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

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

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

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.

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

PIaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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.):

Orgaiiigramme du personnel charge du departement de
I'informatique dans les differentes communes.

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

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

Organogram van de afdeling informafica 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 ties communes aupres 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 transferts par rapport aux re.ce.ttes totales dans
les 19 communes.

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

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

Evolutie van de overboekingen ten aanwn 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. 1'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 schuldontwikketing bij de lokale besturen.

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

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

Informatisatwn 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 de 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.)i

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 Strat & Corn.

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

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

Convention des intercommunities d'electricite avec ElectrabeL

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

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

• Overeenkomst van de elektriciteitsintercommimales met Elec-
trabel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1131.
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Question n° 233 de M. Stephane de Lobkowicz du 23 juillet
1996 (Fr.):

Recrutement de policiers.

La question a etc 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 politlemannen.

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

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

Deuxieme, troisieme et quatrieme rapports linguistiques fri-
mestriels.

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

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

Tweede, derde en vierde driemaandelijkse taalrapport.

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

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

Application de la cir culture du 30 septembre 1988 concemant
les subsides pour I 'amenagement des voles 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 omzendbriefvan 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° 355 de Mme Caroline Persoons du 5 mars 1997
(Fr.):

Acces des ressortissants de I'Union europeenne 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 ingezetenen van de Europese Unie tot de
betrekkingen in de openbare administratie.

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

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

Reforme de Varrete 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.):

Herzlening van het besluit van de Regent van 1949.

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

Question n° 376 de M. Doniiniek 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 Brussel inzake kantoorruimte.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2417.
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Question n° 384 de M. Bernard Clerfayt du S mai 1997 (Fr.):

Absence ({'engagements budgetaires en application depromesses
felines 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 mwke gesubsidieerde
werken.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2419.

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 emplois dans les communes bruxelloises.

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 betrekklngen over de faal-
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 octobre
1997 (N.):

Publication de «L'annualre fiscal regional et communal»,
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 "L'annuaire fiscal regional et communal", 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 heerAndre 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 octobre
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 Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3099.
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Question n° 485 de M. Stephane de Lobkowicz du 27 novembre
1997 (Fr.):

Releve et composition des conseils oil commissions consiiltafifs
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 d.d. 27
november 1997 (Fr.):

Overzicht en samenstell'ing van de advlesraden en -commissies
waarop de administratieve diensten een beroep doen.

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

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

Releve et composition des conseils ou commissions consiiltatifs
constitues en marge de ['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.):

Ovenicliten 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 veliiciiles de service du ministere de la RBC, dans les
organismes d'utllite 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 ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar
nut en de parastatalen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3364.

Question n° 505 de M. Dominiek Lootens-Stael du 30 janvier
1998 (N.):

Enieme condamnation de la commune d'lxelles par la Com-
mission pennanente de controle linguistique concernant la publi-
cation du journal communal.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 3475.

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

Maatregelen die de minister-voordtter lieeft genomen naar
aanleiding van de wveelste veroordeling van de gemeente Elsene
door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in verband met de
uitgave van het gemeentelijk blad.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 3475.

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

Publlcite de la Region de Bruxelles-Capitale dans Ie pro-
gramme du 2Se festival international dufilm de Bruxelles.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 3476.

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 Filmfestlval te
Brussel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 3476.

Question n° 530 de M. Guy Vanhengel du 8 avril 1998 (N.):

Application de la circulaire du 11 aoitt 1972 du ministre de
I'lnterieur relative a la tutelle sur les communes bruxelloises.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3690;

Vraag nr. 530 van de heer Guy Vanhengel d.d. 8 april 1998 (N.):

Toepassing van een omzendbriefvan de minister van Binnen-
landse Zaken van 11 augustus 1972 in verband met de voogdij
over de Brusselse gemeenten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3690.
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Question n° 532 de M. DominiekLootens-StaeI du 29 avril 1998
(N.):

Observationsfaites dans Ie 154e cahier de la Cow des Comptes
sur des travaux realises dans Ie cadre des controls dits «de
securite».

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3782.

Vraag nr. 532 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 29 april
1998 (N.):

Opmerkingen gemaakt in het 154e Boek van liet Rekenliofmet
betrekking tot werken uitgevoerd in het raam van de wgenaamde
"veiligheidscontracten ".

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3782.

Question n° 534 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 24 avril
1998 (N.):

154e cahier de la Cow des comptes: observations sur Ie
«compte general)) de la Region bruxelloise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3783.

Vraag nr. 534 van de beer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 24
april 1998 (N.):

De in het 154e Boek van het Rekenliofgefonnuleerde opmer-
kingen met betrekking tot de wgenaamde "Algemene Rekening"
van het Brussels Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3783.

Question n° 535 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 4 mai 1998
(N.):

154e cahier de la Cow des comptes: reinarques sur les man-
quements de la politique financiers regionale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3783.

Vraag nr. 535 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 4 mei
1998 (N.):

Opmerkingen gemaakt in het 154e Boek van het Rekenliofmet
betrekking tot vastgestelde tekortkomingen van het gewestelijk
financieel beleid.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3783.

Question n° 541 de M. Guy Vanhengel du 27 avril 1998 (N.):

Entree en vigueur du projet d'informatisation police (PIP)
dans les communes de la Region de Bruxeltes-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3786.

Vraag nr. 541 van de heer Guy Vanhengel d.d. 27 april 1998 (N.):

De inwerkingtreding van het Politic Informatica Project (PIP)
in degemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3786.

Question n° 545 de M. Guy Vanhengel du 12 mai 1998 (N.)

Plan catastrophes dans 12 ou 13 communes seulement de la
Region bruxelloise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3788.

Vraag nr. 545 van de heer Guy Vanhengel d.d. 12 mei 1998 (N.):

Hetfeitdatslechts 12 of 13 van de 19 Brusselse gemeenten over
een rampenplan beschikken.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3788.

Question n° 547 de M. Dominick Lootens-Staei du 19 mai
1998 (N.):

Magazine Info Culture de Saint-Gilles.

J'ai pu recemment prendre connaissance du magazine Info Culture
de Saint-Gilles (n° 24, avril-juin 1998) qui est Ie magazine officiel de
la commune de Saint-Gilles en matiere culturelle, comme 1'indique
1 'editorial ecrit et signe par Charles Picque, en qual ite de bourgmestre

Vraag nr. 547 van de heer Dominiek lootens-Stael d.d. 19 mei
1998 (N.):

Tijdschrift Info Culture van Sint-Gillis.

Onlangs kreeg ik het tijdschrift Info Culture van Sint-Gillis (nr.
24, april-juni 1998) in handen, dat het officiele tijdschrift is van de
gemeente Sint-Gillis inzake culturele aangelegenheden. Zulks wordt
bewezen door het editoriaal, dat geschreven is door Charles Picque,
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de Saint-Gilles, et co-signe parAlain Hutchinson, echevin de 1'Ensei-
gnement et de la Culture.

Ce magazine est redige quasi exclusivement en fran9ais, ce qui
est manifestement en contradiction avec les dispositions de la legis-
lation linguistique laquelle prevoit, en effet, que les communications
au public - ce qu'est un magazine - doivent se faire tant en francais
qu'en neerlandais.

Je ne citerai que quelques exemples d'infractions a la legislation
linguistique:

- Ie titre est en partie unilingue francais (" Culture ");

- la numerotation, la date et 1'adresse de la page de titre sont
uniquement en francais;

- 1'etiquette qui porte 1'adresse est, en.partie, exclusivement en
francais;

- Ie colophon et la table des matieres: uniquement en francais;

- les activites echevinales a partir de la page 16 : idem.

Le ministre-president peut-il me dire quelles mesures il a prises
en tant que ministre de tutelle sur les communes bruxelloises afin de
rappeler a 1'ordre ce bourgmestre et cet echevin et de veiller a ce
qu'ils se conferment desormais a la legislation linguistique ?

deweike zijn editoriaal tekent als burgemeester van Sint-GiIlis, en
Alain Hutchinson, die mee ondertekent als schepen van Onderwijs
en Cultuur.

Dit tijdschrift is haast uitsluitend in het Frans opgesteld, wat
nochtans manifest in strijd is met de bepalingen van de taalwetgeving,
die immers bepaalt dat mededelingen aan het publiek, wat een
tijdschrift is, zowel in het Nederlands en het Frans dienen te
gebeuren.

Enkel bij wijze van voorbeeld haal ik de volgende overtredingen
van de taalwetgeving aan:

- de titel is gedeeltelijk eentalig Frans ("Culture");

- nummering, datering en adressering op de titelpagina is eentalig
Frans;

- het adresetiket is deels eentalig Frans;

- colofon en inhoudstafel: eentalig Frans;

- activites echevinales vanafpagina 16: idem.

Kan de minister-voorzitter mij meedelen weike maatregelen hij
als voogdijminister over de Brusselse gemeenten heeft genomen ten
einde deze burgemeester en deze schepen ter orde te roepen, en
ervoor te zorgen dat zij zich voortaan zouden schikken naar de
bepalingen van de taalwetgeving?

Question n° 548 de M. Denis Grhnberghs du 18 mai 1998
(Fr.):

Fonds regional bruxellois de refinancement des tresoreries
communales - Convention IRIS.

Le Fonds regional bruxellois de refinancement des tresoreries
communales a passe avec le gouvemement de la Region de Bruxelles-
Capitale, le College reuni, plusieurs communes et CPAS, I'association
faitiere de 1'interhospitaliere des infrastructures de soins (IRIS) et
des associations locales de ce reseau, plusieurs conventions assurant
la mise a disposition des differentes communes concemees de prets
visant la couverture du passifhospitalier a charge de la commune.

Ces prets a long terme sont remboursables en 20 ans selon 1'arti-
cle 5 de ces conventions. II est cependant prevu que ie gouvemement
puisse decider que lesdites annuites ne sont pas dues lorsque le plan
d'assainissement annexe aux conventions est integralement applique.

Le ministre peut-il indiquer quelles sont les deliberations qui ont
ete prises par le Gouvemement Regional constatant 1'application
desdits plans d'assainissement et abandonnant en ce cadre le recou-
vrement des annuites pour les exercices budgetaires 1996 et 1997.

Par ailleurs, comme il est evoque regulierement que de nouveaux
plans d'assainissement ou des plans reajustes sont adoptes par les
associations hospital ieres, le Gouvemement a-t-il ete appele a
approuver les lesdits plans et a modifier de ce fait les termes des
conventions de base.

Vraag nr. 548 van de heer Denis Grimberghs, d.d. 18 mei 1998
(Fr.):

Brussels Gewestelijk Fonds voor de herflnanciering van de
gemeentelijke thesaurieen - GOGI-overeenkomst.

Het Brussels Gewestelijk Fonds voor de Herflnanciering van de
Gemeentelijke Thesaurieen heeft met de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, het Verenigd College, verschillende gemeenten en
OCMW's, de gewestelijke overkoepelende geneeskundi'ge infra-
structuur (GOGI) en plaatselijke verenigingen van dit net verschil-
lende overeenkomsten gesloten waarbij gewaarborgd wordt dat de
verschillende betrokken gemeenten leningen kunnen krijgen voor de
aanzuivering van het ziekenhuistekort dat voor hun rekening valt.

Deze langetermijnieningen zijn terugbetaalbaar in 20jaar, volgens
artikel 5 van deze overeenkomsten. Er is echter bepaald dat de
Regering kan beslissen dat de zogenaamdejaarlijkse bedragen niet
verschuldigd zijn wanneer het aan de overeenkomsten gekoppelde
saneringsplan volledig wordt uitgevoerd.

Kan de minister me zeggen weike beslissingen de Hoofdstedel ijke
Regering heeft genomen wanneer deze saneringsplannen worden
toegepast en dejaarbedragen voor de begrotingsjaren 96 en 97 dus
niet verschuldigd zijn?

Naar verluidt keuren de ziekenhuisverenigingen geregeld nieuwe
saneringsplannen goed ofpassen ze plannen opnieuw aan. Heeft de
Regering deze plannen goedgekeurd en de bepalingen van de basis-
overeenkomsten bijgevolg gewijzigd?
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Question n° 550 de M. Sven Gatz du 14 mai 1998 (N.):

F'mancement et subventlonnement de divers travaux d'infra-
structures, en particulier 1'amenagement de voiries et de voles
pietonnes & Ganshoren, Woluwe-Saint-Pierre, Jette etBruxelles.

La Cour des Comptes aborde largement dans son 154° Cahier au
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, la problematique des
normes regissant 1'octroi de subventions aux communes et aux
centres publics d'aide sociale. La Cour des Comptes constate en
particulier que la reglementation actuelle n'est pas appliquee
rigoureusement.

Le cas de 1'amenagement de voiries et de voies pietonnes a
Ganshoren montre bien qu'il ne s'agit pas, en 1'occurrence, de couper
des cheveux en quatre.

Le 28 novembre 1995, le ministre-president a permis que les
travaux soient entames mais c'est seulement en mars 1996 que le
gouvernement a ete saisi du dossier. Le montant engage a ete notifie
a la commune le 30 mai suivant et le controleur des engagements n'a
muni la depense de son visa que le 19juin 1996. En d'autres termes,
la promesse de subvention a ete scindee de 1'autorisation d'entamer
les travaux. Selon la Cour des Comptes, vous avez ainsi enfreint les
regles de fonctionnement du gouvernement.

Einsuite, le gouvernement a decide le 28 mars 1996 de scinder
artificiellement les travaux en deux phases. L'engagement des credits
budgetaires a seulement atteint 3.289.600 Bef, soit 50% de la
subvention globale promeritee par la commune : en d'autres termes,
1'engagement budgetaire a ete scinde.

La Cour des Comptes a montre, par d'autres cas semblables,
qu'il ne s'agissait pas de cas isoles:

- 1'amenagement des trottoirs du " quartier de 1' Europe " - commune
de Woluwe-Saint-Pierre;

- le reamenagement de la chaussee de Jette par la commune de
Jette;

- le reamenagement de voiries rues Marche aux Herbes, Chair et
Pain, du Poivre et des Harengs par la ville de Bruxelles.

Quelles initiatives pouvons-nous attendre pour rencontrer les
critiques de la Cour des Comptes ?

Y aura-t-il des consequences pour les subventions et pour les
pouvoirs subsidies, en 1'espece les communes de Ganshoren, de
Woluwe-Saint-Pierre, de Jette et de Ganshoren ? Comment allez-
vous eviter dans 1'avenir d'etre expose a des critiques semblables?

Vraag nr. 550 van de heer Sven Gatz d.d. 14 mei 1998 (N.):

Financiering en subsidiering van diverse infrastructuurwerken,
meer bepaald de aanleg van wegen en voetpaden te Ganshoren,
Sint-Pleters-Woluwe, Jette en Brussel.

In het 154ste Boek van het Rekenhofaan de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad wordt de problematiek in verband met de regelgeving
inzake de toekenning van subsidies aan de gemeenten en openbare
centra voor maatschappelijk welzijn uitgebreid aangekaart. Meer
bepaald stelt het rekenhofvast dat de huidige regelgeving niet rigou-
reus wordt toegepast.

Dat dit geen muggenzifterij is, bewijst het volgend geval in verband
met de aanleg van wegen en voetpaden te Ganshoren.

Op 28 november 1995 gafuals minister-voorzitter de toelating
de werken aan te vangen, terwiji pas in maart 1996 het dossier op
regeringsniveau werd behandeld. Het vastgelegd bedrag werd op 30
mei daaropvolgend aan het gemeentebestuur genotificeerd terwiji
het visum van de controleur der vastlegging er pas op 19juni van
hetzelfde jaar kwam. De vaste subsidiebelofte werd met andere
woorden losgekoppeld van de toelating de werken aan te vangen.
Hiermee overtrad u volgens het Rekenhoftevens de regels inzake de
interne werking van de regering.

Daarnaast besliste de regering op 28 maart 1996 de werken kunst-
matig in twee fases op te splitsen. De vastlegging van de begrotings-
kredieten was slechts ten belope van 3.289.600 Bef, hetzij maar
50% van de totale subsidie waarop de gemeente aanspraak kan
maken, met andere woorden de budgettaire vastlegging werd gesplitst.

Dat dit geen alleenstaande gevallen zijn wordt door het Rekenhof
verder aangetoond door gelijkaardige gevallen, onder meer:

- de aanleg van de voetpaden in de "Europawijk" - gemeente Sint-
Pieters-Woluwe;

- heraanleg van de Jetsesteenweg - gemeente Jette;

- heraanleg bestrating Grasmarkt, Vices- en Broodstraat, de Peper-
straat en de Haringstraat - stad Brussel.

Weike initiatieven kunnen we verwachten om aan het Rekenhof
tegemoet te komen?

Zai dit gevolgen hebben voor de subsidies en voor de gesubsi-
dieerde overheden, in casu de gemeenten Ganshoren, Sint-Pieters-
Woluwe, Jette en Ganshoren? Hoe gaat u voorkomen om in de
toekomst aan gelijkaardige kritieken te worden blootgesteld?

Question n° 551 de M. Marc Cools du 20 mai 1998 (Fr.):

Imputation de la remuneration de certalns membres du per-
sonnel occupe dans les cabinets ministeriels.

Dans le 154° cahier de la Cour des Comptes du 6 fevrier 1998 (I"
fascicule), la Cour observe que plusieurs dispositions de 1'arrete du
5 juillet 1995 du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale

Vraag nr. 551 van de heer Marc Cools d.d. 20 mei 1998 (Fr.):

Aanrekening van de wedden van sominige personeelsleden van
de ministeriSle kabinetten.

In het 154e Boek van het Rekenhof van 6 februari 1998 (deel I),
wijst het Rekenhof erop dat verschillende bepalingen van het besluit
van 5juli 1995 van de Regering tot vaststelling van de samenstelling
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determinant la composition et Ie fonctionnement des cabinets des
membres du Gouvernement regional de Bruxelles-Capitale et des
secretaires d'Etat regionaux, modifie par celui du 28 septembre 1995,
derogent au principe de la speciality budgetaire.

La Cour releve que la remuneration des membres du personnel
des services du Ministere de la Region detaches dans les cabinets
reste ou est mise a la charge du budget du Ministere. Elle constate
que les organismes pararegionaux ainsi que les societes regionales de
droit public pour lesquelles des subventions de fonctionnement
sont octroyees par la Region, continuent de payer ceux de leurs
agents qui prestent des services dans les cabinets, sans que soit
prevu Ie remboursement de leur remuneration.

Monsieur Ie ministre peut-il me donner des precisions par rapport
aux remarques formulees par la Cour:

(1) quel est Ie resultat de la mise a 1'etude par Ie Gouvernement des
questions soulevees par la Cour?

(2) quel est Ie nombre d'agents provenant des Ministeres et des
Parastataux de la region detaches dans des CabinetS,

(3) quel est Ie cout de ces detachements?

en de werking van de kabinetten van de leden van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering en van de staatssecretaris van het Gewest,
gewijzigd door het besluit van 28 September 1995, afwijken van het
principe van de begrotingsspecialiteit.

Het Rekenhofstelt vast dat de bezoldiging van de personeelsleden
van de diensten van het gewestministerie die bij de kabinetten zijn
gedetacheerd door het ministerie zijn doorbetaald often laste van
zijn begroting zijn gelegd. Bovendien blijven de pararegionale instel-
lingen alsook de gewestelijke vennootschappen van publiek recht
waarvoor het Gewest werkingstoelagen toekent, de lonen betalen
van personeelsleden die in de kabinetten werken, zonder dat in de
terugbetaling van hun bezoldiging was voorzien.

Kan de minister mij in verband met de opmerkingen van het
Rekenhofmeedelen:

(1) hoe het besluit luidt van het onderzoek dat de Regering heeft
laten uitvoeren ingevolge de opmerkingen van het Rekenhof?

(2) hoeveel personeelsleden uit ministeries en pararegionalen er in
de kabinetten werken?

(3) hoeveel dit alles kost?

Question n° 553 de M. Bernard Clerfayt du 12 juin 1998 (Fr.):

Controls de noyaux commerciaux.

En reponse a ma question n° 517, vous me donnez quelques
precisions sur les candidatures introduites dans Ie cadre du pro-
gramme de contrats de noyaux commerciaux.

Monsieur Ie ministre-president pourrait me repondre aux
questions suivantes:

1. Comment Ie jury, charge de la selection des projets, a-t-il ete
compose? Qui Ie compose?

2. Quelle etait la selection dujury (nom des candidats et appreciation
porte sur les projets)? Les projets ont-ils ete classes?

3. Le Gouvernement a-t-il enterine Ie choix dujury ou a-t-il apporte
des modifications par rapport a la recommandation de celui-ci?
Quels projets ont fmalement ete retenus?

4. Pour chaque projet, quels sont la duree retenue et le budget
alloue; sur quelles actions particuliere portera chaque contrat?

Vraag nr. 553 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 12 juni 1998
(Fr.):

Contracten voorde handelskernen.

Als antwoord op mijn vraag nr. 517, geeft u enkele preciseringen
betreffende de projecten die zijn ingediend in het kader van het
programma betreffende de contracten voor de handelskernen.

Zou de minister-voorzitter mij de volgende vragen kunnen
beantwoorden:

1. Hoe is dejury die belast is met de selectie van de projecten
samengesteld? Wie stelt dezejury samen?

2. Weike projecten heeft dejury geselecteerd (naam van de projecten
en beoordeling ervan)? Is er een rangschikking van de projecten
opgesteld?

3. Heeft de Regering de keuze van dejury bekrachtigd of heeft ze
andere keuzes gemaakt? Weike projecten zijn uiteindelijk uitge-
kozen?

4. Hoe lang loopt elk project en hoeveel geld wordt eraan besteed?
Weike bijzondere doeleinden worden er met elk project nage-
streefd?
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Ministre de 1'Economie, des Finances,
du Budget, de 1'Energie et
des Relations exterieures

Question n° 230 de M. Dominiek Lootens-Stael du 24 avril
1998 (N.):

S54e cahier de la Cow des comptes: observations sur Ie «compte
general» de la Region bruxelloise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3788.

Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

Vraag nr. 230 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 24
april 1998 (N.):

De in het 154e Boek van liet Rekenliofgeformuleerde opmer-
kingen met betrekking tot de zogenaamde "Algemene Rekening"
van het Brussels Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3788.

Question n° 231 de M. Dominiek Lootens-Stael du 24 avril
1998 (N.):

154e cahier de la Cour des comptes: remarques sur les man-
quements de la politique financiere regionale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3789.

Vraag nr. 231 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 24
april 1998 (N.):

Opmerklngen gemaakt in het 154e Boek van het Rekenliofmet
betrekking tot vastgestelde tekortkomingen van het gewestelijk
financieel beleid.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3789.

Question n° 232 de M. Guy Vanhengel du 27 avril 1998 (N.): Vraag nr. 232 van de heer Guy Vanhengel d.d. 27 april 1998 (N.):

Factwation par Electrabel-Sibelgaz du tarlfde nuitpour la
consommation d'electricite.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3789.

Verrekening van het nachttariefvoor het verbuik van elektriciteit
door Electrabel-Sibelgaz c. v.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3789.

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

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken enVervoer

Question n° 311 de M. Guy Vanhengel du 18 juillet 1997 (N.): Vraag nr. 311 van de heer Guy Vanhengel d.d. 18 juli 1997 (N.):

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

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

Bouw van een appartementsgebouw in het Albertpark te
Molenbeek.

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

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

Vente d'lmmeubles a 1'initiaflve 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 initiatlefvan het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest,

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3103.
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Question n° 347 de M. Denis Grimberghs d.d. 21 janvier 1998
(Fr.):

Interruption de la liaison tramway ct Uccle.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 3478.

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

Onderbreking van de tramverbinding te Ukkel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 3478.

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

Denomination d'une future station demetro consecutivement
au bondage de la petite ceinture.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 3479.

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

Benaming van een toekoinstig metrostation na liet doortrekken
van de kleine ring.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 3479.

Question n° 377 de M. Philippe Smits du 23 fevrier 1998 (Fr.):

Fonds d'amenagement urbain et fonder.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 3594.

Vraag nr. 377 van de heer Philippe Smits d.d. 23 februari 1998
(Fr.):

Fonds voor Stedenbouw en Grondbeheer.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 3594.

Question n° 390 de M. Dominiek Lootens-Stael du 24 avril
1998 (N.):

154e cahier de la Cow des Comptes: observations sur leflnan-
cement d'un collogue par une instance depourvue de personnalite
jiiridique - delegation depouvoir a unepersonne non habllitee a
engager la Region.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3793.

Question n° 391 de Mme Marie Nagy du 28 avril 1998 (Fr.):

Membres et agents constituant son cabinet.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3794.

Vraag nr. 390 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 24 april
1998 (N.):

154ste Boek van het Rekenhof: opmerkingen m.b.t. de
financiering van een colloquium dat voor rekening van het Gewest
werd ingericht door een orgaan zander redttspersoonlijkheid -
delegatie van bevoegdheid aan eenpersoon die met gemachtlgd
is het Gewest te verbinden.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3793.

Vraag nr. 391 van mevr. Marie Nagy d.d. 28 april 1998 (Fr.):

Personeelsleden van zijn kabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3794.

Question n° 392 de Mme Beatrice Fraiteur du 28 avril 1998
(Fr.):

Respect des obligations de concertation et de consultation
prevues par la loi speciale du 8 aout 1980 a I'occasion de
['elaboration de la loi du 19 decembre 1997 "visant a rationaliser
la gestion de I'aeroport de Bruxelles-National".

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3794.

Vraag nr. 392 van mevr. B6atrice Fraiteur d.d. 28 april 1998
(Fr.):

Naleving van de verplichting tot overleg zoals bepaald in de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 ter gelegenhe'ld van het
opstellen van de wet van 19 december 1997 "tot rationalisering
van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal".

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3794.
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Question n° 400 de M. Denis Grimberghs du 15 mai 1998 (Fr.):

Adoption du "PRAS".

Monsieur Ie ministre, vous avez a plusieurs reprises annonce
que Ie projet de "PRAS" serait tres bientot adopte par Ie Gouveme-
ment de la region de Bruxelles-Capitale?

Force est de constater qu'a cejour, ce document important pour
la fixation des prescriptions urbanistiques dans Ie cadre de la
planification urbaine n'est toujours pas adopte a 1'etat d'avant-projet
par Ie Gouvernement. Le ministre peut-il indiquer a quel stade
d'elaboration se trouve ce projet et dans quels delais il pense pouvoir
soumettre un projet a 1'enquete publique?

Vraag nr. 400 van de heer Denis Grimberghs d.d. 15 mei 1998
(Fr.):

Goedkeuring van het GBR

De minister heeft meermaals verklaard dat het "GBP" weldra
zou worden goedgekeurd.

Tot op heden echter heeft de Regering dit belangrijke document
voor de vaststelling van de stedenbouwkundige voorschriften in het
kader van de stadsplanning nog steeds niet als voorontwerp goedge-
keurd. Kan de minister mij meedelen hoever het staat met de
opstelling van dit ontwerp en hoe lang hij denkt dat het zai duren
voor een ontwerp aan een openbaar onderzoek kan worden onder-
worpen?

Question n° 402 de Mme Evelyne Huytebroeck du 20 mai 1998
(Fr.):

Amenagement des arrets de bus a laporte deNamur.

L'etat des lieux de la circulation des voyageurs en transit porte de
namur est preoccupant. En effet, 1'emplacement des arrets de bus
pose a cejour quelques problemes pour les clients de la STIB.

Or les voyageurs qui transitent de la ligne de metro 2 (Simonis-
Clemenceau) vers les lignes 54 (Saint-Denis) et 71 (Delta) en direction
du sud de la ville sont tres nombreux.

Les voyageurs qui se fient aux indications depuis la station de
metro sont orientes comme suit. Apres avoir quitte les quais vers la
salle des guichets, ils devraient passer sous le tunnel routier (longs
couloirs peu securisants, escalators descendants et montants) puis
apres plusieurs toumants et une petite promenade, sont invites a
sortir par un petit escalier debouchant dans la rue de Namur. Une
fois dehors, aucun arret en vue. II est en fait derriere le coin qui se
trouve derriere soi en sortant. C'est 1'arret Porte de Namur des lignes
34 (Bourse), 54 (Saint-Denis), 71 (Delta) et 80 (Porte de Namur).

Des solutions plus pratiques sont possibles, j'aimerais savoir si
elles ont ete etudiees par la STIB:

- ajouter un arret Porte de Namur pour le 54 et le 71 a 1'entree de
la chaussee d'lxelles face a la BBL et face a 1'arret dans 1'autre
sens afin d'avoir un arret a proximite des bouches de metro;

quant aux arrets des bus 54, 38, 80 actuellement places
dangereusement (il faut traverser le carrefour du Bastion ou il n'y
a pas de passage pour pietons) serait-il possible de regrouper les
arrets (y compris celui du 71 et du 34) a la place de la station des
taxis?

Vraag nr. 402 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 20 mei 1998
(Fr.):

De bushaltes aan de Naainse Poort.

De toestand voor de transitreizigers aan de Naamse Poort is
zorgwekkend. De ligging van de bushaltes veroorzaakt problemen
voor de klanten van de MIVB.

Talrijke reizigers stappen van metrolijn 2 (Simonis-CIemenceau)
over op de lijnen 54 (Sint-Denijs) en 71 (Delta) naar het zuiden van
de stad.

De reizigers die de bordjes vanuit het metrostation volgen,
verplaatsen zich als volgt: nadat zij van het perron naar de loketten-
zaal zijn gegaan, moeten zij onder de tunnel voor het wegverkeer
door (lange gangen die een onveilig gevoel geven, roltrappen naar
boven en naarbeneden); daamakomen zij, na een aantal bochten en
een kleine wandeling, via een smalle trap in de Naamsestraat, Boven-
gronds is er echter nergens een bushalte te bespeuren. Die bevindt
zich immers om de hoek, die achter hen ligt bij het buitenkomen.
Dat is de halte Naamsepoort van de lijnen 34 (Beurs), 54 (Saint-
Denis), 71 (Delta) en 80 (Naamsepoort).

Er zijn meer praktische opiossingen mogelijk en ik vraag me afof
de MIVB deze heeft bestudeerd:

- een halte "Naamsepoort" toevoegen voor de lijnen 54 en 71 bij
het begin van de Elsense Steenweg tegenover de BBL en tegenover
de halte in de andere richting om zo een halte te hebben bij de
uitgangen van de metro.

- wat de bushaltes van de lijnen 54, 38, en 80 betreft, die op dit
ogenblik op een gevaarlijke plaats liggen (men moet het kruispunt
van de Bolwerksquare oversteken, waar geen oversteekplaats
voor voetgangers is), vraag ik me afof het niet mogelijk zou zijn
deze haltes op de taxistandplaats samen te brengen (ook die van
de lijnen 71 ende34)?
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Question n0 403 de M. Dominiek Lootens-Stael du 20 mai 1998
(N.):

Criminalite dans Ie metro.

En reponse a mes questions ecrites nos 232 et 262, Ie ministre
m'a communique un releve de la criminalite dans Ie metro pour les
annees 1994 a 1996 incluse.

Le ministre peut-il me fournir un releve similaire pour 1'annee
1997?

Vraag nr. 403 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 20 mei
1998 (N.):

Criminaliteit in de metro.

Als antwoord op mijn schriftelijke vragen nummers 232 en 262
gafde minister een overzicht van de criminaliteit in de metro voor de
jaren 1994 tot en met 1996.

Kan de minister een gelijkaardig overzicht verschaffen voor het
jaar1997?

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 n0 148 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 31 juillet
1997 (Fr.):

Repartition linguistique des interventions du SIAMU.

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

Minister belast met OpenbaarAmbt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

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.

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 le 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 advlesraden of-coinmissies
waarop de administratieve diensten een beroep doen.

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

Question n° 186 de M. Joseph Parmentier du 23 mars 1998
(Fr.):

Investlssements pour 1'informatisation de {'administration regio-
nale.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 31, p. 3693.

Vraag nr. 186 van de heer Joseph Parmentier d.d. 23 maart
1998 (Fr.):

Investeringen voor de informatisering van het gewestelijk
bestuur.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3693.
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Ministre de 1'Environnement et
de la Politique de 1'Eau, de la Renovation,

de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

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.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

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

Analyses van het Carcpketerrein.

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

Question n° 150 de M. Leo Goovaerts du 18 juillet 1996 (N.): Vraag nr. 150 van de heer Leo Goovaerts d.d. 18 juli 1996 (N.):

Campagiies de sensibilisatioH et d'in formation meneespar des
membres dugouvernemenf.

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

Bewustmakings- en voorlichtingscampagnes 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
1996 (Fr.):

Taxe sur reparation des eaux - 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.):

Belastmg 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.):

Annonce 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 NetBrussel.

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

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" mummer 10.

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

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

Bruxelles-Proprete- Jours de ramassage.

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

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

BrusselsAgentschap 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 ministers de la
Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

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

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 I'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 beer Mostafa Ouezekhti d.d. 15 mei 1997
(Fr.):

Selectieve ophaling naar aanleiding van hetfeest 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 VExecutif flamand et I'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale concernant la realisation de ['infrastructure
necessaire pour reparation des eaux et la repartition du cout des
travaux pour I'assalnissement des basslns 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 Hoofdstedelijk Gewest,
van hetsamenwerkingsakkoord "Overeenkomsttussen de Vlaam-
se Executieve en de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve inwke
de realisable van de noodwkelijke infrastructuur voor water-
wivering en verdeling van de hasten der werken 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 haw zeven bijiagen, die op 12 december 1990 tussen het
Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is afge-
sloten.

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

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

Releve et composition des consells ou commissions consultatifs
constitues 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 administratleve diensten een beroep doen.

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

Question n° 305 de M. Jan Beghin du 29 decembre 1997 (N.):

Mauvais resultats des collectes de vieux papier dans noire
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 inzamelresultaten van ons Gewest inzake oud papier.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 3375.
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Question n° 308 de M. Walter Vandenbossche du 12 janvier
1998 (N.):

Pennis d'environnement delivre par 1'IBGE Ie I"juillet a la
s.p.r.l. SCHMIT pour exploiter un depot de dechets inertes
(mitraille) avec accessoires a. 1020 Bnixelles, me Tielemans 2.

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

Vraag nr. 308 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 12 jamiari
1998 (N.):

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

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

Question n° 312 de Mme Beatrice Fraiteur du 30 janvier 1998
(Fn):

Noiiveaux precedes de traitement des dechets.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 3484.

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

Nieiiwe afvalverwerkingsmethodes.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 3484.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 3485.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 3485.

Question n° 315 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 12 fevrier
1998 (N.):

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 3486.

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

Uitvoering en toepassing van het Europees inilieiireclit binneii
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 3486.

Question n° 316 de M. Alain Adriaens du 23 fevrier 1998 (Fr.):

Convention sectorielle avec Ie secteur du grapliisme.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 3599.

Vraag nr. 316 van de heer Alain Adriaens d.d. 23 februari 1998
(Fr.):

Sectorale overeenkomst met de sector van de grafisclie vonn-
gevlng.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 3599.

Question n° 318 de M. Philippe Smits du 23 fevrier 1998 (Fr.): Vraag nr. 318 van de heer Philippe Smits d.d. 23 februari 1998
(Fr.):

Fondspour la protection de I'environnement.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 3600.

Fonds voor de besclterming van het milieu.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 3600.
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Question n° 319 de M. Philippe Smits dii 23 fevrier 1998 (Fr.):

Fonds destine a I'entretien, {'acquisition et I'amenagement
d'espaces verts, deforets et de sites naturels, ainsi qu'au rempois-
sonnement et aiix interventions urgentes enfaveur de lafaune.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 3600.

Vraag nr. 319 van de heer Philippe Smits d.d. 23 februari 1998
(Fr.):

Fonds bestemd voor het onderhoud, de aankoop en de aanleg
van groene ruimten, bossen en natuurgebieden alsmede het
opnieuw bepoten en noodingrepen ten gunste van de fauna.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 3600.

Question n° 320 de M. Philippe Smits du 23 fevrier 1998 (Fr.):

Fonds pour Ie traitement des eaiix usees.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 3601.

Vraag nr. 320 van de heer Philippe Smits d.d. 23 februari 1998
(Fr.):

Fonds voor de waterwivering.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 3601.

Question n° 327 de Mme Caroline Persoons du 7 avril 1998
(Fr.):

Enquete publique sur Ie plan de prevention et de gestion des
dechets.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3697.

Vraag nr. 327 van mevr. Caroline Persoons d.d. 7 april 1998
(Fr.):

Openbaar onderzoek over het plan voor afvalpreventie en afial-
beheer.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3697.

Question n° 328 de M. Dominiek Lootens-Stael du 24 avril
1998 (N.):

Ramassage des carcasses a {'occasion de la fete dite du mouton.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3801.

Vraag nr. 328 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 24
april 1998 (N.):

Ophaling van slachtafval naar aanleiding van het zogenaamde
feest van hetschaap.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3801.

Question n° 330 de Mme Marie Nagy du 28 avril 1998 (Fr.):

Meinbres et agents constituant son cabinet.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3802.

Vraag nr. 330 van mevr. Marie Nagy d.d. 28 april 1998 (Fr.):

Personeelsleden van zijn kabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3802.

Question n° 332 de M. Alain Adriaens du 4 mai 1998 (Fr.):

Ancienne decharge situee Plateau de la Foresterie,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3802.

Vraag nr. 332 van de heer Alain Adriaens d.d. 4 mei 1998 (Fr.):

Voormalige stortplaats op het plateau van de Vorsterie.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3802.
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Question n° 333 de M. Denis Grimberghs du 15 mai 1998
(Fr.):

Etude d'incidence relative an tunnel Schuman-Josaphat.

Monsieur Ie ministre, a la suite d'une demande introduite par Ie
ministere des Communications et de 1'infrastructure, une etude
d'incidence a etc commandee au bureau d'etude Bel Consulting sur
base du cahier des charges elabore par 1'IBGE et soumis a enquete
publique conformement a 1'ordonnance du 30juillet 1992 relative a
1'evaluation prealable des incidences de certains projets dans la region
de Bruxelles-Capitale.

[1 n'est sans doute pas inutile de rappeler que lors de 1'enquete
publique prealable de tres nombreux citoyens se sont exprimes sur
la problematique du tunnel Schuman-Josaphat (et d'ailleurs sur
d'autres aspects de ce dossier relatifaux travaux ^infrastructure en
vue de 1'amelioration de la desserte ferroviaire de Bruxelles). Le
cahier des charges fut amende pour tenir compte des remarques de
la Commission de concertation enjanvier 1997.

Sur cette base, le ministere des Communications et de 1'infra-
structure a lance un appel d'offres restreint en avril 1997. La societe
Bel Consulting fut designee par decision du ministre de 1'infra-
structure, Monsieur Dardenne.

.I'aimerais savoi ou en est la realisation de cette etude qui est
suivie par un comite d'accompagnement lequel est reuni sous la
direction scientifique de 1'IBGE qui depend de votre autorite.

En effet, il me revient que 1'etude realisee par le bureau d'etude
initialement designe a du etre recommencee ou en tout ou en partie.

Le ministre peut-il exactement preciser les decisions prises par
le Comite d'accompagnement au sujet de ce reamenagement de
1'etude. En effet, on peut s'interroger sur la question de savoir si la
societe Bel Consulting n'a pas les competences pour realiser cette
etude ou bien si ayant precede a celle-ci, elle est incapable de presenter
des conclusions qui "plaisent a 1'autorite qui a commande 1'etude"?

Vraag nr. 333 van de heer Denis Grimberghs d.d. 15 mei 1998
(Fr.):

Effectenstudie van de tunnel Schuman-Josaphat.

Op vraag van het ministerie van Vervoer en Infrastructuur heeft
het adviesbureau Bel Consulting de opdracht gekregen om op basis
van het door het BIM opgestelde bestek een effectenstudie uit te
voeren. Deze studie werd onderworpen aan een openbaar onderzoek,
conform de ordonnantie van 30ju!i 1992 inzake de voorafgaande
effectenbeoordeling van bepaalde projecten in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Het is ongerwijfeld niet onbelangrijk eraan te herinneren dattijdens
het voorafgaande openbaar onderzoek talrijke burgers hun mening
hebben gegeven over de problematiek van de tunnel Schuman-
Josaphat (en trouwens ook over andere aspecten van dit dossier
inzake infrastructuurwerken met het oog op de bediening van Brussel
door de spoorwegen). Het bestek werd aangepast om rekening te
houden met de opmerkingen van de Commissie voor overleg in
januari 1997.

Op basis hiervan heeft de minister voor Vervoer en Infrastructuur
in april 1997 een beperkte aanbesteding uitgeschreven. De
maatschappij Bel Consulting werd gekozen bij beslissing van de
minister voor Infrastructuur, de heer Dardenne.

Graag vernam ik hoe ver het staat met deze studie, die gevolgd
wordt door een begeleidingscomite dat samenkomt onder de
wetenschappelijke leiding van het BIM, dat onder uw bevoegdheid
valt.

Ik herinner mij ook dat de studie die werd uitgevoerd door het
oorspronkelijk aangeduide adviesbureau helemaal ofgedeeltelijk
moest worden overgedaan.

Kan de minister mij precies zeggen wat het begeleidingscomite
heeft beslist inzake de heruitvoering van deze studie? Men kan zich
inderdaad afvragen ofde maatschappij Bel Consulting niet in staat
is dergelijke studie uit te voeren dan wel ofzij niet in staat is de
conclusies van haar studie op zodanige wijze voor te stellen "dat zij
de diensten die de studie hebben besteld behagen".

Question n° 334 de Mme Marie Nagy du 15 mai 1998 (Fr.):

Pare regional de la Heronniere.

Dans sa reponse a ma question ecrite n° 258, le ministre n'a pas
repondu a la question suivante: quelles sont les activites de la s.a.
Azur? je me permets done de la lui reposer.

Par ailleurs,je m'etonne quelque peu de la reponse qu'il donne a
la question n° 1 concernant la parcelle D 195 X. En effet, il me
repond que cette parcelle n'existe pas. Pourtant, dans une courrier
date du 16 decembre 1996, adresse au Comite de quartier Gruyer-
Begonias-Loutrier, il 6crit: "concernant le rachatde la parcelle privee
D 195 X,j'ai ete approche par son proprietaire. J'ai malheureusement
du rejeter son offre compte tenu des marges de manoeuvres budge-
taires limitees de la region dans le domaine des acquisitions. Une
solution elegante pourrait etre le rachat du terrain par le Comite de

Vraag nr. 334 van mevr. Marie Nagy d.d. 15 mei 1998 (Fr.):

Hetgewestelijk Reigerbospark.

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 258, heeft de
minister geen antwoord gegeven op de vraag weike activiteiten de
n.v. Azur uitoefent. Ik stel hem de vraag dus opnieuw.

Bovendien ben ik enigszins verbaasd over het antwoord dat hij
geeft op punt 1 betreffende het perceel D 195 X. De minister ant-
woordt me immers dat dit perceel niet bestaat. Nochtans schrijft hij
in een brief van 16 december 1996 aan het wijkcomite Bosrechter-
straat/Begoniastraat/Ottervangersstraat dat hij betreffende de
wederkoop van het prive-perceel D 195 X, de eigenaar heeft gecon-
tacteerd maar dat hij diens aanbod helaas heeft moeten afwijzen,
rekening houdend met de beperkte budgettaire mogelijkheden van
het Gewest wat aankopen betreft. Hij schrijft ook nog dat een
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quartier qui, de la sorte, ferait preuve de participation positive dans
un projet visant a ameliorer la qualite de la vie dans Ie quartier".

L'honorable ministre peut-il me dire pourquoi, si aujourd'hui
declare que cette parcelle n'existe pas, il a fait cette suggestion au
Comite de quartier Gruyer-Begonias-Loutrier?

mogelijke opiossing erin zou kunnen bestaan dat het wijkcomite het
ferrein koopt en op die manier blijk geeft van zijn positieve bijdrage
tot een project dat ertoe strekt het leefklimaat in de wijk te verbe-
teren.

Kan de geachte minister me zeggen waarom hij, als dit perceel
niet bestaat, voorstelt dat het wijkcomite het zou kopen?

Question n° 338 de M. Francois Roelants du Vivier dii 29 mai
1998 (Fr.):

Les obligations des communes et de lews adminlstres a I'egard
de la proliferation des pigeons.

La proliferation des pigeons dans les grandes agglomerations
constitue une nuisance, non seulement du point de vue de la proprete
publique, mais surtout parce que les parasites du pigeon errant sont
susceptibles de provoquer des infections respiratoires et dermato-
logiques chez 1'homme (ornithose, para typhose).

Des lors, des 1974, un reglement d'agglomeration (toujours
d'application) stipule 1'interdiction de nourrir les pigeons, et prevoit
qu'en plus "proprietaires, gerants ou locataires d'immeubles sont
invites a proceder d'une maniere permanente a la denidification et
a faire nettoyer et desinfecter les parties souillees" tandis que les
communes "doivent proceder au cours du printemps et de 1'ete a
1'epandage de graines bloquant 1'ovulation (...) et, d'octobre a decem-
bre, organiser la capture de pigeons errants".

La presse ayant recemment fait etat de 1'absence d'application
de ce texte dans les 19 communes, Monsieur Ie ministre peut-il
confirmer cette information et, Ie cas echeant, me faire savoir quelles
mesures ont ete prises afm de rencontrer Ie prescrit du reglement?

Vraag nr. 338 van de heer Franyois Roelants du Vivier d.d. 29
mei 1998 (Fr.):

De verpliclttlngen van de gemeenten en van liun ingezetenen
betreffende de tegrote duivenpopulatie.

Hetteveel aan duiven zorgt in de grote agglomeraties voorheel
wat probiemen, niet alleen op het vlak van de openbare netheid,
maar vooral omdat de parasieten van de duiven kunnen leiden tot
long- en huidinfecties bij de mens (ornithose, paratyphose).

Een agglomeratieverordening van 1974 (nog altijd van toepas-
sing) bepaalt dat het verboden is de duiven te voederen en stelt
bovendien vast dat de eigenaars, beheerders ofhuurders van gebou-
wen gevraagd wordt permanent de nesten te verwijderen, en de
vervuilde gedeelten schoon te maken en te desinfecteren terwiji de
gemeenten in de herfst en de lente granen moeten verspreiden die
de ovulatie blokkeren en ze van oktober tot december zwerfduiven
moeten vangen.

In de pers is er onlangs op gewezen dat deze verordening niet
meer in de 19 gemeenten wordt nageleefd. Kan de minister dit beves-
tigen en me, in voorkomend geval, meedelen weike maatregelen er
zijn genomen opdat de gemeenten deze verordening wel zouden
naleven?

Question n° 340 de M. Alain Adriaens du 9 juin 1998 (Fr.):

Arrete ministeriel du 13 mai 1998 modifiant Ie budget de la
division 18, programme 5.

Un arrete ministeriel du 13 mai 1998 precede a des transferts de
credits entre allocations de base du budget 1998, division 18,
programme 5. A ce sujet, Ie ministre peut-il m'apporter reponse aux
questions qui suivent:

- A quelle(s) destination(s) precise(s) seront consacres les 40,5
millions transferes a Particle budgetaire 73.91 ? (Dans la justifi-
cation de la modification cinq motivations differents sont
avancees).

- De meme, quelle sera la destination des sommes transferees a
1'article 12.91?

- Selon la modification budgetaire, Ie credit initial de cet arti-
cle 12.91 serait de 2,5 millions. Or, selon Ie budget (document
205/1), aucun montant n'est inscrit a cet article. Ou est 1'erreur?

Vraag nr. 340 van de heer Alain Adriaens d.d. 9juni 1998 (Fr.):

Het ministerieel beslult van 13 mei 1998 tot wijziging van de
begroting van afdeling 18, programma 5.

Op grond van een ministerieel besluit van 13 mei 1998 worden
er kredieten overgedragen tussen basisallocaties van de begroting
1998, afdeling 18, programma 5. Kan de minister me terzake de
volgende vragen beantwoorden:

- Waaraan zai het bedrag van 40,5 miljoen dat naar het begrotings-
artikel 73.91 wordt overgedragen, worden besteed? (In de verant-
woording van de wijziging worden vijf verschillende redenen
opgesomd).

- Waaraan zullen de bedragen die naar artikel 12.91 zijn overgedra-
gen worden besteed?

- Volgens de begrotingswijziging zou het oorspronkelijke krediet
van artikel 12.91, 2,5 miljoen bedragen. Uit de begroting (stuk
205/1) blijkt echter dat er in dit artikel geen enkel bedrag is
ingeschreven. Kan de minister me dit verklaren?



3916 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20juillet 1998 (n° 33)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 juli 1998 (nr. 33)

Question n° 341 de M. Alain Adriaens du 9 juin 1998 (Fr.):

Arrete minlsteriel du 18 mai 1998 modifiant Ie budget de la
division 18, programme 5.

Un arrete ministeriel du 18 mai 1998 precede a des transferts de
credits entre allocation de base du budget 1998, division 18,
programme 5. A ce sujet, Ie ministre peut-il m'apporter reponse aux
questions qui suivent:

- Une allocation de base nouvelle (63.01) est creee sous 1'intitule
"subvention concessionnaires".Aquel usage precis sont destines
les 500.000 FB inscrit a ce poste budgetaire nouveau?

Pourquoi cette allocation est-elle inscrite a 1'activite 2 et non
pas a 1'activite 1, comme les autres subventions en matiere de
support de la politique de collecte et d'epuration des eaux usees.

Vraag nr. 341 van de heer Alain Adriaens d.d. 9 juni 1998 (Fr.):

Het ministerieel besluit van 18 mei 1998 tot wijzigiitg van de
begroting van afdeling 18, programma 5.

Op grond van een ministerieel besluit van 18 mei 1998 worden
er kredieten overgedragen tussen basisallocaties van de begroting
1998, afdeling 18, programma 5. Kan de minister me terzake de
volgende vragen beantwoorden:

- Er wordt een nieuwe basisallocatie (63.01) gecreeerd, met als
opschrift "toelagen concessiehouders". Waarvoor wordt dit
bedrag van 500.000 frank dat in deze nieuwe begrotingspost is
opgenomen precies gebruikt?

- Waarom wordt deze allocatie ingeschreven onder activiteit 2 en
niet onder activiteit 1, zoals de andere subsidies voor het beleid
betreffende het verzamelen en het zuiveren van het afvalwater?

Question n° 342 de Mme Marie Nagy du 9 juin 1998 (Fr.):

L 'emplacement des pares a contenews.

L'honorable ministre peut-il me dire comment ontete etablis les
emplacements des pares a conteneurs prevus dans Ie plan dechets?

J'aimerais egalement savoir ce qui se passe lorsque la proposition
soumise a 1'enquete publique est refusee.

Vraag nr. 342 van mevr. Marie Nagy d.d. 9 juni 1998 (Fr.);

De ligging van de containerparken.

Kan de geachte minister me zeggen hoe de ligging van de contai-
nerparken waarin hetafvalstoffenplan voorziet, wordt vastgesteld?

Ik had ook graag geweten wat er gebeurt wanneer het voorstel
dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen, wordt afge-
ketst.

Question n° 343 de M. Serge de Patoul du 12 juin 1998 (Fr.):

Subside a I'hebdoinadaire "Deze week in Brussel".

Chaque semaine est diffuse un hebdomadaire qui s'appelle "Deze
week in Brussel".

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir s'il a verse, au cours
des annees 1995,1996 et 1997 des subsides a cet hebdomadaire?

Si la reponse est positive, peut-il me preciser dans Ie cadre de
quel article budgetaire?

Par ailleurs, Ie ministre peut-il me communiquer si, en dehors
de subsides, il a, pour les memes annees, utilise des credits
budgetaires pour financer une operation liee a cet hebdomadaire?

Dans Ie cas d'une reponse positive, peut-il preciser 1'article
budgetaire concerne et la raison de la depense?

Vraag nr. 343 van de heer Serge de Patoul d.d. 12 juni 1998
(Fr.):

Subsidies aan het weekblad "Deze week in Brussel".

Eike week wordt er een weekblad verspreid, genaamd Deze week
in Brussel.

Kan de minister me zeggen of hij in 1995,1996 en 1997 subsidies
aan dit weekblad heeft verleend?

Zoja, kan hij me dan meedelen in welk begrotingsartikel deze
subsidies zijn opgenomen?

Kan de minister me ook, naast deze subsidies, meedelen of hij
voor diejaren begrotingskredieten heeft gebruikt om een en ander
dat met dit weekblad te maken heeft, te financieren?

Zo ja, kan hij me dan zeggen in welk begrotingsartikel deze
uitgaven terug te vinden zijn en om weike reden ze werden gedaan?
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Secretaire d'Etat adjoint ail
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.)i

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.);

Travaux avenue Charles-Quint.

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

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

Werken in de Keiwr Karellaan.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 9, biz. 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. 63 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 mei 1996
(Fr.):

Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Travaux rue du TrOne.

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

Vraag nr. 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.):

Erbarmelljke staat van het wegdek in de Luxembiirgstraaf.

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

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

Etat du terrain an quai de Biestebroeck.

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

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

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

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

Beroepeningesteldtegenhandelingen 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.);

Panneaux routiers de bienvenue dans la Region.

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

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

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 Vergateplein.

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

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

Feux de signallsation 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.):

Verkeersllchten 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.):

Organlsatle 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 depanneaux 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.



Questions et Reponses- Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20juillet 1998 (n° 33)
Vragen enAntwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad-20juli 1998 (nr. 33) 3919

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

Utilisation du site de ['hippodrome de Bolts fort.

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

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

Gebruik van de paardenrenbaan van Bosvoorde.

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

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

Acces cyclable auxgares de Bruxelles.

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

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

Wegmarkeringen ten behoeve van defietsers 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 decoulanf des reglements adoptespar
Ie conseil provincial qui out fait I'objet d'uit transfer! de com-
petences a la Region bruxelloise.

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

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

Overname van de verplichtlngen die voortvloeien nit de door
de provincieraad aangenomen verordeningen die betrekking
hebben op aangelegenlieden die nu tot de bevoegdfieid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betioren.

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

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

Amenagement de nouveaux rands-points avenue de Bro-
queville, all 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
Josephine-Charlottesquare en op lietkruispunt Gribaumontlaan/
Ridder Koninglaan (Sint-Lambrechts-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 lapublicite dans ['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 bestuur (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 {'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 no vein her 1996
(N.):

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2999.
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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 openbaarlieid van bestuur (arti-
kel 8).

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 Loinbaert.

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 Lombaertstraat.

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 I'administration, (arti-
cle 15).

La question a etc 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 openbaarlieid van bestuur (arti-
kel 15).

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

Question n° 102 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. 3000.

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

Ordonnantie betreffende de openbaarlieid van bestuur (arti-
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 publicite 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 bestuur (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 «Marconlgebouw».

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1783.
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Question n° 105 de M. Guy Vanhengel du 5 decembre 1996
(N.):

"Entreprendre" it° 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" nmnmer 10.

Devraagwerdgepubliceerd in Bulletin nr. 16, biz. 1783.

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

Amenagement de la rue du Trone.

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

Vraag nr. 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.

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

Jmmeuble 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.):

HetMarconigebouwin Vorst.

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

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

Representation des homines et desfemmes dans les cabinets
ministerlels.

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 liet kabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 2076.
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Question n° 113 de M. Stephane de Lobkowicz du 25 fevrier
1997 (Fr.):

Acliat de terrains par la Region de BruxelIes-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 liet Brussels Hoofdstedelijk Gewesf,

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

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

Csntenaire 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.):

Honderdsfe verjaardag van de Terviirenlaan.

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.

Question n° 120 de Mme Francoise Carton deWiart du 19 mars
1997 (Fr.):

Passage pour pietons sous I'avenue de Tervueren.

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

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

Trap van de doorgang voor voetgangers In de tunnel onder de
Tervurenlaan.

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

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

Vitesse dans les tunnels de la petite ceinture.

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

Travaiix 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.

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 an 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 gewestelljke 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 ete 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 !e Bulletin n° 25, p. 3005.

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

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

Engagement de 68 foncfionnaires stafufaires.

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.):

Cainpagnes {{'information menees par 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.):

Informatiecampagnes door de overheden gevoerd.

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

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

A.s.b.1. - 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.T, 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.): Vraag nr. 137 van de heer Jean De Hertog d.d. 2 juni 1997 (N.):

Universites - Subventions. Universiteiten. - Subsidies.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3006. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3006.

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

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.):

Travaux dans la capitate.

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

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

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'avions - 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 vllegtuigen - Geluidshinder.

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

Pose de nouveaux panneaux de signalisation sur les votes
reglonales.

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 verwelkomlngsborden langs de gewest-
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 confiees & 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.);

Uitvoerende macht — Opdrachten aan derden.

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

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

Entretlen de I'eclairage auparc Elisabeth.

La question a ete 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 bilinguisine.

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

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

Tweetallgheidspremies.

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

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

Bescherming van defletser.

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

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

Duree des chanllers de travaux publics.

La question a ete 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.):

Travaux en cows 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.
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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 verkeerslicliten op de lanen van de grote ring.

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

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

Personnel remunere par la Region - Autorisatlon. de cumul.

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 bezoldigd personeel - Tocstemining om Ie
cuniiileren.

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

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

Feux de signalisation commandos par les trains et bus.

La question a ete 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 trains en bussen geregelde verkeerslicliten.

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

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

Carrefour Churchill-Bruginann: temps de passage reglepar
lesfeiix 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 Churcltlll-Brugniann: tljd om aait de verkeerslicli-
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'hiimeubles a I'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 Initiatlef van het Brussels f f o o f d -
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 by de Raad van State van de ontwerpen
van ordonnantie en van besluit.

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

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 ete 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 creespar la Wile 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.):

Proprletes 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.):

Oitgevallen met de wagens van het kabinet.

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.):

Keleve et composition des conseils ou commissions consultatlfs
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.):

Overzicht en samenstelling van de adviesraden of-commlssies
waarop de admmistratieve 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 Belliatd.

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.l. oil aiitres 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.z.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 publlque et dans les pararegimaux.

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 liet 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 transferts de proprietes de I'Etat a la
Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 3498.

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

Bijgewerkt ovenicht van de eigendomsoverdruchten van de
Staat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 3498.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 3499.

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

Herinrichting van het kruispunt op de Leopold HI-laan ter
hoogte van de Nato.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 3499.
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Question n0172 de M. Dominiek Lootens-Stael du 5 mars 1998
(N.):

Inextricable lacis de marquage routierpour les fravaux de la
place Dailly a Schaerbeek.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 3614.

Vraag nr. 172 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 5 maart
1998 (N.):

Ononveruchtelijk woud van wegmarkeringen aan de werken
op het Daillyplein te Schaarbeek.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 3614.

Question n° 173 de M. Denis Grimberghs du 5 mars 1998 (Fr.):

Signalisation a I'entree des tunnels.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 3614.

Question n° 175 de M. Philippe Debry du 23 mars 1998 (Fr.):

Immeubles regionaux a ['abandon.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3711.

Question n° 176 de M. Denis Grimberghs du 3 avril 1998 (Fr.):

Travaux de modernisation des tunnels.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3711.

Question n° 177 de M. Sven Gate du 24 avril 1998 (N.):

Piste cyclable place Schuman.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3816.

Question n° 179 de M. Jean Demannez du 24 avril 1998 (Fr.):

Travaux de refection du tunnel Montgomery.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3817.

Question n° 180 de Mme Marie Nagy du 28 avril 1998 (Fr.):

Membres et agents constituant son cabinet,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3817.

Vraag nr. 173 van de heer Denis Grimberghs d.d. 5 maart 1998
(Fr.):

Infoborden aan de ingang van de tunnels.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 3614.

Vraag nr. 175 van de heer Philippe Debry d.d. 23 maart 1998
(Fr.):

Leegstaande gebouwen van het Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3711.

Vraag nr. 176 van de heer Denis Grimberghs d.d. 3 april 1998
(Fr.):

Moderniserlngswerken in de tunnels.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3711.

Vraag nr. 177 van de heer Sven Gate d.d. 24 april 1998 (N.):

Fietspad aan het Schumanplein.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3816.

Vraag nr. 179 van de heer Jean Demannez d.d. 24 april 1998
(Fr.):

Herstellingswerken aan de Montgomerytunnel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3817,

Vraag nr. 180 van mevr. Marie Nagy d.d. 28 april 1998 (Pr.):

Personeelsleden van zijn kablnet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz, 3817.
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Question n° 181 de M. Francois Roelants du Vivier du 12 mai
1998 (Fr.):

Points a risque en matiere de circulation automobile — Carto-
graphic.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3818.

Vraag nr. 181 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 12
mei 1998 (Fr.):

Gevaarlijke plaatsen In het autoverkeer - Cartografie.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3818.

Question n° 182 de M. Jacques De Coster du 15 mai 1998 (Fn):

Travaux de voiries realises par son administration.

Ces derniers mois, la Region bruxelloise a realise d'importants
travaux d'amenagement de voiries et de carrefours sur la commune
de Woluwe-Saint-Lambert, tant sur de voiries regionales que com-
munales.

Je songe notamment a la renovation de la piste cyclable, avenue
Emile Vandervelde ainsi qu'a la realisation d'un certain nombre de
carrefours sureleves, par exemple, avenue de Woluwe-Saint-
Lambert.

Monsieur Ie secretaire d'Etat pourrait-il me foumir la liste com-
plete des travaux. prevus par son administration pour les annees
1997, 1998 et 1999 sur la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
qu'ils soient realises, en voie de realisation ou en projet.

Je souhaiterais connattre egalement quels sont les montants bud-
getaires qui ont ete prevus pour Ie financement de ces travaux ainsi
que Ie cadre programmatique dans lequel leur realisation a ete
decidee.

Vraag nr. 182 van de heer Jacques De Coster, d.d. 15 mei 1998
(Fr.):

De wegenwerken die door zijn adniin'istratie warden uitge-
voerd.

Dejongste maanden heeft het Brussels Gewest in de gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe grote werken uitgevoerd aan wegen en
kruispunten, zowel aan gewestelijke als aan gemeentelijke.

Ik geef als voorbeeld de vernieuwing van het fietspad aan de
Emile Vanderveldelaan, alsook de aanleg van een aantal verhoogde
kruispunten aan de Sint-Lambrechts-Woluwelaan.

Zou de staatssecretaris me de volledige lijst kunnen bezorgen
van de werken die zijn administratie voor de jaren 1997, 1998 en
1999 in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft gepland, en
me zeggen weike al zijn uitgevoerd, weike op dit ogenblik worden
uitgevoerd en weike nog moeten worden uitgevoerd?

Ik had ook graag vernomen weike begrotingskredieten er uitge-
trokken zijn voor de financiering van deze werken, alsmede het
programma waarin ze zijn opgenomen.

Question n° 183 de M. Sven Gatz du 20 mai 1998 (N.):

Etat d'avanceineitt de la resolution du Conseil de la Region
de Bruxelles-CapUale du 7 mars 1997 sur lapolitique en matiere
de velos (collaboration, des communes afin deprendre des mesures
de police facilitant les deplacements cyclistes)

La resolution du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale du
7 mars 1997 precisait les mesures necessaires a la concretisation
du PRD jirevoyant que 10% des deplacements mecanises devront
se faire a velo en 2005.

La resolution prevoyait notamment de prendre les mesures de
police favorisant les deplacements cyclistes, a savoir les sens uniques
bidirectionnels pour velos, les avancees aux carrefours, la
verbalisation des voitures garees sur les pistes cyclables.

A ce jour, peu d' initiatives ont ete prises en ce qui concerne les
sens uniques bidirectionnels pour velos. II me revient que les corps
de police locaux seraient tres opposes a cette mesure.

Le ministre a-t-il insiste afin qu'on instaure plus frequemment
des sens uniques bidirectionnels pour velos?

Vraag nr. 183 van de heer Sven Gatz d.d. 20 mei 1998 (N.):

Vorderingsstaat van de resolutie van de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad van 7maart 1997 (de medewerking van de geiiieenten
om poliflonele maatregelen te treffen waarbij de fietsverplaatsin-
gen vergemakkelijkt warden).

De resolutie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 7 maart
1997 preciseerde maatregelen die noodzakelijk zijn om het doel
van het GewOP, dat erin bestaat 10% van het gemechaniseerd ver-
voer tegen 2005 met te fiets te laten gebeuren, concreet te verwe-
zenlijken.

De resolutie stelde onder meer de nodige politionele maatregelen
te treffen om fietsverplaatsingen te vergemakkelijken, met name
beperkt eenrichtingsverkeer, opstelvakken op kruispunten, het
bestraffen van parkeerders op fietspaden...

Wat betreft het beperkt eenrichtingsverkeer zijn nog maar weinig
initiatieven genomen. Naar verluidt bestaat er veel weerstand bij
de lokale politiekorpsen.

Voert de minister een beleid waarbij hij aandringt op het vaker
invoeren van het principe van beperkt eenrichtingsverkeer?
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Les representants de la Region dans les commissions consulta-
tives sur les deplacements des 19 communes re9oivent-ils des
directives afin d'etre particulierement attentifs aux sens uniques
bidirectionnels pour velos ?

On peut poser les memes questions concemant les autres mesures
de police susceptibles de faciliter les deplacements cyclistes.

Le ministre peut-il insister directement aupres des communes
ou. via les representants regionaux dans les commissions consulta-
tives locales sur les deplacements afin qu'on prevoie plus d'avancees
aux ronds-points et afin que la police locale intervienne plus severe-
ment a 1'egard du parcage en infraction sur les pistes cyclables?

Krijgen de vertegenwoordigers van het gewest in de adviescom-
missies verkeer van de 19 gemeenten richtlijnen orn speciale aan-
dacht te schenken aan het beperkt eenrichtingsverkeer?

Dezelfde vragen kunnen gesteld worden over nodige politionele
maatregelen die het fietsverkeer kunnen vergemakkelijken.

Kan de minister er bij de gemeentebesturen rechtstreeks of via
de gewestelijke vertegenwoordigers in de lokale adviescommissies
voor verkeer op aandringen om meer opstelvlakken voor fietsers
op kruispunten te voorzien, om de lokale politie stronger te doen
optreden tegen foutparkeerders op fietspaden?

Question n° 184 de M. Alain Adriaens du 9 jinn 1998 (Fr.):

Marquages an sol sur la volrle reglonale de I'avenue de la
Couronne.

J'ai pu constater qu'en cette fin mai/debut juin, I'on procedait
sur I'avenue de la Couronne, entre la Place Blijckaert et le carrefour
du pont du Germoir, a des marquages au sol destines a canaliser la
circulation. A ce sujet, le secretaire d'Etat peut-il m'apporter reeponse
aux questions qui suivent:

- L'on a prevu des emplacements de stationnement sur le pont qui
enjambe la vallee du Maelbeek. Si ces emplacements sejustifient
et sont possibles a cet endroit, ne sont-ils pas en opposition avec
une disposition du code de la route qui interdit le stationnement
sur les ponts?

- Jusqu'a present, les marquages au sol ne proposent aucune bande
cyclable reservee aux velos comme c'est le cas au-dela de la
place Blijckaert. Le secretaire d'Etat peut-il me rassurer et me
conformer qu'un tel amenagement se realiser au plus tot? N'ou-
blions pas que cette portion de I'avenue de la Couronne fait partie
d'un itineraire cyclable regional et que le pont precite est 1'un
des deux qui permet de franchir la vallee du Maelbeek sans que
les cyclistes soient obliges d'y descendre et d'n gravir les pentes
(1'autre pont, celui de la rue de la Loi, etant exclu des itineraires
cyclables par une decision d'autorite ministerielle).

Cet axe cyclable, en partie amenage, connait un succes non negli-
geable, encourage par les encombrements automobiles presque
permanents qui y siegent. Je crois savoir que le ministre a charge
un bureau d'etude d'y faire des comptages des cyclistes? Serait-
il des lors deja possible d'avoir une indication de la frequentation
cycliste de cet axe?

Vraag nr. 184 van de heer Alain Adriaens d.d. 9juni 1998 (Fr.):

De wegmarkeringen op de Kroonlaan, een gewestelijke weg.

Vs. heb vastgesteld dat men eind mei/beginjuni wegmarkeringen
heeft aangebracht op de Kroonlaan, te weten tussen het Blijckaerts-
plein en het kruispunt met de Mouterijbrug teneinde het verkeer
beterte leiden. Kan de staatssecretaris me terzake de volgende vra-
gen beantwoorden:

- Er zijn parkeerplaatsen afgebakend op de brug naar de Maal-
beekvallei. Ofschoon deze parkeerplaatsen nuttig zijn en op deze
plaats ook mogelijk, rijst toch de vraag ofze niet in strijd zijn
met een bepaling van het verkeersreglement volgens weike het
verboden is op bruggen te parkeren.

- Tot op heden is er geen enkele rijstrook afgebakend voor de
fietsers, zoals dit wel het geval is voorbij het Blijckaertsplein.
Kan de staatssecretaris me geruststellen en me bevestigen dat
een dergelijke fietsstrook zo spoedig mogelijk zai worden afgeba-
kend? Laten we niet vergeten dat dit gedeelte van de Kroonlaan
deel uitmaakt van een gewestelijke fietsroute en datde voormelde
brug een van de twee is die het mogelijk maakt de Maalbeekvallei
te overbruggen zonder dat de fietsers verplicht zijn afte dalen
en weer te klimmen (de andere brug, aan de Wetstraat maakt
ingevolge een ministeriele beslissing geen deel uit van de fiets-
routes).

- Deze fietsroute, die gedeeltelijk is aangelegd, kent een niet te
verwaarlozen succes, ook al te wijten aan de permanente opstop-
pingen op de wegen. Ik meen te weten dat de minister een studie-
bureau ermee belast heeft het aantal fietsers te tellen. Zou het
dan ook mogelijk zijn nu reeds een eerste aanwijzing mee te
delen betreffende het aantal fietsers dat deze route sebruikt?

Question n° 185 de M. Serge de Patoul du 12 juin 1998 (Fr.):

Subside a 1'hebdoinadalre "Dew week in Brussel".

Chaque semaine est diffuse un hebdomadaire qui s'appelle "Deze
week in Brussel".

Vraag nr. 185 van de heer Serge de Patoul d.d. 12 juni 1998
(Fr.):

Subsidies aan het weekblad "Deze week in Brussel".

Eike week wordt er een weekblad verspreid, genaamd Deze week
in Brussel.
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Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir s'il a verse, au cours
des annees 1995,1996 et 1997 des subsides a cet hebdomadaire?

Si la reponse est positive, peut-il me preciser dans Ie cadre de
quel article budgetaire?

Par ailleurs, Ie ministre peut-il me communiquer si, en dehors
de subsides, il a, pour les memes annees, utilise des credits
budgetaires pour financer une operation liee a cet hebdomadaire?

Dans Ie cas d'une reponse positive, peut-il preciser 1'article
budgetaire concerne et la raison de la depense?

Kan de minister me zeggen ofhij in 1995,1996 en 1997 subsidies
aan dit weekblad heeft verleend?

Zo ja, kan hij me dan meedelen in welk begrotingsartikel deze
subsidies zijn opgenomen?

Kan de minister me ook, naast deze subsidies, meedelen ofhij
voor diejaren begrotingskredieten heeft gebruikt om een en ander
dat met dit weekblad te maken heeft, te financieren?

Zo ja, kan hij me dan zeggen in welk begrotingsartikel deze
uitgaven terug te vinden zijn en om weike reden ze werden gedaan?

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

de FEnergie 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

Question n0 26 de M. Dominiek Lootens-Stael du 16 avril 1996
(N.):

Edition de livres et de brochures.

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

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

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

Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk
Onderzoek, Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 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.

Question n° 28 de M. Serge de Patoul du 25 avril 1996 (Fr.):

Recherche scientifique non economique financee par Ie
ministre.

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

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

Het door de minister gefinancierd niet-econoinisch onderzoek.

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 lapublicite 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.



Questions et Reponses - Conseil de !a Region de Bruxelles-Capitale - 20juillet 1998 (n° 33)
Vragen enAntwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20juli 1998 (nr. 33) 3933

Question n° 46 de M. Jean De Hertog dii 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 heerJean 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 bestuur (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 heerJean De Hertog d.d. 14 november 1996
(N.):

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

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 (arti-
kel 9).

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

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

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

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

Vraag nr. 50 van de heerJean 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 deheerJean De Hertog d.d. 12 mei 1997 (N.);

Kablnetsmedewerkers - Dienstbetoon.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3011.
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Question n° 68 de M. Jean De Hertog du 25 juillet 1997 (N.):

Pouvoir executif- Missions con/lees 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.):

Ultvoerende macht - Opdrachten aan derden.

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 linguistique
relalifd I'Atlas de I'energle.

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 Taaltoezicht aangaande
de energieatlas.

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

Question n° 72 de M. Paul Galand du ICl oetobre 1997 (Fr.):

"Interfaces entre Technopole et les usiiversites bruxelloises,
Technopole etindutec".

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 vzw Technopool en de Brusselse univer-
sitelten, Technopool en de vw Indutec.

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

Question n° 73 de Mme Marie Nagy du 21 oetobre 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.):

Batons van de "interfaces" van het Brussels Gewest.

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

Question n° 75 de M. Stephane de Lobkowicz du 17 novembre
1997 (Fr.):

Application de I'ordonnance du 11 juillet 1991 relative a la
fourniture minimale d'electricite.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 3617.

Vraag nr. 75 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 17
november 1997 (Fr.):

Toepassing van de ordonnantie van 11 juli 1991 betreffende
de minimale levering van elektriciteit.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 3617.

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

Soumission a I'avis du Conseil d'Etat des projels 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 ontwerpen
van ordonnantie en van beslult.

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

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.):

Reglement du Conseil provincial relatifa I'octroi deprets com-
plementalres.

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 lenin-
gen.

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

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

Rapports F/N dans Ie conseil d'administration des societes de
logement.

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.):

Taalverlwudingen in de raad van bestuur van de liuisves-
tingsmaatscliappijen.

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

Question n° 183 de M. Roland Frippiat du 30 janvier 1998 (Fr.):

Pratiques douteuses de certains employes d'hStel a I'egard des
chauffeurs de taxis dans la Region bruxelloise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 3503.

Vraag nr. 183 van de heer Roland Frippiat d.d. 30 januari 1998
(Fr.):

Bedenkelijke praktijken van hotelbedienden jegens de taxi-
chauffeurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 3503.

Question n° 189 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 mars 1998
(N.):

Connaissances lingii'istiques du personnel occupe dans les
societes de logement agreees de la Region bruxelloise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3715.

Vraag nr. 189 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17 maart
1998 (N.):

Taalkennis van lietpersoneel in dienst bij de erkende Brusselse
huisvestingsmaatschappijen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3715.
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Question n° 190 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 17 mars 1998
(N.):

Application de I'ordonnance modiflant I'ordonnance du
9 septembre 1993 por font modification du Code du logementpour
la Region de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement
social.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3716.

Vraag nr. 190 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d. 17 maart
1998 (N.):

Wijugmg van de ordonnantie van 9 September 1993 tot wijzl-
ging van de huisvestingscode voor liet Brussels Hoofdsledelijk
Gewest en betreffende de sector van de sociale liuis vesting.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3716.

Question n° 191 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 23 mars 1998
(Fr.):

Conventions avec COBRALO et GERMINAL pennettant a ces
sociefes de ceder desparcelles de terrain en emphyteose.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3716.

Vraag nr. 191 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 23 maart
1998 (Fr.):

Overeenkomsten met COBRALO en GERMINAL waardoor
deze maatschappijen gronden in erfpacht kunnen overdragen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3716.

Question n° 192 de M. Denis Grimberghs du 8 avril 1998 (Fr.):

Urbanisation du site de la Caserne Dailly.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3717.

Vraag nr. 192 van de heer Denis Grimberghs d.d. 8 april 1998
(Fr.):

Herinrichting van de Daillykazerne.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3717.

Question n° 193 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 28 avril 1998
(N.):

Brochure «Le logement social a Bruxelles».

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3823.

Vraag nr. 193 van de heer Dominiek lootens-Stael d.d. 28 april
1998 (N.):

Brochure "Sociale huisvesting te Brussel".

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3823.

Question n° 194 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 24 avril 1998
(N.):

Publication d'un magazine par Ie Foyer ixellois.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3823.

Vraag nr. 194 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 24 april
1998 (N.):

Uitgave van een tijdscltrift door de Elseuse Hoard.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3823.

Question n° 195 de Mine Marie Nagy du 28 avril 1998 (Fr.):

Membres et agents constituant son cabinet.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3824.

Vraag nr. 195 van mevr. Marie Nagy d.d. 28 april 1998 (Fr.):

Personeelsleden van zijn kabinet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3824.
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Question n° 197 de M. Dominiek Lootens-Stael du 26 mai 1998
(N.):

Confusion d'interets et abus d'informations de la part de
membres du conseil d'administration de la Societe du logement
de la Region bruxelloise.

Les membres du conseil d'administration de la SLRB doivent-
ils observer une certaine discretion quant aux informations auxquel-
les ils ont acces du fait de leur fonction?

Les membres du conseil d'administration de la SLRB, qui siegent
egalement au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, peuvent-
ils evoquer au Conseil des donnees qu'ils connaissent parce qu'ils
sont administrateurs a la SLRB?

Existe-t-il des sanctions a 1'encontre des administrateurs qui
divulguent des informations?

Le secretaire d'Etat trouve-t-il normal que des deputes puissent
aussi Sire administrateurs de la SLRB?

Le secretaire d'Etat trouve-t-il normal que ces deputes aient, de
ce fait, connaissance d'informations qu'ignorent les autres deputes?

Le secretaire d'Etat trouve-t-il normal que ces deputes exploitent
politiquement ces informations?

Le secretaire d'Etat ne pense-t-il pas que cette confusion
d'interets est inacceptable?

Le secretaire d'Etat pense-t-il que les deputes concernes ont
encore leur place au conseil d'administration de la SLRB? Les autres
administrateurs ne considerent-ils pas que ces personnes se rendent
ainsi indesirables?

Le secretaire d'Etat a-t-il deja pris des sanctions a 1'egard de
tels administrateurs de la SLRB?

Le secretaire d'Etat envisage-t-il de declarer incompatible la
fonction de depute du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale
et celle d'administrateur de la SLRB?

Vraag nr. 197 van de heer Doininiek Lootens-Stael d.d. 26 mei
1998 (N.):

Belangenvermengmg en het daaruit voortvloeiende misbruik
van informatie vanwege leden van de raad van beheer van de
Brusselse Gewestelljke Huisvestingsinaaischappy.

Hebben leden van de raad van beheer van de BGHM een zekere
discretie in acht te nemen inzake de informatie die zij krachtens
bun functie te weten komen?

Kunnen leden van de raad van beheer van de BGHM, die tevens
lid zijn van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, gegevens die zij in
hun functie van lid van de raad van beheer van de BGHM ter sprake
brengen in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad?

Bestaan er sancties voor leden van de raad van beheer die met
informatie naar buiten komen?

Acht de staatssecretaris het verantwoord dat raadsleden tevens
lid kunnen zijn van de raad van beheer van de BGHM?

Acht de staatssecretaris het verantwoord dat deze raadsleden
daardoor over informatie beschikken waarover andere raadsleden
niet beschikken?

Acht de staatssecretaris het verantwoord dat deze raadsleden
deze informatie politick uitspelen?

Meent de staatssecretaris niet dat hierdoor een onaanvaardbare
belangenvermenging bestaat?

Meent de staatssecretaris dat betreffende leden nog steeds kunnen
functioneren in de raad van beheer van de BGHM? Maken betref-
fende leden zich niet onmogelijk ten aanzien van de andere leden
van de raad van beheer van de BGHM?

Heeft de staatssecretaris reeds sancties getroffen ten aanzien van
dergelijke leden van de raad van beheer van de BGHM?

Overweegt de staatssecretaris een onverenigbaarheid in te voeren
tussen enerzijds het lidmaatschap van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad en anderzijds het lidmaatschap van de BGHM?
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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 franyais - (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, VVerkgelegenheid,
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 «chefde cabinet» et remuneration speciale
y afferente, dans les communes.

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

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

Gebrulk van de titel "kabinetschef" en bijwndere bezoldiging
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.):

Evolutie van het personeel dat tewerkgesteld is in het kader
van de programma'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. Jeau-Pierre Cornelissen du 3 septembre
1996 (Fr.):

Obligation imposes aiix communes bruxelloises de commu-
nlquer Ie role linguistique de lews adminlstres.

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

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

Verplichting voor de Brusselse gemeenten 0111 de taalaan-
horlgheid van him inwoners mee 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 ete publiees dans Ie
Bulletin n°, 16, p. 1791.

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

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in

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

Repartition desfonctionnaires entre les deuxgroupes linguis-
tiques.

La question et la reponse provisoire ont ete 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 provlnclaiix encore en vigueur.

La question et la reponse provisoire ont etc 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 vjn.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 25, biz. 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 ete 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 besclierinde monumenten en land-
schappen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 27, biz. 3281.

Question n° 528 de M. Andre Drouart du 8 avril 1998 (Fr.);

Avantages sociaux octroyes par les communes en matiere
d'enseignement.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 32, p. 3826.

Vraag nr. 528 van de heer Andre Drouart d.d. 8 april 1998 (Fr.):

De door gemeenten toegekende sociale voordelen inwke onder-
wijs.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 32, biz. 3826.

Question n° 543 de M. Guy Vanhengel du 28 avril 1998 (N.):

Bilinguisme requis pour les agents de police de la Region de
Bruxelles-Capitale.

La legislation linguistique prevoit que les agents des services
de police des 19 communes de la Region de Bruxelles-Capitale
soient bilingues.

Vraag nr. 543 van de heer Guy vanhengel d.d. 28 april 1998
(N.):

Verplichte tweetaligheid van de politlebeamblen in het Brus-
sels Hoofdstedelljk Gewest.

De taalwetgeving voorziet dat de beambten van de politiediensten
in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
tweetalig dienen te zijn.
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A cet effet, ils doivent etre en possession d'un brevet prouvant
leur connaissance suffisante de la deuxieme langue en fonction du
grade qu'ils occupent. C'est b 1'autorite de tutelle de veiller au res-
pect de la legislation.

La necessite de completer au maximum les cadres de police des
differentes communes a fait que, ces dernieres annees, 1'obligation
de bilinguisme des agents de police a ete appliquee avec souplesse.
Au lieu d'exiger Ie brevet linguistique en question avant 1'entree
en service des agents de police, on leur laisse d'ordinaire Ie temps
de se preparer & 1'examen pendant leur periode de stage et d'obtenir
Ie brevet ulterieurement.

Je souhaiterais etre informe pour chaque commune du nombre
d'agents de police entres entre-temps en service, dont la periode de
stage est ecoulee, et qui ne satisfont toujours pas aux obligations
linguistiques. J'apprecierais beaucoup que Ie ministre-president me
communique egalement pour chaque commune Ie nombre d'agents
de police en stage qui ne disposent pas encore du brevet linguistique
necessaire.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
que les renseignements en question ont ete demandes aux commu-
nes.

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

Zij dienen daarvoor een brevet voor te leggen waaruit blijkt dat
zij over voldoende kennis van de tweede taal beschikken in functie
tot de graad die zij bekleden. Het komt de voogdij-overheid toe op
de naleving hiervan te waken.

Wegens de noodzaak om de politiekaders van de verschillende
gemeenten de voorbije jaren maximaal in te vullen, is de vereiste
tweetaligheid van de politiebeambten dejongste jaren soepel toe-
gepast. In plaats van het bewuste taalbrevet te eisen voor de
indiensttreding van de politiebeambten gunt men deze veelal tijdens
hun stageperiode de tijd zich op het examen voor te bereiden en
later het brevet te halen.

Graag had ik per gemeente vernomen of er inmiddels politie-
beambten in dienst zijn waarvan de stageperiode is verlopen en die
nog steeds niet voldoen aan de taalvereisten.Tevens zou ik de minis-
ter-voorzitter dank weten mocht hij mi) meedelen hoeveel politie-
beambten per gemeente stagedoende zijn en nog niet over het nodige
taalbrevet beschikken.

Antwoord: (k heb de eer het geacht lid mede te delen dat de
bedoelde inlichtingen opgevraagd werden bij de gemeenten.

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

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

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

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

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

Minister belast met Economie,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

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

Wereldtentoonstelling in Sevilla - Vervoeren en opslaan van
de documentatie.

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

Question n° 215 de M. Doniiniek Lootens-Stael du 12 janvier
1998 (N.):

Usage lies vehicules de service du ministere de la RBC, dans
les orgaitismes d'litillte 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 by het ininisterie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de gewestelijke instelllngen van openbaar
nut en de parastatalen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 28, biz. 3396.
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Ministre de PAmenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

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

Interets de la Region dans un proces centre plusieurs colla-
boratews 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 gerechtswak fegen enkele
kabinetsmedewerkers van een voormalig minister van Openbare
Werken.

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

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

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

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 enpararegionaleinstel-
lingen in partljpolitleke bladen.

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

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n° 184 de Mme Fran^oise Dupuis du 3 fevrier 1998
(Fr.):

Statistiques relatives au logement social.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 29, p. 3506.

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 184 van mevr. Fran^oise Dupuis d.d. 3 februari 1998
(Fr):

Statistieken over de sociale huisvesting.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 29, biz. 3506.
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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 fran9ais - (N.): Question posee en neerlandais
(Fr.): Vraag gesteld in het Frans - (N.): Vraag gesteld in hetNederlands

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

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

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

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

Monsieur Ie ministre peut-il me communiquer 1'inventaire mis a
jour des accords de cooperation conclus entre la Region de
Bruxelles-Capitale, 1'Etat national, d'autres Etats souverains, Etats
federes, Regions, provinces et, s'il echet, les autres Regions et
Communautes de notre pays.

Monsieur Ie ministre peut-il m'informer quand les accords non
encore ratifies seront soumis a ratification par voie d'ordonnance?

Reponse: Depuis sa creation en 1989 la Region de Bruxelles-
Capitale a conclu une serie d'accords de cooperation sur base de
1 'article 92bis, § 1.

Vous trouverez en annexe la liste des accords de cooperation
conclus par la Region de Bruxelles-Capitale.

Cette liste ne sera pas publiee, mais reste disponible au Greffe
pour consultation.

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

Samenwerkingsakkoorden gesloten door het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Kan de minister mij de bijgewerkte lijst bezorgen van de
samenwerkingsakkoorden die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
metde federale Staat, andere soevereine Staten, deelstaten, gewes-
ten, provincies en, in voorkomend geval, met de andere Gewesten
en Gemeenschappen van ons land heeft gesloten?

Kan de minister mij mededelen wanneer de akkoorden die nog
niet zijn geratificeerd via een ordonnantie zullen worden bekrach-
tigd?

Antwoord: Sinds zijn oprichting in 1989 heefl het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een reeks Samenwerkingsakkoorden geslo-
ten op basis van artikel 92bis, § 1.

We voegen hierbij de lijst van de samenwerkingsakkoorden
gesloten door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze lijst zai niet gepubliceerd worden, maar blijft voor raad-
pleging ter beschikking op de Grirfie.
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Question n° 300 de M. Dominiek Lootens-Stael du 4 novembre
1996 (N.):

Propagande politique au Centre beige de la bande dessinee.

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

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

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

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire savoir
a 1'honorable membre qu'a ma connaissance, seuls des documents
a caractere culturel sont mis a la disposition du public au Centre
Beige de la Bande Dessinee.

On ne peut toutefois exclure totalement que des visiteurs puissent
y laisser 1'un ou 1'autre document d'une autre nature.

II appartient des lors aux responsables du Centre Beige de la
Bande Dessinee de veiller, comme vous en avez pris 1'initiative, a
ce qu'Us soient enleves dans les plus brefs delais.

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

Politieke propaganda in het Belgisch centrum voor liet Strip-
verhaal.

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

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

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

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het geacht lid melden
dat naar zijn weten slechts documenten van culturele aard ter
beschikking staan van het publiek in het Belgisch Centrum voor
het Stripverhaal.

Het is evenwel niet mogelijk totaal uit te sluiten dat bezoekers
er een ofander document van een andere aard achterlaten.

Het komt dus aan de verantwoordelijke van het Belgisch Centrum
voor het Stripverhaal toe uw initiatiefte volgen en deze documenten
zo spoedig mogelijk te verwijderen.

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

Octroi depermis de travail H des etudiantes zatroises.

La reponse a la question ecrite n°262 de M. Drouart nous apprend
que, dans le secteur des soins infirmiers, des permis de travail sont
principalement octroyes a des etudiantes za'i'roises «bien que leur
sejour soit en principe limite a ces etudes».

Cette situation est inacceptable a plusieurs egards. En effet, on
peut supposer que les etudiantes za'i'roises qui suivent les cours
d'infirmieres chez nous sont d'abord formees pour contribuer au
developpement des soins de sant6 dans leur pays ou, nul ne 1'ignore,
le besoin en personnel qualifie est particulierement criant. En outre,
j'ai peine a croire qu'il soit impossible de trouver, dans les pays
voisins, du personnel pour repondre aux besoins du secteur des
soins infirmiers de notre pays.

C'est pourquoi je souhaiterais que le ministre me dise :

- combien d'infinniers/infn'mieres et d'autres membres du per-
sonnel medical venant de pays hors CEE ont recu un permis de
travail au cours de ces demieres annees, et ce par annee et par
nationalite (pour les nationalites les plus frequentes);

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

Toekenning van werkvergunningen aan Zairese studentes.

Uit het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 262 van de heer
Drouart vememen wij dat er, voor wat de verpleegsector ben-eft,
vooral arbeidskaarten worden toegekend aan ZaTrese studentes
"hoewel hun verblijf in principe beperkt is tot de duur van hun
studies".

Deze toestand is om verschillende redenen onaanvaardbaar. Er
mag immers worden verondersteld dat de Zairese studentes die hier
worden opgeleid tot verpleegster in de eerste plaats die opieiding
krijgen om de gezondheidszorg in hun eigen land verder uit te
bouwen, waar, zoals bekend, de nood aan eigen geschoold personeel
bijzonder hoog is. Bovendien kan moeilijk worden geloofd dat er
voor de verpleegsector in eigen land geen personeel kan worden
gevonden in de ons omringende landen.

Daarom had ik van de minister-voorzitter graag vernomen:

- hoeveel verpleegsters en ander medisch personee! uit landen
van buiten de Europese Unie de voorbijejaren een arbeidskaart
hebben gekregen, en dit opgesplitst volgens de meest voorko-
mende nationaliteiten en per jaar;
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- si 1'octroi d'un permis de travail a des etudiantes etrangeres a
1'issue de leurs etudes est en conformite avec la legislation
existante;

- quelles mesures Ie ministre-president a prises pour mettre un
terme a cette situation.

Reponse: Je vous prie de trouver ci-jointes les informations
que vous avez demandees au sujet des permis de travail accordes
ces dernieres annees a des infirmieres de nationalite etrangere.

1. Vous trouverez en annexe un tableau reprenant les statistiques
des permis de travail accordes a des infirmieres et a du personnel
soignant.

Vous constaterez a la lecture de ces chiffres que les permis de
travail sont accordes de maniere tres parcimonieuse a quelques
infirmieres des differentes nationalites, saufen ce qui conceme
les infirmieres de nationalite congolaise (ex-za'i'roise), a qui une
quarantaine de perrais ont ete accordes depuis 1995.

Celles-ci sont en effet plus nombreuses que d'autres etrangeres
dans nos ecoles d'enseignement paramedical/ Elles resident
souvent depuis plusieurs annees en Belgique, en famille,
certaines ont un ou plusieurs enfants de nationalite beige.

Pour ce qui concerne )e personnel soignant auxiliaire, Ie permis
de travail n'est pas accorde a des personnes qui ne sont pas
etablies en Belgique.

Sij'autorise chaque annee des etablissements de soins a occuper
un certain nombre d'infirmieres de nationalite etrangere, c'est
pour repondre au manque structurel de main d'oeuvre que
connait Ie secteur des soins infmniers. Les hopitaux et les mai-
sons de repos doivent faire face a un manque dramatique de
personnel et s'adressent regulierement tant a 1'Administration
qu'au Cabinet pour obtenir 1'autorisation d'occuper des infir-
mieres etrangeres.

2. Dans la reglementation relative a 1'occupation de travailleurs
de nationalite etrangere, rien ne s'oppose a 1'octroi du permis
de travail a des etudiants qui achevent leurs etudes en Belgique,
pour autant qu'il n'y ait pas sur Ie marche de 1'emploi une
personne qui puisse remplir la fonction proposee.

J'ai cependant pour politique, lors de 1'octroi de permis de travail,
de suivre les decisions de 1'Office des Etrangers concernant Ie
sejour des interesses, sauflorsque 1'occupation envisagee revet
un interet economique ou social pour la Region.

3. Afm de favoriser la mise au travail dans Ie secteur paramedical,
de personnes beiges ou etablies en Belgique, j'ai demande a
mes services d'etudier la possibility d'organiser des formations
permettant a des demandeurs d'emploi de se qualifier en soins
infirmiers. Les conditions de travail du personnel paramedical
devraient egalement etre ameliorees afin de rendre ce secteur
plus attractif pour la main d'oeuvre du marche national ou
europeen, mais cette action n'est pas de ma competence.

- of het toekennen van arbeidskaarten aan buitenlandse studentes
na het beeindigen van hun studies wel in overeenstemming is
met de bestaande wetgeving;

- wat de minister-voorzitter reeds heeft ondernomen om aan deze
wantoestand een einde te maken.

Antwoord: Gelieve hierna de door u gevraagde informatie te
vinden betreffende de tijdens de laatste jaren afgeleverde arbeids-
vergunningen aan verpleegsters van buitenlandse nationaliteit.

1. In bijiage bij dit antwoord voegen we een statistische tabel betref-
fende de arbeidsvergunningen die aan verpleegsters en aan
verzorgend personeel afgeleverd werden.

Uit deze gegevens blijkt dat de arbeidsvergunningen slechts
sporadisch aan enkele verpleegsters van verschillende nationali-
teit werden afgeleverd, met een uitzondering voor de verpleeg-
sters van Congolese (ex-ZaTrese) nationaliteit, voor deweike er
sinds 1995 een veertigtal vergunningen afgeleverd werden.

Deze laatsten zijn inderdaad talrijker aanwezig in onze scholen
voor paramedisch onderwijs dan andere buitenlandsters. Ze
verblijven dikwijis sinds meerdere jaren in Belgie, met hun
familie, en hebben een of meerdere kinderen van Belgische natio-
naliteit.

De arbeidskaart voor verzorgend hulppersoneel wordt nooit
afgeleverd aan personen die niet in Belgig gevestigd zijn.

De toestemmingen die ik elkjaar aan verzorgingsinstellingen
geef voor het tewerkstellen van een bepaald aantal verpleegsters
van buitenlandse nationaliteit, wordt gegeven om te verhelpen
aan het structureel tekort aan arbeidskrachten in de verpleeg-
sector. De ziekenhuizen en rusthuizen kampen met een
dramatisch tekort aan personeel en vragen me dan ook
toestemming om buitenlandse verpleegsters te werk te stellen.

2. In de reglementering betreffende de tewerkstelling van werkne-
mers van buitenlandse nationaliteit staat geen enkele bepaling
die het afleveren van vergunningen aan studenten die hun studies
in Belgie beeindigen kan verhinderen, voor zover er op de
arbeidsmarkt geen personen beschikbaar zijn die de aangeboden
functies kunnen bekleden.

Als beleids- en gedragslijn bij het afleveren van vergunningen,
houd ik echter steeds rekening met de beslissingen inzake verblijf
die door de Vreemdelingendienst getroffen werden met betrekking
tot de belanghebbenden, uitgenomen als de aangevraagde tewerk-
stelling voor ons Gewest van economisch ofsociaal belang is.

3. Om de tewerkstelling van Belgische of in Belgie gevestigde
werknemers in de paramedische sector te bevorderen, heb ik aan
mijn diensten gevraagd om de mogelijkheid te bestuderen van het
inrichten van opieidingen waardoor werkzoekenden de nodige
kwalificaties zouden kunnen verwerven om in de verpleegsector te
werken. De werkvoorwaarden van het paramedisch personeel
zouden eohter moeten verbeterd worden om deze sector aantrek-
kelijker te maken voor arbeidskrachten uit de nationale ofEuropese
arbeidsmarkt, maar actie voeren op dat vlak- behoort niet tot mijn
bevoegdheden.
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Infirmiers - Verpleegkundigen

Demandes de permis de travail a 1'immigration -Aanvragen voor arbeidskaarten met immigratie

1995 1996 1997 Total-Totaal

Suisse - Zwitserland
Roumanie - Roemenie
Yougoslavie - Joegoslavie
Pologne - Polen
Liban - Libanon
Philippines - Filipijnen
Vietnam
Zaire
Maroc - Marokko
Burkina Faso
Ruanda - Rwanda
Cameroun - Kameroen
Senegal
Madagascar - Madagaskar
Canada
Haiti
Martinique
Nouvelle Zeiande - Nieuw-Zeeland

Total-Totaal

1

1
1

9
2

1
3

2
1
1

22

1 1
1 1

1 2
1 1

1
1

2 1 3
13 18 40
1 3
1 1 2

1
1 4

1 1
1 1

2
1 2

1
1 1

22 24 68

Question n° 522 de Mme Marie Nagy du 23 mars 1998 (Fr.):

Reamenagement de la caserne "Prince Albert".

L'accord de cooperation du 23 mars 1990 a ete conclu entre
notre region et 1'Etat beige suite a la contestation par la Region de
Bruxelles-Capitale en 1989 d'un arrete royal du 21 septembre 1989.
Celui-ci autorisait 1'expropriation de la caserne Albert en vue de la
realisation par la Regie des Batiments d'un projet d'extension des
bureaux du ministere des Affaires etrangeres.

En reponse a une question orale que je vous avais posee, vous
expliquiez, Monsieur Ie ministre, que 1'accord autorisait la Regie
des Batiments a realiser son projet a condition de construire ou de
faire construire des logements sur Ie site ou a proximite. C'etait
pour la Region une occasion de: «... faire valoir (...) de maniere
volontaire, les priorites qu'el Ie entendait consacrer au logement dans
cette partie de la ville».

Si aujourd'hui, la partie du projet dite «Egmont I», portant sur la
realisation, principalement, du batiment du ministere des Affaires
etrangeres, a etc menee a bien (on passera sur la mise des scelles
pour defaut de respect du permis au rez de la rue de Namur juste
apres 1'inauguration celebree par notre Souverain); si Ie projet de
logements de la rue aux Laines a ete realise, il faut bien constater
que Ie projet «Egmont II», portant sur la rehabilitation de la caserne
est loin d'etre concretise. Un certificat d'urbanisme a pourtant ete
delivrele3 fevrierl994.

Monsieur Ie ministre-president pourrait-il me dire ou en est Ie
projet aujourd'hui? Quelle sera la part de ce projet effectivement
consacree au logement et quel type d'habitat offrira-t-il?

Vraag nr. 522 van mevr. Marie Nagy, d.d. 23 maart 1998 (Fr.):

Herinrichting van de Prins Albertkazeme.

Op 23 maart 1990 hebben ons Gewest en de Belgische Staat een
samenwerkingsakkoord gesloten nadat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in 1989 een koninklijk besluit van 21 September 1989
betwistte. Dit besluit machtigde tot de onteigening van de
Albertkazeme om er de Regie der Gebouwen kantoren voor het
ministerie van Buitenlandse Zaken te laten bouwen.

Op een mondelinge vraag die ik u gesteld heb, hebt u geantwoord
dat het akkoord de Regie der Gebouwen ertoe machtigde haar project
uit te voeren op voorwaarde dat ze op het terrein of in de buurt
ervan woningen zou (laten) bouwen. Dit was voor het Gewest een
gelegenheid om duidelijk te maken dat woongelegenheid een van
de prioriteiten was in dit deel van de stad.

Ofschoon vandaag het gedeelte van het project, het zo geheten
Egmont 1-project, dat hoofdzakelijk betrekking heeft op de kantoren
voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, tot een goed einde is
gebracht (men zai overgaan tot verzegeling wegens het niet-naleven
van de milieuvergunning op de benedenverdieping aan de Naamse-
straat vlak na de feestelijke inwijding door onzeVorst) en ofschoon
het project betreffende de woningen aan de Wolstraat verwezenlijkt
is, moeten we vaststellen dat het project Egmont II, dat betrekking
heeft op de herinrichting van de kazerne, verre van geconcretiseerd
is. Op 3 februari 1993 werd nochtans een stedenbouwkundig attest
afgegeven.

Kan de minister me zeggen hoever het project momenteel staat?
Hoeveel woningen zullen er worden gebouwd en van welk type?
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A ma connaissance, les maisons sises a front de la rue de Namur
devaient faire i'objet d'une renovation a charge de la Region de
Bruxelles-Capitale, proprietaire du Ponds. Elles ont finalement ete
demolies suite au manque d'entretien. Je me garderai bien de voir
la une certaine reticence a realiser du logement. La question se
pose neanmoins de savoir comment cette partie s'integrera dans Ie
reste du projet et si des logements seront reconstruits a cet endroit.

Reponse: La question de 1'honorable membre necessite preala-
blement de rappeler les points essentiels de 1'Accord de cooperation
du 23 mars 1990, car il me semble qu'il y a une certaine confusion
dans la formulation de sa question.

L'accord autorisait 1'Etat federal a realiser Ie projet dit "Egmont"
visant a regrouper les services et cabinets ministeriels desAffaires
etrangeres, du Commerce exterieur et de 1'AGCD a proximite du
Palais d'Egmont. Les travaux comportaient cinq phases denommees
Egmont I a Egmont 5, comprenant egalement la restauration partielle
du Palais lui-meme.

En centre partie, la Region obtenait 1'assurance:

1° que soit preservee la possibility de construire du logement sur
une partie du site de la Caserne Albert, Ie long de la rue du
Pepin, pour lequel effectivement un certificat d'urbanisme a ete
delivre a la SLRB Ie 3 fevrier 1994;

2° que des commerces et logements soient realises a front de la rue
de Namur dans Ie complexe Egmont I, qui vient d'etre inaugure;

3° enfin, que des logements soient construits sur d'autres terrains
dans un rayon relativement proche de la caserne, dont ceux de
la rue aux Laines en voie d'achevement.

Avant d'en venir a 1'essentiel de votre question, a savoir les
logements prevus Ie long de la rue du Pepin, je tiens a preciser que
la demolition de maisons a laquelle vous faites allusion concerne
des immeubles situes du cote pair de la rue du Pepin, soit en face
du projet et appartenant a une societe privee. Cette demolition faite
suite a un recent arrete du bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
L'avenir de ces parcelles n'est done en rien lie a 1'Accord de coope-
ration en 1990.

Quant au projet Egmont II qui ne contient pas de logement,
contrairement a ce que vous semblez croire, Ie chantier a ete arrete
au stade des excavations; la Regie des Batiments attendant des
precisions sur Ie sort de 1'AGCD, toujours en cours de restruc-
turation.

Selon les dernieres informations communiquees par Ie ministre
de tutelle de la Regie, monsieur Flahaut, il serait question de
construire un batiment brut sans parachevement dans 1'attente d'une
decision sur 1'institution qui 1'occupera.

Quant au projet de logements, il concerne Ie terrain d'environ 1
ha appartenant a la SLRB et bordant la rue du Pepin.

C'est en mars 1991 que Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale a confie a cette institution une mission de
valorisation de ce site. La mission consistait a aliener Ie terrain
avec obligation de realiser, dans un delai determine, un programme
de 1'ordre de 20.000 m2 de logements libres, c'est-a-dire sans condi-
tion particuliere d'acces et de 2.000 m2 de commerces.

Bij mijn weten moesten de huizen aan de Naamsestraat worden
gerenoveerd op kosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
dat eigenaar is van het Fonds. Bij gebrek aan onderhoud werden ze
echter uiteindelijk afgebroken. Ik hoed me ervoor te beweren dat
men de woningen niet echt wil bouwen. De vraag rijst echter hoe
dit project in de rest van het project zai worden ingepast en ofer op
deze piek opnieuw woningen zullen worden opgetrokken?

Antwoord: De vraag zoals gesteld door het geacht lid vereist
dat er eerst herinnerd wordt aan de hoofdiijnen van het samenwer-
kingsakkoord van 23 maart 1990, want er blijkt enige verwarring
uit de formulering van de vraag.

Dat akkoord stemde in met de uitvoering, door de Federate Staat,
van het Egmontproject, zijnde de hergroepering, dicht bij het
Egmontpaleis, van de diensten en ministeriele kabinetten van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en ABOS. De werken
telden vijffasen, van Egmont 1 tot Egmont 5, met tevens een gedeel-
telijke renovatie van het Paleis zeif.

Als tegenprestatie kreeg het Gewest de verzekering dat:

1° de mogelijkheid van woningbouw behouden bleefop een deel
van de site van de Albertkazerne, langs de Kernstraat; er werd
inderdaad een stedenbouwkundig attest afgeleverd aan de BGHM
op 3 februari 1994;

2° handelszaken en woningen konden verwezenlijkt worden aan
de Naamsestraat, in hetzopas ingehuldigde Egmont I complex;

3° woningen konden gebouwd worden op andere gronden, op korte
afstand van de kazerne, waaronder ook de nu bijna afgewerkte
woningen in de Wolstraat.

Alvorens in te gaan op de kern van uw vraag, namelijk de voor-
ziene woningen in de Kernstraat, wil ik verduidelijken dat de door
u vermelde sloping van woningen slaat op gebouwen aan de pare
kant van de Kernstraat, rechtover het project en toebehorend tot
een prive vennootschap. Deze afbraak steunt op een recent besluit
van de burgemeester van de Stad Brussel. De toekomst van deze
percelen hangt dus niet afvan het samenwerkingsakkoord van 1990.

De werfvoor het Egmont 2 project, waarin, in tegenspraak met
wat u blijkbaardenkt, geen woningen voorzien zijii, werd stilgelegd
in het uitgravingsstadium; de Regie der Gebouwen wacht naar duide-
lijkheid over het lot van het nog steeds in herstructurering zijnde
ABOS.

Volgens de laatst medegedeelde informatie door de minister die
het toezicht uitoefend over de Regie, de heer Flahaut, zou men de
ruwbouw willen oprichten zonder afwerking, in afwachting van
beslissingen over de instelling die het gebouw moet betrekken.

Het woningbouwproject heeft betrekking op een terrein van
ongeveer 1 ha langs de Kernstraat, en toebehorend aan de BGHM.

De Regering heeft in maart 1991 aan deze instelling de herwaar-
dering van de site toevertrouwd. De opdracht hield het vervreemden
van de gronden in, met uitvoeringsplicht binnen een bepaalde
termijn van een bouwprogramma van 20.000 m2 vrije woningen,
zonder bijzondere voorwaarden, en van 2.000 m2 handelsopper-
vlakte.
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Un reglement particulier de consultation et un cahier de pres-
criptions urbanistiques a ete etabli par un consultant exterieur a ia
demande du Gouvernement. La SLRB a introduit une demande de
certificat d'urbanisme, certificat qui a ete delivre Ie 3 fevrier 1994.

En janvier 1995, la SLRB a done lance une consultation vers
des operateurs prives. Quatre candidats ont depose une offre, dont
un s'est retire. II faut signaler qu'aucun de ces candidats n'a remis
d'offre conforme au cahier des charges ou au reglement particulier:

- les programmes proposes etaient nettement inferieurs au pro-
gramme contenu dans la demande de certificat d'urbanisme
(entre 50 et 75% de ce programme);

- Ie prix offert pour Ie terrain etait tres inferieur au prix auquel la
SLRB 1'avait acquis;

- Ie delai de quatre ans propose dans la convention pour la
realisation du programme etait systematiquement remis en cause.

Le fait que la conjoncture immobiliere de 1'epoque n'etait pas
favorable a la construction de logements constitue vraisemblable-
ment une des raisons essentielles de ce resultat decevant. En outre,
la realisation du programme etait handicapee par le fait de-la non-
finalisation du Egmont II, puisque ce projet, situe a I'interieur meme
de la caserne Albert, est enclave par rapport aux logements prevus
a front de la rue du Pepin.

Depuis peu, certains candidats operateurs de 1'epoque ont a
nouveau manifesto de 1'interet pour le site.

Aussi, le Gouvernement a decide le 23 avril dernier de cloturer
la consultation lancee en 1995 et de confier a la SLRB la mission
de proceder a la vente du site au plus offrant par adjudication publi-
que apres estimation de la valeur du bien par le Comite d'Acqui-
sition, etant entendu que le produit de la vente sera affecte exclusive-
ment a du logement social.

Op de vraag van de Regering, werkte een externe consultant
een bijzonder consultatiereglement uit en stedenbouwkundige
voorschriften. De BGHM heeft een aanvraag om stedenbouwkundig
attest ingediend. Dit attest werd afgeleverd op 3 februari 1994.

Injanuari 1995 raadpleegde de BGHM prive uitvoerders. Vier
kandidaten dienden een offerte in, een trok zich later terug. Op te
merken valt dat geen enkele kandidaat een offerte indiende die
conform het bestek en het bijzonder reglement was:

- de voorgestelde programma's waren tot 75% kleiner in omvang
dan het programma opgenomen in de aanvraag om stedenbouw-
kundig attest;

- de aangeboden grondprijs was veel lager dan deze bepaald door
de BGHM;

- de termijn van vierjaar voorgesteld in de uitvoeringsovereen-
komst van het programma werd systematisch aangevochten.

Het feit dat de toenmalige vastgoedconjunctuur ongunstig was
voor woningbouw vormt allicht een van de hoofdredenen voor dit
teleurstellend resultaat. Bovendien vormde het niet afwerken van
Egmont 2 een handicap voor de uitvoering van het programma,
daar dit project, gelegen in het kazerne zeif, ingesloten ligt ten aan-
zien van de voorziene woningen aan de Kemstraat.

Onlangs betoonden bepaalde vroegere kandidaat projectont-
wikkelaars opnieuw interesse voor de site.

De Regering besliste dan ook op 23 april 11. de in 1995 opgestarte
raadpleging te sluiten en de BGHM opdracht te geven de site open-
baar te verkopen aan de meest biedende, na raming van de waarde
ervan door hetAankoopcomite. de opbrengst van deze verkoop zai
vanzelfsprekend exclusiefvoor sociale huisvesting bestemd worden.

Question n° 527 de M. Andre Drouart du 3 avril 1998 (Fr.):

Degats engendres par une acth'ite sportive.

La presse a largement fait echo des dommages causes aux habi-
tations et aux vehicules des riverains de 1'avenue Nellie Melba situee
a Anderlecht a i'issue des matches de football du Royal sporting
club anderlechtois.

Monsieur le ministre-president peut-il me dire s'il a pris des
mesures permettant d'indemniser les personnes qui ont subi ces
dommages? La commune a-t-elle une responsabilite en la matiere?
Dans la mesure ou ces degats ont lieu sur une voirie regionale, la
region doit-elle indemniser les riverains? Peut-eIIe imposer a 1'a.s.b.l.
RSCA d'indemniser les riverains?

Repoiise: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
que d'apres les informations recueillies aupres de la commune
d'Anderlecht, il semblerait que les incidents, survenus lors de deux
matches de football, ont eu lieu sur une voirie communale et non
sur une voirie regionale.

Vraag nr. 527 van de heer Andre Drouart d.d. 3 april 1998 (Fr.):

Schade ten gevolge van een sportactlviteit.

De pers heeft uitvoerig bericht over de schade aan woningen en
aan de voertuigen van de buurtbewoners van de Nellie Melbalaan
in Anderlecht na de voetbalwedstrijden van RSC Anderlecht.

Kan de minister-voorzitter me zeggen ofhij maatregelen heeft
genomen om de personen die schade hebben geleden te vergoeden?
Kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden? Moet het Gewest,
ingeval de schade is berokkend op een gewestweg, de buurtbewoners
vergoeden? Kan het de v.z.w. RSC Anderlecht verplichten de buurt-
bewoners te vergoeden?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat uit de
informatie die mij door de gemeente Anderlecht verstrekt werd,
blijkt dat de incidenten die zich voorgedaan hebben tijdens de twee
voetbalwedstrijden, plaatsgevonden hebben op een gemeentelijke
weg en dus niet op een gewestelijke weg.
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A 1' issue de ces incidents, il y a eu des an-estations administratives
et des dossiers repressifs furent etablis. II s'en suit que c'est au
ministere public de decider de poursuivre ou non ces personnes.

Le 15 octobre 1997, un protocole d'accord fut conclu entre la
commune d'Anderlecht, le ministre de 1'Interieur, la gendarmerie
et un delegue du RSC Anderlecht. Ce protocole defmit de maniere
detaillee toutes les mesures necessaires en vue d'assurer la securite
et de maintenir 1'ordre public durant les matches de football.

En theorie, la responsabilite de la commune ne peut etre mise
en cause que si elle n'a pas pris les mesures suffisantes pour assurer
1'ordre public et ceci, soit sur base du decret du 10 vendemiaire de
1'an IV (2 octobre 1795) relatifa la police interne des communes,
soit sur base de Particle 1382 du code civil, c'est a dire la respon-
sabilite civile de droit commun de la commune.

La Region de Bruxelles-Capitale n'est toutefois pas competente
pour se prononcer sur la responsabilite des differents acteurs charges
d'assurer 1'ordre public durant les matches de football qui se
deroulent a Anderlecht.

I;n outre, la Region de Bruxelles-Capitale ne dispose pas d'un
rapport complet sur le deroulement des faits qui lui permettrait
d'avoir une appreciation objective sur la responsabilite de la com-
mune.

Jusqu'a ce jour, aucune action en justice n'a ete introduite a
1'encontre de la commune d'Anderlecht. Si un proces devait avoir
lieu, il appartiendrait alors aujuge de fond d'apprecier si la commune
peut-etre tenue pour responsable des incidents survenus a
Anderlecht.

Naar aanleiding van deze incidenten werden er administratieve
aanhoudingen verricht en strafdossiers opgesteld. Hieruit volgt dat
het Openbaar Ministerie bevoegd is om beslissingen te nemen over
het al dan niet vervolgen van deze personen.

Op 15 oktober 1997 werd een protocolakkoord gesloten tussen
de gemeente Anderlecht, de minister van Binnenlandse Zaken, de
rijkswacht en een afgevaardigde van RSC Anderlecht, waarin op
een gedetailleerde wijze alle maatregelen worden bepaald die nodig
zijn om de veiligheid en de openbare orde te vrijwaren tijdens
voetbalwedstrijden.

Theoretisch gezien kan de aansprakelijkheid van de gemeente
enkel in het gedrang komen indien ze niet de voldoende maatregelen
genomen heeft om de openbare orde te vrijwaren, en dit ofwel op
basis van het decreet van 10 vendemiaire jaar IV (2 oktober 1795)
op de interne politic der gemeenten, ofwel op basis van artikel 1382
BW, namelijk de gemeenrechtelijke burgerlijke aansprakelijkheid
van de gemeente.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is echter niet bevoegd om
zich uit te spreken over de aansprakelijkheid van de verschillende
actoren die bevoegd zijn voor het vrijwaren van de openbare orde
tijdens de voetbalwedstrijden die plaatshebben te Anderlecht.

Bovendien beschikt het Brussels Hoofdstedel ijk Gewest niet over
het volledig feitenverloop om een objectiefoordeel te kunnen treffen
over de aansprakelijkheid van de gemeente.

Tot op heden werden echter geen rechtsgedingen tegen de ge-
meente Anderlecht ingesteld. Indien het tot een rechtszaak komt,
wordt het aan de appreciatie van de feitenrechter overgelaten ofde
gemeente aansprakelijk is naar aanleiding van de incidenten te
Anderlecht.

Question n° 536 de M. Sven Gate du 29 avril 1998 (N.):

Financement et subvention de divers travaux {{'infrastructures,
en particulier les dossiers dans le cadre des controls de securite
(communes de Molenbeek-Saint-Jeait et de Forest).

La Cour des Comptes aborde largement, dans son 154e Cahier
au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, la problematique
des normes regissant 1'octroi, aux communes et aux centres pu-
blics d'aide sociale, de subventions destinees a fmancer des travaux
tels que: voiries, egouttage, construction et renovation d'immeubles
administratifs, infrastructures sportives, etc. La Region de Bruxelles-
Capitale subventionne totalement ou partiellement semblables
travaux dont 1'initiative, les procedures d'adjudication et la passation
des marches reviennent aux communes et aux centres publics d'aide
sociale.

La reglementation actuelle s'appuie sur 1'arrete du Regent du
2juillet 1949 qui prescrit une promesse de principe par le pouvoir
subsidiant (dans ce cas-ci la Region). Apres cette promesse, le
pouvoir subsidie precede a la mise en adjudication. C'est ensuite
seulement que le pouvoir subsidiant delivre une promesse ferme
qui precede la notification de la passation du marche et 1'ordre de
commencer les travaux. Cette procedure permet au pouvoir subsi-
diant de controler au mieux 1'affectation de ses subventions.

Vraag nr. 536 van de heer Sven Gate d.d. 29 april 1998 (N.):

Financiering en subsidiering van diverse infrastructuur-
werken, meer bepaald de dossiers in het raam van de veillgheids-
contracten in de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Vorst.

In het 154e Boek van het Rekenhofaan de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad wordt de problematiek i.v.m. de regelgeving inzake
de toekenning van subsidies aan de gemeenten en openbare centra
voor maatschappelijk welzijn uitgebreid aangekaart. Met deze sub-
sidies worden werken bedoeld als: wegenwerken, rioleringswerken,
het bouwen en renoveren van administratieve gebouwen, sportin-
frastructuur... Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest subsidieert der-
gelijke werken geheel ofgedeeltelijk. Het initiatief, de aanbeste-
dingsprocedures en de gunning van de opdrachten ligt bij de
gemeenten ofde Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

De huidige regelgeving valt terug op het besluit van de Regent
van2julil949.Ditbesluitvoorzietineenprincipielesubsidiebelofte
door de subsidierende overheid (in casu het Gewest). Na deze belofte
start de gesubsidieerde overheid de aanbestedingsprocedure. Pas
hiema geeft de subsidierende overheid een vaste belofte die de
notificatie van de gunning van de opdracht en het bevel tot aanvang
der werken voorafgaat. Deze werkwijze laat de subsidierende
overheid toe om de besteding van haar geld maximaal te controleren.
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L'insuffisance de certains credits budgetaires et Ie manque de
temps font que ces normes sont souvent mises a mal. Les engage-
ments relatifs a une meme operation sont scindes, on precede a
1'adjudication voire au debut des travaux sans qu'il y ait de promesse
d'octroi de subventions.

L'expedient, mis en avant par Ie ministre-president lui-meme en
seance publique du Conseil regional du 19 juillet 1996, qui consiste
a autoriser les communes a proceder a 1'adjudication ou a donner
1'ordre de commencer les travaux sans engager formellement la
Region, n'a pas ete accepte par la Cour des Comptes.

A cet egard. Ie Cour signale deux types de derives:

- soit 1'administration neglige de controler les elements des dos-
siers; ce qui revient a accorder un blanc-seing au subventionne;

- soit 1'administration effectue ce controle a un moment ou plus
aucune mesure ne peut etre prise en vue de corriger les man-
quements constates.

A mes yeux, la critique de la Cour des Comptes est trop impor-
tante pour etre purement et simplement ecartee. En effet, il s'agit
de deniers publics; Ie droit de controle democratique des institu-
tions regionales doit etre garanti, de meme que la securite juridique
des pouvoirs subsidies.

La Cour des Comptes epingle en particulier, dans son 154e cahier
au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, des dossiers de
travaux realises dans Ie cadre des contrats de securite (communes
de Molenbeek-Saint-Jean et de Forest).

Une infrastructure sportive a Molenbeek et des travaux d'eclai-
rage public et au commissariat de police de Forest ont ete subsidies
par la Region sans que 1'administration ne se prononce sur la legalite,
la regularity et la valeur technique des marches concernes. En ce
qui conceme Forest, la Cour des Comptes signale notamment qu'une
promesse de subvention a ete delivree apres 1'achevement des
travaux.

Le ministre-president reconnait-il les critiques formulees par la
Cour des Comptes? Allez-vous prendre des initiatives pour ren-
contrer ces critiques? En quoi consisteront ces initiatives? Y aura-
t-il des consequences pour les communes concemees de Molenbeek
et de Forest? Pensez-vous pouvoir eviter dans 1'avenir que de tels
faits se reproduisent? Comment envisagez-vous d'y parvenir?

Reponse: Votre question aborde la subsidiation des communes
en matiere de travaux. Comme vous le rappelez la reglementation
actuelle repose sur 1'arrete du Regent du 2 juillet 1949, cette norme
juridique specific les procedures d'adjudication. Effectivement la
commune doit ainsi attendre la promesse ferme de subsidiation de
travaux, sur base d'un dossier dument etabli, avant de passer le
marche et de donner 1'ordre d'entamer les travaux.

Le legislateur a ainsi voulu donner au pouvoir subsidiant la
possibility de controler I'ensemble de la procedure.

C'est d'ailleurs cette meme procedure qui est appliquee pour
les travaux subsidies relevant des contrats de securite et de societe
et dont la subsidiation est de 1'ordre de 100%.

Mede door de ontoereikendheid van bepaalde begrotingskre-
dieten en ook door tijdsdruk loopt het vaak fout met deze regel-
geving. De vastlegging voor eenzelfde werk wordt opgesplitst ofer
wordt overgegaan tot de aanbesteding of zeifs de opdracht tot
aanvang van de werken wordt soms gegeven zonder de voorgeschre-
ven subsidiebeloften.

De suggestie die u, mijnheer de minister-voorzitter, op 19 juli
1996 in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad formuleerde, nl. de
gemeenten toe te laten tot de aanbesteding over te gaan of bevel te
geven om de werken aan te vangen, zonder dat dit het Gewest
formeel bindt.werd door het Rekenhofniet aanvaard.

Hierbij wijst dit Hofop twee soorten ontsporingen:

- ofwel laat de administratie na elementen uit de dossiers te
controleren; de begunstigde van de subsidie krijgt hierdoor de
facto een blanco-volmacht;

- ofwel controleert de administratie de dossiers op een tijdstip dat
niet meer kan worden opgetreden om geconstateerde tekort-
komingen te corrigeren.

Ik vind de kritiek van het Rekenhof te belangrijk om zomaar
naast ons neer te leggen. Het gaat hier immers om overheidsgeid
waarbij het democratisch controlerecht aan de kant van de gewes-
telijke instellingen en de rechtszekerheid voor de gesubsidieerde
overheden moeten gevrijwaard blijven.

Meer bepaald haalt het Rekenhof in het hierboven vermelde boek
aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad dossiers aan van werken in
het raam van veiligheidscontracten in de gemeenten Sint-Jans-
Molenbeek en Vorst.

Voor de aanleg van sportinfrastructuur in Molenbeek en voor
werken aan de openbare verlichting en aan het politiecommissariaat
van Vorst werden subsidies verleend door het Gewest zonder dat
de gewestelijke administratie zich uitsprak over de wettelijkheid,
de regelmatigheid en de technische waarde van de gegunde
overheidsopdrachten. In het geval van de gemeente Vorst wijst het
Rekenhof er onder meer op dat hier een subsidieringsbelofte werd
gedaan na het voltooien van de werken.

Erkent de minister-voorzitter de door het Rekenhof geformu-
leerde kritiek? Gaat u initiatieven nemen om aan deze kritieken
tegemoet te komen? Waaruit zullen deze initiatieven bestaan? Zai
dit gevolgen hebben voor de betrokken gemeenten Molenbeek en
Vorst? Denkt u dergelijke voorvallen in de toekomst te kunnen
vermijden? Hoe denkt u dit te doen?

Antwoord: Uw vraag handelt over de subsidies aan de gemeenten
voor het uitvoeren van werken. Zoals u er aan herinnert steunt de
huidige reglementering op het Besluit van de Regent van 2 juli
1949. Deze rechtsnorm legt aanbestedingsprocedures op. De
gemeente dient inderdaad te wachten op de vaste toezegging van
subsidies om de opdracht te gunnen en om het bevel tot aanvang
der werken te geven.

De wetgever heeft zo aan de subsidierende overheid de moge-
lijkheid van controle op de hele procedure willen geven.

Diezelfde procedure wordt trouwens toegepast voor de gesub-
sidieerde werken die onder de veiligheids- en samenlevingscon-
tracten vallen en aan 100% gesubsidieerd worden.
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En ce qui concerne plus particulierement les dossiers evoques
par Ie 154ieme cahier de la Cour des Comptes,je vous preciserai:

1. Pour ce qui concerne Ie dossier de modernisation de 1'eclairage
public a Forest.

Ordonnance 60.061 (14.389.067 BEF).

Dossier: 5H2322/2.

Ce projet a fait 1'objet de deux promesses de subsides:

- une premiere promesse notifiee Ie 9 fevrier 1996 d'un montant
de 11.979.219 BEF (contrats 1993 et 1994);

- une seconde promesse complementaire a ete notifiee Ie 5 mars
1997 pour un montant de 2.409.848 BEF (contrat 1994).

Toutes propositions de subsidiation qui m'est soumise a fait
d'office 1'objet d'un controle de tous les aspects techniques et
juridiques du dossier.

En especes, les parametres techniques du projet ont etc investi-
gues en regard des prescriptions des cahiers de charge, type regio-
naux 001 et 002, comme 1'attestent bien les deux remarques de la
promesse du 9 fevrier 1996, et 1'aspect d'un marche public conclu
de gre a gre avec la societe Intercommunale Interelec n'est pas
different des cas semblables rencontres dans des dossiers precedents.

La comune n'a pas attendu les promesses de subsides pour
executer les travaux concernes et ce au cours du dernier trimestre
1995.

2. Pour ce qui concerne la subsidiation des travaux au commis-
sariat de police:

a) Une promesse de subvention a etc notifiee a la commune de
Forest Ie 31 octobre 1996 pour un montant de 2.322.234 BEF
(contrat 1995).

Cet accord a ete base sur Ie resultat d'un marche de gre a gre
conclu en application de 1'article 17, § 2, 6 de la loi du 14juillet
1976 (urgence imperieuse resultant d'evenements imprevisibles).

La deliberation du College echevinal du 7 aout 1996 invoquait
d'ailleurs 1'application de 1'article 249 de la nouvelle loi communale
relative a ce type de situation.

Dans ce cas egalement, 1'octroi d'un subside implique que Ie
dossier et ses justificatifs soient analyses sous tous leurs aspects
techniques et juridiques, ce qui a ete fait.

b) La commune n'a en effet pas attendu la notification de la sub-
vention pour faire debuter les travaux au 2 septembre 1996, vu
1'urgence evoquee et 1'entree en periode de chauffe.

La Cour des Comptes ayant estime que la procedure n'avait pas
ete dans toute sa dimension respectee par la commune de Forest, a
annule et renvoye au service de la comptabilite les ordonnances
evoquees.

Voor wat meer in het bijzonder de dossiers betreft die vermeld
worden in Boek 154 van het Rekenhof, kan ik het volgende mede-
delen:

1. Inzake de modernisering van de openbare verlichting in Vorst.

Ordonnancering 60.061 (14.389.067 BEF).

Dossier: 5H2322/2.

Voor dit project werden twee toezeggingen van subsidies gege-
ven:

- een eerste toezegging werd betekend op 9 februari 1996 voor
11.979.219 BEF (contracten 1993 en 1994).

- de tweede aanvullende toezegging werd op 5 maart 1997
betekend, voor 2.409.848 BEF (contract 1994).

Elk voorstel voor subsidiering die me werd voorgelegd, gaf
automatisch aanleiding tot controle van al de technische en juri-
dische aspecten van het dossier.

Voor dit dossier werden de technische parameters van het dossier
onderzocht in functie van de voorschriften van het bestek, gewest
type 001 en 002, zoals goed blijkt uit de twee opmerkingen bij de
toezegging van 9 februari 1996. Hettoewijzen van een onderhandse
opdracht aan de Intercommunale Interelec verschilt niet van de
gelijkaardige gevallen in vorige dossiers.

De gemeente heeft niet gewacht op de toezeggingen van subsidies
om de betrokken werken uit te voeren gedurende de laatste trimester
van 1995.

2. Inzake subsidiering van de werken aan het politiecommis-
sariaat:

a) De toezegging van subsidie werd op 31 oktober 1996 aan de
gemeente Vorst betekend voor 2.322.234 BEF (contract 1995).

Deze toezegging steunde op het resultaat van een onderhandse
opdracht, toegewezen met toepassing van artikel 17, § 2,6 van de
wet van 14juli 1976 (dringende noodzakelijkheid door onvoorziene
evenementen).

De beraadslaging van het schepencollege van 7 augustus 1996
verwees trouwens naar de toepassing van artikel 249 van de Nieuwe
Gemeentewet voor dit soort situaties.

Ook in dit geval houdt de toekenning van subsidie in dat al de
technische en juridische aspecten van het dossier en van de
verantwoordingsstukken onderzocht werden.

b) De gemeente heeft inderdaad niet gewacht op de betekening
van de subsidie om de werken op 2 September 1996 te laten
aanvangen, gelet op de ingeroepen dringendheid en op het begin
van de verwarmingsperiode.

Daar het Rekenhof oordeelde dat de procedure niet volledig werd
nageleeft door de gemeente Vorst, wrden de vermelde ordonnan-
ceringen geweigerd en aan de dienst boekhouding teruggestuurd.
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3. Pour ce qui concerne 1'amenagement d'une infrastructure
sportive de proximite, rue Evariste Pierron par la commune de
Molenbeek.

Dans Ie cadre du contrat de securite 1994, et plus particulierement
dans Ie volet "politique de prevention", la Region s'est engagee a
mettre a la disposition de la commune de Molenbeek un subside de
4.000.000 BEF a titre de credit exceptionnel pour I'amelioration
d' infrastructure sportive pour un quartier particulierement conceme
par la delinquance juvenile liee a 1'oisivete.

Comte tenu d'un retard dans la mise en oeuvre de ce projetJ'ai
precise Ie 18 janvier 1996 a la commune ce qui suit: "Pour ce qui
conceme ['infrastructure sportive prevue au contrat de securite 1994,
celle-ci sera a charge du budget regional de 1995, avec un avenant
au contrat de securite 1995, a concurrence de 3.400.000 BEF. Le
Gouvernement regional du 22 decembre 1995 a prevu les adap-
tations budgetaires consecutives".

Pour ce qui conceme 1'execution du marche, il faut relever que
1'adjudication de 1'amenagement de 1'infrastructure sportive rue E.
Pierron avait ete designe le 29 decembre 1994, que la commande
avait ete passee le 29 mars 1995 avec un debut de chantier fixe au
ler octobre 1995, que toutefois les travaux ont ete effectivement
executes du 4 au 29 mars 1996.

Dans ce contexte:

1. Le service des Travaux Subsidies n'a jamais ete saisi d'une
demande officielle de subsidiation.

2. Par ailleurs, 1'ensemble des decisions communales (conseil 15
decembre 1994 - college 29 decembre 1994) n'a ete soumis au
Service de la Tutelle que le 19 juillet 1996, soit bien apres la
cloture du chantier.

3. A 1'occasion d'une requete telephonique du receveur communal
le 11 octobre 1996, ['Administration a appris 1'existence de ce
dossier tout en constatant que les travaux etaient deja termines
et que par consequent 1'etude d'une proposition de subsidiation
par quelque service que ce soit, laquelle doit toujours etre
prealable a 1'execution des travaux, n'etait plus possible.

4. La necessite d'une promesse d'octroi de subventions apres
1'approbation du dossier de base par le ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale a ete clairement exprimee dans la circulaire
ministerielle aux communes du 14 decembre 1992 (reference:
Service de la Tutelle - IV-000-540).

En conclusion, je soulignerai que les dispositions permettant
aux communes de subsidier des travaux a 100%, ne concernent
que celles beneficiant d'un contrat de securite et de societe.

Annuellement les contrats conclus entre la Region, le ministere
de 1'Interieur et la commune reprennent 1'intervention generate a
la rubrique "travaux subsidies".

Les autorites communales associees a la negociation et a 1'eva-
luation de leur contrat de securite et de soeiete connaissent les obli-
gations legates dont 1'arrete du Regent du 2 juillet 1949, relatifa
1'intervention de 1'Etaten matiere de travaux subsidies, la circulaire
ministerielle aux communes du 14 decembre 1992 (reference:
Service de laTutelle IV/000/540) ainsi que les circulaires et courriers

3. Inzake inrichting van buurtsportinfrastructuur in de Evariste
Pierronstraat te Molenbeek.

In het raam van het veiligheidscontract 1994, en meer inhet
bijzonder van het luik "preventiebeleid", heeft het Gewest een
subsidie van 4.000.000 BEF aan de gemeente Molenbeek toegezegd,
als uitzonderlijk krediet voor de verbetering van de sportinfra-
structuur in een wijk die sterk getroffen wordt door jeugdcrimi-
naliteit.

Wegens de achterstand in de uitvoering van dit project heb ik
op 1 Sjanuari 1996 aan de gemeente gemeld: "De sportinfrastructuur
voorzien door het veiligheidscontract 1994 komt ten laste van de
gewestbegroting 1995, door middel van een aanhangsel bij het
veiligheidscontract 1995, ten belope van 3.400.000 BEF. De Rege-
ring heeft op 22 december 1995 de opeenvolgende begrotings-
aanpassingen beslist.

Voor wat de uitvoering van de opdracht betreft, valt op te merken
dat de aanbesteding voor de inrichting van de sportinfrastructuur
in de E. Pierronstraat op 29 december 1994 doorging, dat de
opdracht op 29 maart 1995 gegeven werd, met aanvang der werken
op 1 oktober 1995, maar dat de werken pas uitgevoerd werden tussen
4 en 29 maart 1996.

In deze context:

1. werd er bij de Dienst Gesubsidieerde Werken nooit een officiele
subsidieaanvraag ingediend;

2. werden de beraadslagingen van de gemeente (raad van 15 decem-
ber 1994 - college van 29 december 1994) pas op 19 juli 1996
aan de Dienst Toezicht overgemaakt, lang na het sluiten van de
werf;

3. de Administratie vemam het bestaan van dit dossier door een
telefonische vraag van de gemeenteontvanger op 11 oktober
1996, maar stelde tegelijk vast dat de werken reeds voltooid
waren en dat het onderzoek van een voorstel tot subsidising
door eender weike dienst onmogelijk was, daar dit steeds aan de
uitvoering van de werken moet voorafgaan;

4. de noodzaak van toezegging van subsidie na de goedkeuring
van het basisdossier door het ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werd duidelijk verklaard in de
ministeriele rondzendbriefvan 14 december 1992 (ref.: Dienst
Toezicht - IV-000-540).

Tot besluit wil ik benadrukken dat de bepalingen betreffende
subsidies aan 100% enkel betrekking hebben op werken in gemeen-
ten met een veiligheids- en samenlevingscontract.

In de contracten die elkjaargesloten worden tussen het Gewest,
het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente wordt de
algemene tussenkomst steeds opgenomen onder de rubriek "Gesub-
sidieerde Werken".

De gemeentelijke overheden die betrokken worden bij de onder-
handelingen over hun veiligheids- en samenlevingscontract kennen
hun wettelijke verplichtingen, waaronder het Besluit van de Regent
van 2 juli 1949 betreffende de tussenkomst van de Staat inzake
gesubsidieerde werken, het ministerieel rondschrijven van 14 de-
cember 1992 en de circulaires en brieven van de gewestelijke en
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des autorites federales et regionales en matiere de contrat de securite
et de societe.

Pour 1'avenir, Ie recours a des plans triennaux de subsidiation
de travaux devrait permettre une meilleure vision des perspectives
et 1'apport indispensable des precisions, quant a la nature exacte
des travaux par les communes.

federate overheden met betrekking tot de veiligheids- en samen-
levingscontracten.

Naar de toekomst toe, zou het gebruik van driejarenplannen voor
de subsidiering van werken moeten zorgen voor een beter zicht op
de vooruitzichten en voor de onontbeerlijke verduidelijking door
de gemeente van de exacte aard van de werken.

Question n° 537 de M. Sven Gate du 29 avril 1998 (N.):

Financement et subvention de divers travaux d'lnfrastructures,
en parficulier la couverture de la cow de la Maison de la Bellone
a Brnxelles.

La Cour des Comptes aborde largement dans son 154e Cahier
au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, la problematique
des normes regissant 1'octroi, aux communes et aux centres pu-
blics d'aide sociale, de subventions destinees a financer des travaux
tels que: voiries, egouttage, construction et renovation d'immeubles
administratifs, infrastructures sportives, etc. La Region de Bruxelles-
Capitale subventionne totalement ou partiellement semblables
travaux dont 1'initiative, les procedures d'adjudication et la passation
des marches reviennent aux communes et aux centres publics d'aide
sociale.

Dans de nombreux dossiers de subvention, la procedure a suivre
peche par manque de transparence. L'expedient, mis en avant par
Ie ministre-president lui-meme en seance publique du Conseil
regional du 19 juillet 1996, qui consiste a autoriser les communes
a proceder a I'adjudication ou a donner 1'ordre de commencer les
travaux sans engager fbrmellement la Region, n'a pas ete accepte
par la Cour des Comptes.

A cet egard, Ie Cour signale deux types de derives:

- soit 1'administration neglige de controler les elements des dos-
siers; ce qui revient a accorder un blanc-seing au subventionne;

- soit 1'administration effectue ce controle a un moment ou plus
aucune mesure ne peut etre prise en vue de corriger les manque-
ments constates.

A mes yeux, la critique de la Cour des Comptes est trop impor-
tante pour etre purement et simplement ecartee. En effet, il s'agit
de deniers publics; Ie droit de controle democratique des institu-
tions regionales doit etre garanti, de meme que la securite juridique
des pouvoirs subsidies.

La Cour des Comptes epingle en particulier, dans son 154e cahier
au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, Ie dossier de la
couverture de la cour de la Maison de la Bellone.

L'occupant des lieux, 1'a.s.b.l. «Maison du spectacle», a demande
a laVille que la cour soit couverte. Comme laVille ne disposait pas
des rnoyens necessaires pour Ie faire, el Ie les a demandes a la Region.

Par arrete: du 2 decembre 1993, Ie gouvernement a octroye un
subside de 15 millions de francs. Ce dossier n'a pas ete vise par la
Cour des Comptes.

Vraag nr. 537 van de heer Sven Gate d.d. 29 april 1998 (N.):

Financiering en subsidiering van diverse infrastructuur-
werken, meer bepaald de overkapping van het binnenplein van
het "Huis Bellone" in Brussel.

In het 154e Boek van het Rekenhofaan de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad wordt de problematiek i.v.m. de regelgeving inzake
de toekenning van subsidies aan de gemeenten en openbare centra
voor maatschappelijk welzijn uitgebreid aangekaart. Met deze sub-
sidies worden werken bedoeld als: wegenwerken, rioleringswerken,
het bouwen en renoveren van administratieve gebouwen, sportinfra-
structuur... Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest subsidieert derge-
lijke werken geheel ofgedeeltelijk. Het initiatief, de aanbestedings-
procedures en de gunning van de opdrachten ligt bij de gemeenten
ofde openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

In veel subsidieringsdossiers is er nogal wat onduidelijkheid
over weike procedure dient gevolgd te worden. De suggestie die u,
mijnheer de minister-voorzitter, op 19juli 1996 in de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad formuleerde, namelijk de gemeenten toe te
laten tot de aanbesteding over te gaan of bevel te geven om de
werken aan te vangen, zonder dat dit het Gewest formeel bindt,
werd door het Rekenhofniet aanvaard.

Hierbij wijst dit Hot op twee soorten ontsporingen:

- ofwel laat de administratie na elementen uit de dossiers te contro-
leren; de begunstigde van de subsidie krijgt hierdoor de facto
een blanco-volmacht;

- ofwel controleert de administratie de dossiers op een tijdstip dat
niet meer kan worden opgetreden om geconstateerde tekort-
komingen te corrigeren.

Ik vind de kritiek van het Rekenhof te belangrijk om zomaar
naast ons neer te leggen. Het gaat hier immers om overheidsgeld
waarbij het democratisch controlerecht aan de kant van de gewes-
telijke instellingen of de rechtszekerheid voor de gesubsidieerde
overheden moeten gevrijwaard blijven.

Meer bepaald wijst het Rekenhof in het hierboven vennelde boek
aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad op het dossier i.v.m. de
overkapping van het binnenplein van het "Huis Bellone".

De huidige huurder van dit huis, de v.z.w. "Maison du Specta-
cle" vroeg aan de stad Brussel hun binnenplein te overdekken .
Aangezien de stad hiervoor niet de nodige middelen had, werd
aangeklopt bij het Gewest.

De regering trok bij besluit van 2 december 1993 een subsidie
van 15 miljoen BEF uit. Dit dossier kreeggeen visum van het Reken-
hof.



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20juillet 1998 (n° 33)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 juli 1998 (nr. 33) 3953

Son college a indique qu'elle ne pourrait s'associer a la liquida-
tion de la subvention qu'apres constatation que la procedure d'appel
d'offres restreint, assortie d'une proposition de mecenat, respectait
la legislation sur les marches publics.

Par deliberation du 24 avril. Ie conseil communal de Bruxelles-
ville a porte son choix sur une association momentanee pour
executer Ie marche. Cette deliberation a ete rendue executoire par
depassement du delai a statuer imparti a la tutelle.

Le 27 octobre 1996, Ie gouvemement a emis une nouvelle or-
donnance visant a financer la couverture de la cour. L'examen de la
Cour des Comptes a fait apparattre de «nombreuses irregularites».
L'ordonnance a a nouveau ete annulee.

Pour 1'instant, les credits budgetaires, en question ne sont plus
inscrits a 1'allocation de base concernee.

Pourquoi le gouvemement n'arrive-t-il pas a rencontrer les cri-
tiques de la Cour des Comptes? Pourquoi, en tant que ministre
exercant la tutelle sur les communes, n'avez-vous pas casse la
deliberation du conseil communal du 24 avril 1995? Que va-t-il se
passer avec ce dossier? Quelles en sont les consequences pour la
Ville de Bruxelles, 1'a.s.b.l. «Maison du spectacle» et 1'association
momentanee qui s'etaitvu attribuer le marche public par deliberation
du conseil communal de Bruxelles-ville? Le gouvemement a-t-il
abandonne 1'intention d'intervenir financierement dans la couver-
ture de la cour?

RSponse: Comme le souligne 1'honorable membre, la Cour des
Comptes fait figurer, dans son 154eme Cahier d'observations, un
article sur la couverture de la cour de la Maison de la Bellone.

La decision de financer ces travaux de recouvrement se situe en
dehors du champ d'application de la reglementation relative aux
travaux subsidies (arrete du Regent du 2juillet 1949) dans la mesure
ou 1'immeuble fait partie du patrimoine prive de laVille de Bruxel-
les. C'est done dans le cadre de la promotion de 1'image de la Region,
par le biais des communes, que ce subside a ete octroye.

Toutes les critiques emises par la Cour des Comptes au sujet de
ce dossier visent la maniere dont le marche a ete passe par la Ville
de Bruxelles, et notamment 1'introduction du critere "mecenat prive"
dans la decision d'attribuer le marche. II est done tres difficile,
pour le Gouvemement bruxellois, de rencontrer a posteriori les
remarques de la Cour des Comptes, dontje reconnais la pertinence.

Suite aux deux refus de visa apportes par la Cour des Comptes,
et sachant qu'elle ne pouvait contrer 1'augmentation de celle-ci, la
Region a prefere ne plus inscrire le credit de 15 millions relatifa ce
dossier dans son budget.

La consequence pour la Ville de Bruxelles est d'ordre financier,
puisque le montant prevu du 15 millions ne lui a pas ete verse, par
contre il n'y a aucune consequence pour 1'a.s.b.l. "Maison du
spectacle" puisque c'est la Ville qui a paye les travaux.

Compte tenu de 1'importance de ce projet pour 1'image de
Bruxelles et pour le bon fonctionnement de la Maison de la Bellone,
j'ai estime qu'il etait indispensable qu'il se realise, etj'ai utilise la

Zijn collega stelde dat het pas zou instemmen met de vereffening
van de subsidie van zodra zou blijken dat de procedure van de
beperkte offerteaanvraag, gekoppeld aan een mecenaatsvoorstel,
in overeenstemming was met de wetgeving op de overheidsopdrach-
ten.

Op 24 april maakte de gemeenteraad van de stad Brussel een
keuze voor een tijdelijke vereniging die de opdracht mag uitvoeren.
Deze beslissing verkreeg een executoir karakter door het verstrijken
van de termijn waarover de voogdijoverheid beschikt om uitspraak
te doen.

Op 27 oktober 1996 schreefde regering een nieuwe ordonnantie
uit ter subsidiering van de overkapping van het binnenplein. Het
onderzoek van het Rekenhof stootte op "talrijke onregelmatighe-
den". De ordonnantie werd opnieuw geannuleerd.

Momenteel staan de begrotingskredieten in kwestie niet meer
onder de desbetreffende basisallocatie ingeschreven.

Waarom slaagt de regering er niet in om aan de kritieken van het
Rekenhof tegemoet te komen? Waarom trad u als minister
verantwoordelijk voor de voogdij over de gemeenten niet op tegen
de beslissing van de gemeenteraad van 24 april 1995? Wat gaat er
verder met dit dossier gebeuren? Wat zijn de gevolgen voor de stad
Brussel, de v.z.w. "Maison du Spectacle" en de tijdelijke vereniging
die de overheidsopdracht gegund kreeg door de beslissing van de
Brusselse gemeenteraad? Heeft de regering de intentie laten varen
om in de overkapping van het binnenplein fmancieel tussen te
komen?

Antwoord: Zoals het geacht lid vermeldt, wijdt het Rekenhof in
zijn 154ste Boek met Opmerkingen een artikel aan de bestrating
van de binnenplaats van het Bellonehuis.

De beslissing om de bestratingswerken uit te voeren ligt buiten
het toepassingsveld van de reglementering voor gesubsidieerde
werken (besluit van de Regent van 2julie 1949) aangezien het
gebouw deel uitmaakt van het prive-erfgoed van de Stad Brussel.
deze subsidie werd dan ook - via de gemeenten - toegekend in het
raam van de bevordering van het imago van het Gewest.

Alle punten van kritiek vanwege het Rekenhof hebben betrekking
op de wijze waarop de opdracht door de Stad Brussel werd gegund,
en meer bepaald op de invoering van het criterium "prive-mecenaat"
in de toekenningsbeslissing. Het is voor de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering derhalve zeer moeilijk om achterafaan de opmer-
kingen van het Rekenhof tegemoet te komen, ook al erken ik de
pertinentie hiervan.

Aangezien het Rekenhof tweemaal heeft geweigerd in te stemmen
en aangezien het Gewest er zich van bewust is dat het krediet van
15 miljoen BEF in zijn begroting niet kan worden verhoogd, heeft
het er de voorkeur aan gegeven dit niet opnieuw in te schrijven.

De gevolgen voor de Stad Brussel zijn van financiele aard
aangezien het voorziene bedrag van 15 miljoen BEF niet zai worden
overgemaakt; voor de v.z.w. "Maison du Spectacle" maakt dit geen
verschil omdat precies de Stad de werken heeft betaald.

Gelet op het belang van dit project voor het imago van Brussel
en op de goede werking van het Bellonehuis heb ik gemeend dat
dit project moest doorgaan en heb ik gebruik gemaakt van de
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faculte qui m'est donnee, en tant que ministre de Tutelle des com-
munes, de ne pas m'opposer a la deliberation du Conseil communal
du 24 avril 1995, a laquelle il est fait reference par 1'honorable
membre.

J'attire par ailleurs 1'attention de 1'honorable membre que Ie
fait qu'il n'y a aucun recours en annulation du marche introduit
aupres du Conseil d'Etat; il s'ensuit qu'il n'y aaucune consequence
pour 1'association momentanee qui a realise les travaux de couver-
ture de la cour de la Maison de la Bellone.

mogelijkheid om mij als toezichthoudend minister op de gemeenten
niet te verzetten tegen de beraadslaging van de gemeenteraad van
24 april 1995, waarnaar door het geacht lid wordt verwezen.

Ik vestig er bovendien de aandacht van het geacht lid op dat bij
de Raad van State geen vernietigend beroep werd ingediend voor
deze opdracht; bijgevolg is ergeen gevolgvoorde tijdelijke vereni-
ging die de bestratingswerken op de binnenplaats van het Bellone-
huis heeft uitgevoerd.

Question n° 544 de M. Sven Gatz du 4 mai 1998 (N.):

Distorsions dans les subventions octroyees par les pouvoirs
locaux brwcellois a des initiatives francophones etflamandes.

La commune de Berchem-Saint-Agathe a recemment fait 1'acqui-
sition de la Maison des Brasseurs, du garage et des batiments
adjacents. Ces batiments ont ete mis a la disposition de 1'association
culturelle francophone denommee Centre culturel francophone
berchemois (CCFB).

Plusieurs dizaines de millions ont ainsi ete consacres a 1'achat
de batiments et a des travaux de renovation au profit d'une a.s.b.l.
unilingue fran9aise.

La VGC soutient des projets flamands comparables. Cette aide
de la commune sert d'alibi a la Cocofpour ne pas assumer la meme
responsabilite que la VGC. La Cocof dispose ainsi de moyens bud-
getaires supplementaires qu'elle peut utiliser sans beaucoup de
scrupules dans des dossiers a connotation communautaire tels que
Ie conseil consultatifdes mandataires francophones de laperipherie
bruxelloise, une subvention propre pour des projets francophones
dans Ie cadre de Bruxelles 2000 (cellule 2000)...

Or, il existe une circulaire du ministre de 1'Interieur du 11 aout
1972 prevoyant que: «Les 19 communes de ('agglomeration bruxel-
loise ne peuvent attribuer des subsides ^ des institutions, associa-
tions, organisations et osuvres etablis sur Ie territoire de ladite
agglomeration, que dans la mesure ou elles respectent 1'equilibre
entre les subsides attribues aux associations, etc., francophones et
ceux octroyes aux associations, etc., neerlandophones.»

Cette circulaire est-elle encore d'application? Dans 1'affirmative,
qui doit actuellement exercer la tutelle sur ce point?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre qu'il
resulte des renseignements dont Ie service de la tutelle disposent
que la commune de Berchem-Sainte-Agathe respecte 1'equilibre
entre les subsides qu'elle accorde au profit d'associations ou d'insti-
tutions culturelles francophones et ceux qu'elle accorde au profit
d'associations ou destitutions culturelles neerlandophones.

Ainsi, si Ie budget de 1998 de cette commune prevoit un subside
de 500.000 BEF au profit du Centre culturel francophone, il contient
egalement un subside de 250.000 BEF au profit du Centre culturel
neerlandophone.

Vraag nr. 544 van de heer Sven Gatz d.d. 4 inei 1998 (N.):

Scheeftrekking In siibsidiering van Vlaamse en Franstulige
initiatieven door lokale overheden in Brussel.

De gemeente Sint-Agatha-Berchem heeft recent gemvesteerd
in de aankoop van het Brouwershuis, de garage en aanpalende
gebouwen. Deze gebouwen werden ter beschikking gesteld van de
Franstalige culturele vereniging Centre Culturel Francophone
Berchemois (CCFB).

Het betreft hier de uitgave van ettelijke tientallen miljoenen voor
de aankoop van gebouwen en verbouwingswerken ten voordele
van een eentalig Franstalige v.z.w.

Vergelijkbare projecten aan Vlaamse kant worden door de VGC
gesteund. Die steun van de gemeente is meteen het alibi voor de
Cocof om niet dezelfde verantwoordelijkheid als de VGC op te
nemen. Hierdoor komt er budgettaire ruimte vrij die dan door de
Cocof zonder veel schroom gebruikt kan worden in communautair
getinte dossiers zoals daar zijn: de raad voor overleg van Franstalige
mandatarissen in de rand rond Brussel, een eigen subsidiering voor
Franstalige projecten voor Brussel 2000 (eel 2000)...

Nochtans bestaat er een omzendbriefvan de minister van Buiten-
landse Zaken van 11 augustus 1972 waarin het volgende staat: "De
19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie kunnen alleen subsi-
dies verlenen aan instellingen, verenigingen, organisaties en werken
gelegen binnen hun grenzen van de agglomeratie, voor zover er
over gewaakt wordt dat er daarbij evenwicht is tussen de bedragen
toegekend ten voordele van de Franstalige verenigingen enz., en
de bedragen toegekend ten voordele van Nederlandstalige vereni-
gingen, enz..."

Is die omzendbriefnog van kracht? Zoja, wie moet nu hierover
toezicht uitoefenen?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat de
gemeente Sint-Agatha-Berchem een evenwichtige verdeling han-
teert bij het toekennen van toelagen aan de nederlandstalige en frans-
talige culturele instellingen.

De gemeentelijke begroting 1988 voorziet bijvoorbeeld een
toelage van 500.000 BEF ten voordele van het franstalig cultureel
centrum en een toelage van 250.000 BEF voor het nederlandstalig
cultureel centrum.
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Le projet de mise a disposition gratuite de la Maison des
Brasseurs au profit du Centre culturel francophone est effectivement
en cours d'elaboration mais a 1'heure actuelle, aucun texte de
convention n'a encore etc presente au conseil communal.

Par centre, la commune de Berchem-Sainte-Agathe a deja pris
la decision de financer entierement la creation d'une bibliotheque
neerlandophone. A cet egard, la commune a actuellement depense
un montant de 2,2 millions correspondant a des frais d'architecte et
le budget de 1998 prevoit un montant de 16 millions pour le
financement de la bibliotheque neerlandophone.

L'equilibre dont il est question dans la circulaire du 11 aout
1972 doit s'apprecier de maniere globaie; non pas necessairement
sur une annee budgetaire, mais en evaluant les interventions
communales sur quelques annees et en tenant compte egalement de
['importance numerique de chaque communaute linguistique au sein
de la commune. En outre, le type d'avantage octroye par la commune
ne doit pas necessairement etre identique. Ainsi, la mise a la dispo-
sition gratuite d'un immeuble au profit d'un centre culturel apparte-
nant a la communaute linguistique francophone peut tres bien etre
contrebalance par une intervention financiere au profit d'un institu-
tion culturelle appartenant au groupe linguistique neerlandophone.

II est a noter que, dans ce domaine precis, aucune plainte n'a
jamais ete deposee aupres de 1'autorite de tutelle.

Hoewel de gemeenteraad ter zake nog geen definitieve beslis-
sing genomen heeft, is het inderdaad de bedoeling om het Brouwers-
huis ter beschikking te stellen van het franstalig culturee! centrum.

Anderzijds heeft de gemeente Sint-Agatha-Berchem beslist de
oprichting van de nederlandstalige bibliotheek ten laste te nemen.
Hiervoor werd 2,2 miljoen BEP betaald voor de kosten van een
architect, en voorziet de begroting een bedrag van 16 miljoen BEF
voor de oprichting van deze bibliotheek.

Het evenwicht waarvan sprake in de omzendbriefvan ! 1 augus-
tus 1972 moet globaal bekeken worden en niet noodzakelijk per
dienstjaar. De gemeentelijke tussenkomsten moeten over meerdere
jaren geevalueerd worden en daarbij rekening houdend met de
numerieke belangrijkheid van eike taalgroep binnen de gemeente.
Daarbij moet de aard van het verleende voordeel niet noodzakelijk
identiek zijn. Zo kan de gratis terbeschikkingstelling van een
gebouw voor een franstalig cultureel centrum in evenwicht gehou-
den worden door het verlenen van een financiele tussenkomst aan
een nederlandstalige vereniging.

Hierbij moet opgemerkt worden dat, in deze aangelegenheden
tot op heden geen enkele klacht ingediend werd bij de toezichthou-
dende overheid.

Question n° 549 de M. Denis Grimberghs du 19 mai 1998 (Fr.):

Inventaire du patrimoine Immobilier prevu dans 1'ordonnance
du 4 mars 1993.

L'article 4 de 1'ordonnance du 4 mars 1993 relative a la conser-
vation du patrimoine immobilier a prevu qu'un inventaire du
patrimoine immobilier de la Region serait etabli et tenu a jour par
le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale.

A defaut de I'adoption de cet inventaire, 1'article 42 de la meme
ordonnance a prevu que tous les immeubles d'avant 1932 sont, a
litre transitoire, consideres comme inscrits d'office dans 1'inventaire.

On sait qu'il s'agit la d'une fiction et je crois savoir que le
ministre prepare effectivement 1'inventaire prevu dans la legislation
prerappelee.

Cependant, en 1'absence de cet inventaire, force est de constater
que les procedures urbanistiques relatives aux travaux dans tous
les immeubles d'avant 1932 sont allongees et font 1 'objet de mesures
particulieres de publicite.

Dans 1'interet meme de la renovation des quartiers anciens, il
est done urgent que 1'on sorte de la situation actuelle.

Le ministre peut-il indiquer les delais dans lesquels 1'inventaire
sera etabli? Les etapes de consultation relatives a ['elaboration de
celui-ci?

A-t-il connaissance d'une proportion commune par commune
des immeubles qui, a defaut de I'adoption d'une telle liste, sont
aujourd'hui soumis aux mesures particulieres de publicite?

Vraag nr. 549 van de heer Denis Grimberghs d.d. 19 mei 1998
(Fr.):

Iitventaris van het onroerend erfgoed waarin vooruen In de
ordonnantie van 4 maart 1993.

Artikel 4 van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud
van het onroerend erfgoed bepaalt dat de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering een inventaris van het onroerend erfgoed moet opmaken
en bijwerken.

Artikel 42 bepaalt voorts dat, als deze niet wordt goedgekeurd,
alle onroerende goederen van voor 1932, als overgangsmaatregel,
beschouwd worden als ambtshalve ingeschreven op die lijst.

Men weet dat dit fictie is en ik heb vernomen dat de minister
daadwerkelijk bezig is met een inventaris zoals bepaald in de
wetgeving die ik heb geciteerd.

Nochtans moet men, bij gebrek aan deze inventaris, vaststellen
dat de stedenbouwkundige procedures voor werken in alle gebou-
wen van voor 1932 worden verlengd en aan bijzondere bekendma-
kingsmaatregelen onderworpen zijn

Met het oog op de renovatie van de oude stadswijken moet er
dus dringend een opiossing komen voor de huidige situatie.

Kan de minister mij meedelen wanneer deze inventaris klaar zai
zijn? Weike zijn de geplande stadia van overleg om deze op te
stellen?

Weet hij voor hoeveel onroerende goederen er in eike gemeente,
bij gebrek aan een dergelijke lijst, op dit ogenblik de bijzondere
bekendmakingsmaatregelen gelden?
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Est-il d'avis qu'i! faut effectivement sortir au plus t6t de la
situation transitoire actuelle?

Repoiise: Le Service des Monuments et des Sites a dress6 la
liste des immeubles de la Region de Bruxelles-capitale, devant
figurer a 1'inventaire du patrimoine imraobilier.

Le travail de selection ayant ete execute, il y a lieu de concretiser
cette selection par un arrete.

Or, il s'avere que 1'etablissement de 1'inventaire est plus com-
plexe qu'une simple liste d'adresses d'immeubles.

En effet, la loi du 29juillet 1991 relative a la motivation formelle
des actes administratifs impose la motivation formelle des actes
juridiques unilateraux de portee individuelle emanant d'une autorite
administrative et qui ont pour but de prevoir des effets juridiques a
I'egard d'un ou de plusieurs administres ou d'une autre autorite
administrative.

L'inventaire prevu a 1'article 4 de 1'ordonnance du 4 mars 1993
relative a la conservation du patrimoine immobilier est un actejuri-
dique emanant d'une autorite administrative (le Gouvernement de
la Region de Bruxelles-Capitale) et qui a pour but de produire des
effets juridique (puisque toute demande de permis d'urbanisme, de
permis de lotir ou de certificat d'urbanisme est soumise a 1'avis
prealable de la Commission royale des Monuments et des Sites
ainsi qu'aux mesures particulieres de publicite).

La motivation formelle des actes administratifs implique
concretement que la justification donnee a 1'acte ayant une portee
individuelle soit exprimee et qu'elle soit adequate, ce qui implique
que les exigences relatives a 1'etendue de la motivation sont fonction
de 1'importance de la decision, c'est-a-dire que la motivation doit
etre proportionnelle a celle-ci.

Dans le cas de 1'inventaire, I'importance de ses effets est relati-
vement limitee, des lors que celle-ci n'emporte aucune restriction
explicite ou definitive au droit de propriete mais entrame seulement
la mise en oeuvre d'une procedure particuliere laissant totalement
intacts les droits du proprietaire du bien considere.

Dans cette mesure, il paraltjustifie que la motivation de 1'ins-
cription d'un bien a 1'inventaire puisse etre relativementsommaire.

Cela signifie concretement que non seulement le type d'interet
presente par le bien devra etre indique mais egalement et de maniere
sommaire, en quoi le bien considere presente effectivement 1' interet
mentionne.

Le Service des Monuments et des Sites s'attelle a cette tache,
mais etant donne que 1'inventaire comprendra quelques 25.000
immeubles, vous comprendrez que ce travail de motivation prendra
du temps,

Une fois ce travail effectue, chaque commune et la Commission
royale des Monuments et des Sites seront consultees sur la liste
etablie.

En attendant, la disposition transitoire de 1'article 42 de 1'ordon-
nance du 4 mars 1993 continuera a s'appliquer.

Contrairement a ce que vous alleguez, cette disposition transitoire
n'allonge pas les procedures d'obtention des permis d'urbanisme.

Is hij van mening dat er werkelijk zo vlug mogelijk een einde
moet worden gemaakt aan de heersende toestand?

Antwoord: De Dienst Monumenten en Landschappen heeft de
lijst opgesteld van de gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest die in de inventaris van het onroerend erfgoed moeten voor-
komen.

Nu het selectiewerk verricht werd, dient de selectie bij besluit
omgezet in een concrete lijst.

De vaststelling van de inventaris blijkt complexer te zijn dan
alleen maar het opmaken van een adressenlijst van gebouwen.

De wet van 29juli 1991 betreffende de formele motivering van
administratieve acten legt de formele motivering op voor unilaterale
juridische acten met individuele draagwijdte als ze uitgaan van een
administratieve overheid en rechtsgevolgen hebben voor een of
meerdere onderdanen of voor een andere administratieve overheid.

De inventaris voorzien door artikel 4 van de ordonnantie van 4
maart 1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed is een
juridische acte van een administratieve overheid (de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering) met rechtsgevolgen (daar eike aanvraag
om stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning of
stedenbouwkundig attest onderworpen wordt aan een voorafgaand
advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen en aan bijzondere bekendmakingsmaatregelen).

De formele motivering van administratieve acten houdt concreet
in dat verantwoording van acten met een individuele draagwijdte,
vermeld wordt en passend moet zijn, hetgeen betekent dat de eisen
inzake omvang van de motivering afhangen van het belang van de
beslissing, dit wil zeggen dat de motivering in omvang proportioneel
dient te zijn aan de beslissing.

Het belang van het effect van de inventaris blijft relatiefbeperkt,
want het veroorzaakt geen enkele expliciete ofdefinitieve beperking
aan het eigendomsrecht, maar legt enkel de uitvoering van een
procedure op, die echter op geen enkele wijze de rechten van de
eigenaar van het betrokken goed beperkt.

Dit alles verantwoordt dat de motivering van de opname van
een goed in de inventaris relatiefbeperkt kan blijven.

Dat betekent concreet dat niet enkel het soort belang waartoe
het goed behoort zai moeten vermeld worden, maar ook dat bondig
zai moeten verduidelijkt worden waardoor het betrokken goed
effectiefhet vermelde belang vertoont.

De Dienst Monumenten en Landschappen zet zich in voor het
volbrengen van deze taak, maar daar er 25.000 gebouwen in de
inventaris dienen opgenomen te worden, zai u begrijpen dat dit
motiveringswerktijd zai vragen.

Eens dit werk volbracht, zai de opgestelde lijst voorgelegd
worden aan eike gemeente en aan de Commissie voor Monumenten
en Landschappen.

In afwachting blijft de overgangsbepaling uit artikel 42 van de
ordonnantie van 4 maart 1993 van toepassing.

In tegenspraak met wat u beweert, worden de procedures voor
het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen niet verlengd
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En effet, la plupart des immeubles datant d'avant 1932 font 1'objet
des mesures particulieres de publicite independamment de 1'appli-
cation de ['article 42: ils sont souvent situes en PICHEE, en espace
structurant ou encore, les travaux envisages portent atteinte a
1'interieurd'llot.

door deze overgangsbepaling. De meeste gebouwen van voor 1932
zijn toch al, los van de toepassing van artikel 42, onderworpen aan
bijzondere bekendmakingsmaatregelen, omdat ze gelegen zijn in
een PCHEBV ofeen structurerende ruimte of omdat de geplande
werken de binnenruimte van het blok aantasten.

Questrion n0 552 de M. Guy Vanhengel du 3 juin 1998 (N.):

Fermeture du cafe bruxellois renomme "Le Waterloo" sis bou-
levard de Waterloo.

II y a quelques mois, le celebre cafe bruxellois "Le Waterloo",
sis boulevard de Waterloo, a ferine ses portes. Un nouveau com-
merce a remplace le cafe.

Lors de cette transformation, le boulet de canon fixe, depuis
1830, dans la facade de 1'immeuble qui abritait auparavant "Le
Waterloo" a disparu.

Line nouvelle fois, c'est un des elements architectoniques
remarquables de notre capitale qui disparait ainsi.

Je souhaiterais savoir si, lors de la delivrance du permis de batir,
il n'a pas ete tenu compte de la sauvegarde indispensable de ce
patrimoine historique. N'a-t-on pas demande 1'avis ou ['intervention
de la Commission des Monuments et des Sites de la Region de
Bruxelles-Capitale ?

Je souhaiterais egalement savoir ce qu'il est advenu des vitres
de 1'ancien cafe "Le Waterloo". Celles-ci representaient les armes
des allies pendant la " Bataille de Waterloo ".

Sepoiise: Avant tout, je tiens a signaler a 1'honorable membre
que le batiment abritant 1'ancienne taverne "le Waterloo" n'est ni
classe, ni inscrit sur la liste de sauvegarde.

En fevrier 1997, la Commission royale des Monuments et Sites
a ete consultee par la commission de concertation de Bruxelles-
Ville dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme; elle a
rendu un avis defavorable sur le projet de renovation car elle
considerait qu'il y avait lieu de maintenir 1' interieur de 1'immeuble,
tel qu'il existait lorsque le batiment abritait 1'ancienne taverne.

D'apres les informations dontje dispose, il n'ajamais ete question
du boulet de canon lorsque la commission de concertation s'est
penchee sur le projet de renovation de 1'ancienne taverne.

La commission de concertation a rendu un avis unanime favo-
rable sur le projet de renovation, vu le renforcement de la fonction
commerciale, considerant que le projet renforce 1'usage de 1'immeu-
ble (logement/commerce) tout en ne modifiant pas ses qualites
architecturales.

En ce qui concerne les vitraux, il etait prevu de les integrer dans
le projet de renovation.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements concernant la
delivrance du permis d'urbanisme, je vous invite aposer la question
au ministre Herve Hasquin competant en la matiere.

Vraag nr. 552 van de heer Guy Vanhengel d.d. 3 juni 1998 (N.):

Stinting van hetberoemde Brusselse cafe "Le Waterloo" gele-
gen aan de Waterloolaan.

Enkele maanden geleden sloot het beroemde Brusselse cafe "Le
Waterloo", gelegen aan de Waterloolaan, zijn deuren. Het cafe werd
omgebouwd tot een nieuwe handelszaak.

Bij deze verbouwing verdween uit de gevel van het pand waar
"Le Waterloo" vroeger was gevestigd, de kanonbal die sinds 1830
in deze gevel zat verankerd.

Hiermee is eens te meer een van de merkwaardige architec-
tonische gegevens uit onze hoofdstad verloren gegaan.

Graag had ik vernomen of bij het afleveren van de bouwver-
gunning geen rekening werd gehouden met een noodzakelijke vrij-
waring van dit historisch erfgoed. Werd hier geen advies oftussen-
komst gevragd aan de K.oninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Ik maak van de gelegenheid gebruik om te informeren naar wat
er gebeurde met de glasramen van het vroegere cafe "Le Waterloo".
Deze glasramen vormden de wapenschilden van de geallieerden
tijdens de "Slag van Waterlo".

Antwoord: Eerst en vooral wens ik het geacht lid erop te wijzen
dat het gebouw waarin de vroegere taverne "Le Waterloo" was
gevestigd, niet beschermd is en evenmin staat ingeschreven op de
bewaarlijst.

In februari 1997 werd de K.oninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen door de overlegcommissie van de Stad
Brussel geraadpleegd in het raam van de aanvraag van een steden-
bouwkundige vergunning; zij bracht een ongunstig advies uit over
het renovatieproject vanuit de overweging dat het interieur van het
gebouw bewaard moest blijven zoals het was toen de taverne in het
pand gevestigd was.

Volgens de gegevens waarover ik beschik, is er tijdens het onder-
zoek van de commissie naar het renovatieproject van de vroegere
taverne nooit sprake geweest van de kanonbal.

De overlegcommissie heeft unaniem een gunstig advies uitge-
bracht over het renovatieproject, gelet op de versterking van de
handelsfunctie, overwegende dat het ontwerp het gebruik van het
gebouw (woning/handelszaak) stimuleert zonder te raken aan de
architectuurwaarde.

De glasramen werden in het renovatieproject gemtegreerd.

Indien u verdere informatie wenst over het uitreiken van de ste-
denbouwkundige vergunning, dan raad ik u aan een vraag te richten
tot minister Herve Hasquin, die voor deze materie bevoegd is.
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Question n° 554 de M. Serge de Patoul du 12 juin 1998 (Fr.):

Subside a I'hebdomadaire "Dew week in Brussel".

Chaque semaine est diffuse un hebdomadaire qui s'appelle "Deze
week in Brussel".

Monsieur Ie ministre peut-i! me faire savoirs'il a verse, au cours
des annees 1995, 1996 et 1997 des subsides a cet hebdomadaire?

Si la reponse est positive, peut-il me preciser dans Ie cadre de
quel article budgetaire?

Par ailieurs. Ie ministre peut-il me communiquer si, en dehors
de subsides, il a, pour les memes annees, utilise des credits
budgetaires pour fmancer une operation liee a cet hebdomadaire?

Dans Ie cas d'une reponse positive, peut-il preciser Particle
budgetaire concerne et la raison de la depense?

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-dessous la reponse a
la question susvisee.

Je n'ai verse aucun subside a 1'hebdomadaire "Deze Week in
Brussel" au cours des annees 1995, 1996 et 1997.

Aucun credit budgetaire n'a ete utilise pour financer une opera-
tion liee a cet hebdomadaire au cours de ces memes annees.

Vraag nr. 554 van de heer Serge de Patoul d.d. 12 juni 1998
(Fr.):

Subsidies nan het weekblad "Deze week in Brussel".

Eike week wordt er een weekblad verspreid, genaamd Deze week
in Brussel.

Kande minister me zeggen of hij in 1995,1996 en 1997 subsidies
aan dit weekblad heeft verleend?

Zoja, kan hij me dan meedelen in welk begrotingsartikel deze
subsidies zijn opgenomen?

Kan de minister me ook, naast deze subsidies, meedelen of hij
voor diejaren begrotingskredieten heeft gebruikt om een en ander
dat met dit weekblad te maken heeft, te financieren?

Zo ja, kan hij me dan zeggen in welk begrotingsartikel deze
uitgaven terug te vinden zijn en om weike reden ze werden gedaan?

Antwoord: Het geacht lid gelieve hierna het antwoord op zijn
vraag te vinden.

Ik heb geen subsidies overgemaaktaan het weekblad "Deze Week
in Brussel" tijdens dejaren 1995, 1996 en 1997.

Er werden tijdens diezelfdejaren geen begrotingskredieten aan-
gewend om operaties te financieren die met dit weekblad verband
hielden.

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

Question n° 234 de M. Paul Galand du 28 avril 1998 (Fr.):

Programmes d'URE en Region bruxelloise convenus avec les
institutions.

Le Comite de controle de 1'electricite et du gaz a permis qu'a
partir d'un catalogue d'actions URE, il soit convenu des programmes
a mettre en ceuvre en matiere d'URE entre les distributeurs et les
autorites regionales responsables.

Monsieur le ministre voudra-t-il bien me faire connaitre les ac-
tions URE reprisent dans ce catalogue et le ou les programmes d'URE
convenus en Region de Bruxelles-Capitale avec les distributeurs?

Les actions entreprises devaient faire 1'objet pour la premiere
fois en 1997 d'une analyse d'efficacite par le Comite de controle,
tant du point de vue ecologique, qu'energetique et economique.

- Cette analyse a-t-elle ete faite au sujet des actions en Region
bruxelloise et quels enseignements politiques le ministre en
aurait-il tires?

Minister belast met Economie,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

Vraag nr. 234 van de heer Paul Galand d.d. 28 april 1998 (Fr.):

Programma's voor REG in het Hoofdstedelijk Gewest.

Het Controlecomite voor Gas en Elektriciteit heeft de toelating
gegeven om, vertrekkend van een lijst met initiatieven inzake REG,
programma's op te stellen tussen de distributeurs en de verant-
woordelijke gewestelijke diensten.

Kan de minister mij meedelen weike projecten inzake REG op
deze lijst staan en over welk(e) programma('s) het Hoofdstedelijk
Gewest en de distributeurs een akkoord hebben afgesloten?

Het Controlecomite moest deze projecten in 1997 voor de eerste
maa) op hun efficientie beoordelen, zowel uit ecologisch, als uit
energetisch en economisch oogpunt.

- Werden de initiatieven in het Hoofdstedelijk Gewest beoordeeld
en weike lessen heeft de minister hieruit getrokken wat het beleid
betreft?
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- Quelle mission Ie representant de la Region de Bruxelles-Capitale
au sein du Comite de controle assure-t-il a propos des questions
posees?

Reponse: La large aspiration sociale a un developpement durable
de la fourniture d'energie, a une utilisation rationnelle d'energie,
ainsi qu'a une reduction considerable des emissions de CO^ avaient
conduit les distributees d'energie a formuler un plan d'action
d'URE. Ce plan visait une approche plus large des actions entre-
prises jusqu'alors pour limiter a terme la demande d'energie et
soutenir ainsi les politiques menees par les gouvemements federal
et regionaux. Au depart, une economic de 8 tWh avail etc avancee
comme chiffre a atteindre par rapport aux tendances actuelles des
ventes d'electricite en augmentation, ce chiffre etant a realiser sur
une periode de 10 annees.

Les distributeurs d'energie contribuent chaque annee au fmance-
ment des programmes d'URE, a concurrence de 1 centime par kWh.
Une recommandation rut elaboree Ie 23 octobre 1996 par Ie Comite
de Controle de 1'Electricite et du Gaz pour 1'utilisation de ce mon-
tant. Cette recommandation contient un catalogue exhaustif des
possibles actions d'URE comme discutees au sein de la Commission
de Tarification du Comite de Controle, et des programmes d'URE
des distributeurs d'energie des differentes Regions, elabores apres
des discussions au niveau regional.

L'objectif consiste a transmettre chaque annee un rapport des
actions au Comite de Controle de 1'Electricite et du Gaz. Dans ce
rapport, 1'efficacite des campagnes realisees est evaluee, aussi bien
du point de vue ecologique qu'au niveau energetique et economique.
Le cas echeant, les actions peuvent alors reorientees sur base de ce
rapport.

Sibelgaz et Interelect mettent globalement un montant de 44 mil-
lions BEF a la disposition du programme d'URE: 38 millions BEF
sont repartis entre quatre groupes-cibles: les communes et le secteur
residentiel, industriel et tertiaire, les 6 millions restants etant destines
au volet social du programme.

Dans un premier temps, priorite sera accordee a la conscien-
tisation des consommateurs. Les trois E serviront de fil rouge:
Energie, Ecologie et Economic. Le consommateur d'energie doit
se realiser que 1'URE peut permettre une economic considerable
d'energie, meme sans perte de confort, est moins polluant pour
1'environnement et ofrre des avantages financiers. La diffusion de
cette information concemant 1'URE se fait par le magazine "Energie
pour Vous".

De plus, des actions concretes en faveur de 1'URE sont prevus
pour chaque secteur.

1. Communes

Les pouvoirs publics, et les communes en particulier, remplissent
une importante fonction dans ce domaine: un effort au niveau
communal pour 1'URE peut servir de levier a d'eventuels efforts
d'autres parties. Concretement, cela signifie que des audits ont ete
realises concemant la consommation d'energie dans les batiments
communaux arin de rechercher des possibilites pour realiser des
economies d'energie. Sur base de ces audits, des interventions finan-
cieres sont octroyees en vue d'investissements dans le domaine du
relighting, de lagestion des charges electriques et de la propulsion
electrique a vitesse variable.

- Weike opdracht heeft de vertegenwoordiger van het Hoofdste-
delijk Gewest in het controlecomite met betrekking tot de
gestelde vragen?

Antwoord: De brede maatschappelijke wens tot duurzame ont-
wikkeling van de energievoorziening, rationeel energiegebruik en
een verregaande reductie van de CO^-emissies, brachten de energie-
verdelers ertoe een REG-actieplan te formuleren. Dit plan beoogde
een bredere aanpak van de acties die tot dan toe werden ondernomen
om op lange termijn de energievraag te drukken en op die manier
de politiek van de gewestelijke en federale regeringen te onder-
steunen. Bij aanvang werd een besparing van 8 tWh tegen over de
huidige trends van stijgende elektriciteitsverkopen als streefcijfer
naar voor geschoven, te realiseren over en periode van lOjaar.

Ter financiering van de REG-programma's stellen de energie-
verdelersjaarlijks 1 c/kWh ter beschikking. Met het oog op de aan-
wending van dit bedrag werd op 23 oktober 1996 door het
Controlecomite voor de elektriciteit en het Gas een aanbeveling
opgesteld. Deze bevat een volledige catalogus van mogelijke REG-
acties zoals in deTariferingscommissie van Controlecomite bespro-
ken en de REG-programma's van de energieverdelers van de ver-
schillende gewesten, zoals deze opgesteld werden na besprekingen
op gewestelijk vlak.

Het is de bedoeling dat jaarlijks een verslag over de actie aan
het Controlecomite voor de Elektriciteit en het Gas wordt overge-
maakt. In dit verslag worden de gevoerde campagnes naar hun
doeltreffendheid beoordeeld, ditzowel op ecologisch als op energe-
tisch en economisch vlak. Op basis van dit verslag kunnen de acties
dan eventueel geheroriSnteerd worden.

Samen stellen Sibelgas en Interelec een bedrag van 44 miljoen
BEF ter beschikking van het REG-programma: 38 miljoen BEF
daarvan wordt verdeeld over vier doelgroepen: de gemeenten, de
residentiele, de industriele en de tertiaire sector, de overige 6 miljoen
gaan naar het sociale luik van het programma.

In eerste instantie wordt prioriteit gegeven aan de bewustmaking
van de consumenten. Daarbij dienen de drie E's als leidraad: Energie,
Ecologie en Economic. De energieconsument dient zich te realiseren
dat REG een aanzienlijke energiebesparing kan betekenen, ook
zonder comfortveriies, het milieu minder zwaar belast en financiele
voordelen biedt. De doorstroming van die REG-informatie wordt
verzekerd door de verspreiding van het magazine "Energie voor
U".

Daamaast zijn er voor eike sector concrete acties gepland ter
bevordering van REG

1. Gemeenten

De overheid en in het bijzonder de gemeenten, hebben een
belangrijke signaalfunctie: een inspanning op het gemeentelijk vlak
inzake REG kan een hefboom zijn voor inspanningen van de
anderen. Concreet betekent dit dat in gemeentelijke gebouwen ener-
gie-audits werden uitgevoerd om zo mogelijkheden tot energiebe-
sparing op te sporen. Op basis daarvan worden financiele tussen-
komsten toegekend met het oog op investeringen op het vlak van
Relighting, het beheer van de elektrische belasting en elektrische
aandrijving met veranderlijke snelheid.
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Une partie des actions d'URE au niveau communal ont plutot
un caractere social: les experts d'URE des intercommunales mettent
un certain nombre de valises de demonstration a la disposition des
CPAS communaux qui contiennent des lampes economiques, ainsi
que des valises avec des instruments de mesure pour pennettre aux
consommateurs moins favorises de mesurer eux-memes la
consommation specifique de certains appareils menagers.

2. Le secteur residentiel

Ces valises sont egalement mises a la disposition du secteur
residentiel, a la clientele des distributeurs d'energie. Le remplace-
ment d'anciens refrigerateurs et surgelateurs est encourage par
1'octroi d'une prime a des personnes qui optent pour des appareils
de classe A.

3. Le secteur industriel et tertiaire

Les intercommunales interviennent financierement dans les
investissements d'URE qui sont realises par le secteur industriel et
de service. Les intercommunales mettent des ingenieurs specialistes
du relighting et de lacombinaison chauffage-force motrice a dispo-
sition pour stimuler les efforts dans ces domaines.

Ceci etait un brefapercu des actions d'URE qui ont ete entre-
prises jusqu'a ce jour. L'analyse annuelle de ces actions comme
prevue au depart n'a pas encore ete discutee au sein du Comite de
Controle. En effet, il s'agit d'une recommandation recente et les
intercommunales ont besoin de temps pour collecter - au niveau
ecologique, energetique et economique - les donnees necessaire a
1'evaluation de leurs actions. Les representants regionaux se sont
neanmoins informes sur 1'etat de la situation. Les informations du
Comite de Controle font apparattre que la discussion de 1'analyse
demandee sera mis a 1'ordre dujour dans les prochaines semaines.

L'administration de 1'Energie ou le representant bruxellois dans
le Comite ne dispose d'aucun moyen pour proceder a des inter-
ventions, voire a des controles de 1'utilisation des moyens financiers.

Een deel van REG-acties op gemeentelijk vlak is eerder sociaal
gericht: doorde REG-speciaIisten van de intercommunales worden
een aantal demonstratiekoffers met spaarlampen en een aantal kof-
fers met meetuitrusting aan de gementelijke OCMW's ter beschik-
king gesteld om de minder begunstigde gebruikers zeifhet specifieke
gebruik van bepaalde huishoudelijke toestellen vast te laten stellen.

2. De residentiele sector

Ook in de residentiele sector worden deze koffers ter beschikking
van het clienteel van de energieverdelers gesteld. De vervanging
van oude koelkasten en diepvriezers wordt aangemoedigd door aan
diegene die toestellen van klasseA aankopen een premie uit te keren.

3. De industriele en tertiaire sector

De intercommunales komen financieel tussen in REG-investe-
ringen in de Industrie en de dienstverlenende sector. De intercom-
munales stellen ingenieurs, gespecialiseerd in Relighting en Warme-
Kracht-Koppeling, ter beschiking om inspanningen op deze vlakken
te stimuleren.

Dit was een korte schets van de REG-acties die tot op lieden
gevoerd werden. Dejaarlijkse analyse van die acties, zoals van in
het begin vooropgesteld, werd tot op heden niet besproken in het
controlecomite. Het gaat immers om een recente aanbeveling en de
intercommunales hebben immers tijd nodig om de gegevens, ter
beoordeling van hun aeties -zowel op ecologisch als op energetisch
en economisch vlak - te verzamelen. De gewestelijke vertegen-
woordigers hebben evenwel niet nagelaten te infonneren naar de
stand van zaken. Na informatie bij het Controlecomite blijkt dat in
de volgende weken de bespreking van de gevraagde analyse op de
agenda zai geplaatst worden.

Op geen enkele manier, beschikt de energieadministratie ofde
Brusselse vertegenwoordiger in het Comite over de middelen van
interventie ofzelfs kontrole over de aanwending van de gelden.

Question n° 237 de M. Dominiek Lootens-Stael du 20 mai
1998 (N.):

154e caliier ({'observations de la Cow des Comptes: mise sur
pled de I'Agence bruxelloise pour 1'energie.

Dans son 154e cahier, la Cour des Comptes formule un certain
nombre d'observations concernant la mise sur pied de I'Agence
bruxelloise pour 1'energie (ABE). A cet egardJe souhaiterais poser
quelques questions.

1, Comment le ministre explique-t-il que le retrait, de 1'ensemble
des taches de 1'ABE, des missions confiees legalement a 1'IBGE
ne se traduise pas par une diminution proportionnelle - a laquelle
on aurait pu s'attendre - de la subvention regionale?

Entre-temps, 1'Institut bruxellois pour la gestion de 1'environne-
rnent est-il deja en mesure d'effectuer les missions retirees de
1'ensemble des taches de 1'ABE?

Vraag nr. 237 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 20 mei
1998 (N.):

Opmerkingen geformuleerd door het Rekenliofin liaar 154ste
boek, met betrekking tot de uitbouw van het Brusselse Energie-
agentschap.

In haar 154ste boek formuleert het Rekenhofeen aantal beiner-
kingen met betrekking tot de uitbouw van het Brussels Energie-
agentschap (ABEA). Graag had ik in dit verband een paar vragen
gesteld.

1. Hoe verklaart de minister het feit dat ondanks het verwijderen
van de wettelijk aan het BIM toevertrouwde opdrachten uit het
takenpakket van het ABEA, dit niet heeft geleid tot - een te
verwachten - evenredige vermindering van de gewestelijke
subsidiering?

2. Is het Brussels Instituut voor Milieubeheer intussen al in staat
om de opdrachten, die uit het takenpakket van hetABEA werden
verwijderd, uit te voeren?
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3. Si la reponse a cette question est negative, a quelle date Ie ministre
pense-t-il que 1'IBGE pourra effectuer ces taches?

Reponse: L'ABEA a recu comme subside annuel 3 millions en
1996 et 5 millions en 1997. Pour 1998, je proposerai au Gouverne-
ment de lui octroyer un subside de 6 millions. Au debut, il avait
fallu revoir 1'ambition de (re)creer une agence de 1'energie sous
forme d'une a.s.b.1., notamment en raison des remarques de la Cour
des Comptes.

Depuis quej'ai repris 1'execution des competences de 1'energie,
je me suis concentre sur 3 taches importantes:

1. Developper un noyau administratifde base au sein de 1'IBGE
pour permettre Ie redeveloppement d'une politique de 1'energie
digne de ce nom, car sans personnel, sans fonctionnaires dument
formes et en nombre suffisant, on ne peut mener de politique
efficace; c'est dans ce contexte quej'ai entame des negociations
avec Ie ministre de tutelle de 1'IBGE, monsieur Didier Gosuin, pour
qu'une premiere equipe de 4 personnes soit operationnelle au sein
de 1'IBGE pour la fin de 1998. Depuis Ie mois d'avril, deux niveaux
1 sont en fonction. Pour votre information, Ie dernier fonctionnaire
s'occupant depuis 1995 de 1'energie au sein de 1'IBGE avait pris la
decision de quitter 1'institution au 30 septembre 1997. La creation
de ce noyau administratifde bases avait pour but premier d'assurer
la continuite de la politique energetique menee.

2. Lancer une reflexion strategique sur la politique que pourrait
mener la Region de Bruxelles-Capitale. C'est ainsi quej 'ai lance 4
etudes/expertises qui devront permettre de definir une strategic,
voire un plan d'action pour rencontrer plusieurs preoccupations
par la politique energetique menee, a savoir, la reduction des
consommations energetiques, et par consequent de la facture energe-
tique de la Region, la reduction des emissions des gaz contribuant
a 1'effet de serre en vue d'une amelioration de la qualite de 1'air en
milieu urbain et permettant egalement de realiser les objectifs de
Kyoto, Ie changement des comportements en matiere de transports
sur base d'arguments energetiques. Mon objectifest d'arreter avec
1'aide de 1'IBGE ces reflexions strategiques et operationnelles dans
Ie courant du second semestre 1998, et d'entamer un debat avec les
differentes administrations et les acteurs de la societe civile
concernee; cet element est determinant si la Region veut assumer
ses responsabilites, notamment par rapport aux objectifs de la
Conference de Kyoto pour la reduction de 10% des emissions des
gaz qui contribuent a effet de serre pour 2008-12 par rapport a
1990, ce qui signifie aujourd'hui pour Bruxelles une reduction brute
de 20% par rapport a 1996.

3. Recentrer les activites de 1'Agence Bruxelloise de 1'Energie
- Brussels Energieagentschap (ABEA). Compte tenu du fait que
1'IBGE est en train de reconstituer un service de 1'energie et qu'une
reflexion strategique est en cours, il me semblait important de recen-
trer 1'ABEA sur des missions non concourantes a 1'IBGE et qui
correspondent bien au type de travaux realises par Ie Centre-Urbain,
compte tenu notamment des moyens humains pouvant etre degages
avec la subvention.

Aujourd'hui done, et en attendant 1'aboutissement de la reflexion
strategique sur la politique regionale de 1'energie qui doit clairement
positionner Ie role de 1'ABEA dans un ensemble coherent d'actions,
il m'est apparu important de concentrer les activites de 1'ABEA
sur:

3. Indien het antwoord op bovenstaande vraag, ontkennend is, tegen
wanneer verwacht de minister dan dat het BIM deze taken wel
kan uitvoeren?

Antwoord: Het ABEA ontving in 1996 voor 3 miljoen aan
subsidies, in 1997 voor 5 miljoen en in 1998 zai ik aan de Regering
voorstellen om een subsidie van 6 miljoen te geven. In de beginfase
moest worden teruggekomen op de aanvankelijke ambitie om via
de structuur van een v.z.w. (opnieuw) een energieagentschap op te
richten, met name omwille van de opmerkingen van het Rekenhof.

Sinds ik de uitvoering van bevoegdheden op het vlak van Energie
terug heb overgenomen, neb ik me toegespitst op 3 belangrijke
taken:

1. Binnen het BIM een administratieve basiskern ontwikkelen
om de herontplooiing van een waardig energiebeleid mogelijk te
maken, want zonder personeel, zonder opgeleide en voldoende
ambtenaren, kan er geen doeltreffend beleid zijn. In die context
heb ik overleg gepleegd met de voogdijminister van het BIM, de
heer Didier Gosuin, om ervoor te zorgen dat binnen het BIM voor
eind 1998 een eerste ploeg van 4 personen operationeel zou zijn.
Sinds april 1998 zijn reeds twee personeelsleden van niveau 1 in
dienst getreden. Ter informatie, de laatste ambtenaar die zich sinds
1995 in het BIM met energie bezighield, nam op 30 September
1997 de beslissing het BIM te verlaten. De ontwikkeling van deze
administratieve basiskern had dan ook als eerste doelstelling de
continuiteit in het energiebeleid te waarborgen.

2. Strategisch overleg plegen over het beleid dat het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zou kunnen voeren. Daarom lanceerde ik 4
(deskundige) onderzoeken met het oog op dejuiste omschrijving
van een strategic, dan wel een actieplan met de bedoeling via het
energiebeleid verschillende noden te ledigen, met name de inperking
van het energieverbruik en dus de toekomstige energiefactuur van
het Gewest, de beperking van de uitstoot van de broeikasgassen
met het oog op een kwaliteitsverhoging van de stadslucht en het
bereiken van de doelstellingen van Kyoto, een gedragsverandering
inzake vervoer, gebaseerd op energieargumenten. Het is mijn
bedoeling met de hulp vanhet BIM die strategische en operationele
initiatieven in de tweede helft van 1998 vast te stellen en een debat
aan te gaan met de verschillende administraties en betrokkenen uit
de civiele maatschappij; dat element is van primordiaal belang als
het Gewest de verantwoordelijkheid wil opnemen, en in het
bijzonder ten aanzien van de doelstellingen van de conferentie van
Kyoto om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2008-12 met 10%
te verminderen en dat in vergelijking met 1990, wat vandaag voor
Brussel neerkomt op een brutobeperking van 20% in vergelijking
met 1996.

3. De activiteiten van het "Agence Bruxelloise de I'Energie-
Brussels Energieagentschap (ABEA)" herorienteren. Gelet op het
feit dat het BIM opnieuw een energiedienst aan het opzetten is en
momenteel op Strategisch vlak wordt nagedacht, leek het me belang-
rijk het ABEA te herorienteren in de richting van opdrachten die
het BIM niet toebehoren en die sterk overeenkomen met het soort
van werk dat door de Stadswinkel wordt verricht, met name rekening
houdend met de door de subsidie vrijgemaakte menselijke middelen.

In afwachting van de strategische keuzes voor het gewestelijke
energiebeleid dat de rol van hetABEA moet situeren in een coherent
actiegeheel leek het me belangrijk de activiteiten vanhetABEA toe
te spitsen op:
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- la mise en oeuvre de campagnes d'infbrmation et de sensibili-
sation dans Ie domaine de 1'utilisation rationnelle de 1'energie
et destinees au grand public;

- la mise sur pied d'un reseau d'antennes d'informations, reparti
de facon equilibree dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Le subside 1998 permet a 1'ABEA de disposer de 2 plein-temps
et, outre les frais de fonctionnement, d'un budget specifique pour
realiser des publications, ce dernier poste etant auparavant direc-
tement pris en charge par le budget regional.

Pour votre information, Bruxelles compte environ 450.000
menages et 180.000 batiments residentiels. Les moyens affectes a
1'information en matiere energetique ne sont par consequent pas
surevalues.

het opzetten van informatie- en sensibiliteitscampagnes op het
vlak van rationeel energieverbruik naar het grote publiek toe;

- de organisatie van een network van informatieantennes, even-
wichtig verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gevvest.

De subsidie voor 1998 biedt het ABEA de mogelijkheid te
beschikken over 2 voltijdse personeelsleden en, naast de werkings-
kosten, over een specifiek budget voor publicaties. Die laatste post
viel voordien rechtstreeks ten laste van de gewestelijke begroting.

Ter informatie, Brussel telt ongeveer 450.000 gezinnen en
180.000 gebouwen voor bewoning. Hieruit mag blijken dat de
middelen die voor informatieverspreiding op het vlak van energie
worden aangewend niet overgewaardeerd zijn.

Question n° 240 de M. Serge de Patoul du 12 juin 1998 (Fr.):

Subside a 1'hebdomadaire "Deze week in Brussel".

Chaque semaine est diffuse un hebdomadaire qui s'appelle "Deze
week in Brussel".

Monsieur le ministre peut-il me faire savoir s'il a verse, au cours
des annees 1995, 1996 et 1997 des subsides a cet hebdomadaire?

Si la reponse est positive, peut-il me preciser dans le cadre de
quel article budgetaire?

Par ailleurs, le ministre peut-il me communiquer si, en dehors
de subsides, il a, pour les memes annees, utilise des credits
budgetaires pour financer une operation liee a cet hebdomadaire?

Dans le cas d'une reponse positive, peut-il preciser Particle
budgetaire concerne et la raison de la depense?

Reponse: Je vous informe qu'en tant que ministre regional je
n'ai pas octroye de subsides a 1'hebdomadaire "Deze Week in
Brussel" pour les annees 1995, 1996 et 1997.

Je n'ai utilise aucun credits budgetaires pour financer une
operation liee a cet hebdomadaire.

Vraag nr. 240 van de heer Serge de Patoul d.d. 12 juni 1998
(Fr.):

Subsidies aan het weekblad "Deze week in Brussel".

Eike week wordt er een weekblad verspreid, genaamd "Deze
week in Brussel".

Kan de minister me zeggen of hij in 1995,1996 en 1997 subsidies
aan dit weekblad heeft verleend?

Zoja, kan hij me dan meedelen in welk begrotingsartikel deze
subsidies zijn opgenomen?

Kan de minister me ook, naast deze subsidies, meedelen of hij
voor diejaren begrotingskredieten heeft gebruikt om een en ander
dat met dit weekblad te maken heeft, te financieren?

Zo ja, kan hij me dan zeggen in welk begrotingsartikel deze
uitgaven terugte vinden zijn en om weike reden ze werden gedaan?

Antwoord: Heden meld ik u dat ik als gewestminister geen
subsidies heb gegeven in 1995, 1996 en 1997 aan het weekblad
"Deze Week in Brussel".

Ik heb dan ook geen begrotingskredieten gebruikt om een of
andere operatie te financieren ten gunste van dit weekblad.

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

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.

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

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

Noodzaak van een andere iiurregeling op vrijddg.

In de metrostations, aan de tram- en bushaltes hangen vier soorten
uurregelingen uit: van maandag tot donderdag, voor vrijdag, voor
zaterdag en voor zondag.
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A 1'instarde nombreux usagersJe me demande quelle est 1'utilite
reelle d'un horaire specifique au vendredi. Celui-ci ne semble pas
sejustifier par une 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?

Reponse: Monsieur Ie depute Jean-Pierre Comelissen pense que
1'usage de 4 horaires variables suivant lesjours ou groupes dejours
de la semaine est perturbant pour les clients de la STIB qui consultent
ces horaires aux arrets et dans les stations de son reseau. II ne voit
pas 1'utilite d'un horaire special au vendredi.

La STIB consultee me fait parvenir les justifications suivantes.

L'offre de transport est guidee, d'une part, par 1'analyse de la
demande qui est controlee sur Ie terrain de maniere reguliere et,
d'autre part, par les contraintes budgetaires qui sont imposees a la
STIB.

Pour ce qui concerne en particulier I'offre du vendredi, la STIB
a constate qu'au fil du temps, les habitudes de deplacement de la
clientele s'etaient modifiees pour cette joumee et ce, principalement
en raison de 1'instauration de la reduction du temps de travail qui
genere dans de nombreuses entreprises et administrations des departs
anticipes Ie vendredi. 11 y avait done une raison valable de lui
appliquer des conditions specifiques.

La STIB declare ne pas etre convaincue que 1'existence de
plusieurs offres de transport soit de nature a perturber de fa9on
sensible la comprehension des horaires affiches et.elle est prete a
prendre toute mesure visant a ameliorer la lisibilite de ces demiers
si Ie besoin s'en faisait sentir.

J'apprecie cependant la pertinence de votre question etj'estime
qu'elle merite une etude plus approfondie plutot que la reponse
succinte fournie par la STIB. En votre qualite d'administrateur de
la STIB, je vous suggere 1'evocation de ce probleme lors d'une
prochaine reunion du Conseil d'administration.

Au vu des rares divergences entre 1'horaire du vendredi et celui
des autres jours ouvrables il ne semble pas avere, pour tous les
reseaux, d'alourdir inutilement 1'ensemble des tables horaires a
disposition des usagers. Par centre, un horaire specifique pendant
les vacances scolaires pourrait, pourcertaines lignes, sejustifier.

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 wel de
duidelijkheid van het uurregelingsoverzicht en vergroot de verwar-
ring.

Om weike redenen behoudt de MIVB deze.bijzondere uurrege-
ling op vrijdag?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Comelissen
meent dat de toepassing van 4 variabele dienstregelingen volgens
de dagen ofgroepen van dagen van de week verwarrend is voor de
klanten van de MIVB die deze dienstregelingen aan de halten en in
de stations van haar net radplegen. Hij ziet het nut niet in van een
speciale dienstregeling op vrijdag.

Ik heb de MIVB om inlichtingen gevraagd en ze heeft mij de
onderstaande motiveringen bezorgd.

Het vervoersaanbod komt tot stand door de analyse van de vraag
die op het terrein geregeld wordt gecontroleerd, en door de budget-
taire beperkingen die de MIVB zijn opgelegd.

Aangaande het aanbod op vrijdag, heeft de MIVB vastgesteld
dat in de loop der tijd de gewoonten qua verplaatsingen van de
clienteel voor die dag gewijzigd waren, voornamelijk door de
invoering van de werktijdverkorting, waardoor men in tal van bedrij-
ven en besturen op vrijdagen vroeger huiswaarts keert. Er was dan
ook een geldige reden om die dag bijzondere dienstregelingen toe
te passen.

De MIVB is er overigens niet van overtuigd dat het bestaan van
verschillende soorten vervoersaanbod een goed begrip van de uitge-
hangen dienstregelingen in de weg zou staan; wanneer zulks nodig
zou blijken, wil zij eike maatregel treffen om deze dienstregelingen
leesbaarder te maken.

Ik ben evenwel van oordeel dat uw vraag pertinent is en grondiger
dient te worden bestudeerd en dat het beknopte antwoord van de
MIVB niet voldoende is. Ik zou u, als bestuurder van de MIVB,
willen voorstellen dit probleem ter sprake te brengen op een volgen-
de vergadering van de raad van bestuur.

Gelet op de enkele verschilen tussen de dienstregeling op vrijdag
en die voor de andere werkdagen lijkt het niet nodig voor alle netten
om alle uurregelingen voor de clienteel onnodig te belasten. een
bijzondere uurregeling gedurende de schoolvakanties zou voor
bepaalde lijnen wel aangewezen zijn.

Question n° 389 de M. Sven Gatz du 24 avril 1998 (N.):

Octroi d'une subvention de 10 millions de francs a une societe
coiicesslonnaire d'un pare de stationnement.

Le 154e cahier de la Cour des Comptes soumis au Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale conteste 1'octroi d'une subvention
de 10 millions BEF a une societe concessionnaire d'un pare de

Vraag nr. 389 van de heer Sven Gatz d.d. 24 april 1998 (N.):

Toekennen van een subsidie van 10 miljoen Bef'aan de ven-
nootschap die de concessie heeft bekomen voor de uitbating van
een parkeerterrein.

In het 154ste Boek van het Rekenhofaan de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad wordt de toekenning van een subsidie van 10 miljoen
BEF aan de vennootschap die de concessie heeft bekomen voor de
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stationnement. Concretement, il s'agit d'un espace situe en sous-
sol a proximite du pare Elisabeth et de la station de metro Simonis.

En decembre 1990 a ete lance un appel aux candidats potentiels
en vue de 1'anienagement et de 1'equipement du pare de stationne-
ment souterrain. Cet appel d'ofFres n'etait vraisemblablement pas
tres interessant puisque seui un candidat a remis une of&e. De plus,
la procedure n'a pas ete un exemple de transparence administra-
tive, parce que Ie departement competent de 1'administration a omis
de transmettre 1'appel d'ofFres a la Cour des Comptes.

Nonobstant 1'avis negatifde 1'Inspection des Finances-manque
de rentabilite - Ie gouvernement a marque son accord sur la con-
cession assortie de 1'octroi d'une subvention de 10 millions BEF.

Tout ceci fut traduit dans un protocole d'accord (18 septembre
1991) et dans un contrat de concession (11 mai 1992). La liquida-
tion de cette subvention a ete subordonnee a 1'execution des en-
gagements souscrits par Ie concessionnaire.

Une declaration de creance a ete introduite Ie 25 fevrier 1993.
Cependant, la subvention n'a ete engagee qu'en 1994 a charge de
1'allocation budgetaire 32.73.01 de la division 12. La liquidation
est intervenue en mai 1996.

La Cour des Comptes n'a pas vise 1'ordonnance de liquidation.
Elle a fait observer notamment: 1'absence de fondement legal,
1'utilisation d'une allocation de base incorrecte (classe 7), la
meconnaissance des regles regissant 1'engagement des depenses
publiques, 1'absence de documents permettant de verifier que Ie
concessionnaire a satisfait a ses obligations, 1'absence dans Ie dos-
sier des pieces essentielles (sic) malgre plusieurs demandes en ce
sens de la Cour des Comptes. La reponse du ministre n'apporte
qu'un eclairage insuffisant a propos des observations de la Cour.

La Cour des Comptes met en cause ['administration qui n'a pas
fourni d'efforts suffisants pour repondre a ses questions. Le gouver-
nement precedent en est tenu pour responsable, mais aussi le ministre
actuellement en charge qui a insuffisamment suivi ce dossier et qui
n'a pas fait ce qu'il fallait pour rencontrer les observations de la
Cour des Comptes.

uitbating van een parkeerterrein, aangeklaagd. Concreet gaat het
om een ondergrondse ruimte in de buurt van het Elizabethpark en
het metrostation Simonis.

In december 1990 werd een oproep gedaan tot potentiele kandi-
daten voor onder meer de inrichting en de uitrusting en vervolgens
de uitbating van het ondergronds parkeerterrein. Deze ofrerte-
aanvraag was blijkbaar niet bijster interessant aangezien slechts 1
kandidaat zich aandiende. De offerteprocedure was bovendien geen
schoolvoorbeeld van bestuurlijke transparantie omdat het bevoegde
departement op de administratie naliet het Rekenhof de offerte-
aanvraag over te maken.

Ondanks het negatiefadvies van de Inspectie van Financien -
onvoldoende rendabel - stemt de regering in met de inconcessie-
geving en geeft er bovenop nog een subsidie van 10 miljoen BEF.

Dit alles werd vastgelegd in een protocolakkoord (18 September
1991) en concessiecontract (11 mei 1992). De uitbetaling van de
subsidie werd afhankelijk gesteld van het nakomen van door de
concessiehouder aangegane verbintenissen.

Op 25 februari 1993 werd een verklaring van schuldvordering
ingediend. Pas in 1994 werd de subsidie in de begrotingsallocatie
32.73.01 van afdeling 12 vastgelegd. De vereffening volgt in mei
1996.

Het Rekenhof heeft geen visum gegeven voor de betalingsordon-
nantie. Haar opmerkingen hadden onder meer betrekking op: het
ontbreken van een wettelijke grondslag, het gebruik van een foute
basisallocatie (klasse 7), het miskennen van de regels inzake het
vastleggen van overheidsuitgaven, het ontbreken van documenten
die toelieten na te gaan ofde concessiehouder zijn verplichtingen
is nagekomen, in het dossier ontbraken de belangrijkste (sic) stukken
hoewel het Rekenhof hier meermaals naar gevraagd had. Ook het
antwoord van de minister op deze stellingname van het Rekenhof
voldeed maar ten dele!

Het Rekenhof wijst de vinger naar de administratie die onvol-
doende inspanningen deed om op de vragen van het Rekenhof te
antwoorden. Naast de vorige regering wordt ook de huidige minis-
ter verantwoordelijk gesteld omdat hij dit dossier met te weinig
aandacht bejegende en onvoldoende getracht heeft aan de opmer-
kingen van het Rekenhof tegemoet te komen.

Le ministre peut-il me confirmer tout ceci et m'expliquer pour-
quoi:

- on n'a pas pallie les observations relatives au fondement legal
en procedant, via le second feuilleton d'ajustement du bud-
get 1997, a une regularisation budgetaire au Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale;

- les documents relatifs a la nomenclature precise des travaux, a
leur cout reel et la preuve de leur achevement font toujours
defaut;

- il n'a pas ete produit de proces-verbal de reception des travaux
d'amenagement et d'equipement;

- il n'a pas ete produit de comptes d'exploitation pour les exercices
1995 et 1996, bien que leur transmission ait ete expressement
demandee;

Kan de minister bevestigen en verklaren waarom:

er een kans gemist werd om via het tweede aanpassingsbeleid
van de begroting 1997 de opmerkingen van de wettelijke
grondslag te ondervragen door over te gaan tot een budgettaire
regularisatie in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad;

er nog steeds geen documenten bestaan met de precieze nomen-
clatuur van de werken, hun werkelijke kostprijs en het bewijs
van hun voltooiing;

er geen proces-verbaal van de opievering der inrichtings- en
uitrustingswerken is voorgelegd;

er voor de boekjaren 1995 en 1996 geen exploitatierekeningen
werden voorgelegd, hoewel daarom uitdrukkelijk verzocht was;
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- la Cour des Comptes, a defaut d'information fiable, ne peut
toujours pas verifier si les amortissements du concessionnaire
se deroulent correctement;

- on peut s'interroger sur la rentabilite de ce projet puisqu'il n'a
toujours pas etc repondu aux questions specifiques de la Cour
des Comptes sur les charges financieres dans les comptes?

Monsieur Ie ministre, ce dossier temoigne d'une absence de
transparence administrative. Dans 1'interet d'une bonne gestion et
d'une utilisation judicieuse et efficace des deniers du contribuable,
il est important que vous repondiez a la demande de la Cour des
comptes d'examiner ce point plus avant. Quelles initiatives envisa-
gez-vous de prendre dans ce dossier? Qu'allez-vous faire pour
obliger Ie concessionnaire ajustifier les charges figurant dans les
comptes d'exploitation, en particulier pour les amortissements et
les charges financieres?

Reponse: Sur proposition de 1'un de mes predecesseurs, mon-
sieur Jean-Louis Thys, Ie gouvernement de la Region de Bruxelles-
Capitale a decide qu'il importait de valoriser des volumes libres a
la station de metro Simonis.

A cette fin, un appel a candidatures a etc effectue et 1'offre etablie
Ie 30 decembre 1990 par la s.a. City Parking a ete retenue.

Apres negociations avec City Parking, un contrat de concession
de service public a ete ratifie Ie 11 mai 1992 par Ie gouvernement
de la Region de Bruxelles-Capitale represente par son ministre des
Travaux publics et des Communications, la commune de Koekelberg
et Ie concessionnaire City Parking.

Etant donne Ie nombre reduit de places du parking (200), Ie
contrat prevoit 1'allocation a 1'exploitant du parking d'un subside
d'investissement de 10 millions BEF ainsi que 1'attribution du droit
d'exploiter certains emplacements de parking situes en voirie, tant
regionale que communale.

Ulterieurement a 1'adoption de ce contrat, dans Ie cadre du
reamenagement du Pare Reine Elisabeth, 1'administration regionale
a execute une partie des amenagements de surface initialement a
charge du concessionnaire.

C'est pourquoi 1'administration a defalque 600.000 BEF du
montant de la subvention devant etre allouee a la s.a. City Parking.

Ainsi, mon predecesseur monsieur Dominique Harmel, a autorise
1'engagement d'un montant de 9.400.000 BEF correspondant au
reliquat de la subvention a verser a la s.a. City Parking. Cet engage-
ment de credits a ete opere sous Ie visa n° 94/102290 du 17 avril
1994.

A la suite de quoi, Ie parking etant en exploitation, 1'admi-
nistration a mis la subvention en liquidation en execution du contrat
de concession conclu Ie 11 mai 1992. La Cour des Comptes s'est
opposee a la liquidation de ladite subvention.

A la requete de la s.a. City Parking, Ie Tribunal de Premiere
Instance de Bruxelles, apres avoir examine les pieces produites par
la Region de Bruxelles-Capitale, a rend son jugement en date du
31 decembre 1997. Ce jugement condamne la Region a payer la
somme de 9.400.000 BEF a City Parking. La date a laquelle Ie

— het Rekenhofdoor een gebrek aan betrouwbare informatie nog
steeds niet kan nagaan ofde afschrijvingen van de concessie-
houder correct verlopen;

- er vragen kunnen gesteld worden bij de rendabiliteit van dit project
aangezien specifieke vragen van het Rekenhof m.b.t. de finan-
ciele lasten in de rekeningen, nog altijd niet werden beantwoord.

Geachte minister, dit dossier wijst op een gebrekkige bestuurlijke
transparantie. In het belang van een goed bestuur en het eerlijk en
efficient besteden van belastingsgelden is het belangrijk dat u de
vraag van het Rekenhof om deze kwestie nader te onderzoeken ter
harte neemt. Weike initiatieven plant u nog in dit dossier? Wat gaat
u doen om de concessiehouder te verplichten om alsnog de lasten
uit de exploitatierekeningen te verantwoorden, inzonderheid wat
de afschrijvingen en de financiele lasten betreft?

Antwoord: Op voorstel van een van mijn voorgangers, de heer
Jean-Louis Thys, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
beslist dat de vrije ruimten aan het metrostation Simonis moesten
worden opgewaardeerd.

Daartoe werd een oproep tot kandidaten gelanceerd en werd de
offerte van de n.v. City Parking, opgesteld op 30 december 1990,
in aanmerking genomen.

Na onderhandelingen met City Parking werd op 11 mei 1992
een overeenkomst voor coricessie van openbare dienst bekrachtigd
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, vertegenwoordigd
door de minister van Openbare Werken en Verkeer, de gemeente
Koekelberg en de concessiehouder City Parking.

Gezien het beperkte aantal parkeerplaatsen (200) voorziet het
contract in de toekenning van een investeringssubsidie van 10 mil-
joen BEF aan de uitbater van het parkeerterrein en in de toekenning
van het recht tot uitbating van bepaalde parkeerplaatsen langs de
weg, zowel de gewestelijke als gemeentelijke.

Na de aanneming van de overeenkomst is het gewestelijk bestuur
in het raam van de herinrichting van het Koningin Elisabethpark
overgegaan tot de uitvoering van een deel van de bovengrondse
inrichtingen, wat aanvankelijk ten laste van de concessie houder
was.

Daarom heeft het bestuur 600.000 BEF afgetrokken van het
subsidiebedrag dat moest worden verleend aan de n.v. City Parking.

Aldus heeft mijn voorganger, de heer Dominique Harmel,
toestemming gegeven voor de vastlegging van een bedrag van
9.400.000 BEF dat overeenstemde met het restant van de subsidie
voor de n.v. City Parking. Deze vastlegging van kredieten gebeurde
ondervisum nr. 94/102290 van 17 april 1994.

Toen het parkeerterrein werd uitgebaat heeft het bestuur de subsi-
die uitbetaald in toepassing van de concessie-overeenkomst van 11
mei 1992. Het Rekenhof heeft zich verzet tegen de uitbetaling van
deze subsidie.

Op verzoek van de n.v. City Parking heeft de Rechtbank van
eerste Aanleg van Brussel, na de door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ingediende stukken te hebben bestudeerd, haar vonnis
geveld op 31 december 1997. Dit vonnis veroordeelt het Gewest
tot de betaling van het bedrag van 9.400.000 BEF aan City Parking.
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jugement a etc rendu explique la raison pour laquelle il n'a pu etre
tenu compte de 1'ordonnancement de cette depense en 1997.

Ce jugement a etc signifie a la Region de Bruxelles-Capitale Ie
16 avril 1998 et Ie montant de 9.400.000 BEF a ete ordonnance Ie
8 mai 1998 sous Ie numero 55.245.

II peut done etre considere que lejugement rendu par Ie Tribunal
de Premiere Instance de Bruxelles, apres production des pieces
justificatives par la Region de Bruxelles-Capitale, clot cet incident.

De datum waarop het vonnis werd uitgesproken, vormt de reden
waarom geen rekening kon worden gehouden met de ordonnan-
cering van die uitgave in 1997.

Dit vonnis werd op 16 april 1998 betekend aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, het bedrag van 9.400.000 BEF werd
geordonnanceerd op 8 mei 1998 onder nummer 55.245.

Men kan er dus van uitgaan dat het vonnis van de Rechtbank
van EersteAanleg van Brussel, na voorlegging van de bewijsstukken
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, deze zaak afsluit.

Question n° 396 de Mme Marie Nagy du 12 mai 1998 (Fr.):

Evolution de I'implantation des bureaux dans la Region entre
1994 et aujourd'hui.

Prealablement a 1'adoption du PRAS et'quatre ans apres 1'adop-
tion du PRD, il me semble necessaire d'evaluer 1'efficacite de la
gestion urbanistique.

Dans la reponse a ma question n° 123, du 28 janvier 1994, on
peut lire: "qu'au total, durant les annees 1989-1993, c'est-a-dire sur
cinq ans, 199 immeubles de bureaux ont ete construits (livres). La
superficie totale des surfaces brutes hors sol de ces immeubles est
de 1.497.000 m2, ce qui correspond a une production annuelle
moyenne de pres de 300.000 m2".

L'honorable ministre pourrait-il me donner pour chaque annee,
entre 1994 et aujourd'hui, Ie nombre de bureaux qui ont:

a) ete construits?

b) reeu un permis d'urbanisme:

1. en zone d'activites administratives?
2. au sein de PPAS derogeant au plan de secteur?
3. dans les zones d'habitation?
4. dans les zones mixtes d'habitation et d'entreprise?
5. dans les zones industrielles?
6. dans les zones d'entreprises a caractere urbain?

Reponse: En reponse a la question ecrite n° 396 je vous
communique qu'en fonction de 1'elaboration du projet de plan regio-
nal d'affectation du sol et de la carte des superficies de bureaux
admissibles inherente a celui-ci, Ie service Planification de la Region
Bruxelloise aentame Ie releve des permis d'urbanisme autorises en
1997 et 1998 concernant 1'affectation administrative.

Les resultats de ce releve ne seront disponibles qu'a la fin du
mois dejuillet, notamment en raison de la mobilisation du personnel
de ce service pour collaborer a la conclusion du projet de plan regio-
nal.

La reponse a la question parlementaire de Madame N. Nagy
essaiera, a cette date d'etre aussi complete que possible, les infor-
mations provenant des differentes sources - de 1994 a 1996, Ie
releve a ete etabli par Ie Bureau d'Etudes BRAT pour realiser
1'Observatoire des Bureaux.

Vraag nr. 396 van mevr. Marie Nagy d.d. 12 mei 1998 (Fr.):

Voortgang van de bouw van kantoren in het Brussels Gewest
tussen 1994 en heden.

Vooraleer het BBP wordt goedgekeurd en vierjaar na de goed-
keuring van het GewOP, lijkt het me noodzakelijk een beoordeling
te maken van de efficientie van het stedenbouwkundig beheer.

In het antwoord op mijn vraag nr. 123 van 28 januari 1994 staat
te lezen dat er tussen 1989 en 1993, dat wil zeggen in vijfjaar tijd,
in totaal 199 kantoorgebouwen werden opgericht(opgeleverd) met
een totale bruto-oppervlakte van 1.497.000 m2, wat overeenstemt
met eenjaarlijks gemiddelde van bijna 300.000 m2.

Zou de minister voor elk jaar vanaf 1994 tot heden kunnen
meedelen:

a) hoeveel kantoren er gebouwd werden;

b) hoeveel stedenbouwkundige vergunningen erafgegeven werden:.

1. in zones voor administratieve activiteiten;
2. binnen BBP's, arwijkend van het gewestplan;
3. inwoonzones;
4. in gemengde woon- en bedrijvenzones;
5. in industriezones;
6. in zones voor bedrijven met stedelijk karakter.

Antwoord: Als antwoord opde schriftelijke vraag nr. 396 kan ik
u meedelendat de dienst Planning van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in functie van de uitwerkingvan het ontwerp van gewestelijk
bestemmingsplan en van de kaart van de toelaatbare kantooropper-
vlakten die hieraan inherent is, begonnen is met het overzicht van
de in 1997 en 1998 toegelaten stedenbouwkundige vergunningen
betreffende de administratieve bestemming.

De resultaten van dit overzicht zullen pas eindjuli bekend zijn
meer bepaald omwille van het feit dat het personeel van deze dienst
gemobiliseerd is om mee te werken aan de voltooiing van het
ontwerp van gewestelijk plan.

Het antwoord op de parlementaire vraag van mevrouw N. Nagy
zai op die datum zo volledig mogelijk zijn, de gegevens zijn afkom-
stig van verschillende bronnen -van 1994 tot 1996. Het overzicht
werd opgesteld door het Studiebureau BRAT voor de verwezen-
lijking van het Overzicht van de Kantoorgebouwen.
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Question n° 399 de M. Sven Gatz du 20 mai 1998 (N.):

Etat d'avancement de la resolution du Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1997sur lapolitique en matiere
de velos (experiences permettant d'emprunter Ie metro avec un
veto).

La resolution du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale du
7 mars 1997 precisait les mesures necessaires a la concretisation
du PRD prevoyant que 10% des deplacements mecanises devront
se faire a velo en 2005.

La resolution prevoyait notamment de developper des expe-
riences autorisant les utilisateurs des transports en commun a
embarquer leur velo sur certaines lignes.

Depuis I'ete 1997, une experience autorisant les voyageurs a
embarquer leur velo dans Ie metro en dehors des heures de pointe,
est en cours.

Ou en est 1'evaluation de ce projet?

Est-il exact qu'il y a eu une forte resistance de la part des services
et de la direction de la STIB?

Est-il exact que cette experience a ete contrariee?

Pourquoi n'a-t-on pas encore etendu cette experience a d'autres
formes de transports en commun tels que par exemple Ie bus A300
et Ie tram 2000?

A-t-on mene une campagne sur la possibilite, pour les voyageurs,
d'embarquer desormais leur velo dans Ie metro?

N'est-ce pas la une condition indispensable pour que 1'experience
soit complete?

Reponse: Depuis la date du 12 juillet 1997, debut de 1'expe-
rience, au total 417 velo-pass ont ete delivres par nos agences
commerciales STIB. Pour memoire: toute personne voulant prendre
son velo a bord des rames de metro (pendant la semaine a partir de
19h00, les week-ends sans limitation de duree), doit etre munie
d'un tel velo-pass, en plus de son titre de transport usuel.

Avant de lancer cette experience, la direction de la STIB devrait
verifier de quelle facon cette experience pouvait etre realisee de
maniere optimale, sans pour autant gener les autres voyageurs du
metro dans leurs mouvements quotidiens. Parailleurs, Ie probleme
de 1'assurance lors de degats eventuels devait etre resolu clairement.

Pendant les heures creuses, les rames de metres offrent la
possibilite et 1'espace pour 1'utilisation de 2 plates-formes par
voiture pour placer des velos; ni les bus A300 a plancher surbaisse,
ni les tramways 2000 ne disposent - malgre 1'acces facile - a
1' interieur de ceux-ci d'espace suffisant pour plusieurs velos (lorsque
plusieurs personnes se presentent avec leurs velos aux arrets, qui a
ce moment-la, peut entrer en premier?).

Au cours de la semaine precedant 1'experience, une conference
de presse a ete organisee avec beaucoup de retombees dans les
medias; dans Ie meme sens, un avis a la presse a egalement ete
lance lors de la prolongation de cette formula apres Ie 14 septembre
1997.

Vraag nr. 399 van de heer Sven Gatz d.d. 20 mei 1998 (N.):

Vorderingsstaat van de resolutie van de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad van 7 maart 1997 (de experimenten waarblj defiets
inee op de metro kan genomen warden).

De resolutie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 7 maart
1997 preciseerde maatregelen die noodzakelijk zijn om het doel
van het Gewop, dat erin bestaat 10% van het gemechaniseerd ver-
voer tegen 2005 met de fiets te laten gebeuren, concreet te verwezen-
lijken.

De resolutie stelde o.m. om experimenten te houden waarblj
gebruikers van het openbaar vervoer de fiets mee kunnen nemen
op sommige lijnen.

Sinds de zomer 1997 loopt er een experiment waarblj reizigers,
buiten de spitsuren, hun fiets kunnen meenemen op de metro.

Hoe staat het met de evaluatie van dit project?

Klopt het dat hiertegen veel weerstand rees bij de diensten en de
directie van de MIVB?

Klop het dat dit experiment werd tegengewerkt?

Waarom werd dit experiment nog niet uitgebreid tot andere
vormen van openbaar vervoer, bijvoorbeeld bus A300 en tram 2000?

Is er een campagne gevoerd voor de mogelijkheid waarbij reizi-
gers voortaan hun fiets kunnen meenemen op de metro?

Is dit geen noodzakelijke voorwaarde om van een volwaardig
experiment te kunnen spreken?

Antwoord: Sinds de datum van 12 juli 1997, aanvang van het
experiment, werden door onze MIVB-aandeelsagentschappen in
het totaal 417 fietspasjes afgeleverd. Ter herinnering, eike persoon
die met zijn fiets de metro wil betreden (tijdens de week vanaf 19
uur, tijdens het weekeinde zonder tijdslimiet) dient dergelijk pasje
op zak te hebben, naast zijn gebruikelijke vervoerkaart.

De MIVB-directie heeft, alvorens het experiment op te starten,
moeten nagaan op weike manier dit experiment in de Brusselse
metro op de best mogelijke manier verwezenlijkt kon worden,
zonder de andere metroreizigers in hun normale gang te hinderen.
Ook het probleem van verzekering bij eventuele schadeberokking
diende duidelijk te worden vastgesteld.

Tijdens de daluren is er op de metrostellen mogelijkheid in plaats
om 2 platforms per rijtuig te gebruiken voor de fietsstalling; noch
op de lagevloerbus A300, nocht op de tram 2000 - ondanks de
gemakkelijke instap - is er binnenin genoeg ruimte voor meerdere
fietsen (als er zich verscheidene personen met fiets presenteren aan
de halte, wie mag er als eerste in?).

Er werd in de week voor de aanvang van het experiment een
persconferentie georganiseerd, waaraan grote ruchtbaarheid door
de pers werd gegeven; ook bij de verlenging van deze formule na
14 September 1997 werd een persbericht de ether ingestuurd.
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La STIB a decide de prolonger 1'experience, aucun incident ne
s'etant produit et aucune plainte n'ayant ete introduite.

Les associations de velos ont lance, aupres de leurs membres,
une campagne de publicite pour stimuler 1'utilisation des velos dans
Ie metro; Ie jour ou cette experience deviendra definitive, 1'on ne
manquera certainement pas d'en faire la promotion pour Ie grand
public.

De MIVB heeft besloten dit experiment verder te verlengen
aangezien er geen noemenswaardige incidenten/klachten werden
gemeld.

De fietsverenigingen hebben bij hun leden ruimschoots publi-
citeit gemaakt voor het gebruik van de fiets op de metro; op de dag
dat dit experiment definitiefzal worden, zai er zeker niet nagelaten
worden dit via de media naar het grote publiek te berichten.

Question n° 404 de M. Guy Vanhengel du 2 juin 1998 (N.):

Annonces parues dans I'hebdomadaire "AZ".

Suite a ma question ecrite n°383 relative a une annonce publiee
dans I'hebdomadaire "AZ" n°10 du 4 mars 1998, je souhaiterais
vous reposer une serie de questions pratiques restees sans reponse.

- Quel est Ie cout de 1'annonce parue dans "AZ" n°10 du 4 mars
1998? D'autres annonces ont-elles deja ete inserees avant ou
apres dans "AZ"? Je souhaiterais en obtenir un releve, ainsi
que leur cout.

- Dans quels autresjournaux ces annonces urbanistiques ont-elles
encore ete publiees? Je souhaiterais egalement en connaitre Ie
cout.

Reponse: Le prix de la parution dans I'hebdomadaire "AZ"
s'eleve a 23.006 BEF.

Un budget de 1.436.369 BEF a ete engage afin de couvrir des
publications relatives a 1'urbanisme dans plusieurs hebdomadaires,
a savoir:

- Bravo: 257.730 BEF;
- Journal d'Etterbeek: 98.010 BEF;
- DezeWeek: 181.041 BEF;
- Audechos/Wolambechos/Woluechos: 349.388 BEF.

AZ: 547.200 BEF.

Pour les publications relatives aux Transports publics un montant
de 548.022 BEF a ete engage a 1'article 12.13.1203 pour I'hebdo-
madaire AZ.

Parailleurs, d'autres insertions sont prevues dans les periodiques
suivants:

- Woluechos/Wolambechos/Audechos
5espaces:291.156BEF

- Le journal d'Etterbeek
5espaces:81.675BEF

- De Streekkrant
5 espaces: 153.388 BEF

- Bravo Uccle Point de Vue
5 espaces: 214.775 BEF.

Vraag nr. 404 van de heer Guy Vanhengel d.d. 2 juni 1998 (N.):

Advertentles verschenen in het weekblad "AZ".

Aansluitend bij mijn schriftelijke vraag nr. 383 betreffende een
advertentie verschenen in het weekblad "AZ" nr. 4 d.d. 4 maart
1998 had ik toch graag een antwoord gekregen op een aanta!
praktische vragen die ik hier herhaal.

- Wat was de kostprijs van de advertentie die verscheen in "AZ"
nr. 4 d.d. 4 maart 1998? Verschenen er daarvoor en daarna ook
nog advertenties in "AZ"? Graag een overzicht terzake, met
kostenplaatje.

- In weike andere tijdschriften verschenen deze stedenbouw-
kundige advertenties ook nog? Graag ook de tarieven.

Antwoord: De prijs van de publicatie in het weekblad "AZ"
bedraagt 23.006 BEF.

Een budget van 1.436.369 BEF werd vastgelegd om de steden-
bouwkundige publicaties in meerdere weekbladen te dekken, met
name in:

- Bravo: 257.730 BEF;
- Journal d'Etterbeek: 98.010 BEF;
- Deze Week: 181.041 BEF;
- Audechos/Wolambechos/Woluechos: 349.388 BEF.

AZ: 547.200 BEF.

Voor de publicaties betreffende het openbaar vervoer werd een
bedrag van 548.022 BEF vastgelegd onder artikel 12.13.1203 vor
het weekblad AZ.

Voorts zijn andere verplaatsingen in de volgende bladen voor-
zien:

- Woluechos/Wolambechos/Audechos
5ruimtes:291.156BEF

- Le journal d'Etterbeek
5ruimtes:81.675BEF

- De Streekkrant
5 ruimtes: 153.388 BEF

- Bravo Uccle Point de Vue
5 ruimtes: 214.775 BEF.
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Question n° 408 de M. Dominiek Lootens-Stael du 8 juin 1998
(N.):

Publicity apposees sur lesfenetres des trains et des bus.

Depuis quelque temps, on voit circuler des trams et des bus
dont les flancs sont reconverts de publicites, lesquelles empietent
partiellement sur les vitres de ces vehicules.

De ce fait, certains voyageurs assis dans ces vehicules ne voient
pas ou difficilement a 1'exterieur h cause de ces publicites qui mas-
quent leur vue. J'ai personnellement experimente cette situation
qui est particulierement genante pour la vue mais aussi pour les
yeux.

D'ailleurs, plusieurs autres voyageurs m'ont fait part de leurs
doleances a ce sujet.

Depuis quand la ST1B fait-elle de la publicite de cette maniere?

Des voyageurs genes par ces publicites ont-ils deja depose
plainte?

Le ministre ne pense-t-il pas qu'il faudrait interdire ce type de
publicites afin d'assurer le contort des voyageurs?

Reponse: Depuis quelques annees, les vitres des tramways et
autobus de differentes villes europeennes sont utilisees afin de
prolonger les messages publicitaires.

Les vitres des vehicules sont munies d'un vinyle special qui
permet de voir de 1'interieur vers 1'exterieur. en effet, ce vinyle
micro perfore permet la vision ainsi que la transmission de lumiere.

Les voyageurs ont done la possibility d'admirer le monde
exterieur quasiment comme d'habitude.

Les societes de transport regionales de la Region flamande et
wallonne utilisent ces techniques depuis quelques mois.

La STIB a demande et obtenu 1'autorisation de placer ces films
speciaux sur les vitres des vehicules.

Cet accord a ete donne par le ministre federal des Transports et
de 1'Infrastructure en date du 29 septembre 1997.

Jusqu'a cejour, aucune plainte de la clientele ou des chauffeurs
d'autobus ou de tramways n'a ete enregistree concemant 1'utilisation
de ce materiel.

Vraag nr. 408 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 8 juni
1998 (N.):

Reclainevoering op de vensters van tram- en busvoertuigen.

S'mds enige tijd rijden er een aantal tram- en busvoertuigen rond,
waarbij de reclame, die op de flanken van deze voertuigen wordt
aangebracht, gedeeltelijk verderloopt op de ruiten van betreffende
voertuigen.

Dat betekent dat sommige reizigers die in deze voertuigen zitten,
niet of nog moeilijk naar buiten kunnen kijken, aangezien hun zicht
door deze reclame wordt belemmerd. Ik heb zeifervaren dat zulks
bijzonder hinderlijk is, niet alleen voor het zicht, maar ook voor de
ogen.

Verschilende andere reizigers hebben mij hierovertrouwens hun
beklag gemaakt.

Sinds wanneer wordt op dergelijke wijze reclame gevoerd door
de MIVB?

Kwamen hiervoor reeds klachten binnen van reizigers die daar
hinder van ondervonden?

Is de minister niet van oordeel dat dergelijke reclame zou moeten
worden verboden ten behoeve van het comfort van de reizigers?

Antwoord: Sedert enkelejaren worden in verschillende Europese
steden de ruiten van bus- en tramvoertuigen gebruikt om de publi-
citaire boodschap te verlengen.

De ruiten van de voertuigen worden voorzien van een bijzondere
vinyl dat toelaat van binnen naar buiten te kijken. Inderdaad, dit
micro-geperforeerd vinyl laat zowel het zicht toe als de lichttrans-
missie.

De reizigers hebben, bijna net zoals vroeger, aldus de mogelijk-
heid om naar buiten te kijken.

De regionale vervoermaatschappijen van het Vlaams en Waals
Gewest gebruiken deze techniek al enige maanden.

De MIVB heeft de toelating gevraagd en gekregen teneinde die
speciale filmen op de voertuigen aan te brengen.

Dit akkoord, gegeven door het federaal ministerie van Verkeers-
wezen en Infrastructuur, dateert van 29 September 1997.

Tot op heden werden er geen klachten ontvangen omtrent het
gebruik van dit materiaal, noch vanwege de clienteel noch vanwege
de bus- oftramchauffeurs.

Question n° 409 de M. Andre Drouart du 9 juin 1998 (Fr.):

Bavures policieres dans le metre.

Un article paru dans le quotidien Le Soir du samedi 23 rnai
1998, fait etat d'une bavure policiere dans le metro. Les faits, s'ils
s'averent exacts, sont particulierement graves. Unjeune d'origine

Vraag nr. 409 van de heer Andre Drouart, d.d. 9 juni 1998 (Fr.)

De excessen van de politic in de metro.

In een artikel in het dagblad Le Soir van zaterdag 23 mei 1998
wordt bericht over een buitensporig optreden van de politic in de
metro. Als de feiten juist zijn, betreft het een bijzonder ernstige
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afi'icaine a ete fouille, deculotte, tabase, injurie et presse de signer
un proces-verbai qui ne reiatait pas !es fasts.

Monsieur Ie ministre peut-il m'assurer que ce controle n'a pas
ete effectue par les Services de contr61e de la STIB? Si la reponse
s'averait negative, une enquete a-t-elle ete ouverte a ce sujet? Quel
est Ie resultat de celle-ci et des sanctions eventuelles portees a
I'encontre des personnes responsables?

Reponse: Suite a une enquete menee par Ie Service exploitation
de la STIB, il apparalt que c'est la brigade de gendarmerie du metro
qui est en cause. Contactee par Ie service de la Surveillance generate,
la gendarmerie a revele a la STIB etre intervenue suite a 1'appel
d'un clochard. Celui-ci craignait d'etre victime d'une agression par
deuxjeunes adolescents suspects.

La brigade de gendarmerie du metro a precede au controle de
ces deuxjeunes dont 1'un des deux a ete identifie.

Par ailleurs, 1'examen des rapports d'activite et d'intervention
de la STIB montre qu'aucune de ses equipes ne se trouvait dans la
station De Brouckere a ce moment-la.

Par consequent, la STIB n'est en rien responsable de cet incident.

zaak.EenjongerevanAfrikaanseoorsprongwerdgefouilleerd,ont-
kleed, afgeranseld, beledigd en gedwongen een proces-verbaa) te
ondertekenen waarin de feiten niet correct stonden opgetekend.

Kan de minister me verzekeren dat deze controle niet door de
controlediensten van de MIVB is uitgevoerd? Zo neen, is er dan
terzake een onderzoek ingesteld?Tot weike resultaten heeft dit geleid
en zijn er eventueel maatregelen getroffen tegen de verantwoor-
delijke personen?

Antwoord: Uit een door de dienst Exploitatie van de MIVB
ingestelde enquete blijkt dat hierbij de Rijkswachtbrigade in de
metro betrokken is. De rijkswacht werd door de dienst Algemeen
Toezicht gecontacteerd en ze heeft de MIVB gemeld dat ze opgetre-
den is ingevolge een oproep van een dakloze. Deze vreesde het
slachtofier te zullen worden van een aanranding door twee verdachte
jongeren.

de Rijkswachtbrigade in de metro is overgegaan tot de controle
van die beide jongeren; een van de twee werd geTdentificeerd.

Uit het onderzoek van de verslagen van activiteiten en inter-
venties van de MIVB blijkt dat geen enkele ploeg van de maatschap-
pij zich op dat ogenblik in het station De Brouckere bevond,

De MIVB is dan ook op generlei wijze verantwoordelijk voor
dit incident.

Question n° 410 de M. Alain Adriaens du 9 juin 1998 (Fr.):

Arrete ministeriel du 18 inai 1998 modiflant Ie budget de la
division 16, programme 2.

Un arrete ministeriel du 18 mai 1998 precede a des transferts de
credits entre allocations de base du budget, division 16, program-
me 2. A ce sujet, les ministres peuvent-ils m'apporter reponse aux
questions qui suivent:

La motivation avancee en ce qui conceme la modification bud-
getaire precitee souligne Ie montant insuffisant pour engager la
convention "Rainbow". Les ministres peuvent-ils me preciserquel
est 1'objet de cette convention et quel sera Ie montant final qui lui
sera consacre (les 1,9 millions de BEF de la modification ou en
plus une partie du credit initial de 2,8 millions de BEF)?

Reponse: En mai dernier, nous avons effectivement signe un
arrete de transfert au sein de la division 16. Cet acte administratif
est la consequence d'une erreur survenue dans les derniers engage-
ments en decembre dernier au sein du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Nous avons decide, de commun accord, de "reparer" cette erreur
en prenant en charge conjointement Ie budget du dossier reste sans
suite sur Ie budget 1997. II s'agit en fait d'une convention de services
entre la Region et la Societe AVC Rainbow, qui a pour objet la
realisation d'une campagne sur les primes a la renovation de
I'habitat.

Le cout de la mission, suite a 1'appel d'offres, s'eleve a 4.396.026
BEF tout compris. La campagne s'est deroulee en mars dernier, a
1'occasion du Salon Batibouw.

Vraagnr.410vandcheerAlainAdriaensd.d. 9juni 1998 (Fr.):

Het ministerieel beslilit van 18 met 1998 tot wijziging van de
begroting van a/deling 16, programma 2.

Op grond van een ministerieel besluit van 18 mei 1998, worden
er kredieten overgedragen tussen basisallocaties van afdeling 16,
programma 2. Kunnen de ministers me terzake de volgeride vragen
beantwoorden:

In de verantwoording voor deze begrotingswijziging wordt
gezegd dat het bedrag niet groot genoeg is om de Rainbowover-
eenkomst uitte voeren. Kunnen de ministers me zeggen waar deze
overeenkomst toe strekt en welk bedrag er uiteindelijk aan zai wor-
den besteed (de 1,9 miljoen BEF van de wijziging ofbovendien
een deel van het oorspronkelijke krediet van 2,8 miljoen BEF)?

Antwoord: In mei jongstleden hebben we inderdaad een besluit
betreffende de overdacht binnen afdeling 16 ondertekend. Deze
bestuurshandeling is het gevolg van een vergissing die zich bij de
laatste vastleggingen in december jongstleden bij het ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voorgedaan.

We hebben in samenspraak beslist deze tout "recht te zetten"
door het dossier waaraan geen gevolg is gegeven gezamenlijk ten
laste te nemen van de begroting 1997. Het betreft een diensten-
overeenkomst tussen het Gewest en het bedrijfAVC Rainbow betref-
fende een campagne inzake renovatiepremies.

De opdraecht werd na de offerte-aanvraag toegewezen voor een
bedrag van 4.396.026 BEF, alles inbegrepen. de campagne heeft
plaatsgevonden inmaartjongstleden, tergelegenheid van Batibouw.
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Question n° 411 de M. Serge de Patoul du 12 jinn 1998 (Fr.):

Subside a I'hebdomadaire "Deze week in Brussel".

Chaque semaine est diffuse un hebdomadaire qui s'appelle "Deze
week in Brussel".

Monsieur Ie ministre peut-il me faire savoir s'il a verse, au cours
des annees 1995, 1996 et 1997 des subsides & cet hebdomadaire?

Si la reponse est positive, peut-il me preciser dans Ie cadre de
quel article budgetaire?

Par ailleurs, Ie ministre peut-il me communiquer si, en dehors
de subsides, il a, pour les memes annees, utilise des credits
budgetaires pour financer une operation liee a cet hebdomadaire?

Dans Ie cas d'une reponse positive, peut-il preciser 1'article
budgetaire concerne et la raison de la depense?

Reponse: Pour les annees 1995,1996 et 1997, il n'y a pas eu de
subsides en faveur de I'hebdomadaire "Deze Week in Brussel".

Cependant, dans Ie cadre de la campagne d'information relative
a 1'urbanisme, il a ete verse pour publication dans I'hebdomadaire
"Deze Week in Brussel": - en 1996: 227.500 BEF; - en 1997:
759.000 BEF.

L'article budgetaire concerne est Ie 16.11.12.01.

II faut ajouter 5 insertions concernant Ie Transport public pour
un montant total de 153.368 BEF impute a la division 12, article
12.13.12.03.

Vraag nr. 411 van de heer Serge de Patoul d.d. 12 juni 1998
(Fr.):

Subsidies aan het weekblad "Deze week in Briissel".

Eike week wordt er een weekblad verspreid, genaamd Deze week
in Brussel.

Kan de minister me zeggen ofhij in 1995,1996 en 1997 subsidies
aan dit weekblad heeft verleend?

Zoja, kan hij me dan meedelen in welk begrotingsartikel deze
subsidies zijn opgenomen?

Kan de minister me ook, naast deze subsidies, meedelen ofhij
voor diejaren begrotingskredieten heeft gebruikt om een en ander
dat met dit weekblad te maken heeft, te financieren?

Zo ja, kan hij me dan zeggen in welk begrotingsartikel deze
uitgaven terug te vinden zijn en om weike reden ze werden gedaan?

Antwoord: Voor dejaren 1995, 1996 en 1997 werden er geen
subsidies toegekend aan het weekblad "Deze Week in Brussel".

Er werd in 1996 en 1997, in het raam van de infonnatiecampagne
over de stedenbouw, evenwel een bedrag gestort van respectievelijk
227.500 BEF en 759.000 BEF voor publicaties in het weekblad
"Deze Week in Brussel".

Het gaat hier om bedragen ingeschreven op begrotingsartikel
16.11.12.01.

Hieraan moeten 5 plaatsingen over het openbaar vervoer toege-
voegd worden en dit voor een totaal bedrag van 153.368 BEF,
geboekt op artikel 12.13.12.03 van afdeling 12.

Question n° 412 de M. Andre Drouart du 19 juin 1998 (Fr.):

Transport de groupes scolaires par la ST1B (suite question
386).

Je remercie Ie ministre pour la reponse a la question n° 386 que
je lui avais adressee au sujet du transport des groupes scolaires par
laSTIB.

Celle-ci merite neanmoins des questions complementaires afin
de comprendre correctement les mesures presentees par Ie ministre
en cette matiere.

Le ministre precise que: "Les ecoles de 1'enseignement fonda-
mental pourront, des la rentree de septembre, acquerir des billets
de groupe au prix unitaire de 500 BEF, valables pour un maximum
de 20 eleves accompagnateurs compris".

Monsieur le ministre peut-il me preciser ce qu'il en est par
exemple d'un groupe compose de 10 eleves? Le prix sera-t-il egale-
ment de 500 BEF ou ce billet sera-t-il utilisable une seconde fois
pour les dix places restantes? Qu'en est-il egalement d'un groupe
de 21 eleves? Deux billets de groupe seront-ils necessaires?

Le ministre peut-il egalement me preciser 1'objectifpedagogique
de la valisette qui sera remise avec le billet de groupe? Le cout de

Vraag nr. 412 van de heer Andre Drouart du 19 juni 1998 (Fr.):

Vervoer van schoolgroepen door de MIVB (vervolg op vraag
nr 386).

Ik dank de Minister voor zijn antwoord op de schriftelijke vraag
nr 386 die ik hem gesteld heb in verband met het vervoer van
schoolgroepen door de MIVB.

Er moeten echter nog bijkomende vragen worden gesteld om
een goed inzicht te krijgen in de maatregelen die de Minister in dit
vlak heeft voorgesteld.

De Minister geeft te kennen dat de scholen van het basisonderwijs
vanaf September reiskaartjes voor groepen kunnen kopen tegen de
eenheidsprijs van 500 fr voor maximum 20 leerlingen met inbegrip
van de begeleiders. \

Kan de Minister preciseren weike prijs zai worden aangerekend
voor groepen van tien leerlingen? Gaat het eveneens om 500 fr of
kan het reiskaartje een tweede maal worden gebruikt voor de overige
tien plaatsen? Wat als de groep uit 21 leerlingen bestaat? Moeten er
dan twee reiskaartjes worden gekocht?

Kan de Minister tevens preciseren wat het pedagogische doel is
van het valiesje dat met het reiskaartje wordt afgegeven? Zai de



3972 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale-20juillet 1998 (n° 33)
Vragen enAntwoorden-Brusselse Hoofdstedelijke Raad-20juli 1998 (nr. 33)

celle-ci ne serait-il pas equivalent au billet de groupe? Dans ces
circonstances, une tarification symbolique, voire la gratuite, ne
serait-elle pas opportune?

Enfin, pour quelles raisons Ie ministre la mesure n'est-elle pas
operante pour les ecoles de 1'enseignement secondaire? Je rappelle
au ministre que 1'enseignement est obligatoire en Belgiquejusqu'a
1'agede 18 ans.

Reponse: Comme precise lors de la reponse a la question
parlementaire precedente, Ie prix unitaire du nouveau billet de
groupe mis en vente des Ie ler octobre 1998 est bien de 500 BEF
pour un maximum de 20 eleves accompagnateurs compris.

Le billet doit etre valide par 1'enseignant lors de son premier
voyage; il est alors valable jusqu'a 15h00 le memejour pour un
nombre illimite de deplacements avec son groupe. Dans le cas d'un
groupe de 21 eleves, 2 billets de groupe seraient effectivement
necessaires; neanmoins dans ce cas de figure on ne peut plus
defavorable, il est plus interessant pour 1'enseignant d'acquerir une
carte d'un jour au prix de 130 BEF pour 1'eleve supplementaire.

A partir d'un groupe de 24 personnes et plus, il devient
avantageux d'acquerir au moins 2 billets de groupe.

La valisette scolaire qui sera remise avec le billet de groupe, n'a
d'autre objectifque de sensibiliser 1'enseignant a 1'utilisation des
transports publics en lui foumissant une serie de depliants a themes:
art dans le metro, art nouveau, plan du reseau, etc., afin d'etayer a
la fois son cours ou faciliter son displacement; le coflt de la valisette
et de son contenu represente environ 20% du montant demande
pour le billet de groupe.

La decision de creer ce nouveau titre de groupe pour les ecoles
fondamentales a ete prise par le comite de gestion de la STIB. Celui-
ci evaluera 1'experience dans le courant de 1'annee scolaire 98-99.
L'extension a 1'enseignement secondaire, dont par ailleurs bon
nombre d'eleves sont deja attributaires d'un abonnement scolaire,
pourra alors etre eventuellement envisagee.

kostprijs hiervan niet overeenstemmen met het reiskaartje voor de
groep? Zou het in dit geval niet beter zijn een symbolische prijs
aan te rekenen of gratis vervoer aan te bieden?

Waarom tenslotte geldt de maatregel niet voor het secundair
onderwijs? Ik herinner de Minister eraan dat de onderwijsplicht in
Belgie geldt tot de leeftijd van 18 jaar.

Antwoord: Zoals aangegeven in het antwoord op de vorige
parlementaire vraag bedraagt de eenheidsprijs van het nieuwe
groepsbiljet, dat vanaf 1 oktober 1998 te koop is, wel degelijk 500
BEF voor een maximumaantal van 20 leerlingen, begeleiders inbe-
grepen.

Het biljet moet dor de leerkracht worden gevalideerd bij de eerste
rit; het is dan op die dag geldig tot 15.00 uur voor een onbeperkt
aantal verplaatsingen met zijn groep. Voor een groep van 21 leer-
lingen zouden inderdaad 2 groepsbiljeten nodig zijn, hoewel het in
dit zeer ongunstige geval interessanter zou zijn dat de leerkracht
een dagkaart van 130 BEF koopt voor de bijkomende leerling.

Zodra de groep 24 en meer personen telt, wordt het voordeliger
minstens 2 groepsbiljetten te kopen.

De schoolmap die met het groepsbiljet overhandigd wordt, heeft
enkel tot doel de leerkracht te sensibiliseren voor het gebruik van
het openbaar vervoer door middel van een reeks themafolders: kunst
in de metro, art nouveau, netplan, enz., om zijn lessen te stofferen
of zijn verplaatsingte vergemakkelijken; de kostprijs van deze map
en de inhoud ervan bedraagt ongeveer 20% van het bedrag dat voor
het groepsbiljet wordt aangerekend.

De beslissing om dit vervoerbewijs voor de basisscholen te
creeren, werd genomen door het beheercomite van de M1VB. Dit
comite zai het experiment in de loop van het schooljaar 1998-1999
evalueren. De uitbreiding tot het secundair onderwijs, waar trouwens
al heel wat leerlingen een schoolabonnement bezitten, kan dan even-
tueel worden overwogen.

Question n0 414 de M. Denis Grimberghs du 19juin 1998 (Fr.):

Evaluation des controls de mobilite.

Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale a passe
avec plusieurs communes des contrats dits de mobilite en vue de
cofinancer des mesures relatives a la fluidite du trafic dans notre
Region.

J'aimerais que le ministre nous communique la liste des com-
munes avec lesquelles pareil contrat a ete passe, le montant affecte
a chacun de ces contrats ainsi que les principaux engagements repris
dans chacun d'eux.

Le ministre peut-il indiquer le nombre de carrefours qui a la
pointe du matin et a celle du soir font 1'objet d'une presence poli-
ciere?

Vraag nr. 414 van de heer Denis Grimberghs d.d. 19 juni 1998
(Fr.):

Evaluatie van de mobiliteltscontracten.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft met een aantal
gemeenten zogeheten mobiliteitscontracten gesloten om maatre-
gelen ter bevordering van de verkeersdoorstroming in ons gewest
mee te financieren.

Ik zou wensen dat de Minister mij de lijst bezorgt van de
gemeenten waarmee een dergelijk contract is gesloten, vermeldt
welk bedrag voor elk van deze contracten is uitgetrokken en wat de
voornaamste verbintenissen zijn die daarin zijn opgenomen.

Kan de Minister mij zeggen op hoeveel kruispunten er tijdens
de ochtend- en de avondspits politieagenten toezicht uitoefenen?



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20juillet 1998 (n° 33)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 juli 1998 (nr. 33) 3973

Le ministre peut-il indiquer egalement si dans Ie cadre de ces
contrats dits de mobilite, des mesures sont prises en ce qui concerne
le stationnement en double file?

Enfin, le ministre peut-il indiquer si une evaluation de ces
contrats de mobilite est prevue et, le cas echeant, sur la base de
celle-ci, si une reorientation des moyens alloues aux communes est
envisagee?

Reponse: Depuis septembre 1996 et en vertu d'un arrete du
Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale du ISjuillet
1996 (modifie par un arrete du Hjuillet 1997), j'ai en effet signe
des contrats de mobilites avec plusieurs communes de notre Region.

Ces contrats ont effectivement pour objet de cofinancer des
mesures concretes relatives a 1'amelioration de la fluidite du trafic
automobile au sein de la Region.

En signant le contrat de mobilite, les communes s'engagent a
assurer, par une presence policiere effective, la surveillance de
certains carrefburs et, eventuellement, de certaines voiries priori-
taires.

La subvention annuelle accordee par la Region est etablie sur la
base, d'une part, du nombre de carrefours et de la longueur de voirie
a surveiller et, d'autre part, du nombre de minutes de surveillance
quotidienne: 427 BEF par minute pour un carrefour sans transports
en commun de surface, 1.067 BEF par minute pour un carrefour
avec transports en commun de surface et 100 BEF par km de voirie
et par minute. Elle est indexee selon 1'index sante (index de depart:
juillet 1996).

La surveillance est generalement limitee aux heures de pointes,
matin et soir, uniquement les jours ouvrables, hors week-end et
vacances scolaires.

L'arrete du Gouvernement du ISjuillet 1996 precise les missions
que les communes s'engagent a remplir:

- veiller au respect du code de la route par 1'ensemble des utilisa-
teurs du carrefour ou de la voirie prioritaire;

- veiller au degagement des carrefours et veiller a maintenir de
bonnes conditions de circulation sur les voiries prioritaires;

- veiller a la securite de tous les utilisateurs du carrefour ou de la
voirie prioritaire, en particulier celle des pietons et des cyclistes;

- favoriser le passage des transports en commun et des taxis;

- veiller a ce que les arrets des lignes de transports en commun
soient degages;

- veiller a ce que le stationnement n'entrave ni la circulation des
transports en commun, ni celle des taxis, ni le passage du trafic
automobile, ni le cheminement des pietons et des cyclistes;

- verbaliser le stationnement en double file et proceder, le cas
echeant, a 1'enleveinent des vehicules.

Pour chaque carrefour ou voirie prioritaire, le contrat definit en
outre des objectifs particuliers qui precisent, en rapport avec la

Kan de Minister mij eveneens zeggen ofer in het kader van die
zogeheten mobiliteitscontracten maatregelen worden genomen ter
bestijding van het dubbel parkeren ?

Kan de Minister mij tot slot zeggen ofer een evaluatie gepland
is van die mobiliteitscontracten en of men eventueel van plan is op
basis daarvan de aan de gemeenten toegekende middelen op een
andere manier te besteden?

Antwoord: Krachtens een besluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering van 18 juli 1996 (gewijzigd bij een besluit van 17
juli 1997) heb ik sinds September 1996 mobiliteitscontracten
ondertekend met verschillende gemeenten van het Gewest.

Deze contracten beogen inderdaad de medefinanciering van de
concrete maatregelen voor een betere doorstroming van het auto-
verkeer op het grondgebied van het Gewest.

Met de ondertekening van het mobiliteitscontract verbinden de
gemeenten zich tot het garanderen van toezicht op bepaalde kruis-
punten en eventueel op bepaalde hoofdwegen via een daadwer-
kelijke aanwezigheid van de politic.

Dejaarlijkse subsidie die door het Gewest wordt toegekend is
gebaseerd op eenerzijds het aantal kruispunten en de lengte van de
wegenis waarop toezicht moet worden uitgeoefend en anderzijds
het aantal minuten dagelijks toezicht: 427 BEF per minuut voor
een kruispunt waarop geen bovengronds openbaar vervoer rijdt,
1.067 BEF per minuut waarop wel bovengronds openbar vervoer
rijdt en 100 BEF per kilometer wegenis en per minuut. Ze wordt
gemdexeerd volgens de gezondheidsindex (beginindex: juli 1996).

Het toezicht is over het algemeen beperkt tot de spitsuren 's
avonds en 's ochtends, en dit enkel tijdens de werkdagen, dus niet
tijdens het weekeind en de schoolvakanties.

Het Regeerbesluit van ISjuli 1996 omschrij ft de taken waartoe
de gemeenten zich hebben verbonden:

- toezien op de naleving van de wegcode door elkeen die gebruik
maakt van het kruispunt ofde hoofdweg;

- toezien op het vrijhouden van de kruispunten en op de
handhaving van de goede verkeersvoorwaarden op de hoofd-
wegen;

- toezien op de veiligheid van eenieder die gebruik maakt van het
kruispunt ofde hoofdweg, in het bijzonder die van de voetgangers
en fietsers;

- bevorderen van de doorgang van het openbaar vervoer en de
taxi's;

- toezien op het vrijhouden van de haltes van het openbaar vervoer;

- ervoor zorgen dat het parkeren geen belemmering vormt voor
de doorgang van het openbaar vervoer, de taxi's, het auto-,
voetgangers- en fietsverkeer;

- het dubbel parkeren bekeuren en desgevallend overgaan tot het
verwijderen van voertuigen.

Voor elk kruispunt of hoofdweg bepaalt het contract bovendien
de bijzondere doelstellingen, die ten opzichte van de configuratie
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configuration des lieux et les caracteristiques du trafic, les objectifs
generaux. La commune s'engage a effecter au moins un agent par
carrefour.

La lutte centre Ie stationnement en double file, aux abords des
can'efours et Ie long des voiries qui font 1'objet d'une surveillance,
est done explicitement evoquee dans 1'arrete.

Sept communes font a ce jour 1'objet d'un contrat de mobilite
avec la Region de Bruxelles-Capitale. Au total, 29 carrefours sont
concernes par ces contrats. Le tableau qui suit resume la situation
actuelle et indique la subvention annuelle de chaque commune
concernee. Precisons encore que les contrats d'lxelles et d'Etterbeek
prevoient en outre la surveillance de, respectivement, 16,75 et 11,9
km de voirie.

der plaatsen en de kenmerken van het verkeer een verduidelijking
geven van de algemene doelstellingen. De gemeente verbindt zich
ertoe minstens een agent per kruispunt ter beschikking te stellen.

De bestrijding van het dubbel parkeren in de omgeving van de
kruispunten en langs wegen waarop toezicht wordt uitgeoefend
wordt aldus uitdrukkelijk vermeld in het besluit.

Tot op heden hebben zeven gemeenten een mobiliteitscontract
gesloten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. deze contracten
hebben betrekking op 29 kruispunten in totaal. Onderstaande tabel
geeft een overzicht van de huidige toestand en vermeldt dejaarlykse
subsidie aan eike betrokken gemeente. Hierbij dient nog te worden
verduidelijkt dat de contracten met de gemeenten Elsene en
Etterbeek daarbij nog voorzien in het toezicht op respectievelijk
16,75 km en 11,9 km wegenis.

Commune Nombre de
carrefours

Montant de
subsides (en BEF)

Gemeente Aantal
kruispunten

Subsidiebedrag
(in BEF)

Etterbeek
Ixelles
Schaerbeek
Saint-Josse
Uccle
Auderghem
Ganshoren

3.240.000
2.777.252
1.166.950

978.101
880.291
358.260
320.100

Etterbeek
Elsene
Schaarbeek
Sint-Joost
Ukkel
Oudergem
Ganshoren

3.240.000
2.777.252
1.166.950

978.101
880.291
358.260
320.100

Totaux 29 9.720.954 Totaal 29 9.720.954

Une evaluation de 1'efficacite du contrat de mobilite est realisee
conjointement par la Region, la STIB et la commune lors de chaque
procedure de renouvellement. Des modifications sont eventuelle-
ment apportees au contrat pour tenir compte de 1'experience accu-
mulee.

Par ailleurs, la Region se reserve le droit de verifier si la commune
respecte ses engagements et assure effectivement les surveillances
policieres prevues. En cas de defaillance de la commune, la region
a la possibility de recuperer les subventions versees.A cejour, cette
procedure n'a pas encore ete mise en oeuvre. Cependant, lorsque
des carences ont ete observees dans 1'execution d'un contrat, il en
est tenu compte pour 1'etablissement du renouvellement, notamment
par la suppression de la subvention pour certains carrefours ou la
reorientation des moyens vers d'autres carrefours difficiles.

La presence effective d'agents ou d'auxiliaires de police aux
carrefours concernes est essentielle a 1'efficacite du dispositif et
doit faire 1'objet de verifications regulieres de la part de la Region.
Une evaluation systematique de 1'efficacite des contrats de mobilite
est d'ailleurs en cours de mise en oeuvre au sein de 1'administration,

Het Gewest, de MIVB en de gemeente evalueren gezamenlijk
de doeltreffendheid van het mobiliteitscontract bij eike hernieu-
wingsprocedure. Eventuele wijzigingen worden aangebracht in het
contract zodat rekening wordt gehouden met de opgedane ervarin-
gen.

Voorts behoudt het Gewest zich het recht voor om na te gaan of
de gemeente haar verbintenissen nakomt en het voorziene politie-
toezicht daadwerkelijk garandeert. Wanneer de gemeente in gebreke
blijft, heeft het Gewest de mogelijkheid om de gestorte subsidies te
recupereren. Deze procedure is tot op heden nog niet aangewend.
Wanneer evenwel tekortkomingen in de uitvoering van een contract
zijn vastgesteld, wordt daarmee rekening gehouden bij de hernieu-
wing, meer bepaald door de schrapping van de subsidie voor
bepaalde kruispunten of de herorientering van de middelen naar
andere problematische kruispunten.

De daadwerkelijke aanwezigheid van agenten of hulpagenten
op de betrokken kruispunten is van wezenlijk belang voor de doel-
treffendheid van de maatregel en moet regelmatig worden gecontro-
leerd door het Gewest. Een systematische evaluatie van de doeltref-
fendheid van de mobiliteitscontracten wordt thans uitgewerkt in
het bestuur.
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Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

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

de 1'Aide medicale urgente

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

Arrete du gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale
determinant les modalites particulieres ({'application de redistri-
bution du travail applicables aux membres du personnel du
ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

Apres lecture de 1'arrete du gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale determinant les modalites particulieres d'appli-
cation de redistribution du travail applicables aux membres du per-
sonnel du ministere de la Region de Bruxelles-Capitale du 20 mars
1997 (Moniteur beige - Ed. 2 - 24 mai 1997), je souhaiterais que Ie
ministre me dise comment Ie personnel est informe des disposi-
tions d'un tel arrete. Est-ce par une procedure d'information
specifique?

Comment obtient-on 1'octroi du complement de traitement de
3.250 BEF qui est accorde, en vertu de 1'article 15 de 1'arrete, aux
membres du personnel qui travaillent quatre jours par semaine?
Cela se fait-il automatiquement ou doivent-ils introduire eux-memes
une demande pour obtenir ce complement de traitement et leur est-
il eventuellement accorde avec effet retroactif?

Enfin je souhaiterais connaitre Ie nombre de chomeurs qui ont
deja ete engages en application de Particle 14.

Reponse: Je puis informer Phonorable membre que les disposi-
tions de 1'arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-
Capitale du 20 mars 1997 determinant les modalites particulieres
de redistribution du travail applicables aux membres du personnel
du ministere de la Region de Bruxelles-Capitale ont ete promulguees
aupres des membres du personnel considere par voie de notes de
service du secretaire general.

Les dispositions de 1'arrete du 20 mars 1997 ont ete repercutees
aupres du personnel statutaire via une premiere note de service du
secretaire general.

Une seconde note de service a ete adressee au personnel contrac-
tuel en date du 18 fevrier 1998.

Le conge est accorde a la demande de 1'agent.

Le complement de traitement de 3.250 BEF est paye par le
ministere en meme temps que le traitement mensuel.

11 est du a partir du mois ou le beneficiaire se trouve dans le
regime done sans effet retroactif.

Sur 40 personnes qui ont opte (chiffre etabli au 28 avril 1998)
pour ce regime au ministere de la Region de Bruxelles-Capitale, 8
engagements sont permis et 8 engagements compensatoires ont ete
effectues.

Minister belast met OpenbaarAmbt,
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 maatregelen
tot herverdeling van de arbeid toepasselijk op de personeelsleden
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Na lectuur van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot bepaling van de specifieke nadere regelen ter uitvoering
van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid toepasselijk op
de personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest d.d. 20 maart 1997 (Belg. Staatsblad - Ed. 2-24
mei 1997) had ik van de heer minister graag vernomen hoe de
bepalingen van een dergelijk Besluit bekendgemaakt worden bij
het personeel. Gebeurt dit via een specifieke voorlichtingsproce-
dure?

Hoe verloopt de toekenning van het weddecomplement van 3.250
BEF dat luidens artikel 15 van het besluit wordt toegekend aan zij
die een vierdaagse werkweek werken? Verloopt dit automatisch,
moeten zij zeifeen aanvraag tot het bekomen van dit weddecom-
plement indienen en wordt hen dat eventueel ook met terugwerkende
kracht toegekend?

Ten slotte had ik graag vernomen hoeveel werklozen reeds in
toepassing van artikel 14 aangeworven werden.

Antwoord: Ik kan het geacht lid meedelen dat de bepalingen
van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20
maart 1997 tot bepaling van de specifieke nadere regelen ter uitvoe-
ring van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid toepasselijk
op de personeelsleden van het ministerie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest via dienstnota's van de secretaris-generaal aan het
betrokken personeel werden bekendgemaakt.

Via een dienstnota uitgaande van de secretaris-generaal werden
de statutaire ambtenaren op de hoogte gebracht van de bepalingen
van het besluit van 20 maart 1997.

De bekendmaking bij de contractuele personeelsleden gebeurde
op 18 februari 1998 via een tweede dienstnota.

Het verlof wordt op verzoek van het personeelslid toegekend.

Het weddecomplement van 3.250 BEF wordt samen met de
maandwedde door het ministerie uitgekeerd.

Het is verschuldigd vanafde maand waarin de begunstigde van
het stelsel geniet en er is dus geen sprake van terugwerkende kracht.

Voor de 40 personeelsleden (cijfer d.d. 28 april 1998) die in het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het stelsel
gekozen hebben zijn op dit ogenblik 8 aanwervingen toegelaten en
werden reeds 8 personeelsleden in dienst genomen.
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Question n° 164 de M. Paul Galand du 3 novembre 1997 (Fr.):

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

Dans sa reponse a ma question du 28 avril 1997 sur la prevention
incendie en Region bruxelloise, Ie ministre indiquait que les jeux
d'enfants viennent en 3me lieu parmi les causes d'incendie les plus
frequentes et 1'electricite en 2me lieu.

En plus des actions d'infbrmation/prevention grand public et de
la participation active a la semaine nationale de prevention, des
actions plus systematiques seront organisees dans les ecoles
primaires de la Region. Elles beneficieront du support d' un camion
didactique et d'une cassette video.

Le ministre peut-il me preciser quelle est la duree prevue de ses
actions et si 1'ensemble des ecoliers bruxellois de primaire auront
1'occasion d'en beneficier?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre.je
peux apporter les precisions suivantes:

Au cours de 1'annee scolaire 1997-1998, deux formules de
sensibilisation ont ete testees dans une quinzaine d'ecoles qui en
avaient fait spontanement la demande: soit la projection d'un film
video, suivie d'une seance de questions-reponses, classe par classe,
durant une heure de cours, soit une matinee complete d'information
avec demonstrations diverses devant plusieurs classes regroupees.
comme les deux formules avaient recu un bon accueil, elles seront
proposees a 1'ensemble des ecoles primaires bruxelloises, tous
reseaux confondus, durant les deux prochaines annees scolaires.

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

Brandpreventie in het Brussels Gewest en meer bepaald de
duur en de omvang van de systematische brandpreventieacties in
de basisscholen van het Gewest, als aanvulling op vraag nr. 120
van 28 apr'tl 1997.

In zijn antwoord op mijn vraag van 28 april 1997 over de
brandpreventie in het Brussels Gewest, wees de minister erop dat
•de spelletjes van kinderen op de derde plaats komen op de lijst van
de meest voorkomende oorzaken van brand, na elektricite'rt.

Afgezien van de informatie- en preventiecampagnes bij het grote
publiek en van de actieve deelneming aan de nationale preventie-
week, zullen er eerlange systematische campagnes gehouden worden
in de basisscholen van het Gewest. Er zai een didactische bus rond-
rijden en er zai een videocassette gemaakt worden.

Kan de minister me zeggen hoe lang deze acties duren en ofze
gericht zijn op alle Brusselse basisscholen?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het geacht lid de
volgende inlichtingen verschaffen:

Gedurende het schooljaar 1997-1998, werden twee sensibili-
satieformules getest in een vijftiental scholen die het zeifspontaan
aangevraagd hadden: hetzij de voorstelling van een videofilm
gevolgd door een vragen- en antwoordensessie, klas per klas gedu-
rende een lesuur, hetzij een volledige infomiatievoormiddag met
verschillende demonstraties ten voordele van meerdere samenge-
brachte klassen. daarbeide formules succes gekend hebben, zullen
ze voorgesteld worden aan alle Brusselse lagere scholen voor alle
in aanmerking komende netten gedurende de twee eerstkomende
schooljaren.

Question n° 185 de M. Guy Vanhengel du 10 mars 1998 (N.):

Attribution d'une campagne d'information a lafirme «Made
in Brussels Publishing^

Le 23 septembre 1996, le ministre a signe un contrat avec la
s.p.r.l. Mediacom Bruprint (actuellement «Made in Brussels Pu-
blishing>'>) pour une campagne d'information sur la politique
bruxelloise d'exportation.

Cette convention a ete signee la veille de 1'envoi au cabinet du
rapport etabli par 1'administration competente sur les offres depo-
sees, L'administration et le cabinet parvenaient du reste a des con-
clusions differentes pour 1'attribution de ce marche.

Je souhaiterais connaltre 1'argumentation qui a amene le cabi-
net du ministre a preferer la s.p.r.l. Mediacom Bruprint. Le ministre
pourrait-il egalement m'expliquer comment il se fait que les conven-
tions avec la s.p.r.l. concernee avaient deja ete signees avant la
transmission du rapport de 1'administration?

Vraag nr. 185 van de heer Guy Vanhengel d.d. 10 niaart 1998
(N.):

Toewijzing van een informatlecampagne aan deflrma "Made
in Brussels Publishing".

Op 23 december 1996 ondertekende de minister een contract
met de b.v.b.a. Mediacom Bruprint (nu "Made in Brussels Pu-
blishing") in verband met een infonnatiecampagne met betrekking
tot het Brussels exportbeleid.

De ondertekening van deze overeenkomst gebeurde daags voor
het verslag van hel bevoegde administratiefbestuur, over de inge-
diende offertes, aan het kabinet werd overgezonden. Voor het
toewijzen van deze overdracht kwam men bij de administratie en
het kabinet van de minister overigens tot een verschillende conclusie.

Graag had ik vernomen op grond van weike argumentatie het
kabinet van de minister de voorkeur gafaan de b.v.b.a. Mediacom
Bruprint. Zou de minister mij ook kunnen laten weten hoe het komt
dat de overeenkomsten met de betrokken b.v.b.a., nog voor het
verslag van het bestuur werd overgemaakt, reeds werden onderte-
kend.
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La convention prevoyait un budget pour la diffusion par TV-
Brussel, a 308 reprises, d'un spot televise de 45 secondes. TV-
Brussel a utilise ce budget pour envoyer une de ses equipes realiser
un reportage a New-York. En outre, un montant de 380.000 BEF
prevu dans la convention au titre de «cout technique de production
du spot» a ete facture comme frais du directeur artistique pour Ie
reportage mentionne plus haut.

Le ministre peut-il me dire quel est Ie cout total de ce reportage
et quelle en a ete son utilisation? Est-il aussi eventuellement possi-
ble d'obtenir une copie de ce reportage sur cassette VHS?

Reponse: En reponse a sa question, je puis communiquer a
1'honorable membre que le 18 decembre 1998 le representant du
ministere, mes collaborateurs et moi-meme avons signe un document
dont il appert qu'apres examen des diverses offres, 1'attribution du
marche a la s.p.r.l. Mediacom Bruprint repondait le mieux au cahier
des charges.

Quelques jours plus tard, tres exactement le 23 decembre 1996,
etait signee la convention entre la Region et Mediacom.

Le Service du Commerce exterieur m'a transmis son rapport le
24 decembre; le contenu dudit rapport m'etait connu et correspon-
dait a I'analyse dont question ci-dessus.

La redaction de ce rapport est naturellement anterieure au 24
decembre et, generalement, plusieurs jours s'ecoulent entre la date
de redaction et d'expedition.

Le choix d'attribution a la s.p.r.l. Mediacom Bruprint se fonde
done sur le rapport du Service du Commerce exterieur.

En ce qui concerne les frais du spot televise et leur facturation
au profit du Directeur artistique (de Mediacom), je dois vous
communiquer que le reportage de TV-Brussel a ete facture le 24
fevrier 1997 pour un montant de 248. I l l BEF, frais de voyage et
de sejour a New York de 1'equipe y compris.

Le montant de 380.000 BEF auquel il a ete fait allusion
comprend, non seulement, les honoraires d'usage mais egalement
les frais techniques, e.a. script et montage, ainsi que les prestations
en dehors du reportage televise en question.

En ce qui conceme le reportage sur cassette VHS, je n'ai recu
qu'une seule copie qui a ete remise a la Cour des Comptes avec
toutes les pieces justificatives utiles.

La Cour a vise pour paiement toutes les factures qui lui ont ete
soumises.

In de overeenkomst werd voor TV-Brussel een budget voorzien
om een TV-spot van 45 seconden 308 keer uit te zenden. Dit budget
werd gebruikt voor het maken van een reportage te New York door
een ploeg van TV-Brussel. Bovendien werd een bedrag van 380.000
BEF, dat in overeenkomst werd voorzien onder de titel "technische
kost aanmaak spot", gefactureerd als kosten van de Art Director
met betrekking tot de hier bovenvernoemde reportage.

Kan de minister mij mededelen hoeveel deze reportage in het
geheel dan wel gekost heeft en welk gebruik ervan werd gemaakt?
Is het eventueel mogelijk een copie van deze reportage op VHS-
cassette te ontvangen?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het geacht lid
meedelen dat op 18 december 1996 door mezelf, door de vetegen-
woordiger van het ministerie en door mijn medewerkers, een
document werd ondertekend waaruit blijkt dat, na onderzoek van
de verschillende offerten, de toewijzing aan de b.v.b.a. Mediacom
Bruprint het best beantwoordt aan het lastenboek.

Enkele dagen later en met name op 23 december 1996, werd de
overeenkomst tussen het Gewest en Mediacom ondertekend.

De dienst Buitenlandse Handel heeft ons zijn rapport toegestuurd
op 24 december, rapport waarvan de inhoud ons bekend was en die
overeenstemt met de analyse waarvan hierboven sprake.

Dit rapport is uiteraard eerder opgesteld dan op 24 december en
meestal verlopen er een paar dagen tussen de opstellingsdatum en
de verzending.

De keuze van de toewijzing aan de b.v.b.a. Mediacom Bruprint
berust dus op de rapportering van de dienst Buitenlandse Handel.

Wat betreft de kosten van de TV-spot en de facturering van de
kosten ten voordele van de Art Director (van Mediacom), moet
worden meegedeeld dat de reportage van TV-Brussel werd
gefactureerd op 24 februari 1997, voor een bedrag van 248.211
BEF, inclusiefreis- en verblijfkosten van de ploeg in New York.

Het bedrag van 380.000 BEF dat werd aangehaald omvat niet
alleen het gebruikelijke honorarium, maar ook de technische kosten
zoals script en montage, ook voor de prestaties buiten de vermelde
TV-reportage.

Wat de reportage op VHS cassette betreft, heb ik slechts een
copie ontvangen, die met alle nuttige rechtvaardigingsstukken werd
overgemaakt aan het Rekenhof.

Het Hof heeft al de voogelegde facturen ter uitbetaling geviseerd.

Question n° 189 de M. Guy Vanhengel du 24 avril 1998 (N.):

Accue'll telephonique au ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Je souhaiterais etre informe des instructions precises qui ont ete
donnees au personnel du ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale pour 1'accueil telephonique. J'ai deja constate a plusieurs
reprises que lorsqu'on appelle le central du ministere, on vous

Vraag nr. 189 van de heer Guy Vanhengel d.d. 24 april 1998 (N.):

Wljze waarop de telefoon wordt beantwoord op het ininisterie
van het Brussels Hoofdstedelljk Gewest.

Graag had ik vernomen weike de precieze instructies zijn die
aan het personeel van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werden gegeven met betrekking tot het beantwoorden van
de telefoon. Het is mij reeds meermaals opgevallen dat wanneer
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repond, en franyais uniquement, par la formule «Ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale».

Un bref message du style «Region bruxelloise, Brussels Gewest,
bonjour-goeiedag» me semble mieux indique. Je crois que Ie
ministre sera d'accord avec moi: 1'accueil telephonique doit, en
toute hypothese, se faire dans les deux langues.

Je souhaiterais egalement savoir si au sein du ministere, on veille
d'une maniere ou d'une autre a ce que Ie personnel propose au
central telephonique ait la mattrise orale parfaite des deux langues
nationales. Cela ne me sembie pas etre toujours Ie cas.

Reponse: En reponse a sa question, je puis foumir a 1'honorable
membre les elements d'information suivants;

Je confirme que je recois parfois des plaintes concernant la
reponse unilingue fournie par Ie ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale a des questions telephoniques de citoyens. Achaque fois,
je transmets ces plaintes aux responsables du ministere en leur
demandant de prefer suffisamment attention a 1'accueil bilingue.

II se pose objectivement un probleme avec la longueur de la
denomination officielle du ministere et meme de la Region lorsqu'il
s'agit de la prononcer dans les deux langues. La formule "Ministerie
van net Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale - goedendag - bonjour" est ressentie comme
trop longue, d'ailleurs, 1'appelant n'a pas toujours la patience
d'ecouter la totalite de la salutation.

Afin d'y remedier, instruction a etc donnee a tous les telepho-
nistes du ministere de repondre par la formule "Region de Bruxelles-
Capitale - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bonjour - Goedendag"
en commen9ant par leur langue maternelle pour passer ensuite a la
seconde langue nationale, quoique 1'identitejuridique de 1'appele
s'estompe ainsi.

Jejuge neanmoins que 1'exactitudejuridique de la denomination
est subordonnee a. la possibilite d'identification et de specification
pour 1'appelant.

Independamment de cela, les responsables du ministere ont ete:
invites a veiller a ce que les telephonistes manient agreablement la
version parlee dans les deux langues afin d'eviter une attente
demesurement longue pour les appelants avant d'etre en communi-
cation avec Ie service ad hoc.

men de centrale van het ministerie belt de oproep eentalig wordt
beantwoord met de begroeting "Ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale".

Een korte begroeting bv. onder de vorm van "Region bruxel-
loise, Brussels Gewest, bonjour-goeiedag" lijkt mij meer aangewe-
zen. Ik ga er immers van uit dat de minister het met mij eens zai
zijn dat de telefonische begroeting hoe dan ook tweetalig dient te
gebeuren.

Graag had ik ook vernomen ofer binnen het ministerie op een
ofandere manier wordt over gewaakt dat het personeel dat aan de
telefooncentrale de telefoon beantwoordt, op een perfecte wijze de
gesproken versie van beide landstalen beheerst. Ook dit lijkt mij
met altijd het geval.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het geacht lid het
volgende meedelen.

Ik kan beamen dat mij soms klachten bereiken over het eentalig
beantwoorden door het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van telefonische vragen van burgers. Telkenmale bezorg ik
deze klachten aan de verantwoordelijken van het ministerie met de
vraag om voldoende aandacht te besteden aan het tweetalig onthaal.

Een objectiefprobleem stelt zich met de lengte van de officiele
benaming van het ministerie en zeifs van het Gewest wanneer deze
in beide talen moet worden uitgesproken. De term "Ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ministere de la Region de
Bruxelels-Capitale - goedendag - bonjour" wordt als te lang
ervaren; de oproeper brengt overigens niet steeds het geduld op om
dit te aanhoren.

Om dit euvel te verhelpen werd binnen het ministerie opdracht
gegeven aan alle telefonisten om "Region de Bruxelles-Capitale -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bonjour - Goedendag", eerst in
de moedertaal van de telefoniste en nadien in de tweede landstaal,
als antwoordt te geven, zij het dan dat daardoor dejuridische iden-
titeit van de opgeroepene vervaagt.

Ik ben evenwel van mening dat dejuridische correctheid van de
benaming ondergeschikt is aan de herkenbaarheid en de duidelijk-
heid voor de oproeper.

Afgezien daarvan werden de verantwoordelijke van het ministe-
rie uitgenodigd erover te waken dat de telefonistende gesproken
versie in beide landstalen op een aangename wijze zouden hanteren
opdat de oproepers niet mateloos lang zouden wachten op de pas-
sende verbinding.

Question n° 193 de M. Guy Vanhengel du 3 juin 1998 (N.):

Etablissement des cadres llnguistiques du ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale et fixation, a cettefln, du volume
des affaires traltees.

Le president du College repond a ma question ecrite n°77 du
27novembre 1997 qu'en ce qui concerne les CPAS, des cadres
linguistiques ne sont pas presents. Des lors, il n'est pas etabli de
statistiques relatives au nombre de patients selon leur role linguis-
tique, ou portant sur 1'appartenance linguistique de la correspon-

Vraag nr. 193 van de heer Guy Vanhengel d.d. 3 juni 1998 (N.):

Opmaken van de taalkaders van het minis ferie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de bepaling van het werkvoliime te dien
einde.

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 77 d.d. 19
november 1997 stelt de voorzitter van het College dat wat de
OCMW's betreft er geen taalkaders voorgeschreven zijn en dat er
derhalve geen statistieken worden bijgehouden van het aantal
patienten volgens de taalrol, noch statistieken over de taalaanhorig-
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dance que menent les CPAS avec leur commune et avec les services
de la Region de Bruxelles-Capitale.

Au sens de la loi du 2 aout 1963 sur 1'emploi des langues en
matiere administrative, les services du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale sont des services "regionaux"; tous les membres
du personnel auraient done du etre bilingues. Si 1'on a deroge a
cette disposition, c'est suite a une decision politique. Ce sont done
les regles en vigueur pour les services de I'Etat federal qui s'appli-
quent a ces services. Des lors, les membres du personnel ne doivent
plus etre qu'unilingues et il y a lieu de fixer des cadres linguistiques.

Pour etablir les cadres linguistiques du ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale, il est tres important d'effectuer un comptage
du volume des affaires traitees.

En effet, les postes dans les services du ministere sont reserves
a des fonctionnaires du role linguistique francais ou neerlandais
selon 1'importance de chacune des deux Communautes pour les
services concernes. L'importance de chaque Communaute peut
differer sensiblement d'un service a 1'autre.

Je souhaiterais des lors savoir si Ie ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale tient a jour des statistiques sur 1'appartenance
linguistique de la correspondance du service du ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale avec des particuliers, d'autres services
publics et les CPAS bruxellois.

En effet, ces donnees sont importantes pour arreter Ie volume
des affaires traitees qui permet de calculer les cadres linguistiques
de 1'administration du ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

Reponse: En reponse a sa question, je puis foumir & 1'honorable
membre les renseignements ci-apres.

La loi du 2 aout 1963 sur 1'emploi des langues en matiere admi-
nistrative est en effet d'application au ministere de la Region de
Bruxel les-Capitale.

Les cadres linguistiques du ministere ont ete fixes par 1'arrete
du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale du 20 juillet
1993. Bien que ledit arrete fasse 1'objet d'un recours en annulation
aupres du Conseil d'Etat, il est neanmoins actuellement applicable.

De nouveaux cadres linguistiques doivent etre etablis en fonction
du nouveau cadre organique approuve par Ie Gouvernement en date
du 26 mars 1998. Comme Ie declare 1'honorable membre, Ie volume
de travail constitue un critere essentiel a cet effet.

Soucieux d'objectiver Ie comptage, Ie Gouvernement a decide
d'installer une commission composee de maniere paritaire de 4
agents (2N/2F).

Cette commission a ete chargee de soumettre au ministre de la
Fonction publique les resultats des comptages ainsi qu'Une propo-
sition de cadres linguistiques. Ces resultats seront transmis au
Gouvernement accompagnee du projet de cadres linguistiques.

A titre suppletif, je souligne que selon une jurisprudence
constante du Conseil d'etat. Ie volume de travail est un critere
important mais toutefois pas Ie seui pour 1'elaboration des cadres

heid van de correspondentie van de OCMW's met hun eigen
gemeente en de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naar de zin van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik der
talen in bestuurszaken zijn de diensten van het ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest "gewestelijke" diensten, waarvan
alle personeelsleden dan ook tweetalig hadden moeten zijn. Het
was een politieke beslissing om hiervan at te wijken. Derhalve
gelden voor deze diensten de regels die gelden voor de federale
rijksdiensten. Bijgevolg moeten de personeelsleden slechts eentalig
zijn en moeten er taalkaders vastgelegd worden.

Met het oog op de vaststelling der taalkaders in het ministerie
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is een telling van het
werkvolume van groot belang.

De betrekkingen in de diensten van het ministerie worden immers
voorbehouden voor ambtenaren van de Nederlandse, respectievelijk
Franse taalrol overeenkomstig het belang van elk van beide Gemeen-
schappen voor de betrokken diensten. Het belang van eike Gemeen-
schap kan van dienst tot dienst aanzienlijk verschillen.

Graag had ik dan ook vernomen of op het niveau van het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen statistieken
worden bijgehouden met betrekking tot de taalaanhorigheid van de
correspondentie van de dienst van het ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest met particulieren, andere overheidsdiensten
en met de Brusselse OCMW's.

Deze gegevens zijn immers van belang bij de vaststelling van
het werkvolume op grond waarvan de taalkaders van de admi-
nistratie van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
mede worden berekend.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het geacht lid het
volgende meedelen.

De wet van 2 augustus 1963 op het gebruik der talen in
bestuurszaken is inderdaad van toepassing op het ministerie van
het Brussels Goofdstedelijk Gewest.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20
juli 1993 werden de taalkaders van het ministerie beslist. Dit besluit
maakt evenwel het voorwerp uit van een verzoek tot vernietiging
bij de Raad van State, maar is niettemin van toepassing op dit
ogenblik.

In functie van het nieuwe personeelskader van het ministerie -
goedgekeurd door de Regering op 26 maart 1998 - dienen nieuwe
taalkaders te worden bepaald. Zoals het geacht lid stelt, is het
werkvolume hierbij een essentieel criterium.

Om deze telling te objectiveren, werd door de Regering beslist
een paritair samengestelde commissie van 4 ambtenaren (2N/2F)
aan te stellen.

Deze commissie is belast om aan de minister van Ambtena-
renzaken de resultaten van deze tellingen te bezorgen samen met
een voorstel van taalkaders. Deze resultaten zullen worden bezorgd
aan de Regering samen met een ontwerp van taalkaders.

Voor de volledigheid wijs ik er op dat volgens een vaste
rechtspraak van de Raad van State, het werkvolume weliswaar een
belangrijk, maar niet het enig criterium is voor de opmaak van de
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linguistiques. En effet, Ie volume de travail ne peut deboucher sur
une repartition derogeant au respect & 1'egard de 1'une des deux
langues nationales. En outre, Ie cadre linguistique doit aussi permet-
tre la presence de personnel suffisant des deux roles linguistiques
de Facon a repartir proportionnellement Ie travail entre chaque
groupe linguistique.

taalkaders. Het werkvolume mag immers niet tot een verdeling
leiden die afbreuk doet aan de eerbied voor een van beide landstalen;
het taalkader moet ook toelaten dat er voldoende personeel is van
beide taalrollen opdat het werk evenredig kan worden verdeeld over
eike taalgroep.

Question n° 194 de M. Dominiek Lootens-Stael du 8 juin 1998
(N.):

Degats occasionnes au materiel suite aux emeutes qui se sont
deroulees Ie 7 novembre 1997 a Anderlecht.

Le 7 novembre 1997 et les jours suivants, des emeutes ont eclate
a Anderlecht et dans quelques autres communes bruxelloises parce
que la police avait abattu un trafiquant de drogue.

Au cours de ces emeutes, les agitateurs ont aussi detruit
deliberement du materiel du SIAMU.

Pouvez-vous me dire exactement quel materiel a ete detruit au
cours de ces journees?

Pouvez-vous me dire & combien s'elevent les degats?

Une partie ou la totalite de ces frais a-t-elle pu etre recuperee
aupres des auteurs?

Pendant ces emeutes, des membres du personnel du SIAMU
ont-ils encouru des blessures physiques ou morales? Si tel est le
cas, quel est le nombre de personnes concernees et la nature de
leurs blessures? Combien de journees d'incapacity de travail ont-
elles entramees? Quel en a ete le cout pour le SIAMU?

La protection des services d'ordre etait-elle suffisante pour
permettre aux pompiers de faire leur travail en toute securite? Dans
la negative, a-t-on entre-temps tire les lecons de ces incidents et
pris des mesures afin d'ameliorer la securite?

Reponse: Les degats occasionnes au materiel lors des emeutes
du 8 novembre 1997:

Les vehicules d'intervention suivants ont ete endommages:

Autopompe PI 6
impact de projectiles sur la carrosserie
pare brise
feu bleu et essuie-glace arraches
estimation: ca. 100.000 BEF

Autopompe P6
carrosserie idem
pare brise
boTtier fusibles et coupe-circuit
estimation: ca. 90.000 BEP

Autopompe P7
carrosserie idem
pare brise

Vraag nr. 194 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 8 juni
1998 (N.):

Schade aangebracht aan materieel naar aanleiding van de
rellen te Anderlecht van 7 november 1997.

Op 7 november 1997 en de daaropvblgende dagen ontstonden
er zware rellen inAnderlecht en enkele andere Brusselse gemeenten
naar aanleiding van het doodschieten door de politic van een drugs-
crimineel.

Naar aanleiding van deze rellen werd eveneens materiaal van de
DBDMH opzettelijk vernietigd door de opstandelingen.

Kan u mij exact meedelen welk materieel er die dagen werd
vernietigd?

Kan u mij meedelen voor hoeveel schade er daarbij werd aan-
gericht?

Kon een deel of het geheel van deze schade worden verhaald op
de criminelen die hervan aan de oorzaak lagen?

Hebben tijdens deze rellen ook personeelsleden van de DBDMH
lichamelijke of gestelijke letsels opgelopen? Zo ja, om hoeveel
personeelsleden ging het, en van weike aard waren deze letsels?
Hoeveel dagen werkonbekwaamheid bracht dit met zich mee?
Hoeveel kosten bracht dit met zich mee voor de DBDMH?

Was de becherming van de ordediensten voldoende opdat de
brandweerlui nun werk in alle veiligheid konden verrichten? Zo
neen, werden er inmiddels lessen getrokken en maatregelen genomen
om deze veiligheid te verbeteren?

Antwoord: Schade aangebracht aan materiaal naar aanleiding
van de rellen te Anderlecht van 8 november 1997:

De volgende brandweervoertuigen werden beschadigd:

Autopomp PI 6
koetswerk ingedeukt tengevolge van projectielen
voorruit
zwaailicht en ruitenwisser afgerukt
raming: ca. 100.000 BEF

Autopomp P6
koetswerk idem
voorruit
zekeringendoos en stroomverbreker
raming: ca. 90.000 BEF

Autopomp P7
koetswerk idem
voorruit
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plusieurs carreaux
pare brise
estimation: ca. 110.000 BEF

Ambulance A 13
plusieurs carreaux
estimation ca. 16.000 BEF

Total degats: ca. 320.000 BEF.

Declaration des degats a ete faite aupres de 1'assureur.

Cinq membres du personnel ont encouru des blessures aux
membres;

- coude (pas d'incapacite)
- genou (idem)
- cheville (1 jour d'incapacite)
- orteil casse (idem)
- cheville et bras (idem).

Les mesures operationnelles suivantes ont ete prises lors de
1'intervention:

- definition des points d'entree dans la zone a risques d'ou Ie
service d'incendie sera escorte et protege par les forces de 1'ordre;

- envoi de secours alleges;

- uniquement les feux de batiments sont attaques (des voitures en
feu et des feux sur la voie publique sont eteints par la gendar-
merie);

- presence d'un agent de liaison du service incendie au dispatching
d u l O l .

meerdere zijruiten
ruitenwisser
raming:ca. 110.000 BEF

Ziekenwagen A 13
meerdere zijruiten
raming:ca. 16.000 BEF

Totaal schade: ca. 320.000 BEF.

Er werd aangifte van de schade gedaan bij de verzekeraar.

Vijfpersoneelsleden liepen lichte verwondingen op aan de lede-
maten:

- elleboog (-)
- knie(-)
- enkel (1 dag werkonbekwaam)
- gebroken teen (idem)
- enkel en arm (idem).

Volgende operationele maatregelen werden getrorfen bij de inter-
ventie:

- aanduiding van de plaatsen langswaar de risicozone door de
brandweer kan betreden worden met begeleiding en bescherming
door de ordediensten;

- kleiner aantal voertuigen;

- alien woningbranden worden geblust (brandende voertuigen en
brand op de openbare weg worden door de rijkswacht geblust);

aanwezigheid van een verbindingsagent van de brandweer in de
101 dispatching.

Question n° 197 de M. Jean de Hertog du 16 juin 1998 (N.):

Primes de bilinguisnie.

Les membres du personnel de 1'administration regionale peuvent
obtenir une prime de bilinguisme depuis Ie 1" avril 1998.

1. Quelles categories de personnel (statutaires, temporaires,
contractuels, ACS ...) peuvent-elles y pretendre?

2. A quelles autorites ce reglement s'applique-t-il?

3. Quelles conditions doivent-elles etre remplies?

4. Qui organise les examens?

Reponse: En reponse a la question ecrite de 1'honorable membre,
j'ai 1'honneur de lui preciser ce qui suit:

En date du 19 mars 1998, Ie Gouvemement a pris deux arretes
modifiant:

Vraag nr. 197 van de heer Jean De Hertog van 16 juni 1998
(N.):

Tweetaligheidspremies.

Sinds 1 april 1998 kunnen de personeelsleden van de gewes-
telijke administratie een tweetaligheidspremie bekomen.

1. Weike personeelscategorieen (statutairen, tijdelijken, contrac-
tuelen, geko's...) kunnen hier aanspraak op maken?

2. Op weike overheden is de regeling van toepassing.

3. Aan weike voorwaarden dient voldaan te worden?

4. Wie organiseert de examens?

Antwoord: In antwoord op de schriftelijke vrag van het geacht
lid, heb ik de eer hem het volgende mee te delen:

De Regering heeft op 19 maart twee besluiten uitgevaardigd tot
wijziging van:
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Parrete de PExecutifde la Region de Bruxelles-Capitale du 25
juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel
en fonction au ministere de la Region de Bruxelles-Capitale;

1'arrete de PExecutifdu 25 juillet 1991 accordant une prime de
bilinguisme au personnel en fonction aupres de certains
organismes d' interet public de la Region de Bruxelles-Capitale.

En reponse aux differents points que contient votre question
parlementaire, je peux vous repondre ce qui suit:

1. Toutes les categories de membres du personnel en fonction
aupres du ministere et des organismes d' interet public concernes
peuvent beneficier des dites primes s' ils satisfont aux conditions
prescrites par la reglementation.

2. Cette reglementation est d'application au ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale, au Centre d'lnformatique pour la Region
bruxelloise, & 1'Institut bruxellois pour la Gestion de PEnviron-
nement, a 1'Office regional bruxellois de 1'Emploi, a la Societe
du Logement de la Region bruxelloise et au Port de Bruxelles.

3. Ces arretes modificatifs ont introduit pour les agents des insti-
tutions concemees la faculte d'obtenir une prime dont Ie montant
est sensiblement augmente par rapport a la situation anterieure,
en cas de connaissance orale et ecrite de la deuxieme langue par
1'agent.

L'agent doit, pour obtenir cette prime, reussir deux epreuves -
orale et ecrite - de 1'examen linguistique determine selon son
niveau par les articles 7 et suivants de 1'arrete royal du 30
novembre 1966 fixant les conditions de delivrance des certificats
de connaissances linguistiques prevus a Particle 53 des lois
coordonnees du 18 juillet 1966 sur 1'emploi des langues en
matiere administrative.

Le montant de la prime linguistique percue avant les arretes
modificatifs du 19 mars 1998 est maintenu pour les agents qui
ont une connaissance orale de la seconde langue. Pour en
beneficier, les agents doivent avoir subi un examen oral prevu a
Particle 9, § ler de Parrete royal susvise du 3 novembre 1966,
examen correspondant au niveau du grade de 1'agent.

4. C'est le secretaire permanent au recrutement qui organise les
examens et qui est seui competent pour delivrer les certificats
donnant droit a 1'une ou 1'autre de ces primes, et ce, en vertu de
Particle 53 des lois coordonnees du 18 juillet 1966 sur 1'emploi
des langues en matiere administrative.

- het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 25
juli 1991 tot toekenning van een premie voortweetaligheidaan
het personeel dat werkzaam is bij het ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;

- het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 25
juli 1991 tot toekenning van een premie voor tweetaligheid aan
het personeel dat werkzaam is bij sommige instellingen van
openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In antwoord op de diverse punten van uw parlementaire vrag,
kan ik u het volgende meedelen:

1. Alle categorieen personeelsleden die werkzaam zijn bij het
ministerie en de betrokken instellingen van openbaar nut kunnen
voomoemde premie genieten indien zij voldoen aan de terzake
geldende reglementaire voorschriften.

2. Deze voorschriften zijn van toepassing op het ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Centrum voor Infor-
matica voor het Brussels Gewest, het Brussels Instituut voor
Milieubeheer, de Brusselse Gewestelijke Dienst voorArbeidsbe-
middeling, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
en de Haven van Brussel.

3. Deze wijzigingsbesluiten voorzien voor de personeelsleden van
de bedoelde instellingen in de mogelijkheid om een tweetalig-
heidspremie te verkrijgen waarvan het bedrag aanzienlijk hoger
ligt dan voorheen, inzoverre de betrokkene bewijst over schrif-
telijke en mondelinge kennis van de tweede landstaal te beschik-
ken.

Om deze premie te bekomen, dient het personeelslid te slagen
voor beide gedeeltes - mondeling en schriftelijk - van het
taalexamen voor zijn ofhaar niveau als bepaald in de artikelen
7 en volgende van het koninklijk besluit van 30 november 1966
tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de
bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53
van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
gecoordineerd op 18 juli 1966.

Het bedrag van de taalpremie zoals die gold v66r de wijzigings-
besluiten van 19 maart 1998, blijft behouden voor personeels-
leden die mondelinge kennis van de tweede landstaal bewijzen.
daartoe moeten de personeelsleden geslaagd zijn in een monde-
ling examen, conform artikel 9, § 1 van bovenvermeld koninklijk
besluit van 3 november 1966. Dit examen dient afgelegd te
worden voor het niveau dat overeenstemt met de graad van het
personeelslid.

4. De examens worden georganiseerd door de vaste wervings-
secretaris, die als enige bevoegd is voor het uitreiken van de
bewijzen die recht geven op een van bovengenoemde premies,
en dit op grond van artikel 53 van de wetten op het gebruik van
de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966.
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Ministre de FEnvironnement et
de la Politique de FEau, de la Renovation,

de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

Question n0 301 de M. Philippe Debry du 4 decembre 1997 (Fr.):

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

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

Malgre plusieurs mises en demeure de regularisation de la part
de 1'IBGE ainsi qu'une mise en demeure par la commune de ces-
sion de ses activites dans 1'attente d'une regularisation, cette entre-
prise continue done par ses nuisances sonores h perturber la quietude
des riverains.

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

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

Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir trouver,
ci-dessous, la reponse a sa question.

Le 11 mars 1997, la division Inspection et Surveillance de
1'Institut Bruxellois pour la Gestion de 1'Environnement a recu une
plainte de bruit emanant de reverains.

Dans un premier temps, la division Inspection et Surveillance a
constate que I'activite de cette entreprise etait soumise a I'obtention
d'un permis d'environnement de classe II (delivre par la commune)
et que cette societe ne disposait pas d'une telle autorisation.
Conformement a Particle 92 de 1'ordonnance du 5juin 1997 relative
au permis d'environnement qui autorise 1'IBGE a donner un
avertissement avant de constater une infraction par PV, la societe a
ete mise en demeure, le 23 avril 1997, d'introduire une demande
de permis a la commune.

Le 15 septembre 1997, la commune a transmis a 1'IBGE une
attestation de depot de la demande de permis d'environnement.

La societe a done fait les demarches necessaires pour regulariser
sa situation dans les delais prescrits.

Mais, suit a un appel telephonique de la division Inspection et
Surveillance a la commune, 1'IBGE a appris que le permis de classe
II a ete refuse par la commune le 19 decembre 1997.

En ce qui concerne les nuisances sonores engendrees par la
fabrique de glace, une premiere serie de mesures accoustiques a ete
realisee le 29 avril 1997. Etant donne que le rapport redige le 20
mai 1997 mettait en 6vidence un depassement des valeurs admises

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

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

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

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

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

Antwoord: Hierna vindt het geacht lid het antwoord op zijn
vraag.

Op 11 maart 1997 heeft de afdeling Inspectie en Toezicht van
het Brussels Instituut voor Milieubeheer een klacht van de omwo-
nenden ontvangen wegens geluidsoverlast.

De afdeling Inspectie en Toezicht heeft vastgesteld dat de
activiteit van dit bedrijf onderworpen is aan de afgifte van een
milieuvergunning van klasse II door de gemeente en dat het bedrijf
niet over een dergelijke vergunning beschikte. Conform artikel 92
van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergun-
ningen, dat het BIM ertoe machtigt een waarschuwing te geven
vooralleer bij wijze van een proces-verbaal een overtreding vast te
stellen, werd het bedrijf op 23 april 1997 aangemaand om een
vergunningsaanvraag in te dienen bij de gemeente.

Op 15 September 1997 heeft de gemeente het BIM een indie-
ningsbewijs van de aanvraag om milieuvergunning overgemaakt.

Het bedrijf heeft dus het nodige gedaan om zijn situatie binnen
de gestelde termijnen te regulariseren.

Ingevolge een telefoontje van de afdeling Inspectie en Toezicht
aan de gemeente verneemt het BIM evenwel dat de gemeente op 19
december 1997 de milieuvergunning van klasse II heeft geweigerd.

Wat de geluidsoverlast veroorzaakt door de ijsfabriek betreft,
werfop 29 april 1997 een eerste reeks geluidsmetingen uitgevoerd.
Aangezien uit het verslag van 20 mei 1997 bleek dat de maximum-
waarden werden overschreden die vastgesteld zijn bij de ordonnantie
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par 1'ordonnance du 16 mai 1991 relative a la lutte centre Ie bruit
dans les locaux de repos et de sejour a Bruxelles (emergence de
10,3 dB (A) pour 6 dB (A) admis), une mise en demeure a ete
envoyee a 1'exploitant Ie 23 mai 1997.

Suite a cette mise en demeure, 1'exploitant, montrant sa bonne
volonte de resoudre Ie probleme, a effectue des travaux d'isolation
acoustique.

Une deuxieme serie de mesures a ete effectuee Ie 22 septembre
1997 afm de verifier 1'efficacite des travaux d'isolation.

Le rapport de cette deuxieme serie de mesure, redige Ie 7 octobre
1997, montre une nette amelioration de la situation (emergence de
7,2 dB (A) mais restant neanmoins au-dessus des valeurs admises
par 1'ordonnance du 16 mai 1991.

Le 9 octobre 1997,1'exploitant a done ete mis en demeure de
remedier a cette situation.

Suite a une nouvelle plainte des riverains ne concernant plus les
compresseurs mais bien le deplacement de chariots dans 1'entreprise,
une nouvelle serie de mesures a ete effectuee le 31 octobre 1997.

Ces mesures mettent en evidence une emergence tres importante
(24,6 dB (A) pour 6 dB (A) admis).

Suite a ce nouveau probleme, 1'exploitant a ete mis en demeure
le 4 decembre 1997 de remedier a cette nouvelle situation.

Le ISdecembre 1997,soit dans les delais, 1'exploitant a informe
1'IBGE des travaux qu'il comptait entreprendre pour regulariser sa
situation.

Le 7 janvier 1998, la commune de Molenbeek-Saint-Jean a pris
la decision de fermer 1'exploitation s.p.r.l. Moving Industries et a
precede a la mise sous scelles des machines utilisees par ladite
firme.

Dans sa telecopie du 9 avril 1998,1'administration communale
de Molenbeek-Saint-Jean a informe 1'IBGE que la s.p.r.l. Moving
Industries aurait decide de mettre fin a ses activites.

En conclusion, comme la s.p.r.l. Moving Industries a ete fermee
par la commune de Molenbeek, des mesures de controle apres
travaux n'ontjamais pu etre effectuees.

L'lBGE a neanmoins prie 1'administration communale de le tenir
informe de 1'evolution du dossier.

van 16 mei 1991 betreffende de strijd tegen geluidshinder in de
rust- en woonruimten te Brussel (niveaus van 10,3 dB (A) voor een
maximumwaarde van 6 dB (A)), werd op 23 mei 1997 een
aanmaning naar de exploitant gestuurd.

Na deze aanmaning heeft de exploitant zijn goede wil getoond
en geluidsisolatie aangebracht.

Op 22 September 1997 werd een tweede reeks metingen uitge-
voerd teneinde de doeltreffendheid van de isolatie te beoordelen.

Het verslag betreffende deze tweede reeks metingen werd
opgesteld op 7 oktober 1997 en toont aan dat de toestand aanzienlijk
verbeterd is, ook al worden de niveaus die toegestaan zijn door de
ordonnantie van 16 mei 1991 nog steeds overschreden (7,2 dB (A)).

Op 9 oktober 1997 werd de exploitant dus aangemaand om deze
situatie te verhelpen.

Ingevolge een nieuwe klacht van de omwonenden, ditmaal niet
betreffende de compressoren, maar betreffende de verplaatsing van
karretjes in het bedrijf, werd op 31 oktober 1997 een nieuwe reeks
metingen uitgevoerd.

Bij deze metingen worden zeer hoge overschrijdingsniveaux
vastgesteld (24,6 dB (A) voor een maximumniveau van 6 dB (A)).

Ingevolge dit nieuw probleem werd de exploitant op 4 december
1997 aangemaand om deze nieuwe situatie te verhelpen.

Op 18 december 1997, binnen de termijnen dus, heeft de exploi-
tant van BIM op de hoogte gebracht van de werken die hij van plan
is te ondememen om zijn situatie te regulariseren.

Op 7januari 1998 heeft de gemente Sint-Jans-Molenbeek beslist
de p.v.b.a. Moving Industries te sluiten en heft ze de machines van
het bedrijf verzegeld.

Het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek heeft het BIM
per fax van 9 april 1998 meegedeeld dat de p.v.b.a. Moving
Industries beslist heeft haar activiteiten stop te zetten.

Aangezien de p.v.b.a. Moving Industries door de gemeente
Molenbeek gesloten werd, heeft het BIM geen controlemetingen
meer kunnen uitvoeren na de werken.

Het BIM heeft niettemin het gemeentebestuur gevraagd om op
de hoogte te worden gehouden van de voortgang van het dossier.

Question n° 335 de M. Guy Vanhengel du 18 mai 1998 (N.):

Implantation de la Malson desparlementairesflamands dans
I'ancien bailment des Cheques postaux sis rue de la Croix defer
99 a 1000 Bruxelles et implantation d'un nouveau parking de
200 voitures en-dessous de ce bailment.

Le Bureau du parlement flamand a fait savoir fin janvier qu'il
allait transformer I'ancien Office des Cheques postaux sis rue de la

Vraag nr. 335 van de heer Guy Vanhengel d.d. 18 mei 1998 (N.):

Inplanting van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoor-
digers in het oude Postcheqiiegebouw aan de IJwrenkruisstraat
99 te 1000 Brussel en de inplanting van een nieuwe parking voor
200 n'agens oiider ditgebouw.

Eind januari maakte het Bureau van het Vlaams parlement
bekend het voormalig Postehequegebouw aan de Uzerenkruisstraat
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Croix de fer 99 a 1000 Bruxelles en Maison des parlementaires
flamands.

Le projet de transformation du groupe Planning a ete presente a
cette occasion. Ce projet prevoit la creation sous le bailment d'un
nouveau parking de 200 places.

Ces demiers mois, la mise en service de nouveaux parkings dans
le centre ville a fait grand bruit. Une violente polemique a d'ailleurs
eclate a ce sujet au sein du gouvemement.

La mise en service du parking du parlement europeen a notam-
ment ete precedee par un rapport d'incidences etabli par 1'IBGE
(Institut bruxellois pour la gestion de 1'environnement) et par
plusieurs etudes de mobilite.

Existe-t-il des etudes similaires pour le quartier du parlement
federal et du parlement flamand? Existe-t-il des donnees sur les
parkings deja presents dans ce quartier et le nombre maximum
d'emplacements de parcage que ce quartier peut supporter? Dans
1'affirmative, quels sont les resultats et les conclusions de ces etudes?

EnfmJe souhaiterais savoir si les services competents ont deja
recu les demandes de permis necessaires pour ce parking et si le
gouvemement bruxellois a deja delibere a ce sujet.

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-apres les
elements de reponse a sa question.

A cejour (01.06.98), 1'IBGE n'arecu aucune demande de permis
d'environnement relative aux installations sises rue de la Croix de
fer n° 9 a Bruxelles.

Sans prejuger du contenu du dossier, il convient toutefois de
rappeler que, depuis 1'entree en vigueur de I'ordonnance du 5juin
1997 relative aux permis d'environnement, les parkings desservant
exclusivement des logements ou des bureaux ne sont plus soumis a
un permis d'environnement.

99 te 1000 Brussel te zullen ombouwen tot het Huis van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers.

Bij deze gelegenheid werd het project van de groep Planning
voor deze verbouwing toegelicht. In dit project wordt de inplanting
voorzien van een nieuwe parking voor 200 voertuigen. Deze parking
zou worden ingeplant onder het gebouw.

De vorige maanden was heel wat te doen omtrent de ingebruik-
name van nieuwe parkings in het stadscentrum. Er werd daarover
een hevige polemiek uitgevochten binnen de Brusselse regering.

De ingebruikname van de parking van het Europees parlement
werd voorafgegaan door o.m. een milieueffectenrapport van het
BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) en verscheidene mobili-
teitsstudies.

Bestaan er gelijkaardige studies voor de wijk waar het federale
en het Vlaamse parlement zich bevinden. Bestaan er gegevens over
de reeds aanwezige parkingvoorzieningen in deze wijk en over het
maximaal aantal parkings dat in deze wijk kan worden getolerrerd?
Zoja, weike zijn de bevindingen en de conclusies van deze studies?

Tenslotte wens ik te vememen ofde bevoegde diensten reeds de
nodige vergunningsaanvragen voor deze parking ontvingen en of
de Brusselse regering er zich reeds Over beraden heeft.

Antwoord: Hiema vindt het geacht lid het antwoord op zijn
vraag.

Het BIM heeft tot op heden (01.06.98) geen enkele milieuvergun-
ningsaanvraag ontvangen met betrekking tot installaties in de
IJzerenkruisstraat nr. 99 te Brussel.

Zonder vooruit te lopen op de inhoud van het dossier, moet
echter worden aangestipt dat, sinds de inwerkingtreding van de
ordonnantie van 5juni 1997 betreffende de milieuvergunningen,
voor parkeerterreinen die enkel bestemd zijn voor woonruimten of
kantoren, geen milieuvergunning meer moet worden aangevraagd.

Question n° 339 de M. Alain Adriaens du 9 juin 1998 (Fr.):

Arrete ininisteriel du 18 mai 1998 modifiant le budget de la
division 16, programme 2.

Un arrete ministeriel du 18 mai 1998 precede a des transferts de
credits entre allocations de base du budget, division 16, program-
me 2. A ce sujet, les ministres peuvent-ils m'apporter reponse aux
questions qui suivent:

La motivation avancee en ce qui concerne la modification bud-
getaire precitee souligne le montant insuffisant pour engager la
convention "Rainbow". Les ministres peuvent-ils me preciser quel
est 1'objet de cette convention et quel sera le montant final qui lui
sera consacre (les 1,9 millions de FB de la modification ou en plus
une partie du credit initial de 2,8 millions de FB)?

Reponse: En mai dernier, nous avons effectivement signe un
arrete de transfer! au sein de la division 16. Cet acte administratif
est la consequence d'une erreur survenue dans les demiers engage-

Vraag nr. 339 van de heer Alain Adriaens d.d. 9juni 1998 (Fr.):

Het ministerieel besluit van 18 mei 1998 tot mjziging van de
begroting van a/deling 16, programma 2.

Op grond van een ministerieel besluit van 18 mei 1998, worden
er kredieten overgedragen tussen basisallocaties van afdeling 16,
programma 2. Kunnen de ministers me terzake de volgende vragen
beantwoorden:

In de verantwoording voor deze begrotingswijziging wordt
gezegd dat het bedrag niet groot genoeg is om de Rainbowover-
eenkomst uit te voeren. Kunnen de ministers me zeggen waar deze
overeenkomst toe strekt en welk bedrag er uiteindelijk aan zai wor-
den besteed (de 1,9 miljoen BEF van de wijziging ofbovendien
een deel van het oorspronkelijke krediet van 2,8 miljoen BEF)?

Antwoord: In meijongstleden hebben we inderdaad een besluit
betreffende de overdacht binnen afdeling 16 ondertekend. deze
bestuurshandeling is het gevolg van een vergissing die zich bij de
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ments en decembre dernier au sein du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Nous avons decide, de commun accord, de "reparer" cette erreur
en prenant en charge conjointement Ie budget du dossier reste sans
suite sur Ie budget 1997. II s'agit en fait d' une convention de services
entre la Region et la Societe AVC Rainbow, qui a pour objet la
realisation d'une campagne sur les primes a la renovation de
1'habitat.

Le cout de la mission, suite a 1'appel d'offres, s'eleve a 4.396.026
francs tout compris. La campagne s'est deroulee en mars dernier, a
1'occasion du Salon Batibouw.

laatste vastleggingen in decemberjongstleden bij het ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voorgedaan.

We hebben in samenspraak beslist deze fout "recht te zetten"
door het dossier waaraan geen gevolg is gegeven gezamenlijk ten
laste te nemen van de begroting 1997. Het betreft een diensten-
overeenkomst tussen het Gewest en het bedrijfAVC Rainbow betref-
fende een campagne inzake renovatiepremies.

De opdracht werd na de offerte-aanvraag toegewezen voor een
bedrag van 4.396.026 BEF, alles inbegrepen. de campagne heeft
plaatsgevonden in maartjongstleden, ter gelegenheid van Batibouw.

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

des Travaux publics et du Transport

Question n0 165 de M. Sven Gate du 9 decembre 1997 (N.):

Travaux au pout de Laeken.

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

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

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

Reponse:

Phase 1

- A charge de la Region de Bruxelles-Capitale.

- Duree: de debut octobre 1992 a fin avril 1994.

- Renovation de la partie centrale et construction de la passerelle
provisoire.

- Cout: 71 Mio.

Phases 2 et 3

- La poursuite des travaux rut reprise par 1 'Accord de Cooperation.

- Ces 2 phases constituaient un seui et meme marche.

- Phase 2 - Partie amont du pont: du 18 avril 1995 au 8 mai 1996.

- Phase 3 - Partie aval du pont: du 6 aout 1996 au 31 aout 1997.

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

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

Werken aan de Lakenbrug.

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

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

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

Antwoord:

Fase 1

- Ten laste van het Brusels Hoofdstedelijk Gewest.

- Duur: van begin oktober 1992 tot eind april 1994,

- Renovatie van het middengedeelte en bouw van een voorlopige
brug.

- Prijs: 71 miljoen.

Fasen 2 en 3

- De voortzetting van de werken werd overgenomen door het
samenwerkingsakkoord.

- Die 2 fasen vermen een en dezelfde opdracht.

- Fase 2 - Bovenstrooms gedeelte van de brug: van 18 april 1995
totSmei 1996.

- Fase 3 - Benedenstrooms gedeelte van de brug: van 6 augustus
1996 tot 31 augustus 1997.
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- Cout: 132Mio.

A ces 203 Mio, il faut rajouter 28 Mio pour Ie deplacement des
voies ST1B, si bien que Ie montant total de ces travaux avoisine les
231 Mio.

En ce qui conceme Ie reamenagement prevu des deux carrefours
adjacents au pont, ceux-ci font 1'objet d'une etude de reamenage-
ment qui n'est pas encore aboutie et qui prend en compte les divers
flux de circulation qui convergent en ce point particulierement
nevralgique: trace royal, navetteurs, transports en commun (bus et
tram), parking de dissuasion pour bus de tourisme (MaBru), trafic
industriel intense et lourd de la zone du canal, cyclistes, pietons,
etc. En 1'absence des plans et d'un cahier des charges, aucune
estimation fiable du coflt de reamenagement n'a evidement encore
pu etre etablie.

Neanmoins, afin de retablir rapidement des carrefours conviviaux
et plus lisibles, un reamenagement provisoire leger sera effectue du
3 aout a fin aout dont Ie cout est estime a environ 4 Mio de travaux
routiers auxquels il convient de rajouter pres de 5 Mio de signali-
sation lumineuse tricolore destinee a gerer ces can-efours particu-
lierement complexes.

- Prijs: 132 miljoen.

Aan die 203 miljoen moet 28 miljoen worden toegevoegd voor
de verplaatsing van de MIVB-sporen, zodat de totale prijs van de
werken zowat 231 miljoen frank bedraagt.

Wat de geplande herinrichting van de twee aan de brug grenzende
kruispunten betreft, die is het voorwelp van een herinrichtingsstudie
weike nog niet is afgerond en waarin wordt rekening gehouden met
de verschillende verkeersstromen weike op dat bijzonder druk
knooppuntsamenkomen: de koninklijke route, pendelaars, openbaar
vervoer (trams en bussen), overstapparking voor toerismebussen
(MaBru), druk en zwaar industrieel verkeer van de kanaalzones,
fietsers, voetgangers, enz. Bij gebrek aan de plannen en een bestek
kon natuurlijk nog geen betrouwbare raming van de prijs van de
herinrichting worden opgemaakt.

Ten einde zo spoedig mogelijk opnieuw gebruiksvriendelijke
en overzichtelijke kruispunten aan te leggen, zai niettemin een
kleine, voorlopige herinrichting worden uitgevoerd van 3 augustus
tot eind augustus waarvan de prijs van de wegenwerken wordt
geraamd op ongeveer 4 miljoen en waaraan bijna 5 miljoen moet
worden toegevoegd voor de driekleurige verkeerslichten weike die
bijzonder complexe kruispunten moeten beheren.

Question n° 174 de M. Sven Gatz du 17 mars 1998 (N.):

Seciirite aiix abords des etablissements scolaires.

11 me revientque Ie ministre a 1'intention d'ameliorer la securite
aux abords de vingt etablissements scolaires. A cet effet, des travaux
publics seraient encore effectues avant la rentree scolaire 98-99 a
proximite des entrees des ecoles. On pense notamment a des ralentis-
seurs de vitesse et des plateaux, au reamenagement de trottoirs, de
pistes cyclables et de bandes de circulation reservees aux cyclistes,
a une meilleure planification de la circulation et des bandes de
parcage...

L'initiative me semble bonne. Ma question porte sur la selection
des etablissements scolaires. Combien d'ecoles francophones et
neerlandophones ont-elles ete selectionnees? Quels criteres a-t-on
utilise a cet effet? Existe-t-il des etudes objectives sur la securite
du trafic a proximite des etablissements scolaires? Ou 1'insecurite
est-elle la plus aigue? Quel sera Ie sort des ecoles ou la necessite de
prendre des mesures specifiques est tout aussi averee?

Repoiise: Comme y fait allusion 1'honorable membre, j'ai
effectivement decide de confier une mission d'etude a 1'Institut
Beige pour la Securite Routiere dont Ie but essentiel vise effecti-
vement a ameliorer la securite des enfants aux abords des ecoles.

Cette etude se deroule en plusieurs phases.

La premiere phase consiste a concevoir et definir les amenage-
ments a realiser pour securiser les abords de 20 ecoles situees en
voirie regionale ou a proximite et qui auront ete prealablement
selectionnees.

Pour chacune des 20 ecoles, 1'IBSR a elabore, en relation avec
Ie Comite d'Accompagnement, 1'ecole et la commune concernees,

Vraag nr. 174 van de heer Sven Gate d.d. 17 maart 1998 (N.):

Veiligheid rond scholen.

Ik vemam dat de minister plannen heeft om de veiligheid rond
twintig scholen te verhogen. Hiervoor zouden er nog voor de start
van het schooljaar '98-'99 openbare werken worden uitgevoerd in
de buurt van de schoolpoorten. Men denkt hierbij aan: verkeers-
drempels en -plateaus, het heraanleggen van voetpaden, fietspaden
en fietsstroken, een betere planning van de verkeersroulatie en
parkeerstroken....

Ik vind dit een goed initiatief. Mijn vraag betreft de selectie van
de scholen. Hoeveel Nederlands- en Franstalige scholen werden
geselecteerd? Op basis van weike criteria werden de scholen geselec-
teerd? Zijn er objectieve studies rond de verkeersveiligheid in de
buurt van scholen? Waar is de onveiligheid het meest acuut? Wat
gebeurt er met scholen waar de nood aan speciale ingrepen even
noodzakelijk is?

Antwoord: Zoals door het geacht lid wordt aangehaald, heb ik
inderdaad beslist een studieopdracht toe te vertrouwen aan de het
Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid waarvan het hoofddoel
inderdaad is de veiligheid van kinderen in de omgeving van scholen
te verbeteren.

Die studie gebeurt in verschillende fasen.

De eerste fase bestaat erin de inrichtingen te ontwerpen en te
bepalen die moeten worden uitgevoerd om de omgeving van 20
scholen gelegen langs of in de nabijheid van gewestwegen veilig te
maken, scholen die voorafzullen geselecteerd zijn.

Voor eike van die 20 scholen heeft het BIVV in samenwerking
met het Begeleidingscomite, de betrokken school en gemeente, een
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un recueil de donnees, un diagnostic et des propositions generates
de principes d'amenagements.

Pour repondre a la question de 1'honorable membre, et comme
il a deja ete repondu a 1'honorable conseiller madame Evelyne
Huytebroeck en date du 13 fevrier 1998, je souhaite preciser ici
que les 20 ecoles ont ete selectionnees en collaboration avec 1'IBSR
sur base de plusieurs criteres. Ces etablissements devaient en effet
etre situes en voirie regionale ou a proximite. II y avait egalement
lieu de veiller a ce que ces 20 ecoles constituent, de par les problemes
de securite qu'ils connaissent et de par leur situation, 1'echantillon
Ie plus representatif possible des ecoles en Region bruxelloise.
Enfin, il a ete tenu compte dans une certaine mesure de la repartition
geographique de ces ecoles, de meme que des demandes que
certaines d'entre elles m'avaient fait parvenir. Sur les 20 ecoles
selectionnees, 18 sont francophones et 2 sont neerlandophones.

En matiere d'etudes sur la securite du trafic a proximite des
etablissements scolaires, 1'honorable membre trouvera ci-joint un
extrait de la bibliographie de 1'etude actuellementconfiee a 1'IBSR,
Je tiens a signaler a 1'honorable membre qu'il n'existe a ce jour
aucune etude objective en matiere de securite aux abords des ecoles.
La raison essentielle de cet etat de fait tient a la nature meme des
donnees statistiques existantes.

Le rapport annuel de la securite routiere edite par 1'IBSR donne
effectivement un certain nombre d'informations, mais en realite,
ces chiffres n'ont pas etc cibles sur les accidents aux abords des
ecoles, mais bases sur une evaluation des donnees statistiques
d'apres 1'age des accidentes et les heures auxquelles se sont produits
les accidents.

Par ailleurs, vous trouverez en page 12 de 1'ouvrage consacre a
la securite routiere aux abords des ecoles en Wallonie les statistiques
suivantes en matiere de localisation des accidents:

- devant la porte de la maison: 4,4%;
- dans la rue du domicile: 15,6%;
- dans le quartier du domicile: 15,6%;
- dans le quartier de 1'ecole: 18,8%;
- dans la rue de 1'ecole: 11,3%;
- devant la porte de 1'ecole: 6,9%;
- ailleurs sur le chemin de 1'ecole: 27,5%.

S'il est vrai que la majorite de ces accidents n'ont pas lieu devant
1'ecole, c'est neanmoins le point de depart pour une securisation
des trajets des enfants, car il est evident que les trajectoires suivies
sont multiples et qu'il est impossible de toutes les identifier et de
toutes traiter. L'amenagement des abords de 1'ecole permet au moins
une sensibilisation de 1'ensemble des acteurs concernes (les enfants
eux-memes, mais aussi les parents, les enseignants ettoute personne
arnenee a frequenter les lieux).

Ainsi, dans chaque ecole concemee par un amenagement, 1'IBSR
organisera une seance d' information a 1'usage des enseignants, des
parents et des eleves, afin que soit exploitee pedagogiquement cette
modification de 1'environnementroutier.

Enfin, dans le cadre de la deuxieme phase de cette etude, se
basant sur 1'analyse particuliere des 20 cas et sur son experience en
ce domaine, 1'IBSR a entame la redaction d'une note methodolo-
gique qui devrait permettre a la Region comme aux communes,
d'elaborer des amenagements afm de securiser au mieux les abords

verzameling gegevens, een diagnose en algemene voorstellen van
inrichtingsprincipes opgesteld.

Om te antwoorden op de vraag van het gecht lid en zoals reeds
werd geantwoord aan het geacht raadslid mevrouw Evelyne
Huytebroeck op 13 februari 1998 wens ik er hier op te wijzen dat
de 20 scholen werden geselecteerd in samenwerking met het BIVV
en op basis van verschillende criteria. Immers, die instellingen moes-
ten langs of in de nabijheid van een gewestweg gelegen zijn. Er
moest ook worden op toegezien dat die 20 scholen het meest repre-
sentatief zijn voor de scholen in het Brussels Gewest wat betreft
hun ligging en de veiligheidsproblemen die zij kennen. Ten slotte
werd in zekere mate rekening gehouden met de geografische sprei-
ding van die scholen en met de verzoeken die sommige ervan mij
hebben toegezonden. Van de 20 geselecteerde scholen zijn 18 Frans-
talig en 2 Nederlandstalig.

Wat betreft studies over de verkeersveiligheid in de omgeving
van onderwijsinstellingen vindt het geacht lid hierbij een uittreksel
uit de bibliografie van de studie die momenteel aan het BIVV is
toevertrouwd. Ik wil het geacht lid erop wijzen dat tot de dag van
vandaag geen enkele objectieve studie bestaat over de veiligheid in
de omgeving van scholen. De voornaamste reden daarvan houdt
verband met de aard zeifvan de bestaande statistische gegevens,

Het door het BIVV uitgegeven jaarverslag over de verkeers-
veiligheid geeft inderdaad een aantal inlichtingen, maar in feite zijn
die cijfers niet specifiek gericht op de ongevallen in de omgeving
van scholen; zij zijn gebaseerd op een evaluatie van de statistieken
volgens de leeftijd van de slachtoffers van ongevallen en het uur
waarop die gebeurd zijn.

Daamaast vindt u op bladzijde 12 van het werk gewijd aan de
verkeersveiligheid in de omgeving van scholen in Wallonie de
volgende statistieken wat de plaats van de ongevallen betreft:

- voor de deur van de woning: 4,4%;
- in de straat van de woonplaats: 15,6%;
- in de wijk van de woonplaats: 15,6%;
- in de wijk van de school: 18,8%;
- in de straat van de school: 11,3%;
- voor de schoolpoort: 6,9%;
- elders op de weg van en naar de school: 27,5%.

Het is weliswaar juist dat de meeste ongevallen niet voor de
school gebeuren, maar die plaats biijft niettemin het uitgangspunt
voor een beveiliging van de trajecten die de kinderen afleggen,
want het is evident dat de gevolgde reisroutes talrijk zijn en het
onmogelijk is ze allemaal te identificeren en te behandelen. De
inrichting van de schoolomgeving laat ten minste een sensibilisering
van al de betrokkenen toe (de kinderen zeif, maar ook de ouders,
de leerkrachten en al de personen weike op die plaats moeten
komen).

Zo zai het BIVV in eike school die bij een inrichting betrokken
wordt, een informatievergadering houden voor de leerkrachten, de
ouders en de leerlingen zodat de wijziging van de wegomgeving
op een pedagogische wijze zou worden geexploiteerd.

Ten slotte heeft het BIVV in het kader van de tweede fase van
de studie en op grond van een bijzonder onderzoek van 20 gevallen
en zijn ervaring op dit gebied, de opstelling aangevat van een
methodologische nota die zowel het Gewest als de gemeenten zou
moeten toelaten inrichtingen te ontwerpen met het doel de omgeving
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des ecoles situees Ie long de voiries dont ils ont respectivement la
gestion. Cette note methodologique sera completement finalisee
en septembre.

En guise de conclusion, je souhaite insister sur Ie fait quej'espere
que 1'etude que j'ai initiee contribuera de facon efficace a la
dynamique creee par les differentes associations qui se preoccupent
de la securite des enfants sur la route. Je tiens d'ailleurs a les feliciter
et a les encourager une nouvelle fois a poursuivre leurs actions. La
reussite de 1'action entreprise depend surtout d'une concertation
frequente et constructive entre responsables regionaux, elus
communaux, techniciens, personnel enseignant, parents et enfants.
Les amenagements de voirie offrent une reponse efficiente, mais
malheureusement pas totale aux problemes d' insecurite routiere aux
abords des ecoles. Beaucoup incombe encore et surtout a 1'usager,
afin qu'il soit respectueux non seulement des amenagements
realises, mais surtout de la securite des enfants.

Ouvrages beiges

Le Plan Communal de Mobilite.
Evaluation de projets pilotes wallons.
Methode de conception. IBSR - Ministere de la Region

wallonne, DGPL. Jambes, 1997, 159 p.

Securite routiere aux abords des ecoles.
Evaluation d'amenagements realises sur voiries communales en

Region wallonne.
Methodologie de conception. IBSR - Ministere de la Region

wallonne, DGPL, Jambes, 1997, 160 p.

Amenagements cyclables.
Recommandations pour une infrastructure a la mesure des

cyclistes. IBSR, Bruxelles, 1996, 72 p.

Plus sur, plus mobile... vers 1'ecole.
IBSR, Bruxelles, 1995, 32 p.

Sexploitation des donnees d'accidents dans lapolitique commu-
nale de securite routiere.

IBSR - Ministere des Communications et de 1'Infrastructure,
Bruxelles, 1993, 108 p.

Vade-mecum.
Politique communale de securite routiere.
recommandations pour un amenagement des rues plus sures et

plus conviviales.
IBSR - Ministere des Communications et de 1'Infrastructure,

Bruxelles, 1993, 154 p.

De beleefbare schoolomgeving.

Een samenlevingsproject, (Coning Boudewijnstichting, Brussel,
1989, 110 biz.

De beleefbare schoolomgeving.
Een onderwijsproject, Koning Boudewijnstichting, Brussel,

1989, 94 biz.

Savoir-faire et techniques.
CETUR, (actuellement CERTU), Bagneux (France), 1990,

317 p.

van de scholen gelegen langs wegen die zij respectievelijk beheren
zo veilig mogelijk te maken. Die methodologische nota zai in
September volledig gefinaliseerd zijn.

Bij wijze van besluit wens ik de aandacht te vestigen op het feit
dat ik hoop dat de studie waartoe ik het initiatiefgenomen heb op
doeltreffende wijze zai bijdragen tot het dynamisme dat is gecreeerd
door de verschillende verenigingen die zich met de veiligheid van
kinderen op de weg zouden bezighouden. Trouwens, ik houd eraan
hen geluk te wensen en hen nogmaals aan te moedigen hun acties
voort te zetten. Het welslagen van de actie die is ondernomen, hangt
vooral afvan een frequent en constructiefoverleg tussen de gewes-
telijke verantwoordelijken, gemeentelijke verkozenen, technici,
onderwijzend personeel, ouders en kinderen. De wegeninrichtingen
bieden een doeltreffende, maar spijtig genoeg geen volledige
opiossing voor de problemen van de verkeersonveiligheid in de
omgeving van scholen. Veel hangt nog steeds en vooral af van de
weggebruiker die niet alleen de gerealiseerde inrichtingen, maar
vooral de veiligheid van de kinderen moet in acht nemen.

Belgische publicaties

Le Plan Communal de Mobilite.
Evaluation de projets pilotes wallons.
Methode de conception. IBSR - Ministere de la Region wal-

lonne, DGPL. Jambes, 1997, 159 p.

Securite routiere aux abords des ecoles.
Evaluation d'amenagements realises sur voiries communales en

Region wallonne.
Methodologie de conception. IBSR - Ministere de la Region

wallonne, DGPL, Jambes, 1997, 160 p.

Amenagements cyclables.
Recommandations pour une infrastructure a la mesure des

cyclistes. IBSR, Bruxelles, 1996, 72 p.

Plus sur, plus mobile... vers 1'ecole.
IBSR, Bruxelles, 1995, 32 p.

Sexploitation des donnees d'accidents dans la politique commu-
nale de securite routiere.

IBSR - Ministere des Communications et de 1'Infrastructure,
Bruxelles, 1993, 108 p.

Vade-mecum.
Politique communale de securite routiere.
recommandations pour un amenagement des rues plus sures et

plus conviviales.
IBSR - Ministere des Communications et de 1'Infrastructure,

Bruxelles, 1993, 154 p.

De beleefbare schoolomgeving.

Een samenlevingsproject, Koning Boudewijnstichting, Brussel,
1989, 110 biz.

De beleefbare schoolomgeving.
Een onderwijsproject, Koning Boudewijnstichting, Brussel,

1989, 94 biz.

Savoir-faire et techniques.
CETUR, (actuellement CERTU), Bagneux (France), 1990,

317 p.
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Ouvrages etrangers

Le paysage lumiere.
Pour une politique qualitative de 1'eclairage urbain, CERTU,

Lyon (France), 1998,156 p.

Vulnerabilis 97. Colloque europeen sur les usagers vulnerables
dans la circulation.

Textes des interventions, CERTU, Lyon (France), 14-15 janvier
1997, 2 volumes.

Les dossiers de ponderation.
N° 28, Zone scolaire, Ligue contre la violence routiere, Paris

(France), avril 1996, 30 p.

Transportation Research record.
N° 1538, Pedestrian and Bicycle Research, National Academy

Press, Washington (USA), D.C. 1996, 110 P.

Carrefburs a feux - riches.
CERTU, Lyon (France), 1996.

Ville plus sure. Quartiers sans accidents.
Realm isations. Evaluations, CERTU, Lyon, 1994, 253 p.

La signalisation routiere en agglomeration.

CERTU, Lyon (France), 1994, 120 p.

S. De Korvin et B. Schneider,
L'enfant dans la rue.
Les comportements imprevisibles. 40 lecons de securite routiere,

basees sur 1'analyse des accodents-types d'enfants, Eduform, La
Wantzenau (France), 1993, 128 p.

Agir ensemble, Securite routiere sur le chemin de 1'ecole.
Guide a 1'intention des parents. Association Transports et

Environnement, Geneve (Suisse), 1992, 48 p.

Securite des routes et des rues.
CETUR, (actuellement CERTU), Bagneux (france), 1992,

436 p.

Buitenlandse publicaties

Le paysage lumiere.
Pour une politique qualitative de 1'eclairage urbain, CERTU,

Lyon (France), 1998, 156 p.

Vulnerabilis 97. Colloque europeen sur les usagers vulnerables
dans la circulation.

Textes des interventions, CERTU, Lyon (France), 14-15 janvier
1997,2 volumes.

Les dossiers de ponderation.
N° 28, Zone scolaire, Ligue contre la violence routiere, Paris

(Prance), avril 1996, 30 p.

Transportation Research record.
N° 1538, Pedestrian and Bicycle Research, National Academy

Press, Washington (USA), D.C. 1996, 110 P.

Carrefours a feux - riches.
CERTU, Lyon (France), 1996.

Ville plus sure. Quartiers sans accidents.
Realmisations. Evaluations, CERTU, Lyon, 1994, 253 p.

La signalisation routiere en agglomeration.

CERTU, Lyon (France), 1994, 120 p.

S. De Korvin et B. Schneider,
L'enfant dans la rue.
Les comportements imprevisibles. 40 lecons de securite routiere,

basees sur 1'analyse des accodents-types d'enfants, Eduform, La
Wantzenau (France), 1993, 128 p.

Agir ensemble, Securite routiere sur le chemin de 1'ecole.
Guide a 1'intention des parents. Association Transports et

Environnement, Geneve (Suisse), 1992, 48 p.

Securite des routes et des rues.
CETUR, (actuellement CERTU), Bagneux (trance), 1992,

436 p.

Question n° 178 de M. Sven Gate du 24 avril 1998 (N.):

Reamenagement du rond-point Winston Churchill.

Le reamenagement de la partie centrale du rond-point Winston
Churchill est termine depuis la fin de 1'annee demiere.

Les riverains ont constate avec etonnement que la haie de taxus
recemment plantee entre 1'avenue Winston Churchill et les parties
en demi-cercle du rond-point avait ete enlevee par une autre societe
et remplacee par une nouvelle haie de taxus.

Le secretaire d'Etat peut-il repondre aux questions suivantes:

Vraag nr. 178 van de heer Sven Gatz d.d. 24 april 1998 (N.):

Herinrichting van het rondpunt Winston Churchill,

De herinrichting van het centrale deel van het rondpunt Winston
Churchill is afgerond.Dit gebeurde eind vorigjaar.

Tot hun verwondering hebben onwonenden vastgesteld dat de
nieuw aangeplante taxushaag tussen de W. Churchilllaan en de half
ronde delen van het rondpunt onlangs door een andere firma
verwijderd werd en vervangen door een nieuwe taxushaag.

Kan de heer staatssecretaris mij antwoorden op de volgende
vragen:
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- la raison de cette replantation et 1'instance qui a pris la decision,

- Ie nombre de plantes et leur cout et Ie prix de plantation des
deux haies?

- 1'instance qui a finance la nouvelle plantation?

Reponse: Les raisons de replantation sont les suivantes: Ie pennis
de batir prevoyait une haie de taxus permettant d'obtenir une haie
d'un metre de hauteur. La premiere plantation n'etait pas conforme
et les plantes etaient de trop faible dimension.

J'ai fait instruire cette question par 1'administration.

II m'aete communique que 1'entreprise adjudiciaire des travauK
routiers ne pouvait trouver des plantes conformes en cette fin
d'annee 1997, or il m'apparaissait important de terminer cet
amenagement avant les fetes de Noel.

A ma demande, 1'administration a fait des propositions de
correction et m'a fourni des devis estimatifs pour la foumiture de
plantes repondant aux exigences du permis de batir.

La premiere entreprise a plante cent quatre-vingt plantes au prix
de quatre cent quinze francs piece. La seconde entreprise a evacue
172 plantes (8 plantes avaient ete voices) qui ont etc replacees dans
Ie cadre de divers amenagements realises par la Region (Square
Vergote - Monument dedie aux aviateurs,...). Elle a ensuite plante
270 plantes de dimension nettement superieure (100/125), a 1.306
francs piece.

J'ai depuis decide de faire effectuer tous les travaux de plan-
tations EI partir de cahiers des charges specifiques, et non plus a
partir de cahiers de charges de travaux de voiries "generalistes".

De plus, les adjudications de travaux de plantation a venir
etendront la gamme des choix de plantes et de dimensions.

- reden van de herplanting en wie nam de beslissing?

- aantal planten met hun kostprijs en aanplantingsprijs voor beide
aanplantingen?

- wie heeft de nieuwe aanplanting gefinancierd?

Antwoord: De herplanting gebeurde om de volgende redenen:
de bouwvergunning voorzag in een taxushaag die een meter hoog
moest worden. De eerste aanplanting stemde daarmee niet overeen
en de planten waren te kiein.

Ik heb die zaak door de administratie laten onderzoeken.

Er werd mij medegedeeld dat de aannemer van de wegenwerken
eind 1997 geen planten kon vinden die overeenstemden met het
bestek, maar het leek mij evenwel belangrijk die inrichting voor
Kerstmis te voltooien.

Op mijn verzoek heeft de administratie voorstellen gedaan om
die toestand te verhelpen. Zij heeft mij kostenramingen bezorgd
voor de levering van planten die voldeden aan de eisen van de
bouwvergunning.

Bij de eerste aanneming werden honderdtachtig planten in de
grond gezet tegen de prijs van vierhonderdvijftien frank per plant.
Bij de tweede aanneming werden 172 planten verwijderd (8 planten
waren gestolen); zij werden elders geplant in hetkader van ver-
schilende, door het Gewest uitgevoerde inrichtingen (Vergoteplein,
monument gewijd aan de piloten,...). Nadien werden 270 planten
geplaatst die heel wat groter waren (100/125) tegen 1.306 frank
per stuk.

Sindsdien heb ik beslist al de beplantingen te doen uitvoeren op
basis van specifieke bestekken en niet langer op grond van algemene
bestekken van wegenwerken.

Bovendien zai de keuze aan planten en afmetingen bij de toekom-
stige aanbestedingen van beplantingswerken worden uitgebreid.

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n0 196 de M. Philippe Debry du 15 mai 1998 (Fr.):

Programme ({'acquisition d'immeubles insalubres.

La region bruxelloise subsidie la SLRB et ses societes agreees
pour 1'acquisition et la renovation d'ensembles d'immeubles insalu-
bres en application de 1'article 18 du Code du Logement. Le budget
regional, en son allocation 15.23.63.51, a prevu depuis plusieurs
annees 25 millions pour cette activite, le budget 98 prevoyant quant
a lui 28.6 millions.

Le ministre pourrait-il me communiquer la liste des projets qui
ont ete engages en 1996 et 1997, ainsi que ceux qui sont programmes
pour le budget 98 en detaillant s' il s'agit d'acquisition de demolition
ou de renovation?

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 196 van de heer Philippe Debry d.d. 15 mei 1998 (Fr.):

Het prograinma voor de aankoop van ongezonde woningen.

Het Brussels Gewest subsidieert de BGHM en haar erkende
maatschappijen voor de aankoop en de renovatie van ongezonde
gebouwen, en dit met toepassing van artikel 18 van de huisvestings-
code. Op de gewestelijke begroting is in allocatie 15.23.63.51 al
verschillendejaren 25 miljoen hiervoor uitgetrokken. Op de begro-
ting 1998 is 28,6 miljoen uitgetrokken.

Zou de minister me de lijst kunnen meedelen van de projecten
die in 1996 en 1997 zijn uitgevoerd, alsook weike er gepland zijn
voor de begroting 1998, met vermelding of het gaat over aankoop,
afbraak of renovatie?
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Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir trouver,
ci-dessous, la reponse a sa question.

En seance des 24 octobre 1996 et 17 juillet 1997, Ie Gouveme-
ment de la Region de Bruxelles-Capitale a approuve les programmes
d'acquisition d'immeubles subsidiables en vertu de 1'arrete du
Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale du 24 fevrier
1994.

Les programmes reprennent, pour les annees 1996 et 1997,
respectivement:

). 1'acquisition d'immeubles sis rue de la Reine n05 252 a 264 et
276 a Schaerbeek + demolition (programme 1996);

2. 1'acquisition d'un immeuble sis rue de Brabant n° 128 a Schaer-
beek en vue de la renovation (programme 1996);

3. 1'acquisition d'immeubles pour demolition rue Eenen n" 65,
67, 69, 71, 73 + un terrain a Schaerbeek (programme 1997);

4. ['acquisition d'un immeuble pour demolition et d'un terrain
chaussee de Mons n° 219A a Anderlecht (programme 1997);

5. 1'acquisition d'immeubles pour demolitions et d'un terrain rue
du Cheval Noir n°' 11 a 17 et rue des Mariniers n° 6 aMolenbeek
(programme 1997).

Un montant de 15.149.379 BEF a ete engage Ie 30 decembre
1996 pour 1'acquisition reprise au point 2.

Le programme de 1'annee 1998 devra reprendre les acquisitions
reprises aux points 1 et 3, ces dossiers n'etant pas finalises pour un
engagement dans le respect de 1'arrete du Gouvemement de la
Region de Bruxelles-Capitale du 24 fevrier 1994.

Les dossiers repris aux points 4 et 5 devront quant a eux etre
reportes car leur acquisition devra passer par une procedure
d'expropriation.

Antwoord: Ik verzoek hetgeacht lid het antwoord op zijn vraag
hieronder te vinden.

Tijdenshaarvergaderingenvan24oktober 1996 en 17juli 1997
hechtte de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring
aan de programma's voor de betoelaagbare verwerving van
gebouwen krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 24 februari 1994.

De programma's bevatten respectievelijk voor 1996 en 1997 de
volgende vastgoedverwervingen:

1. verwerving van gebouwen Koninginnestraat 252 tot 264 en 276
te Schaarbeek + afbraakwerken (programma 1996);

2. verwerving van een gebouw Brabantstraat 128 te Schaarbeek
met het oog op de renovatie ervan (programma 1996);

3. verwerving van voor afbraak bestemde gebouwen, Eenenstraat
65,67,69,71,73 + een terrein te Schaarbeek (programma 1997);

4. verwerving van een voor afbraak bestemd gebouw en een terrein
Bergensesteenweg 219A te Anderlecht (programma 1997);

5. verwerving van voor afbraak bestemde gebouwen en een terrein
Zwart Paardstraat 11 tot 17 en Schippersstrat 6 te Molenbeek
(programma 1997).

Voor de onder punt 2. vermelde verwerving werd op 30 december
1996 een bedrag van 15.149.379 BEF vastgelegd.

Het programma voor 1998 dient de in punten 1 en 3 vermelde
verwervingen te omvatten, aangezien deze dossiers niet konden
afgerond worden om overeenkomstig het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 24 februari 1994 te worden vast-
gelegd.

De in punten 4 en 5 vermelde dossiers moeten uitgesteld worden
daar de verwerving ervan dient te geschieden middels een onteige-
ningsprocedure.

Question n0 198 de M. Serge de Patoul du 12 juin 1998 (Fr.):

Subside a 1'hebdomadalre "Deze week in Brussel".

Chaque semaine est diffuse un hebdomadaire qui s'appelle "Deze
week in Brussel".

Monsieur le ministre peut-il me faire savoir s'il a verse, au cours
des annees 1995,1996 et 1997 des subsides a cet hebdomadaire?

Si la reponse est positive, peut-il me preciser dans le cadre de
quel article budgetaire?

Par ailleurs, le ministre peut-il me cornmuniquer si, en dehors
de subsides, il a, pour les memes annees, utilise des credits
budgetaires pour financer une operation liee a cet hebdomadaire?

Dans le cas d'une reponse positive, peut-il preciser Particle
budgetaire concerne et la raison de la depense?

Vraag nr. 198 van de heer Serge de Patoul d.d. 12 juni 1998
(Fr.):

Subsidies aan het weekblad "Deze week in Briissel".

Eike week wordt er een weekblad verspreid, genaamd Deze week
in Brussel.

Kan de minister me zeggen ofhij in 1995,1996 en 1997 subsidies
aan dit weekblad heeft verleend?

Zoja, kan hij me dan meedelen in welk begrotingsartikel deze
subsidies zijn opgenomen?

Kan de minister me ook, naast deze subsidies, meedelen ofhij
voor diejaren begrotingskredieten heeft gebruikt om een en ander
dat met dit weekblad te maken heeft, te financieren?

Zo ja, kan hij me dan zeggen in welk begrotingsartike! deze
uitgaven terug te vinden zijn en om weike reden ze werden gedaan?
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Reponse: J'informe 1'honorable membre qu'au cours des annees
1995, 1996 et 1997 aucun subside pour cet hebdomadaire n'a ete
accorde et qu'aucun financement n'a ete effectue.

Antwoord: Ik deel het geacht lid mede dat geen enkele subsidie
aan voomoemd tijdschrift toegekend werd en dat ook geen enkele
financiering in 1995, 1996 en 1997 heeft plaatsgevonden.
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SOMMAIRE PAR OBJET - ZAAKREGISTER

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

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

19.7.1995 3 Stephane de Lobkowicz * Missions d'etudes. . 3897
Onderzoeksopdrachten.

19. 7.1995 5 Stephane de Lobkowicz * Organigramme du personnel charge du departement de 1'informatique
dans les differentes communes. 3897

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende gemeenten.

26. 9.1995 20 Marc Cools * Demandes des communes aupres du comite d'acquisition. 3897
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. 3898

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

11.12.1995 64 Dominiek Lootens-Stael 0 TCT. 3938
DAC-betrekkingen.

29.12,1995 79 Walter Vandenbossche * Controle de 1'endettement des pouvoirs locaux. 3898
Controle over de schuldontwikkeling bij de lokale besturen.

12. 1.1996 88 Stephane de Lobkowicz ** Accords de cooperation conclus par la Region de Bruxelles-Capitale. 3942
Samenwerkingsakkoorden gesloten door het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest.

19. 1.1996 93 Stephane de Lobkowicz * Informatisation des communes - Situation du personnel. 3898
Computeriseren van de gemeenten - Toestand van het personeel.

5. 3.1996 132 Stephane de Lobkowicz ° Usage des litres de «chefde cabinete et remuneration speciale y affe-
rente, dans les communes. 3938

Gebruik van de titel «kabinetschef» en bijzondere bezoldiging ervoor
in de gemeenten.

5.3.1996 134 Denis Grimberghs * Subsides pour les trottoirs. 3898
Subsidies voor de trottoirs.

20.3.1996 148 Denis Grimberghs ° Evolution du personnel occupe dans Ie cadre des programmes de
resorption du chomage. 3938

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. 3898
Contracten gesloten met de firma Strat & Corn.

2.7.1996 211 Denis Grimberghs * Convention des intercommunales d'electricite avec Electrabel. 3898
Overeenkomst van de elektriciteitsintercommunales met Electrabel.

23. 7.1996 233 Stephane de Lobkowicz * Recrutement de policiers. 3899
Aanwerving van politiemannen.
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* Question sans reponse * Vraag zonder antwoord
0 Question avec reponse provisoire 0 Vraag met voorlopig antwoord
** Question avec reponse ** Vraag met antwoord

31.7.1996 239 Dominiek Lootens-Stael * Deuxieme, troisieme et quatrieme rapports linguistiques trimestriels. 3899
Tweede, derde en vierde driemaandelijkse taalrapporten.

3.9.1996 246 Jean-Pierre Cornelissen 0 Obligation imposee aux communes bruxelloises de communiquer Ie
role linguistique de leurs administres. 3938

Verplichting voor de Brusselse gemeenten om de taalrol van hun inwo-
ners mee te delen.

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. 3899

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. 3943
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 BruxelIes-Capitale. 3939

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

5.3.1997 355' Caroline Persoons * Acces des ressortissants de I'Union europeenne aux emplois dans 1'ad-
ministration publique. 3899

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. 3943
Toekenning van werkvergunningen aan ZaTrese studentes.

16.4.1997 372 Bernard Clerfayt * Reformede 1'arretedu Regent de 1949. 3899
Herziening van het besluit van de Regent van 1949.

21. 4.1997 376 Dominiek Lootens-Stael * Augmentation du nombre d'Etats membres de I'Union europeenne et
son impact sur les bureaux a Bruxelles. 3899

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 fermes
de subsides en matiere de travaux subsidies. 3900

Het ontbreken van begrotingsvastleggingen voor de nakoming van de
definitieve subsidietoezeggingen inzake gesubsidieerde werken.

3.6.1997 398 Sven Gatz 0 Repartition des fonctionnaires entre les deux groupes linguistiques. 3939
Verdeling over de Nederlandse en Franse taalgroep van de ambtenaren.

29. 9.1997 452 Bernard Clerfayt ° Reglements provinciaux encore en vigueur. 3939
Provinciale verordeningen die nog van kracht zijn.

10.10.1997 455 Dominiek Lootens-Stael * Bande dessinee editee par la Region de BruxelIes-Capitale. 3900
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. 3900

Berekening van de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen
in de Brusselse gemeenten.
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* Question sans reponse * Vraag zonder antwoord
0 Question avec reponse provisoire 0 Vraag met voorlopig antwoord
** Question avec reponse ** Vraag met antwoord
21.10.1997 459 Dominiek Lootens-Stael * Publication de "L'annuaire fiscal regional et communal", edition 1997-

1998. 3900
Uitgave van "L'annuaire fiscal regional et communal", uitgave 1997-

1998.

22.10.1997 464 AndreDrouart * Taxes communales. 3900
Gemeentelijke hefringen.

28.10.1997 469 Stephane de Lobkowicz * Oeuvres d'art acquises par la Region de Bruxelles-Capitale. 3900
Kunstwerken aangekocht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

17.11.1997 478 Francois ° Apposition de sigles de reconnaissance pour les monuments et sites
Roelants du Vivier classes. 3939

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 I'administration. 3901

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

18.12.1997 497 Stephane de Lobkowicz * Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs consti-
tues en marge de I'administration. 3901

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

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. 3901

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

30. 1.1998 505 Dominiek Lootens-Stael * Enieme condamnation de la commune d'lxelles par la Commission
permanente de contr61e linguistique concemant la publication du
journal communal. 3901

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.

12. 2.1998 510 Robert Garcia * Publicite de la Region de Bruxelles-Capitale dans Ie programme du 25e
festival international du film de Bruxelles. 3901

Publiciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het programma-
boekje van het 25ste Internationaal Filmfestival te Brussel.

23. 3.1998 522 MarieNagy ** Reamenagement de la caserne «PrinceAlbert». 3945
Herinrichting van de Prins Albertkazeme.

3. 4.1998 527 AndreDrouart ** Degats engendres par une activite sportive. 3947
Schade ten gevolge van een sportactiviteit.

8. 4.1998 528 AndreDrouart ° Avantagessociauxoctroyes par les communes en matiered'enseigneinent. 3939
De door gemeenten toegekende sociale voordelen inzake onderwijs.

8. 4.1998 530 GuyVanhengel * Application de la circulaire du 11 aout 1972 du ministre de 1'Interieur
relative a la tutelle sur les communes bruxelloises. 3901

Toepassing van een omzendbrief van de minister van Binnenlandse
Zaken van 11 augustus 1972 in verband met de voogdij over de
Brusselse gemeenten.
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Date
-

Datum

Question n°
- Auteur

Vraag nr.

Objet Page
- -

Voorwerp Bladzijde

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse
29. 4.1998 532 Dominiek Lootens-Stael

24. 4.1998 534 Dominiek Lootens-Stael

4. 5.1998 535 Dominiek Lootens-Stael

29. 4.1998 536 SvenGatz

29. 4.1998 537 SvenGatz

27. 4.1998 541 GuyVanhengel

28. 4.1998 543 GuyVanhengel

4. 5.1998 544 SvenGatz

12. 5.1998 545 GuyVanhengel

19. 5.1998 547 Dominiek Lootens-Stael

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

* Observations faites dans Ie 154e cahier de la Cour des Comptes sur des
travaux realises dans Ie cadre des contrats dits "de securite". 3902

Opmerkingen gemaakt in het 154e Boek van het Rekenhofmet betrekking
tot werken uitgevoerd in het raam van de zogenaamde "veiligheids-
contracten".

* 154e cahier de la Cour des Comptes: observations sur Ie "compte general"
de la Region bruxelloise. 3902

De in het 154e Boek van het Rekenhof geformuleerde opmerkin-
gen met betrekking tot de zogenaamde "Algemene Rekening" van het
Brussels Gewest.

* 154e cahier de la Cour des Comptes: remarques sur les manquements de
la politique financiere regionale. 3902

Opmerkingen gemaakt in het 154e Boek van het Rekenhofmet betrekking
tot vastgestelde tekortkomingen van het gewestelijk financieel beleid.

** Financement et subvention de divers travaux d'infrastructures, en parti-
culier les dossiers dans Ie cadre des contrats de securite (communes de
MoIenbeek-Saint-Jean et de Forest). 3948

Financiering en subsidiering van diverse infrastructuurwerken, meer
bepaald de dossiers in het raam van de veiligheidscontracten in de
gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Vorst.

** Financement et subvention de divers travaux d'infrastructures, en parti-
culier la couverture de la cour de la Maison de la Bellone a Bruxelles. 3952

Financiering en subsidiering van diverse infrastructuurwerken, meer
bepaald de overkapping van het binnenplein van het "Huis Bellone"
in Brussel.

* Entree en vigueur du projet d'informatisation police (PIP) dans les
communes de la Region de Bruxelles-Capitale. 3902

De inwerkingtreding van het Politic Informatica Project (PIP) in de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

0 Bilinguisme requis pour les agents de police de la Region de Bruxelles-
Capitale. 3939

Verplichte tweetaligheid van de politiebeambten in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

** Distorsions dans les subventions octroyees par les pouvoirs locaux bruxel-
lois a des initiatives francophones et flamandes. 3954

Scheeftrekking in subsidiering van Vlaamse en Franstalige initiatieven
door lokale overheden in Brussel.

* Plan catastrophes dans 12 ou 13 communes seulement de la Region
bruxelloise. 3902

Het feit dat slechts 12 of 13 van de 19 Brusselse gemeenten over een
rampenplan beschikken.

* Magazine Info Culture de Saint-Gilles. 3902
Tijdschrift Info Culture van Sint-Gillis.
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Date
—

Datum

Question n°
Auteur

Vraag nr.

Objet
-

Voorwerp

Page
—

Bladzijde

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse
18. 5.1998 548 Denis Grimberghs

19. 5.1998 549 Denis Grimberghs

14. 5.1998 550 SvenGatz

20. 5.1998 551 Marc Cools

3. 6.1998 552 GuyVanhengel

12. 6.1998 553 Bernard Clerfayt

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

* Fonds regional bruxellois de refmancement des tresoreries communales
- Convention IRIS. 3903

Brussels Gewestelijk Fonds voor de herfinanciering van de gemeentelijke
thesaurieen - GOGI-overeenkomst.

** Inventaire du patrimoine immobilier prevu dans 1'ordonnance du 4 mars
1993. 3955

Inventaris van het onroerend erfgoed waarin voorzien in de ordonnantie
van4maartl993.

* Financement et subventionnement de divers travaux d'infrastructures,
en particulier 1'amenagement de voiries et de voies pietonnes a
Ganshoren, Woluwe-Saint-Pierre, Jette et Bruxelles. 3904

Financiering en subsidiering van diverse infrastructuurwerken, meer
bepaald de aanleg van wegen en voetpaden te Ganshoren, Sint-Pieters-
Woluwe, Jette en Brussel.

* Imputation de la remuneration de certains membres du personnel occupy
dans les cabinets ministeriels. 3904

Aanrekening van de wedden van sommige personeelsleden van de
ministeriele kabinetten.

** Fermeture du cafe bruxellois renomme "Le Waterloo" sis boulevard de
Waterloo. 3957

Sluiting van het beroemde Brusselse cafe "Le Waterloo" gelegen aan de
Waterloolaan.

* Contrats de noyaux commerciaux. 3905
Contracten voor de handelskemen.

12. 6.1998 554 Serge de Patoul ** Subside a 1'hebdomadaire "Deze week in Brussel".
Subsidies aan het weekblad "Deze week in Brussel".

3958

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. 3940

Wereldtentoonstelling in Sevilla - Vervoeren en opslaan van de docu-
mentatie.

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. 3940

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

24. 4.1998 230 Dominiek Lootens-Stael * 154ecahierde la Cour des Comptes: observations surle"compte general"
de la Region bruxelloise. 3906

De in het 154e Boek van het Rekenhofgeformuleerde opmerkingen met
betrekking tot de zogenaamde "Algemene Rekening" van het Brussels
Gewest.
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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
24. 4.1998 231 Dominiek Lootens-Stael * 154ecahierdelaCourdesComptes:remarquessurlesmanquementsde

la politique financiere regionale. 3906
Opmerkingen gemaakt in het 154e Boek van het Rekenhofmet betrekking

tot vastgestelde tekortkomingen van het gewestelijk financieel beleid.

27. 4.1998 232 GuyVanhengel * FacturationparElectrabel-Sibelgazdutarifdenuitpourlaconsommation
d'electricite. 3906

Verrekening van het nachttariefvoor het verbruik elektriciteit door Elec-
trabel-Sibelgaz c.v.

28.4.1998 234 Paul Galand ** Programmes d'URE en Region bruxelloiseconvenus avec les institutions.
Programma's voor REG in het Hoofdstedelijk Gewest. 3958

20.5.1998 237 Dominiek Lootens-Stael ** 154e cahier d'observations de la Cour des Comptes: mise sur pied de
1'Agence bruxelloise pour 1'energie. 3960

Opmerkingen geformuleerd door het Rekenhof in haar 154ste boek, met
betrekking tot de uitbouw van het Brusselse Energieagentschap.

12. 6.1998 240 Serge de Patoul ** Subside a 1'hebdomadaire "Deze week in Brussel". 3962
Subsidies aan het weekblad "Deze week in Brussel".

Ministre de 1'Amenagement duTerritoire, deslravaux publics et du Transport
Minister belast met Ruinitelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

29. 7.1996 142 Dominiek Lootens-Stael ° Interets de la Region dans un proces centre plusieurs collaborateurs de
cabinet d'un ancien ministre des Travaux publics. 3941

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. 3941
Advertenties van overheidsinstellingen en pararegionale instellingen in

partijpolitieke bladen.

18. 7.1997 311 GuyVanhengel * Construction d'un immeuble a appartements dans Ie pare Albert a Molen-
beek. 3906

Bouw van een appartementsgebouw in het Albertpark te Molenbeek.

3.11.1997 331 Stephane de Lobkowicz * Vente d'immeubles a 1'initiative de la Region de Bruxelles-Capitale. 3906
Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest.

21. 1.1998 347 Denis Grimberghs * Interruption de la liaison tramway a Uccle. 3907
Onderbreking van de tramverbinding te Ukkel.

16. 1.1998 365 Jean-Pierre Cornelissen * Denomination d'une future station demetroconsecutivementaubouclage
de la petite ceinture. 3907

Benaming van een toekomstig metrostation na het doortrekken van de
kleine ring.

16. 1.1998 367 Jean-Pierre Cornelissen ** Necessite d'un horaire du vendredi. 3962
Noodzaak van een andere uurregeling op vrijdag.
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Date
-

Datum

Question n°
- Auteur

Vraag nr.

Objet
-

Voorwerp

Page
-

Bladzijde

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse
23. 2.1998 377 Philippe Smits

24. 4.1998 389 SvenGatz

Fonds d'amenagement urbain et fonder.
Fonds voor Stedenbouw en Grondbeheer.

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

3907

** Octroi d'une subvention de 10 millions BEF a une societe conces-
sionnaire d'un pare de stationnement.

Toekennen van een subsidie van 10 miljoen BEF aan de vennootschap
die de concessie heeft bekomen voor de uitbating van een parkeer-
terrein.

3963

24. 4.1998 390 Dominiek Lootens-Stael *

3907

154e cahier de la Cour des Comptes: observations sur Ie financement
d'un colloque par une instance depourvue de personnalitejuridique -
delegation de pouvoir a une personne non habilitee a engager la Region.

154ste Boek van het Rekenhof: opmerkingen m.b.t. de financiering van
een colloquium dat voor rekening van het Gewest werd ingericht
door een orgaan zonder rechtspersoonlijkheid - delegatie van
bevoegdheid aan een persoon die niet gemachtigd is het Gewest te
verbinden.

28. 4.1998 391 MarieNagy

28. 4.1998 392 Beatrice Fraiteur

12. 5.1998 396 MarieNagy

20. 5.1998 399 SvenGatz

15. 5.1998 400 Denis Grimberghs

20. 5.1998 402 Evelyne Huytebroeck

20. 5.1998 403 Dominiek Lootens-Stael

2. 6.1998 404 GuyVanhengel

8. 6.1998 408 Dominiek Lootens-Stael

* Membres et agents constituant son cabinet. 3907
Personeelsleden van zijn kabinet.

* Respect des obligations de concertation et de consultation prevues par
la loi speciale du 8 aout 1980 a 1'occasion de 1'elaboration de la loi du
19 decembre 1997 "visant a rationaliser la gestion de 1'aeroport de
Bruxelles-National". 3907

Naleving van de verplichting tot overleg zoals bepaald in de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 ter gelegenheid van het opstellen van de wet
van 19december 1997 "tot rational isering van het beheer van de lucht-
haven Brussel-Nationaal".

** Evolution de 1'implantation des bureaux dans la Region entre 1994 et
aujourd'hui. • 3966

Voortgang van de bouw van kantoren in het Brussels Gewest tussen
1994enheden.

** Etat d'avancement de la resolution du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale du 7 mars 1997 sur la politique en matiere de velos (expe-
riences permettant d'emprunter Ie metro avec un velo). 3967

Vorderingsstaat van de resolutie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
van 7 maart 1997 (de experimenten waarbij de fiets mee op de metro
kan genomen worden).

* Adoption du "PRAS". 3908
Goedkeuring van het GBP.

* Amenagement des arrets de bus a la porte de Namur. 3908
De bushaltes aan de Naamse Poort.

* Criminalite dans Ie metro. 3908
Criminaliteit in de metro.

** Annonces parues dans 1'hebdomdaire "AZ". 3968
Advertenties verschenen in het weekblad "AZ".

** Publicites apposees sur les fenetres des trams et des bus. 3969
Reclamevoering op de vensters van tram- en busvoertuigen.
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Bladzijde

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

9. 6.1998 409 AndreDrouart

9. 6.1998 410 AlainAdriaens

12. 6.1998 411 Serge de Patoul

19. 6.1998 412 AndreDrouart

19. 6.1998 414 Denis Grimberghs

** Bavures policieres dans Ie metro. 3969
De excessen van de politie in de metro.

** Arrete ministeriel du 18 mai 1998 modifiant Ie budget de la division 16,
programme 2. 3970

Het ministerieel besluit van 18 mei 1998 tot wijziging van de begroting
van afdeling 16, programma 2.

** Subside a I'hebdomadaire "Deze week in Brussel". 3971
Subsidies aan het weekblad "Deze week in Brussel".

** Transport de groupes scolaires par la STIB (suite question 386). 3971
Vervoer van schoolgroepen door de MIVB (vervolg op vraag nr. 386).

** Evaluation des contrats de mobilite. 3972
Evaluatie van de mobiliteitscontracten.

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

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

18. 7.1997

31. 7.1997

145 Guy Vanhengel

148 Jean-Pierre Comelissen *

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

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

Repartition linguistique des interventions du SIAMU.
Taalverdeling van het optreden van de DBDMH.

3975

3909

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.

Brandpreventie in het Brussels Gewest en meer bepaald duur en
omvang van de systematische brandpreventieacties in de basisscholen
van het Gewest, als aanvulling op vraag nr. 120 van 28 april 1997.

18.12.1997 173 Stephane de Lobkowicz * Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs consti-
tues en marge de 1'administration.

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

3976

3909

10. 3.1998 185 GuyVanhengel ** Attribution d'une campagne d'information a la firme "Made in Brussels
Publishing".

Toewijzing van een informatiecampagne aan de firma "Made in Brussels
Publishing".

3976



4002 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20juillet 1998 (n° 33)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 juli 1998 (nr. 33)

Date Question n°

Datum Vraag nr.
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* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

23.3.1998 186 Joseph Parmentier * Investissements pour 1'informatisation de 1'administration regionale. 3809
Investeringen voor de informatisering van het gewestelijk bestuur.

24.4.1998 189 GuyVanhengel ** Accueil telephonique au ministere de la Region de Bruxelles-Capitale. 3977
Wijze waarop de telefoon wordt beantwoord op het ministerie van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3. 6.1998 193 GuyVanhengel ** Etablissement des cadres linguistiques du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale et fixation, a cette Fin, du volume des affaires
traitees. 3978

Opmaken van de taalkaders van het ministerie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en de bepaling van het werkvolume te dien einde.

8. 6.1998 194 Dominiek Lootens-Stael ** Degats occasionnes au materiel suite aux emeutes qui se sont deroulees
Ie 7 novembre 1997 a Anderlecht. 3980

Schade aangebracht aan materieel naar aanleiding van de rellen te Ander-
lecht van 7 november 1997.

16. 6.1998 197 JeanDeHertog ** Primes de bilinguisme. 3981
Tweetaligheidspremies.

Ministre de 1'Environnement et de la Politique de 1'Eau, de la Renovation,
de la Conservation de la Nature et de la Proprete publique

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

26. 6.1996 137 Evelyne Huytebroeck * Analyses du site de Carcoke. 3910
Analyses van het Carcoketerrein.

18. 7.1996 150 LeoGoovaerts * Campagnes de sensibilisation et d'information menees par des membres
du gouvemement. 3910

Bewustmakings- en voorlichtingscampagnes gevoerd door leden van
de Regering.

30. 9.1996 172 Stephane de Lobkowicz * Taxe sur 1'epuration des eaux - Recours et contestation. 3910
Belasting op het afvalwater - Beroep en betwisting.

10.10.1996 177 Roeland Van Walleghem * Annonce-deBruxelles-Proprete. 3910
Advertentie van Net Brussel.

5.12.1996 202 GuyVanhengel * "Entreprendre" n° 10. 3910
"Dynamiek" nummer 10.

10. 1.1997 204 Caroline Persoons * Bruxelles-Proprete - Jours de ramassage. 3910
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. 3911

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

15. 5.1997 247 Mostafa Ouezekhti * Ramassage selectif a 1'occasionde la fete du sacrifice dumouton. 3911
Selectieve ophaling naar aanleiding van het feest van het schaap.
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* Questic
0 Questic
** Questic
27.11.1997

Question n°

Vraag nr.

>n sans reponse
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>n avec reponse

299 Walter Vandenbossche

Auteur
Objet

Voorwerp

* Execution, par la Region de Bruxelles-C

Page

Bladzijde

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

^apitale, de la «Convention entre

3911

4.12.1997 301 Philippe Debry
3983

* Execution, par la Region de Bruxelles-Capitale, de la «Convention entre
1'Executif flamand et 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale
concernant la realisation de 1'infrastructure necessaire pour 1'epuration
des eaux et la repartition du cout des travaux pour 1'assainissement
des bassins de la Senne et de laWoluwe 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.

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
workings- en de slibbehandelingskosten", met haar zeven bijiagen,
die op 12 december 1990 tussen het Vlaams Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is afgesloten.

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

Geluidsoverlast veroorzaakt door de ijsfabriek in de Prinsesstraat 11 te
Molenbeek.

18.12.1997 303 Stephane de Lobkowicz * Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs
constitues en marge de 1'administration.

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

3911

29.12.1997 305 Jan Beghin

12. 1.1998 308 WalterVandenbossche

30. 1.1998 312 Beatrice Fraiteur

11. 2.1998 314 Dominiek Lootens-Stael

12. 2.1998 315 Dominiek Lootens-Stael

23. 2.1998 316 AlainAdriaens

23. 2.1998 318 Philippe Smits

* Mauvais resultats des collectes de vieux papier dans notre Region.
Slechte inzamelresultaten van ons Gewest inzake oud papier.

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

De milieuvergunning, op 1 juli 1997 door het 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
1020Brussel.

* Nouveaux precedes de traitement des dechets.
Nieuwe afvalverwerkingsmethodes.

* Publication de la brochure "Moins de dechets? Chiche!".
Uitgave van de brochure "Minder afval? We doen het!".

* Execution et application dans la Region de Bruxelles-Capitale du droit
des Communautes europeermes relatifa 1'environnement.

Uitvoering en toepassing van het Europees milieurecht binnen het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.

* Convention sectorielle avec Ie secteur du graphisme.
Sectorale overeenkomst met de sector van de grafische vormgeving.

* Fonds pour la protection de 1'environnement.
Fonds voor de bescherming van het milieu.

3911

3912

3912

3912

3912

3912

3912



4004 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20juillet 1998 (n° 33)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20juli 1998 (nr. 33)

Date
-

Datum

Question n°
- Auteur

Vraag nr.

Objet
-

Voorwerp

Page
—

Bladzijde
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23. 2.1998 319 Philippe Smits

23. 2.1998 320 Philippe Smits

7. 4.1998 327 Caroline Persoons

24. 4.1998 328 Dominiek Lootens-Stael

28. 4.1998 330 MarieNagy

4. 5.1998 332 AlainAdriaens

15. 5.1998 333 Denis Grimberghs

15. 5.1998 334 MarieNagy

18. 5.1998 335 GuyVanhengel

29. 5.1998 338 Francois
Roelants du Vivier

9. 6.1998 339 AlainAdriaens

9. 6.1998 340 AlainAdriaens

9. 6.1998 341 AlainAdriaens

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

* Fonds destine a 1'entretien, 1'acquisition et 1'amenagement d'espaces verts,
de forets et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux
interventions urgentes en faveur de la faune. 3913

Fonds bestemd voor het onderhoud, de aankoop en de aanleg van groene
ruimten, bossen en natuurgebieden alsmede het opnieuw bepoten en
noodingrepen ten gunste van de fauna.

* Fonds pour Ie traitement des eaux usees. 3913
Fonds voor de waterzuivering.

* Enquete publique sur Ie plan de prevention et de gestion des dechets. 3913
Openbaar onderzoek over het plan voor afvalpreventie en afvalbeheer.

* Ramassage des carcasses a I'occasion de la fete du mouton. 3913
Ophaling van slachtafval naar aanleiding van het zogenaamde feest van

het schaap.

* Membres et agents constituant son cabinet. 3913
Personeelsleden van zijn kabinet.

* Ancienne decharge situee Plateau de la Foresterie. 3913
Voormalige stortplaats op het plateau van de Vorsterie.

* Etude d'incidence relative au tunnel Schuman-Josaphat. 3914
Effectenstudie van de tunnel Schuman-Josaphat.

* Pare regional de la Heronniere. 3914
Het gewestelijk Reigerbospark.

** Implantation de la Maison des parlementaires flamands dans 1'ancien
batiment des Cheques postaux sis rue de la Croix de fer 99 a 1000
Bruxelles et implantation d'un nouveau parking de 200 voitures en-
dessous de ce batiment. 3984

Inplanting van het Huis van deVlaamseVolksvertegenwoordigers in het
oude Postchequegebouw aan de IJzerenkruisstraat 99 te 1000 Brussel
en de inplanting van een nieuwe parking voor 200 wagens onder dit
gebouw.

* Les obligations des communes et de leurs administres a I'egard de la
proliferation des pigeons. 3915

De verplichtingen van de gemeenten en van hun ingezetenen betreffende
de te grote duivenpopulatie.

** Arrete ministeriel du 18 mai 1998 modifiant Ie budget de la division 16,
programme 2. 3985

Het ministerieel besluit van 18 mei 1998 tot wijziging van de begroting
van afdeling 16, programma 2.

* Arrete ministeriel du 13 mai 1998 modifiant Ie budget de la division 18,
programmes. 3915

Het ministerieel besluit van 13 mei 1998 tot wijziging van de begroting
van afdeling 18, programma 5.

* Arrete ministeriel du 18 mai 1998 modifiant Ie budget de la division 18,
programme 5. 39 \Q

Het ministerieel besluit van 18 mei 1998 tot wijziging van de begroting
van afdeling 18, programme 5.
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* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

9. 6.1998 342 MarieNagy

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

* L'emplacement des pares a conteneurs. 3916
De ligging van de containerparken.

12. 6.1998 343 Serge de Patoul * Subside a 1'hebdomadaire "Deze week in Brussel". 3916
Subsidies aan het weekblad "Deze week in Brussel".

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. 3917
Onbetaalde openbare werken.

20. 3.1996 57 Denis Grimberghs * Travaux avenue Charles-Quint. 3917
Werken in de Keizer Karellaan.

23. 5.1996 63 Denis Grimberghs * Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale. 3917
Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

6. 6.1996 65 Denis Grimberghs * Travaux rue du Trone. 3917
Werken in de Troonstraat.

14.6.1996 67 Jean-Pierre Cornelissen * Etat lamentable de la voirie rue du Luxembourg. 3917
Erbarmelijke staat van het wegdek in de Luxemburgstraat.

26.6.1996 70 Evelyne Huytebroeck * Etat du terrain au quai de Biestebroeck. 3917
Staat van het terrein aan de Biestebroeckkaai.

2.7.1996 72 Stephane de Lobkowicz * Recours introduits centre des actes du gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale. 3918

Beroepen ingesteld tegen handelingen van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering.

8. 7.1996 76 Stephane de Lobkowicz * Panneaux routiers de bienvenue dans la Region. 3918
Borden ter verwelkoming in het Gewest.

23. 7.1996 79 Bernard Clerfayt * Entretien du square Vergote. 3918
Onderhoud van hetVergoteplein.

10.10.1996 86 Walter Vandenbossche * Feuxde signal isation a hauteur du Sint-Niklaasinstituut a Anderlecht. 3918
VerkeerslichtenSint-NiklaasinstituutAnderlecht.

10.10.1996 87 RoelandVanWalleghem * Organisation d'une soiree de gala. 3918
Organisatie van een gala-avond.

10.10.1996 88 Denis Grimberghs * Placement de panneaux sur les balustrades des tunnels. 3918
Reclameborden op de balustrades van de tunnels.

10.10.1996 89 Denis Grimberghs * Utilisation du site de 1'hippodrome de Boitsfort. 3919
Gebruik van de paardenrenbaan van Bosvoorde.
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* Question sans reponse
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10.10.1996 91 AlainAdriaens

18.10.1996 93 Denis Grimberghs

28.10.1996 94 Benoit Veldekens

30.10.1996 95 Jean De Hertog

4.11.1996 96 Jean De Hertog

8.11.1996 97 Jean De Hertog

8.11.1996 99 Roeland Van Walleghem *

14.11.1996 100 Jean De Hertog

21.11.1996 102 Jean De Hertog

21.11.1996 103 Jean De Hertog

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 Jean De Hertog

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

Acces cyclable aux gares de Bruxelles. 3919
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. 3919

Overname van de verplichtingen die voortvloeien uit de door de provin-
cieraad aangenomen verordeningen die betrekking hebben op aan-
gelegenheden die nu tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest behoren.

Amenagement de nouveaux ronds-points avenue de Broqueville, au
square Josephine-Charlotte et a Gribaumont-Roi Chevalier (Woluwe-
Saint-Lambert). 3919

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). 3919
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4).

Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5). 3919
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5).

Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8). 3920
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8).

Fermeture de la rue Georges Lombaert. 3920
Afsluiting van de Georges Lombaertstraat.

Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15). 3920
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15).

Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9). 3920
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9).

Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6). 3920
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).

Perspectives du gouvernement bruxellois pour Ie batiment "Marconi". 3920
Perspectieven van de Brusselse Regering in verband met het zogenaamde

«Marconigebouw».

"Entreprendre"n°10. 3921
"Dynamiek" nummer 10.

Amenagement de la rue du Trone. 3921
Aanleg van de Troonstraat.

Presignalisation dans les tunnels de la petite ceinture. 3921
Voorwaarschuwingstekens in de tunnels van de kleine ring.

Immeuble Marconi a Forest. 3921
Het Marconigebouw in Vorst.

Representation des hommes et des femmes dans les cabinets ministeriels. 3921
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de kabinetten.
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21. 1.1997 110 Stephane de Lobkowicz * Inventaire des publications du cabinet. 3921
Lijst van de publicaties van het kabinet.

25. 2.1997 113 Stephane de Lobkowicz * Achat de terrains par la Region de Bruxelles-Capitale. 3922
Aankoop van terreinen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

28. 2.1997 115 JeanDeHertog * Centenaire de 1'avenue de Tervueren. 3922
Honderdste verjaardag van de Tervurenlaan.

5. 3.1997 116 Stephane de Lobkowicz * Realisation ^infrastructures aux frais des riverains. 3922
Infrastructuurwerken op kosten van de aanwonenden.

19.3.1997 120 Francoise * Passage pour pietons sous 1'avenue de Tervueren. 3922
Carton de Wiart Trap van de doorgang voor voetgangers in de tunnel onder de Tervuren-

laan.

26.3.1997 121 Jacques Pivin * Vitesse dans les tunnels de la petite ceinture. 3922
Snelheid in de tunnels van de kleine ring.

16. 4.1997 123 Bernard Clerfayt * Patrimoine regional. 3922
Het gewestelijk erfgoed.

21. 4.1997 124 Evelyne Huytebroeck * Travaux de 1'avenue Van Volxem. 3923
Werken in de Van Volxemlaan.

21. 4.1997 125 JeanDeHertog * Prime de bilinguisme. 3923
Tweetaligheidspremie.

21. 4.1997 126 Dominiek Lootens-Stael * Pare de voitures. 3923
Wagenpark.

5. 5.1997 128 Stephane de Lobkowicz * Lieu de domiciliation des agents regionaux. 3923
Woonplaats van de gewestambtenaren.

21. 5.1997 129 Dominiek Lootens-Stael * Marquage au sol des voiries regionales. 3923
Wegmarkeringen op de gewestelijke wegen.

26. 5.1997 130 JeanDeHertog * Travaux publics - Quartier Nord-Est. 3923
Ruimtelijke ordening - Noord-Oostwijk.

27. 5.1997 132 JeanDeHertog * Repartition de competences et consultation d'avocats. 3923
Bevoegdheidsverdeling en raadpleging van advocaten.

30. 5.1997 134 Jean-Pierre Cornel issen * Engagement de 68 fonctionnaires statutaires. 3924
Aanwerving van 68 vaste personeelsleden.

2.6.1997 135 JeanDeHertog * Campagnes d'information menees par les pouvoirs publics. 3924
Informatiecampagnes door de overheden gevoerd.

2. 6.1997 136 JeanDeHertog * A.s.b.l. - Subventions. 3924
V.z-w.'s. - Subsidies.

2. 6.1997 137 JeanDeHertog * Universites. - Subventions. 3924
Universiteiten. - Subsidies.

9. 6.1997 139 Jean-Pierre Cornelissen * Protection des arbres plantes en voirie. 3924
Bescherming van de bomen langs de openbare weg.
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16. 6.1997 140 Danielle Caron * Travaux dans la capitale.
Werken in onze hoofdstad.

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

3924

4. 7.1997 141 JeanDeHertog

18. 7.1997 144 Marc Cools

25. 7.1997 145 JeanDeHertog

31. 7.1997 146 Jean-Pierre Cornelissen

29. 8.1997 147 Dominiek Lootens-Stael

16. 9.1997 148 Walter Vandenbossche

22.10.1997 149 Denis Grimberghs

22.10.1997 150 Denis Grimberghs

22.10.1997 151 Denis Grimberghs

22.10.1997 152 Stephane de Lobkowicz

22.10.1997 153 Francois
Roelants du Vivier

28.10.1997 154 Stephane de Lobkowicz

3.11.1997 155 Stephane de Lobkowicz

7.11.1997 156 Stephane de Lobkowicz

7.11.1997 158 Stephane de Lobkowicz

28.11.1997 160 Stephane de Lobkowicz

* Survol d'avions. - Nuisances sonores. 3924
Overvliegende vliegtuigen. - Geluidshinder.

* Pose de nouveaux panneaux de signalisation sur les voies regionales. 3925
Plaatsing van nieuwe verwelkomingsborden langs de gewestwegen.

* Pouvoir executif. - Missions confiees a des tiers. 3925
Uitvoerende macht. - Opdrachten aan derden.

* Entretien de 1'eclairage au pare Elisabeth. 3925
Onderhoud van de verlichting in het Elizabethpark.

* Primes de bilinguisme. 3925
Tweetaligheidspremies.

* Protection du cycliste. 3925
Bescherming van de fietser.

* Duree des chantiers de travaux publics. 3925
Duur van de openbare werken.

* Travaux en cours de realisation dans Ie tunnel du Cinquantenaire. 3925
Werken in de Jubelparktunnel.

* Organisation des phases de feux sur les boulevards de grande ceinture. 3926
Regeling van de verkeerslichten op de lanen van de grote ring.

* Personnel remunere par la Region - Autorisation de cumul. 3926
Door het Gewest bezoldigd personeel -Toestemming onn te cumuleren.

* Feux de signalisation commandos par les trams et bus. 3926
Door de trams en bussen geregelde verkeerslichten.

* Carrefour Churchill-Brugmann: temps de passage regle par les feux de
signalisation tricolores. 3926

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

* Vente d'immeubles a 1'initiative de la Region de Bruxelles-Capitale. 3926
Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest.

* Soumission a 1'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et
d'arretes. 3926

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

* Conventions "abonnements" avec des avocats. 3927
Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

* Handicapes employes dans son cabinet. 3927
Gehandicapten op het kabinet.
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28.11.1997 161 Stephane de Lobkowicz * Communications du ministere et du cabinet. 3927

Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

24.11.1997 162 Denis Grimberghs * Axes rouges crees par la Ville de Bruxelles. 3927
Rode assen gecreeerd door Brussel-Stad.

. 4.12.1997 163 Stephane de Lobkowicz * Proprietes irioccupees de la Region de Bruxelles-Capitale. 3927
Leegstaande eigendommen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4.12.1997 164 Stephane de Lobkowicz * Sinistralite des voitures du cabinet. 3927
Ongevallen met de wagens van het kabinet.

9.12.1997 165 SvenGatz ** Travaux au pont de Laeken. 3986
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. 3928

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

18.12.1997 167 Denis Grimberghs * Tremie d'acces au tunnel Belliard. 3928
Toegang tot de Belliardtunnel.

29.12.1997 168 Stephane de Lobkowicz * Aide apportee a des a.s.b.l. ou autres associations. 3928
Steun aan v.z.w.'s ofandere verenigingen.

12. 1.1998 169 Dominiek Lootens-Stael * Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans les orga-
nismes d'utilite publique et dans les pararegionaux. 3928

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 Cornelissen * Situation actuelle des transferts de proprietes de 1'Etat a la Region de
Bruxelles-Capitale. 3928

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

12. 2.1998 171 GuyVanhengel * Reamenagement du canrefour situe sur Ie boulevard Leopold II la hauteur
de 1'Otan. 3928

Herinrichting van het kruispunt op de Leopold III-laan ter hoogte van
de Nato.

5. 3.1998 172 Dominiek Lootens-Stael * Inextricable lacis de marquage routier pour les travauxde la place Dailly
aSchaerbeek. . . 3929

Onoverzichtelijk woud van wegmarkeringen aan de werken op het
Daillyplein te Schaarbeek.

5. 3.1998 173 Denis Grimberghs ' * Signalisation a 1'entree des tunnels. 3929
Infoborden aan de ingang van de tunnels.

17. 3.1998 174 SvenGatz ** Securite aux abords des etablissements scolaires. 3987
Veiligheid rond scholen.

23. 3.1998 175 Philippe Debry * Immeubles regionaux a 1'abandon. 3929
Leegstaande gebouwen van het Gewest.
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3. 4.1998 176 Denis Grimberghs

24. 4.1998 177 SvenGatz

24. 4.1998 178 SvenGatz

24. 4.1998 179 JeanDemannez

28. 4.1998 180 MarieNagy

12. 5.1998 181 Francois
Roelants du Vivier

15. 5.1998 182 Jacques De Coster

20. 5.1998 183 SvenGatz

9. 6.1998 184 AlainAdriaens

12. 6.1998 185 Serge de Patoul

Travaux de modernisation des tunnels.
Modemiseringswerken in de tunnels.

* Vraag zonder antwoord
0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

3929

Piste cyclable place Schuman. 3929
Fietspad aan het Schumanplein.

Reamenagement du rond-point Winston Churchill. 3990.
Herinrichting van het rondpunt Winston Churchill.

Travaux de refection du tunnel Montgomery. 3929
Herstellingwerken aan de Montgomerytunnel.

Membres et agents constituant son cabinet. 3929
Personeelsleden van zijn kabinet.

Points a risque en matiere de circulation automobile - Cartographic. 3930
Gevaarlijke plaatsen in het autoverkeer - Cartografie.

Travaux de voiries realises par son administration. 3930
De wegenwerken die door zijn administratie worden uitgevoerd.

Etat d'avancement de la resolution du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale du 7 mars 1997 sur la politique en matiere de velos (collabo-
ration des communes afin de prendre des mesures de police facilitant
les deplacements cyclistes) 3930

Vorderingsstaat van de resolutie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
van 7 maart 1997 (de medewerking van de gemeenten om politionele
maatregelen te treffen waarbij de fietsverplaatsingen vergemakkelijkt
worden).

Marquages au sol sur la voirie regionale de 1'avenue de la Couronne. 3931
De wegmarkeringen op de Kroonlaan, een gewestelijke weg.

Subside a 1'hebdomadaire "Deze week in Brussel". 3931
Subsidies aan het weekblad "Deze week in Brussel".

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre de I'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 scientiiiique, de la Lutte centre 1'Incendie et de I'Aide medicale urgente

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Economie, Financien, Begroting,
Energie en Externe Betrekkingen en aan de Minister belast met OpenbaarAmbt, Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

16.4.1996 26 Dominiek Lootens-Stael * Edition de livres et de brochures.
Uitgave van boeken en brochures.

3932

25. 4.1996 28 Serge de Patoul

30.10.1996 45 Jean De Hertog

* Recherche scientifique non economique financee par Ie ministre.
Het door de minister gefinancierd niet-economisch onderzoek.

* Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4).

3932

3932
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4.11.1996 46 JeanDeHertog * Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 5). 3933
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5).

8.11.1996 47 JeanDeHertog * Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 8). 3933
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8).

14.11.1996 48 JeanDeHertog * Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 15). 3933
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15).

21.11.1996 49 JeanDeHertog * Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 9). 3933
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). 3933
Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6).

12. 5.1997 62 JeanDeHertog * Collaborateurs de cabinet. - Permanence sociale. 3933
Kabinetsmedewerkers. - Dienstbetoon.

25. 7.1997 68 JeanDeHertog * Pouvoir executif. - Missions confiees a des tiers. 3934
Uitvoerende macht. - Opdrachten aan derden.

31.7.1997 69 Dominiek Lootens-Stael * Avis de la Commission permanente de controle linguistique relatif a
1'Atlas de 1'energie. 3934

Advies van deVaste Commissie voorTaaltoezicht aangaande de energie-
atlas.

10.10.1997 72 Paul Galand * "Interfaces entreTechnopoleetlesuniversitesbruxelloises.Technopole
et Indutec". 3934

"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. 3934
Balans van de "interfaces" van het Brussels Gewest.

17.11.1997 75 Stephane de Lobkowicz * Application de I'ordonnance du 11 juillet 1991 relative ^ la fourniture
minimale d'electricite. 3934

Toepassing van de ordonnantie van 11 juli 1991 betreffende de minimale
levering van electriciteit.

7.11.1997 77 Stephane de Lobkowicz * Soumission a 1'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et
d'arretes. 3934

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. 3935
Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

24.9.1996 96 Denis Grimberghs * Reglement du Conseil provincial relatif a 1'octroi deprets complemen-
taires. 3935

Reglement betreffende de toekenning van bijkomende leningen.
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29.8.1997 162 Dominiek Lootens-Stael * Rapports F/N dans Ie conseil d'administration des societes de logement. 3935

Taalverhoudingen in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschap-
pijen.

30. 1.1998 183 Roland Frippiat * Pratiques douteuses de certains employes d'hotel a 1'egard des chauffeurs
de taxis dans la Region bruxelloise. 3935

Bedenkelijke praktijken van hotelbedienden jegens de taxichauffeurs
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3.2.1998 184 Francoise Dupuis 0 Statistiques relatives au logement social. 3941
Statistieken over de sociale huisvesting.

17.3.1998 189 Dominiek Lootens-Stael * Connaissances linguistiques du personnel occupe dans les societes de
logement agreees de la Region bruxelloise. 3935

Taalkennis van het personeel in dienst bij de erkende Brusselse huisves-
tingsmaatschappijen.

17.3.1998 190 Dominiek Lootens-Stael * Application de 1'ordonnance modifiant 1'ordonnance du 9 septembre 1993
portant modification du Code du logement pour la Region de Bruxelles-
Capitale et relative au secteur du logement social. 3936

Wijziging van de ordonnantie van 9 September 1993 tot wijziging van
de huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
betreffende de sector van de sociale huisvesting.

23. 3.1998 191 Jean-Pierre Cornelissen * Conventions avec COBRALO et GERMINAL permettant a ces societes
de ceder des parcelles de terrain en emphyteose. 3936

Overeenkomsten met COBRALO en GERMINAL waardoor deze maat-
schappijen gronden in erfpacht kunnen overdragen.

8. 4.1998 192 Denis Grimberghs * Urbanisation du site de la Caserne Dailly. 3936
Herinrichting van de Daillykazerne.

28. 4.1998 193 Dominiek Lootens-Stael * Brochure "Le logement social a Bruxelles". 3936
Brochure "Sociale huisvesting in Brussel".

24.4.1998 194 Dominiek Lootens-Stael * Publication d'un magazine par le Foyer ixellois. 3936
Uitgave van een tijdschrift door de Elsense Haard.

28. 4.1998 195 MarieNagy * Membres et agents constituant son cabinet. 3936
Personeelsleden van zijn kabinet.

15.5.1998 196 Philippe Debry ** Programme d'acquisition d'immeubles inslubres. 3991
Het programma voor de aankoop van ongezonde woningen.

26. 5.1998 197 Dominiek Lootens-Stael * Confusion d'interets et abus d'informations de la part de membres du
conseil d'administration de la Societe du logement de la Region
bruxelloise. 3937

Belangenvermenging en het daaruit voortvloeiende misbruik van infor-
matie vanwege leden van de raad van beheer van de Brusselse Gewes-
telijkeHuisvestingsmaatschappij.

12. 6.1998 198 Serge de Patoul ** Subside a 1'hebdomadaire "Deze week in Brussel". 3992
Subsidies aan het weekblad "Deze week in Brussel".
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