtkwaliteit in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Immissiemetingen -1994 -1995 -1996
220 Fr .+l 76 N1. 93.524 FB
Verkoopprijs: dit werk van algemeen belang wordt kosteloos
verspreid.

— Technisch rapport - 12 - De luchtkwaliteit in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Immissiemetingen -1994 -1995 -1996.
Bijiagen B tot K. 2 boekdelen.
Afschriftneming binnenshuis zonder specifieke kosten.
Verkoopprijs: gezien de wetenschappelijke waarde van dit docu-
ment wordt het tegen 1.000 F verkocht.

— Bewustmakingscampagne over vervuiling door motorvoertuigen
"Rijden en Gassen vermijden" georganiseerd in samenwerking
met de Europese Commissie en de minister van Leefmilieu
(BIM).
De fase van bewustmaking samen met de verspreiding van
infobrochuurtjes en de campagnepromotie werd op 7.500.000 F
geraamd.
De toelage van het BIM van de gehele actie bedroeg 3.500.000 F.

De infobrochuurtjes werden kosteloos verspreid.

Geluid

— BIM-rapporten 13 - Wetboek over geluidshinder en veiligheid
op de iuchthaven Brussel-Nationaal.

300Fr.+ 150 N1, 94.245 F
Verkoopprijs: 300 F.

Afval

— Stop met afval
5.000 Fr./NL 99.190 F
Verkoopprijs: kosteloos.

Beheersinstrumenten

— Milieugids voor de Brusselse Hotelhouder
650Fr.+350NL 191.128 F
Verkoopprijs; kosteloze verspreiding bij de Horeca-sector van
het Brusselse Gewest.
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Nature

- Depliant "Pare de La Heronniere".
28.000 Fr./Nl. 318.263 FB
Prix de vente: gratuit.

Developpement durable

- Cahier IBGE n° 11 - Bruxelles et Ie developpement durable
(reimpression).
320Fr.+ 150 N1. 85.739 FB
Prix de vente: 300 FB.

Generalites

- IBGEchos 18.
750Fr.36.411 FB
BIMberichten 18.
500 N1. 24.910 FB.

- IBGEchos 19 - BIMberichten 19.
750 Fr. + 500 N1. 43.301 FB.

- IBGEchos 20 - BIMberichten 20.
2.000 Fr. + 1.000 N1. 83.578 PB.
Rem: ce n° est diffuse independamment de 1'abonnement et
gratuitement comme brochure de presentation retracant 7 annees
d'activitesdel'IBGE.
Prix de vente: abonnement annuel: 500 FB.

- Brochure de presentation IBGE - reimpression.
4.000 Fr./Nl. 69.748 FB
1.000 Engl. 28.798 FB
Prix de vente: gratuit.

Natuur

- Folder "Reigerspark"
28.000 Fr./Nl. 318.263 F
Verkoopprijs: kosteloos.

Duurzame ontwikkeling

- BIM rapporten 11 - Brussel en duurzame ontwikkeling (herdmkt)

320 Fr .+l 50 N1. 85.739 F
Verkoopprijs: 300 F.

Algemeenheden

- IBGEchos 18.
750Fr.36.411 F
BIMberichten 18.
500 N1.24.91 OF.

- IBGEchos 19-BIMberichten 19.
750 Fr. + 500 N1. 43.301 F.

- IBGEchos 20 - BIMberichten 20.
2.000 Fr.+l.000 NL 83.578 F.
Opm: dit nummer wordt onafhankelijk van het abonnement
verspreid en gratis aangeboden als voorstelling van de 7 jaar
bedrijvigheden van het BIM
Verkoopprijs: jaarabonnement: 500 F.

- Brochuurtje van voorstelling van het BIM - herdrukking
4.000 Fr./Nl. 69.748 F
1.000 Engl.28.798F
Verkoopprijs: kosteloos.

Question n° 313 de M. Serge de Patoul du 3 fevrier 1998 (Fr.):

Desequilibre entre especes d'oiseaiix dans Ie pare de Woluwe.

Sur base d'observation de plusieurs promeneurs, il semblerait
que, dans Ie pare de Woluwe, il y ait un desequilibre entre especes
d'oiseaux. Le nombre de comeilles serait fort eleve. La consequence
de cette espece predatrice serait une diminution des autres types
d'oiseaux.

Y-a-t-il risque de desequilibre et si tel est le cas, des mesures
sont-elles envisages?

Reponse: La question de 1'honorable membre conceme un sujet
complexe qu'il est difficile de percevoir et de resoudre sans qu'une
approche scientifique precise ait ete menee. Certes 1'augmentation
de la population de comeilles dont me fait part 1'honorable membre
est une impression partagee par de nombreuses personnes y compris
par 1'IBGE, gestionnaire des pares publics en Region de Bruxelles-
Capitale. II convient toutefois, aux dires des scientifiques de se
mefier de toute conclusion hative concemant les effets nefastes reels
qu'induiraient ces comeilles sur d'autres especes.

Vraag nr. 313 van de heer Serge de Patoul d.d. 3 februari 1998
(Fr.):

Verstoord evenwicht van het vogeltoestand.

Volgens een aantal wandelaars is in het park van Woluwe het
evenwicht tussen een aantal vogelsoorten verstoord. Zo zou er een
talrijke populatie kraaien zijn. Door de aanwezigheid van deze
roofvogels zouden andere vogelsoorten wegblijven.

Is het evenwicht mogelijk verstoord en zoja, worden er maat-
regelen overwogen?

Antwoord: Het gaat om een zeer gevoelige vraag want het
probleem kan temauwemood worden nagegaan, laat staan opgelost
zonder het wetenschappelijk te benaderen. Het is waar, de bevol-
kingsaangroei bij de kraaien werd mij al meennaals medegedeeld
door mensen die hetzelfde als het geachte lid hadden ondervonden,
met inbegrip van het BIM, beheerder van de tot het publiek
toegankelijke parken binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Nochtans dient men naar zeggen van de wetenschapsmensen
voorzichtig te blijven bij onttijdige uitlatingen volgens weike de
aanwezigheid van deze kraaien zeer nadelig zouden uitvallen ten
overstaan van andere vogelsoorten.
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II faut d'autre part tenir compte de la legislation actuellement en
vigueur en Region de Bruxelles-Capitale regie par 1'ordonnance
du 29 septembre 1991 relative a "la conservation de la faune sauvage
et a la chasse" qui interdit qu'il soit precede a la destruction ou a la
capture des comeilles.

C'est fort de ces elements quej'ai demande en fin d'annee passee
a I 'IBGE d'etudier Ie phenomene, en vue, Ie cas echeant, de degager
des solutions adequates.

Cette mission sera done confiee a 1'Institut Royal des Sciences
Naturelles dans Ie cadre de travaux concernant 1 'etude de la
biodiversite en Region de Bruxelles-Capitale deja entames depuis
plusieurs annees.

L'etude aura d'ailleurs une portee plus large puisque d'autres
especes aussi si pas plus "problematiques" que les corneilles
(renards, tortues d'eau, pies) feront Fobjet d'une recherche.

Cette etude devrait conduire pour la fin de 1'annee 1998 a une
meilleure connaissance de la dynamique de ces populations, a une
quantification et une qualification de leurs effets nefastes. II pourra
done Ie cas echeant etre possible de definir les strategies concretes
a faire appliquer sur Ie terrain ainsi que les options juridiques
adequates a suivre pour y parvenir.

Anderzijds moet men zich terzake neerleggen bij de momenteel
van kracht zijnde wetgeving binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zoals bedoeld bij de ordonnantie van 29 September 1991
betreffende "de bescherming van de wilde fauna en betreffende de
jacht": in deze ordonnantie staat duidelijk vermeld dat het verbodcn
is de kraaien uit te roeien ofgevangen te nemen.

Steunend op deze gegevens heb ik het BIM tegen het einde van
verledenjaar opgedragen om dit verschijnsel te bestuderen en, indien
dit zich opdringt, opiossingen voor te vinden.

Het zai een van de opdrachten zijn die aan het Koninklijk
Instituut voor Natuurwetenschappen wordt toevertrouwd om de
biodiversiteit binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te onder-
zoeken; die is overigens een paarjaar geleden aangevat.

De studie zai dan ook op grotere schaal worden gevoerd vermits
er andere diersoorten zijn waarvan het voortbestaan evenveel of
meer "problematisch" lijkt te zijn dat dit van de kraaien (vossen,
waterschildpadden, eksters) en dit is eveneens nauwgezet bestu-
deerd.

Tegen einde 1998 zai men bewust meer weten over de dynamiek
van deze diergroepen in verband met het aantal specimina per soort
en in hoeverre zij elkaar in de weg staan. Desgevallend zai het
mogelijk zijn te velde in concrete op te treden en om dit te kunnen
doen, de aangepaste rechtspositie uit te denken.

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

des Travaux publics et du Transport

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

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

Deux etablissements d'enseignement de grande taille sont
installes boulevard de la Woluwe, juste en face du pare des Sources.
II s'agit du college Jean XXIII et du Sint-Josefcollege. Les pietons
peuvent acceder a ces deux colleges en empruntant un passage cloute
qui traverse Ie boulevard de la Woluwe. Des feux de signalisation
ont ete installes de part et d'autre de ce passage.

Ces derniers mois, plusieurs accidents de la route — de gravite
diverse et qui impliquaient des enfants traversant Ie boulevard- se
sont produits a cet endroit. Bien souvent, les automobilistes ne voient
pas — ou voient trop tard — les feux de signalisation du passage
pour pietons. Contrairement a d'autres carrefours du boulevard de
la Woluwe, il n'y a pas de feux de signalisation suspendus au-dessus
des bandes de circulation a cet endroit.

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

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

Verkeerssignalisatie aan een oversteekplaats aan de Woluwe-
laan in Woluwe.

Aan de Woluwelaan rechttegenover het Bronnenpark bevinden
zich twee grote onderwijsinstellingen. Het betreft het College Jean
XXIII en het Sint-Jozefcollege. Beide colleges kunnen door voet-
gangers worden bereikt via een oversteekplaats op de Woluwelaan.
aan deze oversteekplaats zijn links en rechts verkeerslichten voor-
zien.

De bewuste oversteekplaats is de voorbije maanden herhaaldelijk
het toneel geweest van verkeersincidenten, kleinere en grotere
ongevallen met overstekende kinderen. Dit komt omdat de auto-
mobilisten de verkeerslichten van de oversteekplaats vaak niet of
te laat opmerken. In tegenstelling tot andere kruispunten van de
Woluwelaan staan er op deze oversteekplaats geen verkeerslichten
die over de rijbanen hangen.
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Le boulevard de la Woluwe est une voirie regionale. Je souhai-
terais savoir pourquoi on n'a pas prevu & ce passage cloute la meme
installation de feux de signalisation qu'aux autres carrefours du
boulevard de la Woluwe.

II me semble souhaitable de prendre rapidement une mesure en
ce sens.

Reponse: Je souhaite en guise de preambule rappeler a 1'hono-
rable membre quej 'ai toujours presente 1'amelioration de la securite
de tous les usagers de la voirie commune un de mes objectifs
essentiels. Dans ce contexte, il est pour moi evident qu'une atten-
tion toute particuliere doit etre accordee a la securite des usagers
les plus faibles que sont les pietons et les cyclistes. Les dernieres
slatistiques en matiere d'accidents de la route confirment de plus la
vulnerabilite particuliere des pietons de 2 a 14 ans et des cyclistes
de 7 a 18 ans.

Aussi, des que le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre m'a
informe de 1'existence de problemes de securite le boulevard de la
Woluwe, a hauteur de 1'ecole Jean XXIII et du College Saint-Joseph,
j'ai donne instruction a mon administration de prendre les mesures
d'urgence qui s'imposaient. Celle-ci a ainsi verifie le bon fonction-
nement des feux de signalisation tricolore installes de partet d'autre
du passage pour pietons situe en face de ces deux etablissements
scolaires, ainsi que la duree des differentes phases allouees aux
automobilistes et pietons.

Mon administration a egalement estime qu'etant donne la largeur
de la voirie a cet endroit (2 bandes de circulation dans chaque sens)
la visibility de ces feux etait satisfaisante. Elle a estime des lors
qu'il n'y avait pas lieu de placer des feux de signalisation suspendus
au-dessus de ces bandes de circulation. II est vrai, par centre, que
des feux de signalisation ont ete suspendus a certain carrefours
importants sur le boulevard de la Woluwe, pour que ceux-ci soient
visibles de tout usager. C'est le cas par exemple du carrefour entre
le boulevard de la Woluwe et la rue Voot ou 5 bandes de circulation
s'offrent aux automobilistes dans chaque sens.

D'autre part, vous n'etes pas sans savoir que j'ai confie une
mission d'etude a 1'IBSR dont le but essentiel vise a ameliorer la
securite des enfants aux abords des ecoles. Cette etude a debute au
mois dejanvier de cette annee. Lors d'une premiere phase, 1'IBSR
doit concevoir et definir, en relation avec le Comite d'Accompa-
gnement, 1'ecole et la commune concernees, les amenagements a
realiser pour securiser les abords de 20 ecoles situees en voirie
regionales ou a proximite et qui ont ete prealablement selectionnees.

II m'a semble opportun d'inclure 1'ecole Jean XXIII et le College
Saint-Joseph parmi les 20 etablissements selectionnes. Les conclu-
sions de I'lBSR concemant ces 2 ecoles devraient me parvenir au
plus tard a la fin de ce mois de mars. S'aidant de 1'analyse et des
propositions faites par I'lBSR, mon administration dressera alors
un avant projet des amenagements a effectuer pour securiser les
abords de ces ecoles. Cet avant-projet sera presente a I'lBSR, de
meme qu'a la commune et 1'ecole concernees. L' IBSR redigera
alors un avis sur base duquel mon administration elaborera un projet
final qui fera 1'objet d'une execution dans les plus brefs delais.

Je tiens en guise de conclusion a insister sur 1'importance que
j'attache a la securisation des abords des ecoles en Region bruxel-

De Woluwelaan is een gewestweg. Graag had ik vernomen
waarom op deze oversteekplaats niet dezelfde installatie van ver-
keerslichten staat als op de andere kruispunten van de Woluwelaan.

Het lijkt mij wenselijk dat hier snel wordt ingegrepen.

Anhvoord: Bij wijze van inleiding wens ik het geachte lid craan
te herinneren dat ik de verbetering van de veiligheid van alle
weggebruikers steeds als een van mijn hoofddoelen heb voorgesteld.
In die context is het voor mij evident dat zeer bijzondere aandacht
moet worden besteed aan de veiligheid van de zwakste weggebrui-
kers, namelijk de voetgangers en de fietsers. Dejongste statistieken
over verkeersongevallen bevestigen bovendien de bijzondere
kwetsbaarheid van de voetgangers van 2 tot 14 jaar en de fietsers
van 7 tot 18 jaar.

Zodra de burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe mij ingelicht
heeft over veiligheidsproblemen op de Woluwelaan ter hoogte van
het college Jean XXIII en het Sint-Jozefscollege, heb ik mijn
Administratie opgedragen de dringende maatregelen te nemen die
noodzakelijk waren. Zo heefl zij de goede working gecontroleerd
van de driekleurige verkeerslichten aan weerszijden van de overs-
teekplaats voor voetgangers gelegen tegenover die twee schoolinstel-
lingen, alsmede de duur van de verschillende fasen die aan auto-
mobilisten en voetgangers worden verleend.

Mijn administratie was ook van mening dat, gelet op de breedte
van de weg op die plaats (twee rijstroken in beide richtingen) die
verkeerslichten voldoende zichtbaar waren. Zij heeft dan ook
geoordeeld dat het niet noodzakelijk was verkeerslichten op te
hangen boven die rijstroken. Het is, daarentegen, weliswaarjuist
dat verkeerslichten werden opgehangen boven sommige grote
kruispunten van de Woluwelaan opdat zij voor alle weggebruikers
zouden zichtbaar zijn. Dat is, bijvoorbeeld, het geval voor het kruis-
punt tussen de Woluwelaan en de Vootstraat waar de automobilisten
over 5 rijstroken in beide richtingen beschikken.

Daamaast weet u dat ik een studieopdracht heb toevertrouwd
aan het BIVV met als voornaamste doel de veiligheid van de
kinderen in de omgeving van de scholen te verbeteren. Die studie
werd in de maandjanuari van ditjaar aangevat. Tijdens de eerste
fase ervan moet het BIVV, in samenwerking met het Begeleidings-
comite, de betrokken school en gemeente, de aanpassingen bedenkcn
en bepalen die moeten worden uitgevoerd om de omgeving veilig
te maken van 20 scholen gelegen langs of in de nabijheid van gewes-
telijke wegen en die vooraf werden geselecteerd.

Het leek mij opportuun het college Jean XXIII en het Sint-
Jozefscollege op te nemen in die lijst van 20 geselecteerde
onderwijsinstellingen. Uiterlijk einde maart zou ik de besluiten van
het BIW nopens die twee scholen moeten ontvangen hebben. Zich
baserend op de analyse en op de door het BIVV geformuleerde
voorstellen zai mijn administratie dan een voorontwerp opstellen
van de aanpassingswerken die moeten worden uitgevoerd om de
omgeving van die scholen veilig te maken. Dat voorontwerp zai
aan het BIVV, evenals aan de betrokken gemeente en scholen
worden voorgesteld. Het BIVV zai dan een schriftelijk advies
uitbrengen op basis waarvan mijn administratie een definitief project
zai uitwerken dat zo spoedig mogelijk zai worden uitgevoerd.

Bij wijze van besluit wens ik te wijzen op het belang dat ik
hecht aan het veilig maken van de omgeving van de scholen in het
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loise. II faut neanmoins comprendre que les amenagements de voirie
offrent une reponse efficiente, mais malheureusement pas totale,
aux problemes d'insecurite routiere aux abords des ecoles. II faut
absolument induire un changement de comportement des automo-
bilistes afin que ceux-ci soient respectueux non seulement des
amenagements realises, mais surtout de la securite des enfants.

Brussels Gewest. Men moet evenwel begrijpen dat de problemen
van de verkeersonveiligheid in de omgeving van scholen weliswaar
efficient worden aangepakt door de inrichtingen van wegen, maar
die problemen daardoor spijtig genoeg niet helemaal worden opge-
lost. Er moet absoluut verandering komen in het gedrag van de
automobilisten die ertoe moeten gebracht worden niet alleen de
uitgevoerde aanpassingen, maar vooral de veiligheid van de kinderen
in acht te nemen.

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

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

Layers en vigueur dans les societes immobilieres de service
public.

Des critiques diverses ont ete emises a la suite de la mise en
application des dispositions relatives a 1'etablissement des loyers
contenucs dans I'arrete du gouvemement de la Region de Bruxelles-
Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habita-
tions gerees par la Societe du Logement de la Region Bruxelloise
ou par les societes immobilieres de service public.

Afin d'etre en mesure d'en apprecier Ie fondement, Monsieur Ie
secretaire d'Etat pourrait-il me communiquer des informations
statistiques en ce qui concerne 1'evolution, entre 1996 et 1997, pour
chacune des societes immobilieres de service public, des donnees
suivantes:

— nombre de logements;

— loyer de base moyen;

— loyer a payer moyen incluant pour 1997, d'une part, la cotisation
mensuelle de solidarite et la majoration resultant de la sur-ad-
aptation du logement et, d'autre part, les eventuelles mesures
d'accompagnement des hausses de loyer.

ComplementairementJe souhaiterais obtenir des renseignements
quant au pourcentage de locataires soumis, au sein de chaque societe
immobiliere de service public, d'une part, a la cotisation mensuelle
de solidarite et, d'autre part, au "sur-loyer".

Reponse: En reponse a. la demande de 1'honorable membre de
lui communiquer des informations statistiques en ce qui concerne
revolution entre 1996 et 1997 des donnees qu'il mentionne, je
peux lui foumir actuellement les elements de reponse suivants.

Les donnees relatives au nombre de logements et au loyer de
base moyen pour chacune des SISP sont reprises dans Ie tableau 1

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

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

Van kracht zijnde huurpiijzeii in de openbare vastgoedmaat-
schappijen.

Er is heel wat kritiek geleverd op de toepassing van de bepalingen
betreffende het vaststellen van de huurprijzen van het besluit van
26 September 1996 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd
worden doorde Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
of door de openbare vastgoedmaatschappijen.

Om te kunnen nagaan of die kritiek gegrond is, had ik van de
Staatssecretaris graag voor elk van de vastgoedmaatschappijen de
statistieken ontvangen met de evolutie, tussen 1996 en 1997, van
de volgende gegevens:

— het aantal woningen;

— de gemiddelde basishuurprijs;

— de gemiddelde te betalen huurprijs met inbegrip, voor 1997,
van de maandelijkse solidariteitsbijdrage en de verhoging voor
een bovenmatige woning enerzijds, en van de eventuele begelei-
dingsmaatregelen in geval van huurprijsverhogingen anderzijds.

Bovendien had ik graag vemomen hoeveel huurders in eike
openbare vastgoedmaatschappij de maandelijkse solidariteitsbij-
drage en de huurprijsverhoging voor bovenmatige woning moeten
betalen.

Antwoord: In anrwoord op de vraag van het geacht lid tot mede-
deling van statistische informatie betreffende de evolutie tussen
1996 en 1997 voor de door hem vermelde gegevens kan ik thans
volgende elementen van antwoord verschaffen.

De gegevens betreffende het aantal woningen en de gemiddelde
basishuur werden voor elk van de openbare vastgoedmaatschappijen
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ci-annexe. II y a lieu de noter que les donnees pour 1996 sont basees
sur les chiffres qui ont ete approuves par les reviseurs d'entreprise
respectifs, tandis que les donnees pour 1997 proviennent des
donnees qui ont ete communiquees par les SISP en vue de ['appro-
bation des loyers de base.

Les donnees relatives au loyer reel sont reprises dans Ie tableau
2. Ce tableau presente 1'evolution des loyers reels pour 1996 (ap-
plication de 1'arrete du Gouvemement de la Region de Bruxelles-
Capitale du 23 decembre 1993, tel que modifie) par rapport, d'une
part, aux loyers reels 1997- Inversion (application de 1'arrete du
Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale du 26 septembre
1996) et, de 1'autre, des loyers reels 1997-2C"": version (applica-
tion de 1'arrete du Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale
du 26 septembre 1996, tel que modifie par 1'arrete du 13 mars 1997).

Ces donnees ont ete obtenues a la suite d'une demande faite par
la SLRB par voie de circulaire. Elles se rapportent cependant aux
loyers reels, a 1'exclusion des charges et de la cotisation mensuelle
de solidarite. Les renseignements demandes, y compris la cotisation
mensuelle de solidarite, pourront seulement etre communiques apres
que les SISP auront fait parvenir a la SLRB les statistiques pour
1'annee 1997 qui ont deja etc demandees par voie de circulaire.

C'est seulement au moment ou les SISP enverront a la SLRB
les documents relatifs a 1'exercice 1997 cloture, prealablement
approuves par leur reviseur d'entreprise, que 1'on disposera de
donnees certifiees.

Les donnees relatives au pourcentage de locataires assujettis a
la cotisation mensuelle de solidarite sont reprises dans Ie tableau 3.

Les renseignements relatifs au pourcentage de locataires soumis
a une majoration de loyer en raison du fait qu'ils occupent un
logement comportant au moins deux chambres excedentaires par
rapport a la norme correspondant a la composition de leur menage,
ne sont actuellement pas disponibles au niveau de la SLRB.

En depit de leur caractere incomplet par rapport a la question
posee, les donnees, qui sont foumies presentent neanmoins un tab-
leau fiable de la situation et de revolution au sein du secteur.

J'ai demande a la SLRB de reclamer aupres des SISP les
renseignements manquants. L'honorable membre, qui connait tres
bien Ie secteur, comprendra que la demande de ces donnees prendra
un certain temps. Des quej'aurai recu les donnees complementaires,
celles-ci lui seront transmises.

(OVM) opgenomen in de bijgaande label 1. Er dient opgemerkt te
worden dat de gegevens voor 1996 steunen op de door de respcctieve
bedrijfsrevisoren goedgekeurde cijfers, terwiji de gegevens voor
1997 geput zijn uit de door de OVM medegedeelde gegevens ter
goedkeuring van de basishuren.

De gegevens betreffende de reele huur zijn opgenomen in de
tabel 2. Deze tabel geeft een evolutie van de reele huurprijzen voor
1996 (toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 23 december 1993 zoals gewijzigd) ten opzichte van
enerzijds de reele huurprijzen van 1997 - Iste versie (toepassing
van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 26
September 1996) en anderzijds de reele huurprijzen van 1997 —
2de versie (toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 26 September 1996, gewijzigd bij het besluit
van 13 maart 1997).

Deze gegevens werden verkregen op basis van een reeds uitge-
voerde rondvraag door de BGHM. Zij betreffen echter de reele
huurprijzen zonder de lasten en de maandelijkse solidariteits-
bijdrage. De gevraagde inlichtingen, de solidariteitsbijdrage inbegre-
pen, kunnen enkel bezorgd worden nadat de OVM de reeds bij
omzendbrief gevraagde statistieken voor het jaar 1997 aan de
BGHM laten geworden.

Pas op het ogenblik dat de OVM de door hun bedrijfsrevisor
goedgekeurde documenten betreffende het afgesloten boekjaar 1997
aan de BGHM zullen toezenden, zai men over geattesteerde
gegevens beschikken.

De gegevens betreffende het percentage huurders die onder-
worpen zijn aan de maandelijkse solidariteitstoelage werden
opgenomen in tabel 3.

Inlichtingen betreffende het percentage huurders die onder-
worpen zijn aan een huurverhoging door het feit dat zij een woning
betrekken die minstens twee overtollige slaapkamers bevat ten
opzichte van de norm die overeenkomt met de samenstelling van
hun gezin, zijn thans op het niveau van de BGHM niet beschikbaar,

Ondanks het feit dat de medegedeelde gegevens een bepaalde
onvolledigheid vertonen ten opzichte van de gestelde vraag geven
ze toch een reel beeld van de toestand en de evolutie binnen de
sector.

Ik heb de BGHM verzocht de ontbrekende inlichtingen op te
vragen bij de OVM. Het geacht lid, dat de sector heel goed kent,
zai beseffen dat het opvragen van dergelijke gegevens tijd in beslag
zai nemen. Zodra de bijkomenden informatie my bereikt zai zij
hem overgemaakt worden.
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Question n° 132 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 16 avril 1997
(Fr.);

SISP concernees par 1'application de ['article 13 de t'ordon-
nance "Code du logement".

Lors du vote en date du 24janvier 1997 de 1'ordonnance modi-
fiant Ie Code du logement, il a ete fait allusion a 17 societes qui
sont reprises en annexe du rapport de commission et qui seront
concernees par 1'application de 1'article 13 modifie.

J'ai constate que dans cette liste ne figurait pas la Societe de
construction d'Habitations Sociales de Woluwe-St-Pierre (capital
social au 31 decembre 1995:3.349.350 F; commune: 1.512.500 F;
CPAS: 897.750 F), laquelle appliquait deja correctement 1'article
13. Deux autres societes se trouvent dans Ie meme cas: les HLS
d'Auderghem (capital social: 1.250.000 F; commune: 808.500 F;
CPAS: 157.500 F) et 1'Habitation Moderne (capital social:
1.250.000 F; commune; 836.500 F).

Ces omissions ne paraissent pas cadrer avec 1'orientation
clairement exprimee par Ie legislateur, selon laquelle, des que la
commune et Ie CPAS detiennent une majorite du capital social de
la SISP, des observateurs des oppositions communales sont admis.

Monsieur Ie ministre pourrait-il preciser si les trois societes citees
ci-dessus sont reellement exclues de 1'application de la disposition
legale, et, si oui, pour quelle raison?

Par ailleurs, Ie mandat concede aux observateurs deja designes
en application de la legislation en vigueur jusqu'au vote de la
nouvelle ordonnance, peut-il se poursuivre jusqu'au prochain
renouvellement des conseils d'administration des SISP?

Repoiise: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de commu-
niquer a 1'honorable membre ce qui suit:

1. La modification de 1'article 13 de 1'ordonnance du 9 septembre
1993 par 1 'ordonnance du 6 fevrier 1997 a ete motivee par Ie souci
d'assurer, dans Ie conseii d'administration des societes immobilieres
de service public (en abrege les SISP), une meilleure representation
des differentes tendances presentes au sein des conseii communaux.

Cette modification a ete justifiee par Ie fait que la formulation
precedente de 1 'article 13 apparaissant comme lacunaire, etait floue
quant a la maniere dont cette representation devait etre organisee.

2. Suivant 1'article 13 nouveau, la representation de la "minorite"
est organisee par Ie biais de deux administrateurs avec voix con-
sultative elus par 1'assemblee generale sur la proposition d'une liste
de quatre candidats arretee par Ie conseii communal, elle-meme
proposee par les groupes non representes au college des bourgmestre
et echevins.

Cette disposition ne trouve toutefois a s'appliquer que "lorsque
les parts sociales souscrites par une commune et son centre public
d'aide sociale leur accorde la majorite au conseii d'administration
de la societe immobiliere de service public, et lorsque Ie conseii

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

Openbare vastgoedmaatschappijeit waarop artikel 13 van
ordonnaiitie houdende wijziging van de Huisvestingscode van
toepassing is.

Op 24januari 1997 is de ordonnantie houdende wijziging van
de Huisvestingscode aangenomen. In de bijiage bij het commissie-
verslag zijn 17 maatschappijen opgenomen waarop het gewijzigde
artikel 13 van toepassing zai zijn.

Ik heb vastgesteld dat de "Societe de construction d'habitations
sociales de Woluwe-Saint-Pierre" (maatschappelijk kapitaal op 31
december 1995: 3.349.350 frank; gemeente: 1.512.500 frank;
OCMW: 897.750 frank), die artikel 13 reeds correct toepaste, niet
in de lijst voorkomt. Hetzelfde geldt voor twee andere maatschap-
pijen: de HLS van Oudergem (maatschappelijk kapitaal: 1.250.000
frank; gemeente: 808.500 frank; OCMW: 157.500 frank) en "Habi-
tation moderne" (maatschappelijk kapitaal: 1.250,000 frank;
gemeente; 836.500 frank).

Die weglating lijkt niet te stroken met de door de wetgever dui-
delijk aangegeven bedoeling, volgens weike waarnemers van de
gemeentelijke oppositie zijn toegelaten wanneer de gemeente en
het OCMW de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal van
de OVM in handen hebben.

Kan de minister mededelen ofde wettelijke bepaling werkelijk
niet op de drie voornoemde maatschappijen van toepassing is en,
zoja, waarom niet?

Kunnen de waarnemers hun mandaat, dat hun reeds is toegekend
met toepassing van de wetgeving die van kracht is in afwachting
van de goedkeuring van de nieuwe ordonnantie, blijven waamemen
tot de volgende vernieuwing van de raden van bestuur van de
OVM's?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geacht
lid de volgende inlichtingen mede te delen:

1. De wijziging van artikel 13 van de ordonnantie van 9 Septem-
ber 1993 door de ordonnantie van 6 februari 1997 werd gemotiveerd
doorde wil om een betere vertegenwoordiging van de verschillende
politieke kleuren binnen de gemeenteraden in de openbare vastgoed-
maatschappijen (afkorting OVM) te waarborgen.

Deze wijziging werd verantwoord door het feit dat de vorige
tekst van artikel 13 gebrekkig bleek en onduideiijk was in verband
met de wijze waarop deze vertegenwoordiging georganiseerd diende
te worden.

2. Krachtens het nieuwe artikel 13 wordt de vertegenwoordiging
van de "minderheid" georganiseerd via twee bestuurders met
raadgevende stem die gekozen worden door de algemene verga-
dering op voorlegging van een lijst met vier kandidaten. Deze lijst,
voorgesteld door de fracties die in het college van burgemeester en
schepenen niet vertegenwoordigd zijn, wordt opgemaakt door de
gemeenteraad.

Deze bepaling wordt enkel toegepast wanneer "de delen van het
maatschappelijk kapitaal waarop een gemeente en haar openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn hebben ingetekend, hun de
meerderheid verlenen in de raad van bestuur van de openbare
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d'administration ne comporte aucun administrateur appartenant aux
groupes du conseil communa! non represente au college des
bourgmestres et echevins" (article 13, l^alinea).

Conformement a ce qui a ete dit lors des travaux parlementaires
(voir doc. part. n° A-l 11/2, S.0.1996/1997, p. 4), cette disposition
doit etre comprise comme ne s'appliquant que lorsqu'une seule
commune est majoritaire au conseil d'administration, autrement
dit Ie mecanisme ne s'applique pas automatiquement quand une
commune detient la majorite des parts sociales puisqu'il faut en
outre qu'elle ait la volonte d'etre representee majoritairement au
sein de 1'organe executifde la SISR

3. L'ensemble de ces elements permettra a I'honorable membre
de comprendre aisement la raison pour laquelle les trois societes
qu'il evoque ne figuraient pas dans la liste des societes directement
concernees par 1'application de 1'article 13 modifie.

En effet, si dans ces demieres 1'autorite communale detenait bel
et bien la majorite des parts sociales, force est de constater qu'elle
n'etait pas representee majoritairement au sein du conseil d'admi-
nistration des societes en question.

Ainsi a la date du 1" novembre 1996, pour les trois societes en
question, la representation de 1'autorite communale au conseil
d'administration s'articulait comme indique dans Ie tableau repris
en annexe.

Par consequent aucune commune ne detenant dans les cas
susmentionnes de majorite (absolue) au conseil d'administration,
il etait normal qu'elles ne soient pas mentionnees dans la liste foumie
a 1'annexe 3 des documents parlementaires.

En aucun cas done il ne saurait etre question d'exclure des
societes de 1'application de la disposition legale.

4. Enfin en ce qui concerne 1'entree en vigueur et 1'execution de
la nouvelle disposition, c'est aux SISP qu'il appartient de s'y con-
former Ie plus rapidement possible, sans qu'il soit necessaire
d'attendre pour autant Ie renouvellement des conseils d'admi-
nistration normalement prevu.

vastgoedmaatschappij en wanneer de raad van bestuur geen enkele
bestuurder tek die behoort tot de fracties van de gemeenteraad die
niet vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en
schepenen" (artikel 13, eerste lid).

Overeenkomstig de verklaringen tijdens de parlementaire werk-
zaamheden (zie pari. stuk, nr. A-l 11/2, S.0. 1996/1997, biz. 4)
moet begrepen worden dat deze bepaling slechts toegepast wordt
wanneer een enige gemeente de meerderheid heeft in de raad van
bestuur; dit betekent dat het mechanisme niet automatisch van
toepassing is wanner een gemeente de meerderheid van de
maatschappelijke delen heeft daar ze bovendien nog binnen het
uitvoerend orgaan van de OVM moet vertegenwoordigd willen zijn.

3. Met deze verschillende elementen zai het geacht lid makkelijk
begrijpen waarom de drie in zijn vraag vermelde maatschappijen
niet op de lijst stonden van de maatschappijen die rechtstreeks bij
de toepassing van het gewijzigde artikel 13 betrokken waren.

Zeifs als de gemeentelijke overheid in voornoemde maatschap-
pijen de meerderheid van de maatschappelijke aandelen had, moet
men vaststellen dat ze niet als meerderheid in de raad van bestuur
van deze maatschappijen vertegenwoordigd was.

Voor de drie voornoemde maatschappijen zag dc vertegenwoor-
diging van de gemeentelijke overheid in de raad van bestuur op 1
november 1996 zoals vermeld in de bijgevoegde label uit.

Daar geen enkele gemeente de (absolute) meerderheid in de raad
van bestuur in de boven vermelde gevallen had, sprak het vanzelf
dat ze niet vermeld stonden op de in bijiage 3 van de parlementaire
stukken gevoegde lijst.

In geen geval kan er sprake zijn van het uitsluiten van sommige
maatschappijen uit de toepassing van de wettelijke bepaling.

4. Wat tenslotte de inwerkingtreding en de uitvoering van de
nieuwe bepaling ben-eft, komt het aan de OVM toe om ze zo vroeg
mogelijk in acht te nemen zonder te moeten wachten op de normaal
geplande hemieuwing van de raden van bestuur.

Annexe—Bijiage

SISP

OVM
gemeentelijke
bestuurders

1. Nombre
d'administr.
communaux

1. Aantal

2. Nombre
d'administr.

CPAS

2. Aantal
bestuurders

OCMW

Nombre
total

Total 1 + 2 d'administr.

Totaal 1 + 2 Totaal
aantal

bestuurders

Habitations sociales de WSP
Sociale woningen van SPW

HLS d'Auderghem

Habitation Modeme

16

9

10
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Question n° 188 de M. Philippe Debry du 5 mars 1998 (Fr.):

Nombre de logements meubles.

Dans sa reponse a mon inteipellation de ce 11 fevrier. Ie secretaire
d'Etat a signale que certaines communes tiendraient un registre
des logements meubles loues sur leur territoire.

Je souhaiterais avoir plus d'information a ce sujet:

- Ie secretaire d'Etat peut-il me dire quelles communes disposent
d'untel registre?

- A-t-il des informations sur Ie nombre de logements meubles
repertories dans ces differents registres?

- Ces registres sont-ils en mesure de nous foumir une estimation
fiable du nombre de meubles sur 1'ensemble de la Region?

Reponse: En reponse a la question de I'honorable membreJe Ie
prie de trouver ci-apres les renseignements demandes:

— de maniere officielle, je n'ai ete informe que de la realisation
d'un inventaire des logements meubles que par la seule ville de
Bruxelles. Cet inventaire, realise par les services de police, a ete
transmis au service Logement du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale afin d'adresser aux proprietaires les docu-
ments necessaires a la demande d'un permis de location; d'apres
ce service 1'inventaire ne serait que partiel;

— en ce qui concerne les autres communes, je ne dispose que
d'informations officieuses datant de plusieurs annees. J 'ai done
adresse un courrier a 1'ensemble des bourgmestres etje comple-
terai ma reponse a cette question des queje serai en possession
des renseignements demandes.

Vraag nr. 188 van de heer Philippe Debry d.d. 5 maart 1998
(Fr.):

Het aantal gemeubileerde woningeit.

In zijn antwoord op mijn interpellatie van 11 februari heefl de
staatssecretaris gemeld dat een aantal gemeenten een lijst zouden
bijhouden van de gemeubileerde woningen die op hun grondgebied
verhuurd worden.

Ik zou hierover graag meer informatie willen verkrijgen:

- kan de staatssecretaris mij meedelen weike gemeenten over een
dergelijk register beschikken?

- heeft hij informatie over het aanral gemeubileerde woningen
die in deze registers zijn opgenomen?

- kan er op basis van deze registers een betrouwbare schatting
worden gedaan van het aantal gemeubileerde woningen in het
hele Gewest?

Anhvoord: In antwoord op de vraag van het geacht lid verzoek
ik hem de gewenste informatie hieronder te vinden:

- ik werd officieeel geinformeerd over de opmaak van een inven-
taris van de gemeubelde woningen alleen door de stad Brussel.
Deze inventaris; uitgewerkt door de politiediensten, werd
overgemaakt aan de Huisvestingsdienst van het ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten einde de eigenaars de
documenten te kunnen toesturen die voor de aanvraag van een
verhuurvergunning noodzakelijk zijn. Volgens deze dienst zou
de inventaris gedeeltelijk zijn;

- wat de andere gemeenten betreft beschik ik enkel over officieuze
inlichtingen die een paarjaar oud zijn. Ik heb bijgevolg aan alle
burgemeesters geschreven en zai mijn antwoord op deze vraag
aanvullen zodrak de gewenste informatie zai hebben verkregen.
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SOMMAIRE PAR OBJET -ZAAKREGISTER

Date Question n° Objet Page
— — Auteur — -

Datum Vraagnr. Voorwerp Bladzijde

* Question sans reponse * Vraag zonder antwoord
0 Question avec reponse provisoire 0 Vraag met voorlopig antwoord
** Question avec reponse ** Vraag met antwoord

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

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

19. 7.1995 3 Stephane de Lobkowicz * Missions d'etudes. 3459
Onderzoeksopdrachten.

19. 7.1995 5 Stephane de Lobkowicz * Organigramme du personnel charge du departement de 1'informatique
dans les differentes communes. 3469

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende gemeenten.

26. 9.1995 20 Marc Cools * Demandes des communes aupres du comite d'acquisition. 3469
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. 3470

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

11.12.1995 64 Dominiek Lootens-Stael 0 TCT. 3594
DAC-betrekkingen.

29.12.1995 79 Walter Vandenbossche * Controle de 1'endettement des pouvoirs locaux. 3470
Controie over de schuldontwikkeling bij de lokale besturen.

12. 1.1996 88 Stephane de Lobkowicz * Accords de cooperation conclus par la Region de Bruxelles-Capitale. 3470
Samenwerkingsakkoorden gesloten door het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest.

19. 1.1996 93 Stephane de Lobkowicz * Informatisation des communes—Situation du personnel. 3470
Computeriseren van de gemeenten -Toestand van het personeel.

5. 3.1996 132 Stephane de Lobkowicz ° Usage des litres de «chefde cabinet» et remuneration speciale y affe-
rente, dans les communes. 3504

Gebruik van de titel «kabinetschef» en bijzondere bezoldiging ervoor
in de gemeenten.

5. 3.1996 134 Denis Grimberghs * Subsides pour les trottoirs. 3470
Subsidies voor de trottoirs.

20. 3.1996 148 Denis Grimberghs ° Evolution du personnel occupe dans Ie cadre des programmes de
resorption du chomage. 3504

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

20 5.1996 178 Dominiek Lootens-Stael * Contrats conclus avec la firme Strat & Corn. 3470
Contracten gesloten met de firma Strat & Corn.

24.6.1996 208 Denis Grimberghs ** Octroi de subventions. 3508
Tbekenning van subsidies.

2.7.1996 211 Denis Grimberghs * Convention des intercommunales d'electricite avec Electrabel. 3471
Overeenkomst van de elektriciteitsintercommunales met Electrabel.
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23. 7.1996 233 Stephane de Lobkowicz * Recrutement de policiers. 3471

Aanwerving van politiemannen.

31.7,1996 239 Dominiek Lootens-Stael * Deuxieme, troisieme et quatrieme rapports linguistiques trimestriels. 3471
Tweede, derde en vierde driemaandelijkse taalrapporten.

3.9.1996 246 Jean-Pi erre Comelissen 0 Obligation imposee aux communes bruxelloises de communiquer Ie
role linguistique de leurs administres. 3504

Verplichting voor de Brusselse gemeenten om de taalrol van hun inwo-
ners mee te delen.

24. 9.1996 268 Mostafa Ouezekhti * Octroi de permis de travail. 3471
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. 3471

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. 3471
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. 3505

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

5.12.1996 323 Francois Roelants * Taxes concurrentes. 3472
du Vivier Elkaar overlappende belastingen.

5. 3.1997 355 Caroline Persoons * Acces des ressortissants de 1'Union europeenne aux emplois dans 1'ad-
ministration publique. 3472

Toegang van de ingezetenen van de Europese Unie tot de betrekkingen
in de openbare administratie.

17. 3.1997 357 Dominiek Lootens-Stael * Octroi de permis de travail a des etudiantes za'froises, 3472
Toekenning van werkvergunningen aan Zai'rese studentes.

16.4.1997 372 Bernard Clerfayt * Reforme del'arretedu Regent de 1949. 3472
Herziening van het besluit van de Regent van 1949.

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. 3472

Verwachte toename van het aantal lidstaten van de Europese Unie en de
impact daarvan op Brussel inzake kantoorruimte.

5. 5.1997 384 Bernard Clerfayt * Absence d'engagements budgetaires en application de promesses fernies
de subsides en matiere de travaux subsidies. 3472

Het ontbreken van begrotingsvastleggingen voor de nakoming van de
defimtieve subsidietoezeggingen inzake gesubsidieerde werken.

3.6.1997 398 SvenGatz 0 Repartition des fonctionnaires entre les deux groupes linguistiques. 3505
Verdeling over de Nederlandse en Franse taalgroep van de ambtenaren.

1. 8.1997 432 Dominiek Lootens-Stael * Lutte contre Ie travail au noir dans la Region de Bruxelles-Capitale. 3473
Bestrijding van het zwartwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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7. 8.1997 439 Dominiek Lootens-Stael ** Nombre d'eleves et depenses d'enseignement des communes. 3510
Leerlingenaantallen en onderwijsuitgaven van de gemeenten.

29.9.1997 452 Bernard Clerfayt ° Reglements provinciaux encore en vigueur. 3505
Provinciale verordeningen die nog van kracht zijn.

10.10.1997 455 Dominiek Lootens-Stael * Bande dessinee editee par la Region de Bruxelles-Capitale. 3473
Strip uitgegeven door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

10.10.1997 458 Dominiek Lootens-Stael * Calcul de la repartition entre les deux groupes linguistiques des emplois
dans les communes bruxelloises. 3473

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 1997-
1998. 3473

Uitgave van "L'Annuaire Fiscal Regional et Communal", uitgave 1997-
1998.

22.10.1997 463 Stephane de Lobkowicz ** Personnel remunere par la Region - Autorisation de cumul. 3513
Door het Gewest bezoldigd personeel - Toestemming om te cumuleren.

22.10.1997 464 AndreDrouart * Taxes communales. 3473
Gemeentelijke heffingen.

28.10.1997 469 Stephane de Lobkowicz * Oeuvres d'art acquises par la Region de Bruxelles-Capitale. 3473
Kunstwerken aangekocht door het Gewest.

7.11.1997 476 Stephane de Lobkowicz * Conventions "abonnements" avec des avocats. 3474
Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

17.11.1997 478 Francois ° Apposition de sigles de reconnaissance pour les monuments et sites
Roelants du Vivier • classes. 3505

Herkenningstekens voor beschermde monumenten en landschappen.

27.11.1997 485 Stephane de Lobkowicz * Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs
constitues en marge de 1'administration. 3474

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

26. 1.1998 486 Dominiek Lootens-Stael ** Banque de donnees concernant les laureats bruxellois d'un examen
linguistique. 3513

Databank met de Brusselse laureaten van een taalexaman.

15. 1.1998 493 Andre Drouart * Renouvellement de trottoirs. 3474
Vemieuwing van de trottoirs.

18.12.1997 495 Dominiek Lootens-Stael ** Emploi des langues par la commune d'Uccle dans une brochure
d'information a 1'occasion du 109" concours national d'agriculture. 3514

Taalgebruik door de gemeente Ukkel in een informatieblad naar aan-
leiding van de 109e nationale landbouwprijskamp.

18.12.1997 496 AndreDrouart * Controle du pouvoir de tutelle. - FC Atlas. 3474
Controle van de toezichthoudende overheid. — FC Atlas.
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18.12.1997 497 Stephane de Lobkowicz * Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs consti-
tues en marge de 1'administration. 3474

Overzicht en samenstelling van de adviesraden of-commissies waarop
de administratieve diensten een beroep doen.

29.12.1997 501 Stephane de Lobkowicz ** Aide apportee a des a.s.b.l. ou autres associations. 3514
Steun aan v.z.w.'s ofandere verenigingen.

12. 1.1998 503 Dominiek Lootens-Stael * Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans les orga-
nismes d'utilite publique et dans les pararegionaux. 3474

Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar nut en de
parastatalen.

16. 1.1998 504 Dominiek Lootens-Stael ** Avis de la Commission permanente de controle linguistique concemant
une annonce de la ville de Bruxelles pour 1'enseignement. 3516

Advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aangaande de
advertering van Brussel-stad in verband met het onderwijs.

30. 1.1998 505 Dominiek Lootens-Stael * Enieme condamnation de la commune d'lxelles par la Commission
permanente de controle linguistique concemant la publication du
journal communal. 3475

Maatregelen die de minister-voorzitter heeft genomen naar aanleiding
van de zoveelste veroordeling van de gemeente Elsene door de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht in verband met de uitgave van het
gemeentelijk blad.

30. 1.1998 506 AndreDrouart ** Financement regional d'agoraspace. 3517
Financiering, door het Gewest, van Agoraspace.

12. 2.1998 507 Dominiek Lootens-Stael * Aide accordee a 1'a.s.b.l. Trait d'Union. 3475
Steunveriening aan de v.z.w. Trait d'Union.

11.2.1998 508 Dominiek Lootens-Stael * Projets subventionnes par la Region dans Ie cadre du troisieme circuit
du travail et contractuels subventionnes. 3476

Projecten die door het Gewest gesubsidieerd worden in het kader van
het derde arbeidscircuit en de gesubsidieerde contrachielen.

12. 2.1998 509 AndreDrouart * Convention entre la posteetl'Etat-quotad'enveloppesauxtrois regions. 3476
Overeenkomst tussen de Post en de Staat - quota van briefomslagen

voor de drie gewesten.

12. 2.1998 510 Robert Garcia * Publicite de la Region de Bruxelles-Capitale dans Ie programme du 25e
festival international du film de Bruxelles. 3476

Publiciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het programma-
boekje van het 25ste Internationaal Filmfestival te Brussel.

13. 2.1998 511 Francois ** Atlas du sous-sol archeologique de la Region deBruxelles-publication. 3519
Roelants du Vivier Atlas van de archeologische ondergrond van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest-publicatie.
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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

24. 4.1996 59 Stephane de Lobkowicz 0 Exposition universelle de Seville — Transport et entreposage de docu-
mentation pour 1'exposition. 3505

Wereldtentoonstelling in Sevilla — Vervoeren en opslaan van de docu-
mentatie.

10.10.1997 192 SvenGatz ** Declaration du president de la SRIB. 3520
Verklaring van de voorzitter van de GIMB.

24.11.1997 205 Robert Garcia * Accompagnement des independants lors de la cessation de leurs activites
professionnelles. 3477

Begeleiding van zeifstandigen bij het stopzetten van hun beroeps-
activiteiten.

18.12.1997 212 Stephane de Lobkowicz * Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs
constitues en marge de 1'administration. 3477

Overzicht en samenstelling van de adviesraden en -commissies waarop
de administratie een beroep doen.

12. 1.1998 215 Dominiek Lootens-Stael 0 Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans les orga-
nismes d'utilite publique et dans les pararegionaux. 3506

Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar nut en de
parastatalen.

16. 1.1998 216 Jean-Pierre Comelissen ** Delai de prescription de 5 ans pour Ie non-paiement de la taxe regionale. 3520
Verjaringstermijn van 5 jaar voor niet-betaling van de gewestbelasting.

12.2.1998 219 Stephane de Lobkowicz ** Enrolement multiple de la taxe regionale pour les congregations reli-
gieuses. 3522

Meervoudige inkohiering van de gewestbelasting voor religieuze congre-
gaties.

12. 2.1998 220 Robert Garcia ** Publicite de la Region de Bruxelles-Capitale dans Ie programme du 25e
festival international du film de Bruxelles. 3523

Publiciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het programma-
boekje van het 25ste Intemationaal Filmfestival te Brussel.

23.2.1998 222 Philippe Smits ** Fonds bruxellois pour Ie developpement economique regional. 3523
Brussels Fonds voor de economische ontwikkeling van het Gewest.

Ministre de I'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 contre plusieurs collaborateurs de
cabinet d'un ancien ministre des Travaux publics. 3506

Belangen van het Gewest in een gerechtszaak tegen enkele kabinets-
medewerkers van een voormalige minister van Openbare Werken.

17.2.1997 238 Dominiek Lootens-Stael ° Publicites d'organismes publics dans des revues de partis politiques. 3506
Advertenties van overheidsinstellingen en pararegionale instellingen in

partijpolitieke bladen,
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2.6.1997 291 JeanDeHertog * Campagnes d'information menees paries pouvoirs publics. 3477

Infomiatiecampagnes door de overheden.

18. 7.1997 311 GuyVanhengel * Construction d'unimmeuble a appartements dans Ie pare Albert a Molen-
beek. 3477

Bouw van een appartementsgebouw in het Albertpark te Molenbeek.

22.10.1997 328 Stephane de Lobkowicz ** Personnel remunere par la Region - Autorisation de cumul. 3525
Door het Gewest bezoldigd personeel — Toestemming om te cumuleren.

3.11.1997 331 Stephane de Lobkowicz * Vente d'immeubles a 1'initiative de la Region de Bruxelles-Capitale. 3478
Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest.

28.11.1997 339 Stephane de Lobkowicz * Communications du ministere et du cabinet. 3478
Mededelingen van het mmisterie en het kabinet.

24.11.1997 340 Denis Grimberghs ** Mise en place d'un nouveau reseau de telecommunication. 3526
Een nieuw telecommunicatienetwerk.

28.11.1997 345 Dominiek Lootens-Stael ** Discrimination lors de la publication d'avis d'enquetes publiques dans
Ie Vlan. 3527

Discriminatie bij het publiceren van openbare onderzoeken in Vlan.

21. 1.1998 347 Denis Grimberghs * Interruption de la liaison tramway a Uccle. 3478
Onderbreking van de tramverbinding te Ukkel.

11.12.1997 351 Stephane de Lobkowicz ** Permis de batir delivres en vue de 1'implantation de pylones relais
Proximus et Mobistar. 3528

Bouwvergunning voor zendmasten van Proximus en Mobistar.

18.12.1997 352 Stephane de Lobkowicz * Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs
constitues en marge de 1'administration. 3478

Overzicht en samenstelling van de adviesraden en -commissies waarop
de administratie een beroep doen.

18.12.1997 353 AndreDrouart ** Chemins vicinaux. 3529
Buurtpaden.

29.12.1997 354 Dominique Harmel * Elaboration du PRAS. 3479
Opstelling van het GBP.

12. 1.1998 357 GuyVanhengel * Signalisation au carrefour de la chaussee Romaine et de la chaussee
d'Anvers et necessite d'une concertation entre les responsables
politiques flamands et bruxellois. 3479

Signalisatie op het kruispunt van de Romeinse steenweg en de Antwerpse
steenweg en de nood aan overleg dienaangaande tussen de Vlaamse
en Brusselse beleidsverantwoordelijken.

12. 1.1998 358 Dominiek Lootens-Stael ** Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans les orga-
nismes d'utilite publique et dans les pararegionaux. 3530

Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar nut en de
parastatalen.
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16. 1.1998 364 Jean-Pierre Comelissen ** Confiscation d'abonnements scolaires. 3531

Inbeslagneming van schoolabonnementen.

16. 1.1998 365 Jean-Pierre Comelissen * Denomination d'une future station de metro consecutivement au bouclage
de la Petite Ceinture. 3479

Benaming van een toekomstig metrostation na het doortrekken van de
Kleine Ring.

16. 1.1998 367 Jean-Pierre Comelissen * Necessite d'un horaire du vendredi. 3479
Noodzaak van een andere uurregeling op vrijdag.

16. 1.1998 368 Jean-Pierre Comelissen ** Instauration d'un reseau de bus de nuit les nuits du vendredi au samedi
et du samedi au dimanche. 3532

Nachtbussen op vrijdag en zaterdag.

21. 1.1998 370 Dominiek Lootens-Stael ** Recrutement par la STIB de personnel qui ignore Ie neerlandais. 3533
Aanwerving van Nederlandsonkundig personeel door de MIVB.

30. 1.1998 371 Evelyne Huytebroeck * Site Internet a la STIB. 3480
De MIVB op Internet.

11. 2.1998 373 Dominiek Lootens-Stael ** Inegalite de traitement entre Ie frangais et Ie neerlandais lors de 1'utilisation
des distributeurs de billets qui ont ete installes dans les stations de
metro. 3534

Ongelijkwaardige behandeiing van het Nederlnds en het Frans bij het
gebruik van de ticketautomaten die in de metrostations gei'nstalleerd
zijn.

23. 2.1998 375 Philippe Smits ** Fonds pour 1'equipement et les deplacements. 3536
Fonds voor uitrusting en verplaatsingen.

23.2.1998 376 GuyVanhengel ** Bus mis par la STIB a la disposition des personnes en chaise roulante. 3537
Bussen die de MIVB ter beschikking steld van rolstoelpatienten.

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

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

18. 7.1997 145 GuyVanhengel * 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. 3480

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de
specifieke nadere regelen ter uitvoering van de maatregelen tot herver-
deling 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. 3480
Taalverdeling van het optreden van de DBDMH.
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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°120du28avrill997. 3481

Brandpreventie in net Brussels Gewest en meer bepaald duur en
omvang van de systematische brandpreventieacties in de basisscholen r

van het Gewest, als aanvulling op vraag nr. 120 van 28 april 1997.

18.12,1997 173 Stephane de Lobkowicz * Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs consti-
tues en marge de 1'administration. 3481

Overzicht en samenstelling van de adviesraden of -commissies waarop
de administratieve diensten een beroep doen.

12. 1.1998 177 Dominiek Lootens-Stael * Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans les orga-
nismes d'utilite publique et dans les pararegionaux. 3481

Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar nut en de
parastatalen.

12.2.1998 178 SvenGatz ** Admission au stage dans 1'administration de la Region de Bruxelles-
Capitale. 3538

Toelating tot de stage in de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

12. 2.1998 179 Stephane de Lobkowicz ** Location et entretien des photocopieurs de I'hotel de la Region de Bruxel-
les-Capitale avenue Brugmann. 3540

Huur en onderhoud van de fotokopieerapparaten in het herenhuis van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Brugmannlaan.

13. 2.1998 180 Philippe Debry ** Commission regionale d'acces aux documents administratifs. 3541
Gewestelijke commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten.

13. 2.1998 182 SvenGatz ** "Made in Brussels". 3542
"Made in Brussels".

23.2.1998 183 Philippe Smits ** Fonds pour la promotion du commerce exterieur. 3543
Fonds ter bevordering van de buitenlandse handel. ,

Ministrc 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 1995 a 1'achat de cadeaux. 3481
Kredieten van 1995 voor de aankoop van geschenken.

26. 6.1996 137 Evelyne Huytebroeck * Analyses du site de Carcoke. 3481
Analyses van het Carcoketerrein.

18. 7.1996 150 LeoGoovaerts * Campagnes de sensibilisation et d'information menees par des membres
du gouvemement. 3482

Bewustmakings- en voorlichtingscampagnes gevoerd door leden van
de Regering.
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30.9.1996 172 Stephane de Lobkowicz * Taxe sur 1'epuration des eaux - Recours et contestation. 3482
Belasting op het afval water— Beroep en betwisting.

10.10.1996 177 Roeland Van Walleghem * Annonce de Bruxelles-Proprete. 3482
Advertentie van Net Brussel.

26.11.1996 198 Jean-Pierre Comelissen * Extension des collectes selectives. 3482
Uitbreiding van de selectieve ophalingen.

5.12.1996 202 GuyVanhengel * "Entreprendre" n° 10. 3482
"Dynamiek" nummer 10.

10. 1.1997 204 Caroline Persoons * Bruxelles-Proprete—jours de ramassage. 3482
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. 3483

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

12. 5.1997 244 Alain Adriaens ** Reglementation de la CIBE relative a 1'utilisation de 1'eau de pluie. 3545
Reglementering van de BIWM betreffende het gebruik van regenwater.

15. 5.1997 247 Mostafa Ouezekhti * Ramassage selectifa 1'occasion de la fete du sacrifice du mouton. 3483
Selectieve ophaling naar aanleiding van het feest van het schaap.

29. 9.1997 281 Alain Adriaens ** Collecte de piles. 3547
Ophaling van batterijen.

29.9.1997 282 Alain Adriaens ** Exemption de la taxe sur Ie deversement des eaux usees. 3548
Aantal vrijstellingen van de hefling op de lozing van afvalwater.

28.11.1997 298 Stephane de Lobkowicz ** Communication du ministere et du cabinet. 3549
Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

27.11.1997 299 Walter Vandenbossche * Execution, par la Region de Bruxelles-Capitale, de la «Convention entre
1'Executifflamand et 1'Executifde la Region de Bruxelles-Capitale
concemant la realisation de 1'infrastructure necessaire pour I 'epuration
des eaux et la repartition du cout des travaux pour 1'assainissement
des bassins de la Senne et de la Woluwe en zone bruxelloise y compris
les frais de fonctionnement et de traitement des boues» et de ses sept
avenants, conclue Ie 12 decembre 1990 entre la Region flamande et la
Region de Bruxelles-Capitale. 3483

Uitvoering, in hoofde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van
het samenwerkingsakkoord "Overeenkomst tussen de Vlaamse
Executieve en de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve inzake de
realisatie van de noodzakelijke infrastructuur voor waterzuivering en
verdeling van de kosten der werken voor de sanering van de bekkens
van de Zenne en de Woluwe in de Brusselse zone, met inbegrip van de
werkings- en de slibbehandelingskosten", met haar zeven bijiagen,
die op 12 december 1990 tussen het Vlaams Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is afgesloten.

4.12.1997 301 Philippe Debry * Nuisances sonores produites par la fabriquede glace installee 11, rue de
la Princesse a Molenbeek. 3483

Geluidsoverlast veroorzaakt door de ijsfabriek in de Prinsesstraat 11 te
Molenbeek.



,,„„ Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 mars 1998 (n° 29)
•J-5 '- Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad-20 maart 1998 (nr. 29)

Date Question n° Objet Page
— - Auteur — —

Datum Vraag nr. Voorwerp Bladzijde

* Question sans reponse * Vraag zonder antwoord
0 Question avec reponse provisoire 0 Vraag met voorlopig antwoord
** Question avec reponse ** Vraag met antwoord

18.12.1997 303 Stephane de Lobkowicz * Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs
constitues en marge de 1'administration. 3483

Overzicht en samenstelling van de adviesraden en -commissies waarop
de administratie een beroep doen.

29.12.1997 305 JanBeghin * Mauvais resultats des collectes de vieux papier dans notre Region. 3484
De slechte inzamelresultaten van ons Gewest inzake oud papier.

12.1.1998 308 Walter Vandenbossche * Permis d'environnement delivre par PIBGE Ie 1" juillet a la s.p.r.l.
SCHMIT pour exploiter un depot de dechets inertes (mitraille) avec
accessoires a 1020 Bruxelles, rue Tielemans 2. 3484

De milieuvergunning, op 1 juli 1997 doorhet BIM verleend aan de p.v.b.a.
SCHMIT, voor de uitbating van een opslagplaags voor inerte afval-
stoffen (schroot) met aanhorigheden, gelegen Tielemansstraat 2, te 1020
Brussel.

19. 1.1998 310 Jean-Pierre Comelissen * Dechets infbrmatiques. 3484
Informatica-afval.

30. 1.1998 312 Beatrice Fraiteur * Nouveaux precedes de traitement des dechets. 3484
Nieuwe afvalverwerkingsmethodes.

3.2.1998 313 Serge de Patoul ** Desequilibre entre especes d'oiseaux dans Ie pare de Woluwe. 3552
Verstoord evenwicht van het vogelbestand.

11. 2.1998 314 Dominiek Lootens-Stael * Publication de la brochure "Moins de dechets? Chiche!". 3485
Uitgave van de brochure "Minder afval? We doen het!".

12. 2.1998 315 Dominiek Lootens-Stael * Execution et application dans la Region de Bruxelles-Capitale du droit
des Communautes europeennes relatifa 1'environnement. 3486

Uitvoering en toepassing van het Europees milieurecht binnen het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.

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. 34S6
Onbetaalde openbare werken.

20. 3.1996 57 Denis Grimberghs * Travaux avenue Charles-Quint. 34gg
Werken in de Keizer Karellaan.

23.5.1996 63 Denis Grimberghs * Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale. 3435
Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

6. 6.1996 65 Denis Grimberghs * Travaux rue du Trone. 340-7
Werken in de Troonstraat.

14. 6.1996 67 Jean-Pierre Comelissen * Etat lamentable de la voirie rue du Luxembourg. 34g'y
Erbarmelijke staat van het wegdek in de Luxemburgstraat.
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26. 6.1996 70 Evelyne Huytebroeck * Etat du terrain au quai de Biestebroeck.
Staat van het terrein aan de Biestebroeckkaai.
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0 Vraag met voorlopig antwoord
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3487

2. 7.1996 72 Stephane de Lobkowicz

8. 7.1996 76 Stephane de Lobkowicz

23. 7.1996 79 Bernard Clerfayt

10.10.1996 86 Walter Vandenbossche

10.10.1996 87 Roeland Van Walleghem

10.10.1996 88 Denis Grimberghs

10.10.1996 89 Denis Grimberghs

10.10.1996 91 AlainAdriaens

18.10.1996 93 Denis Grimberghs

28.10.1996 94 Benoit Veldekens

30.10.1996 95 JeanDeHertog

4.11.1996 96 Jean De Hertog

8.11.1996 97 JeanDeHertog

8.11.1996 99 Roeland Van Walleghem

* Recours introduits contre des actes du gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale. 3487

Beroepen ingesteld tegen handelingen van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering.

* Panneaux routiers de bienvenue dans la Region. 3487
Borden ter verwelkoming in het Gewest.

* Entretien du square Vergote. 3487
Onderhoud van het Vergoteplein.

* Feux de signalisation a hauteur du Sint-Niklaasinstituut a Anderlecht. 3488
Verkeerslichten Sint-Niklaasinstituut Anderlecht.

* Organisation d'une soiree de gala. 3488
Organisatie van een gala-avond.

* Placement de panneaux sur les balustrades des tunnels. 3488
Reclameborden op de balustrades van de tunnels.

* Utilisation du site de ['hippodrome de Boitsfbrt. 3488
Gebruik van de paardenrenbaan van Bosvoorde.

* Acces cyclable aux gares de Bruxelles. 3488
Wegmarkeringen ten behoeve van de fietsers op de Rooseveltlaan.

* Reprise des obligations decoulant des reglements adoptes par Ie conseil
provincial qui ont fait 1'objet d'un transfert de competences a la Region
Bruxelloise. 3488

Ovemame van de verplichtingen die voortvloeien uit de door de provin-
cieraad aangenomen verordeningen die betrekking hebben op aan-
gelegenheden die nu tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest behoren.

* Amenagement de nouveaux ronds-points avenue de Broqueville, au
square Josephine-Charlotte et a Gribaumont-Roi Chevalier (Woluwe-
Saint-Lambert). 3489

Aanleg van nieuwe rotondes in de De Broquevillelaan, op de Josephine-
Charlottesquare en op het kruispunt Gribaumontlaan/Ridder Koning-
laan (Sint-Lambrechts-Woluwe).

* Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4). 3489
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4).

* Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5). 3489
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5).

* Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8). 3489
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8).

* Fermeture de la rue Georges Lombaert. 3489
Afsluiting van de Georges Lombaertstraat.



3574 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 mars 1998 (n° 29)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad-20 maart 1998 (nr. 29)

Date Question n°

Datum Vraag nr.
Auteur

Objet

Voorwerp

Page

Bladzijde

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

14.11.1996 100 JeanDeHertog

21.11.1996 102 JeanDeHertog

21.11.1996 103 JeanDeHertog

21.11.1996 104 GuyVanhengel

5.12.1996 105 GuyVanhengel

10. 1.1997 106 Evelyne Huytebroeck *

20. 1.1997 107 Jacques Pivin

20. 1.1997 108 Evelyne Huytebroeck *

21. 1.1997 109 JeanDeHertog

21. 1.1997 110 Stephane de Lobkowicz *

25. 2.1997 113 Stephane de Lobkowicz *

28. 2.1997 115 JeanDeHertog

5. 3.1997 116 Stephane de Lobkowicz *

17. 3.1997 118 Andre Drouart

19. 3.1997 120 Francoise
Carton de Wiart

26. 3.1997 121 Jacques Pivin

16. 4.1997 123 Bernard Clerfayt

21. 4.1997 124 Evelyne Huytebroeck *

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15). 3489
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15).

Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9). 3490
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9).

Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6). 3490
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).

Perspectives du gouvemement bruxellois pour Ie batiment "Marconi". 3490
Perspectieven van de Brusselse Regering in verband met het zogenaamde

«Marconigebouw».

"Entreprendre" n° 10. 3490
"Dynamiek" nummer 10.

Amenagement de la rue du Trone. 3490
Aanleg van de Troonstraat.

Presignalisation dans les tunnels de la petite ceinture. 3490
Voorwaarschuwingstekens in de tunnels van de kleine ring.

Immeuble Marconi a Forest. 3491
Het Marconigebouw in Vorst.

Representation des hommes et des femmes dans les cabinets ministeriels. 3491
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de kabinetten.

Inventaire des publications du cabinet. 3491
Lijst van de publicaties van het kabinet.

Achat de terrains par la Region de Bruxelles-Capitale. 3491
Aankoop van terreinen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Centenaire de 1'avenue de Tervueren. 3491
Honderdste verjaardag van de Tervurenlaan.

Realisation d'infrastructures aux frais des riverains. 3491
Infrastructuurwerken op kosten van de aanwonenden.

Securite des pietons sur une artere regionale bruxelloise. 3492
Veiligheid van de voetgangers op een Brusselse gewestweg.

Passage pour pietons sous 1'avenue de Tervueren. 3492
Trap van de doorgang voor voetgangers in de tunnel onder de Tervuren-

laan.

Vitesse dans les tunnels de la petite ceinture. 3492
Snelheid in de tunnels van de kleine ring.

Patrimoine regional. 3492
Het gewestelijk erfgoed.

Travaux de 1'avenue Van Volxem. 3492
Werken in de Van Volxemlaan.
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21. 4.1997 125 JeanDeHertog * Prime de bilinguisme. 3492

Tweetaligheidspremie.

21. 4.1997 126 Dominiek Lootens-Stael * Pare de voitures. 3493
Wagenpark.

5. 5.1997 128 Stephane de Lobkowicz * Lieu de domiciliation des agents regionaux. 3493
Woonplaats van de gewestambtenaren.

T

21.5.1997 129 Dominiek Lootens-Stael * Marquage au sol des voiries regionales. 3493
Wegmarkeringen op de gewestelijke wegen.

26. 5.1997 130 JeanDeHertog * Travaux publics - quartier Nord-Est. 3493
Ruimtelijke ordening - Noord-Oostwijk.

27. 5.1997 132 JeanDeHertog * Repartition de competences et consultation d'avocats. 3493
Bevoegdheidsverdeling en raadpleging van advocaten.

30.5.1997 134 Jean-Pierre Comelissen * Engagement de 68 fonctionnaires statutaires. 3493
Aanwerving van 68 vaste personeelsleden.

2. 6.1997 135 JeanDeHertog * Campagnes d'inibrmation menees par les pouvoirs publics. 3493
Informatiecampagnes door de overheden gevoerd.

•

2. 6.1997 136 JeanDeHertog * A.s.b.l. - Subventions. 3494
V.z.w.'s. - Subsidies.

2.6.1997 137 JeanDeHertog * Universites. - Subventions. 3494
Universiteiten. — Subsidies.

9. 6.1997 139 Jean-Pierre Comelissen * Protection des arbres plantes en voirie. 3494
Bescherming van de bomen langs de openbare weg.

16. 6.1997 140 Danielle Caron * Travaux dans la capitale. 3494
Werken in onze hoofdstad.

•• 4. 7.1997 141 JeanDeHertog * Survol d'avions. - Nuisances sonores. 3494
Overvliegende vliegtuigen. — Geluidshinder.

18.7.1997 144 Marc Cools * Pose de nouveaux panneaux de signalisation sur les voies regionales. 3494
Plaatsing van nieuwe verwelkomingsborden langs de gewestwegen.

25. 7.1997 145 JeanDeHertog * Pouvoir executif. - Missions confiees a des tiers. 3494
Uitvoerende macht. - Opdrachten aan derden.

31. 7.1997 146 Jean-Pierre Comelissen * Entretien de 1'eclairage au pare Elisabeth. 3495
Onderhoud van de verlichting in het Elizabethpark.

29. 8.1997 147 Dominiek Lootens-Stael * Primes de bilinguisme. 3495
Tweetaligheidspremies.

16. 9.1997 148 Walter Vandenbossche * Protection du cycliste. 3495
Bescherming van de fietser.

22.10.1997 149 Denis Grimberghs * Duree des chantiers de travaux publics. 3495
Duur van de openbare werken.



„ c.n/- Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 20 mars 1998 (n° 29)
J - ' 6 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 maart 1998 (nr. 29)

Date Question n° Objet Page
- — Auteur — —

Datum Vraag nr. Voorwerp Bladzijde

* Question sans reponse * Vraag zonder antwoord
0 Question avec reponse provisoire 0 Vraag met voorlopig antwoord
** Question avec reponse ** Vraag met antwoord
22.10.1997 150 Denis Grimberghs * Travaux en cours de realisation dans Ie tunnel du Cinquantenaire. 3495

Werken in de Jubelparktunnel.

22.10.1997 151 Denis Grimberghs * Organisation des phases de feux sur les boulevards de grande ceinture. 3495
Regeling van de verkeerslichten op de lanen van de grote ring.

22.10.1997 152 Stephane de Lobkowicz * Personnel remunere par la Region - Autorisation du cumul. 3496
Door het Gewest bezoldigd personeel — Toestemming om te cumuleren.

22.10.1997 153 Francois * Feux de signalisation commandos par les trams et bus. 3496
Roelants du Vivier Door de trams en bussen geregelde verkeerslichten.

28.10.1997 154 Stephane de Lobkowicz * Carrefour Churchill-Brugmann; temps de passage regle par les feux de
signalisation tricolores. 3496

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

3.11.1997 155 Stephane de Lobkowicz * Vente d'immeubles a 1'initiative de la Region de Bruxelles-Capitale. 3496
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. 3496

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. 3553

Verkeerssignalisatie aan een oversteekplaats aan de Woluwelaan in
Woluwe.

7.11.1997 158 Stephane de Lobkowicz * Conventions "abonnements" avec des avocats. 3496
Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

28.11.1997 160 Stephane de Lobkowicz * Handicapes employes dans son cabinet. 3497
Gehandicapten op het kabinet.

28.11.1997 161 Stephane de Lobkowicz * Communications du ministere et du cabinet. 3497
Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

24.11.1997 162 Denis Grimberghs * Axes rouges crees par la Ville de Bruxelles. 3497
Rode assen gecreeerd door Brussel-Stad.

4.12.1997 163 Stephane de Lobkowicz * Proprietes inoccupees de la Region de Bruxelles-Capitale. 3497
Leegstaande eigendommen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4.12.1997 164 Stephane de Lobkowicz * Sinistralite des voitures du cabinet. 3497
Ongevallen met de wagens van het kabinet.

9.12.1997 165 SvenGatz * Travaux au pont de Laeken. 3497
Werken aan de Lakenbrug.

18.12.1997 166 Stephane de Lobkowicz * Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs consti-
tues en marge de 1'administration. 3498

Overzicht en samenstelling van de adviesraden of-commissies waarop
de administratieve diensten een beroep doen.
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18.12.1997 167 Denis Grimberghs * Tremie d'acces au tunnel Belliard. 3498
Toegang tot de Belliardtunnel.

29.12.1997 168 Stephane de Lobkowicz * Aide apportee a des a.s.b.l. ou autres associations. 3498
Steun aan v.z.w.'s ofandere verenigingen.

12. 1.1998 169 Dominiek Lootens-Stael * Usage des vehicules de service du ministers de la RBC, dans les orga-
nismes d'utilite publique et dans les pararegionaux. 3498

Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar nut en de
parastatalen.

19. 1.1998 170 Jean-Pierre Comelissen * Situation actuelle des transferts de proprietes de PEtat a la Region de
Bruxelles-Capitale. 3498

Bijgewerkt overzicht van de eigendomsoverdrachten van de Staat aan
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

12. 2.1998 171 GuyVanhengel * Reamenagementducarrefoursituesur Ie boulevard Leopold III a hauteur
de 1'Otan. 3499

Herinrichting van het kruispunt op de Leopold III-laan ter hoogte van
de Nato.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre de 1'Economie, des Finances, du Budget, de 1'Energie et
des Relations exterieures et au Ministre de la Fonction publique, du Commerce exterieur,
de la Recherche scientifique, de la Lutte contre 1'Incendie et de 1'Aide medicale urgente

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Economic, Financien, Begroting,
Energie en Externe Betrekkingen en aan de Minister belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

16. 4.1996 26 Dominiek Lootens-Stael * Edition delivres et de brochures. 3499
Uitgave van boeken en brochures.

25.4.1996 28 Serge de Patoul * Recherche scientifique non economique financee par Ie ministre. 3500
Het door de minister gefinancierd niet-economisch onderzoek.

30.10.1996 45 Jean De Hertog * Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4). 3500
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4).

4.11.1996 46 Jean De Hertog * Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 5). 3500
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5).

8.11.1996 47 Jean De Hertog * Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 8). 3500
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8).

14.11.1996 48 Jean De Hertog * Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 15). 3500
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15).

21.11.1996 49 Jean De Hertog * Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 9). 3500
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9).

21.11.1996 50 Jean De Hertog * Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 6). 3501
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).
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12. 5.1997 62 Jean De Hertog * Collaborateurs de cabinet. - Permanence sociale. 3501

Kabinetsmedewerkers. - Dienstbetoon.

25. 7.1997 68 Jean De Hertog * Pouvoir executif. - Missions confiees a des tiers. 3501
Uitvoerende macht. - Opdrachten aan derden.

31. 7.1997 69 Dominiek Lootens-Stael * Avis de la Commission permanente de controle linguistique relatif a
I'Atlas de 1'energie. 3501

Advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aangaande de energie- r
atlas.

10.10.1997 72 Paul Galand * "Interfaces entre Technopole et les universites bruxelloises, Technopole
etindutec". 3501

"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. 3501
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. 3502

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

7.11.1997 78 Stephane de Lobkowicz * Conventions "abonnements" avec des avocats. 3502
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 compleinen-
taires. 3502

Reglement betreffende de toekenning van bijkomende leningen.

28. 3.1997 131 AlainBultot ** Loyers en vigueur dans les societes immobilieres du service public. 3555
Van kracht zijnde huurprijzen in de openbare vastgoedmaatschappijen.

16.4.1997 132 Jean-Pierre Comelissen ** SISP concemees par 1'application de 1'article 13 de 1'ordonnance "Code
du logement". 3560

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'administration de la SLRB. 3502

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. 3502
Raadpleging van advocaten.

30.5.1997 142 Serge de Patoul * Compromis de vente du21 octobre 1994. 3502
Verkoopsovereenkomst van 21 oktober 1994.
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29. 8.1997 162 Dominiek Lootens-Stael

30. 1.1998 183 Roland Frippiat

3. 2.1998 184 Francoise Dupuis

5. 3.1998 188 Philippe Debry
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* Rapports F/N dans Ie conseil d'administration des societes de logement. 3503
Taalverhoudingen in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschap-

pijen.

* Pratiques douteuses de certains employes d'hotel a 1'egard des chauffeurs
de taxis dans la Region bruxelloise. 3503

De bedenkelijke praktijken van hotelbediendenjegens de taxichauffeurs
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

0 Statistiques relatives au logement social. 3506
Statistieken over de sociale huisvesting.

** Nombre de logements meubles. 3562
Het aantal gemeubileerde woningen.
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