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

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

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

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

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

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

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

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

Missions d'etudes.

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

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

Organogram van de afdeling inforniatica in de verschillende
gemeenten.

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

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

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

Evoliitie van de overboekingen ten aanv.en van de totale ont-
vangsten in de 19 gemeenten.

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

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

Evolution des transfers par rapport aux recettes f of ales dans
les 19 communes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 3, p. 133.
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Vraag nr. 79 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 29 december
1995 (N.):

Controle over de sctiuldontwikkeliitg bij de lokale besturen.

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

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

Controle de 1'endetteinent des pouvoirs locaiix.

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

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

Computeriseren van de gemeenten - Toestand van hetperso-
neel.

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

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

Informatisation des communes - Situation du personnel.

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

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

Subsidies voor de trottolrs.

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

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

Subsides pour les trottoirs.

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

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

Tweede, derde en vierde driemaaitdelijkse taalrapport.

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

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

Deuxieme, trolsleme et quatrieme rapports lingiiistlques Iri-
mestriels.

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

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

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

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

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

Application de la circiilaire du 30 septembre J988 concernant
les subsides pour I'amenagement des voles de circulation piefoime.

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

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

Toegang van de ingezetenen van de Europese Unie tot de
beirekkingen in de openbare administratie.

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

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

Acces des ressortissants de 1'Union eiiropeenne aiix emplois
dans 1'adminisfration publique.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 19, p. 2187.
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Vraag nr. 372 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 16 april 1997
(Fr.):

Hervening van liet beslult van de Regent van 1949.

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

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

Reforme de I'arrete du Regent de 1949.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 2!, p. 24! 7.

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

Het outbroken van begrotingsvastleggingen voor de nakoming
van de definitieve subsidiefoezeggingen inzake gesubsidieerde
werken.

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

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

Absence d'engagements budgetalres en application de pro-
messes fermes de subsides en mafiere de travaux subsidies.

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

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

Gemeentelljke heffingen.

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

Kunstwerken aangekoclit door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

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 acquises par la Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

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

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

Question n° 485 deM. 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. 503 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12 janiiari
1998 (N.):

Gebruik van dienstwagens b'lj het ininlsterie 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° 503 de M. Dominiek Lootens-Stael du 12 janvier
1998 (N.):

Usage des vehlciiles de service du ministere de la RBC, dans
les organismes d'utilite publlque et dans les parareglonaux.

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



4496 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 15 januari 1999 (nr. 38)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 15 janvier 1999 (n° 38)

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

Maatregelen die de minister-voorzitter lieeft genomen naar
aanleiding van dezoveelste veroordeling van degemeente Elsene
door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in verband met de
iiitgave van het gemeentelijk blad.

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

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

Enleme condamnation de la commune d'lxelles par la Com-
mission permanente de contrQle linguistique concernant la publi-
cation du journal communal.

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

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

Publiciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in hetpro-
grainmaboekje van het 25ste Internationaal Filmfestival te
Brussel.

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

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

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

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

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

Opmerkingen gemaakt in het 154e Boek van het Rekenhof
met betrekk'mg tot werken uitgevoerd in het main van de wge-
naamde "veiligheidscontracten".

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

Question n° 532 de M. Dominiek Lootens-Stael du 29 avril 1998
(N.):

Observations faites dans Ie 154e collier de la Cow des Comptes
sur des travaux realises dans Ie cadre des contrats dits «de
securite».

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

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

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

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

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

154e caltier 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. 535 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 4 mei
1998 (N.):

Opmerkingen gemaakt in het 154e Boek van het Rekenhof
met betrekking tot vastgestelde tekortkomingen van hetgewestelijk
finaiicieel beleid.

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

Question n° 535 de M. Dominiek Lootens-Stael du 4 ma'i 1998
(N.):

154e caliier de la Cow des comptes: remarques siir les man-
quements de la politlque financier e regionale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3783.
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Vraag nr. 541 van de heer Guy Vanhengel d.d. 27 april 1998 (N.):

Inwerkingtreding van hot Politic Informatica Project (PIP)
in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

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

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

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

Aaiirekening van de wedden van sommige personeelsleden
van de inlnisteriele kabinetten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3904.

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

Imputation de la remuneration de certains membres du per-
sonnel occupe dans les cabinets niinisteriels.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3904.

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

Contracteii voor de handelskernen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3905.

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

Controls de noyaux commerciaux,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3905.

Vraag nr. 561 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
3 augustus 1998 (N.):

Studie over clandestiene arbeid.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4024.

Question n° 561 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 3 aout 1998
(N.):

Etude sur Ie travail clandestin.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4024.

Vraag nr. 562 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
3 augustus 1998 (N.):

Misbr [liken vanwege gemeentepersoneel in de gemeente
Anderlecht betreffende de vervanging van de nieuwe identiteits-
kaarten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4025.

Question n° 562 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 3 aout 1998
(N.):

Abus du personnel communal de la commune d'Anderlecht
concernant Ie reinplacement des nouvelles cartes d'identite.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4025.

Vraag nr. 565 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
4 augustus 1998 (N.):

Het ovennaken van de taalrapporten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4027.

Question n° 565 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 4 aout 1998
(N.):

Transmission des rapports lingulstiques.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4027.
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Vraag nr. 566 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
10 September 1998 (N.):

Steunverlening van liet Brussels Hoofdstedelijk Gewest aaii
culturele eveiieinenteii.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4242.

Question n° 566 de M. Dominiek Lootens-Stael du 10 septembre
1998 (N.):

Aide de la Region de Bruxelles-Capitale a des eveneinents
cultiirels.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4242.

Vraag nr. 570 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
10 September 1998 (N.);

Advies ointrent de toepassing van de taalwetgev'mg.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4243.

Question n° 570 de M. Dominiek Lootens-Stael du 10 septembre
1998 (N.):

Avis concernant I'application de la legislation ling lastly lie.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4243.

Vraag nr. 579 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 6 oktober
1998 (Fr.):

GSOB.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4358.

Question n° 579 de M. Stephane de Lobkowicz du 6 octobre
1998 (Fr.):

ERAP.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4358.

Vraag nr. 580 van de heerAlain Adriaens d.d. 15 oktober 1998
(Fr.):

Heraanleg van liet Luxemburgplein.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4359.

Question n° 580 de M.Alain Adriaens du 15 octobre 1998 (Pr.):

Amenagement de la place du Luxembourg.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4359.

Vraag nr. 586 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Universitaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven
lieeft,

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4360.

Question n° 586 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Commandes d 'etudes unlversitaires par Ie cabinet.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4360.

Vraag nr. 587 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fn):

Financiering van gewestelijke initiatieven door de Europese
Unie,

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4360.

Question n° 587 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Financementpar I'Union europeenne d'initlatives regionales.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4360.
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Vraag nr. 589 van de heer Stephane deLobcowicz d.d. 27 oktober
1998 (Fr.):

Waardeverlies voor de gemeenten ingevolge de operatic Dexia-
Gemeentekrediet.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4360.

Question n° 589 de M. Stephane de Lobkowicz du 27 octobre
1998 (Fr.):

Mains-values pour les communes conseciitlves a I'operation
Dexia-Credit communal.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4360.

Vraag nr. 590 van de heer Philippe Smits d.d. 27 oktober 1998
(Fr.):

Conflict tussen de schepen van de Stad Brussel en een aantal
inwoners betreffende de verwezenlijking van een fresco.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4361.

Question n° 590 de M. Philippe Smits du 27 octobre 1998 (Fr.):

Con/lit opposant I 'eclievin de la ville de Bruxelles a mi certain
nombre d'habitants et concernant la realisation d'lmefresque.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4361.

Vraag nr. 592 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
20 november 1998 (N.):

Zogenaamde «park-watcliers» en veiligheids- en preventle-
assistenten.

De gemeente Jette heeft heel wat zogenaamde «park-watchers»
in diensten eveneens een aantal veiligheidsassistenten en preventie-
assistenten.

1. Om hoeveel personen gaat het hier, welk statuut hebben zij? Op
weike wijze werden ze aangeworven?

2. Kan de minister-voorzitter mij een gedetailleerde taakomschrij-
ving geven voor deze respectievelijke categorieen?

3. Het is nogal voor de hand liggend dat deze personen in contact
komen met het publiek. Kan de minister-voorzitter mij meedelen
of zij een taalexamen hebben afgelegd, zoals dat door de taalwet-
geving is vereist?

4. Kan de minister-voorzitter mij meedelen weike nationaliteit de
betrokkenen hebben?

5. Bestaat gelijkaardig personeel ook in andere gemeenten van het
Brussels Gewest? Zoja, kan de minister-voorzitter mij dan ook
voor die gemeenten een antwoord geven op bovenstaande
vragen?

Question n° 592 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 20 novembre
1998 (N.):

«Park-watcliers» et assistants de securite et de prevention.

La commune de Jette occupe bon nombre de «park-watchers»
(gardiens de pare) et d'assistants de securite et de prevention.

1. Quel est leur nombre, leur statut et comment ont-i Is etc recrutes?

2. Le ministre-president peut-il me donner une description de
fonction detaillee de ces differents postes?

3. II va de soi que ces personnes sont amenees a entrer en contact
avec le public. Le ministre-president peut-il me dire si elles ont
passe un examen linguistique comme le requiert la legislation
linguistique?

4. Le ministre-president peut-il me communique!' la nationalite des
interesses?

5. D'autres communes de la Region bruxelloise disposent-elles
aussi de personnel de ce type? Dans 1'affirmative, le ministre-
president peut-il egalement repondre aux questions ci-dessus
pour ces autres communes?

Vraag nr. 593 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
19 november 1998 (N.):

Zogenaamde multiconfessionele begraafplaats te Schaarbeek
en oprichting van een Intercominuiiale terzake.

In Het Laatste Nieuws van 10 oktober 1998 staat te lezen dat
Schaarbeek de nodige maatregelen heeft genomen tot de oprichting
van een begraafplaats waar afzonderlijke percelen worden voorbe-
houden voor de moslims. Dit kan niet anders dan als een vorm van
post mortem-apartheid worden beschouwd.

Question n° 593 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 19 novembre
1998 (N.):

Cimetiere multiconfessionnel de Schaerbeek et creation d'une
intercommunale en la matiere.

On peut lire dans «Het Laatste Nieuws» du 10 octobre 1998 que
Schaerbeek a pris les mesures necessaires afin de creer un cimetiere
avec des parcelles separees reservees aux musulmans. Cette mesure
n'est, d'evidence, rien d'autre qu'une forme d'apartheid post
mortem.
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Etovendien wordt er onderhandeld met drie andere Brusselse
gemeenten voor de oprichting van een intercommunale om der-
gelijke apartheidskerkhoven in te richten.

Is zulks in overeenstemming met de wettelijke bepalingen?

Met weike gemeenten werd er onderhandeld over de oprichting
van deze intercommunale?

Hoever staan de besprekingen dienaangaande?

En outre, des negociations sont en cours avec trois autres com-
munes bruxelloises afin de creer une intercommunale chargee
d'amenager de tels cimetieres de 1'apartheid.

Ces mesures sont-elles conformes aux dispositions legales?

Quelles sont les communes qui negocient la creation d'une inter-
communale?

Ou en sont les discussions en la matiere?

Vraag nr. 594 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d.
20 november 1998 (Fr.):

Veroordellngen van het Ministerie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewestiii 199 7 en evolutie.

Geregeld wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedagvaard
door natuurlijke of rechtspersonen.

Ofschoon het gerecht sommige vorderingen ongegrond verklaart,
leiden andere toch tot een veroordeling van het Gewest.

Graag vernam ik hoeveel veroordelingen er tegen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in 1997 zijn uitgesproken en weike bedragen
hiermee gemoeid zijn (veroordelingen in de hoofdzaak vermeerderd
met interesten en kosten).

Hoeveel procedures hebben geleid tot betalingen, en van weike
bedragen?

Hoe zijn deze bedragen dejongste vijfjaar geevolueerd?

Question n° 594 de M. Stephane de Lobkowicz du 20 novenibre
1998 (Fr.):

Condamnations du Ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale en 1997 et evolution.

Regulierement, la region de Bruxelles-Capitale se voit assignee
devant les Tribunaux par des personnes physiques ou morales.

Si certaines de ces actions sont declarees non fondees par la
justice, d'autres se concluent par la condamnation de la Region.

Pourrais-je savoir combien dejugements de condamnation a dd
subir la Region de Bruxelles-Capitale en 1997 et pour quel montant
total (condamnations en principal augmentees des interets et des
depens).

Combien de procedures se sont terminees par des transactions
et pour quels montants?

Que representent ces chifFres par rapport aux cinq annees ante-
rieures?

Vraag nr. 595 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
7 december 1998 (N.):

Het verlenen van een subsidie van 15 miljoen frank door de
gemeenteraad van Brussel aan een onbestaande v.z.w.

Ter zitting van 29juni 1998 werd, op voorstel van de schepen
voor de sport Olivier Maingain, door de gemeenteraad van Brussel
een subsidie van 5 miljoen toegekend aan een vermeende v.z.w.
genaamd «Fonds Sportifde Bruxelles». Tijdens de gemeenteraad-
zitting van 19 oktober 1998 werd aan dezelfde vermeende v.z.w.
nogmaals een subsidie van 10 miljoen toegekend, en werd er zeifs
een conventie tussen de stad en deze vermeende v.z.w. afgesloten.
Becloeling hiervan was zogezegd om de coordinatie en de promotie
van de initiatieven van de Stad Brussel in het kader van Euro 2000
tot een goed einde te brengen. Naar de gemeenteraadsleden werd
meegedeeld, betrof het hier een gemeentelijke v.z.w., waarin alle
traditionele partijen vertegenwoordigd zijn.

B ij navraag bij het Belgisch Staatsblad bl ij kt dat er geen enkele
v.z.w. bestaat onder de naam «Fonds Sportif de Bruxelles» of
Sportfonds van Brussel. Hieruit kan alleen maar worden besloten
datde gemeenteraad van Brussel, op voorstel van schepen Maingain,
een forse subsidie van 15 miljoen heeft toegekend aan eenjuridisch
onbestaande v.z.w.

Question n° 595 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 7 decembre
1998 (N.):

Octroi par Ie consell communal de Bnixelles d'une subvention
de 15 millions de francs a une a.s.b.1. inexistante.

En sa seance du 29 juin 1998, Ie conseil communal deBruxelles
a octroye, sur proposition de 1'echevin des sports, M. Olivier
Maingain, une subvention de 5 millions a une pretendue a.s.b.1.
denommee Fonds sportifde Bruxelles. Au cours de la reunion du
conseil communal du 19 octobre 1998, une subvention de 10 mil-
lions a encore ete accordee a cette meme a.s.b.1. Une convention a
meme ete signee entre la ville et cette pretendue a.s.b.1. Son objectif
etait soi-disant de mener a bien la coordination et la promotion des
initiatives de la ville de Bruxelles dans Ie cadre de 1'Euro 2000.
Selon les explications donnees aux conseillers communaux, il s'agi-
rait d'une a.s.b.1. communale ou tous les partis traditionnels sont
representes.

Renseignements pris aupres du Monifeiir beige, i l n'existe
aucune a.s.b.1. denommee Fonds sportifde Bruxelles ou «Sportfonds
van Brussel». La conclusion qui s'impose, c'est que Ie conseil
communal de Bruxelles a octroye, sur proposition de 1'echevin
Maingain, une subvention substantielle de 15 millions a une a.s.b.1.
juridiquement inexistante.
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Om deze reden werd u door een gemeenteraadslid gevraagd om
als voogdij minister over de Brusselse gemeenten de goedkeuring
van deze subsidies aan deze vermeende v.z.w. Sportfbnds van
Brussel te vernietingen.

Het lijkt echter noodzakelijk dat de tussenkomst van de minister-
voorzitter daartoe niet beperkt mag blijven, aangezien hier duidelijk
sprake is van grove onregelmatigheden. Ofwel is hier sprake van
grove nalatigheid, ofwel van onvoorstelbare machtsarrogantie die
eigen is aan het FDF, ofwel gewoonweg van verduistering van open-
bare gelden. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat deze zaak
grondig zou worden onderzocht en dat de verantwoordelijkheden
klaar en duidelijk zouden worden vastgesteld. Tevens lijkt het nood-
zakelijk dat er sancties worden getroffen tegen diegenen die hiervoor
verantwoordelijk zijn.

Mijn vragen zijn de volgende:

- Heeft u reeds een onderzoek ingesteld naar wat hier gebeurd is,
en zoja, wat zijn uw bevindingen dienaangaande?

- Heeft u de betreffende besluiten van de gemeenteraad reeds ver-
nietigd, en zo neen, waarom niet?

- Waar liggen de verantwoordelijkheden voor deze onverkwik-
kende zaak?

- Wat is er met de betreffende 15 miljoen gebeurd?

- Werd de zaak aanhangig gemaakt bij het parket?

C'est pour cette raison qu'un conseiller communal vous a
demande d'annuler, en votre qualite de ministre charge de la tutelle
sur les communes bruxelloises, les subventions a cette pretendue
asbl Fonds sportifde Bruxelles.

11 me semble pourtant que 1'intervention du ministre-president
ne doit pas se limiter a cette annulation; il s'agit en effet in-
contestablement en 1'espece de graves irregularites. Soit c'est une
negligence grave qui est en cause, soit une manifestation de!'arro-
gance si caracteristique du FDF, soit tout bonnement un detourne-
ment de fonds publics. II est done indispensable que cette affaire
soit examinee serieusement et que les responsabilites soient etablies
clairement. En outre, il paralt souhaitable que des sanctions soient
prises a 1'encontre des responsables.

Voici mes questions:

- Avez-vous deja ouvert une enquete sur ce qui s'est passe? Dans
1'affirmative, quelles sont vos constatations?

- Avez-vous deja annule les deliberations en cause du conseil
communal? Dans la negative, pourquoi?

- Ou se situent les responsabilites dans cette facheuse affaire?

- Qu'est-il advenu des 15 millions en question?

- Le parquet a-t-il ete saisi du dossier?

Minister belast met Economie,
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 het Rekenhof gefonnuleerde opmer-
kingen met betrekking tot de wgenaamde "Algeinene Rebelling"
van het Brussels Gewesf.

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

Ministre de I'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.):

154e cahler de la Cow des comptes: observations sur le
«compte general» de la Region bruxelloise.

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

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

Opmerkingen gemaakt in het 154e Boek van het Rekenhof
met betrekking tot vastgestelde tekortkomingen van het gewestelijk
filtancieel beleid.

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

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

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 32, p. 3789.
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Vraag nr. 241 van de heer Denis Grimberghs d.d. 19 juni 1998
(Fr.):

Toepassing van de ordonnanfie van 12 november 1992 betref-
fende de vervreeniding van onroerende domelngoederen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4028.

Question n° 241 de M. Denis Grimberghs du 19juin 1998 (Fr.):

Application de I'ordonnance du 12 novembre 1992 relative a
['alienation des immeubles domaniaiix.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4028.

Vraag nr. 256 van de heer Serge de Patoul d.d. 19 oktober 1998
(Fr.):

Nachttarief voor etalageverlichting.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4362.

Question n° 256 de M. Serge de Patoul du 19 octobre 1998 (Fr.):

Tarifde nuitpoiir maintenir les vitrifies alliimees.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4362.

Vraag nr. 260 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
20 november 1998 (N.):

Actieprogramma voor ondememingen.

Uit de persmededeling na afloop van de ministerraad van 9
oktober 1.1. verneem ik dat op uw voorstel de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering besliste om steun te verlenen aan initiatieven
georganiseerd door de Brusselse universitaire instellingen en hoge-
scholen die bedrijfsleiders begeleiden bij het analyseren en beheren
van sleutelaspecten van hun omgeving. Graaghad ik in ditverband
volgende vragen gesteld:

1. Weike Brusselse universitaire instellingen en hogescholen komen
in aanmerking voor deze ondersteuning?

2. Op weike basis gebeurde de selectie van deze onderwijsinstel-
lingen? Met andere woorden wat zijn de criteria om in aanmer-
king te komen voor deze ondersteuning?

3. Hoe groot is de financiele steun vanuit het Gewest per onderwijs-
instelling?

Question n° 260 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 20 novembre
1998 (N.):

Programme d'action pour les entreprises.

Le communique de presse public a 1'issue du conseil des
ministres du 9 octobre dernier m'apprend que, sur votre proposition,
le gouvernement a decide d'octroyer son aide a des initiatives qui
sont organisees par les universites et les ecoles superieures bruxel-
loises qui assistent des chefs d 'entreprises dans I 'analyse et la gestion
des aspects cles de leur environnement. A ce sujet, je souhaiterais
poser les questions suivantes:

1. Quelles sont les universites et les ecoles superieures bruxelloises
concemees par cette aide?

2. Sur quelle base ces etablissements d'enseignement ont-ils ete
selectionnes? En d'autres termes, quels sont les criteres retenus
pour accorder cette aide?

3. A combien s'eleve cette aide financiere regionale pour chacun
de ces etablissements?

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

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

Bouw van een appartementsgebouw in het Albertpark te
Molenbeek.

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

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

Question n° 311 de M. Guy Vanhengel du 18 juillet 1997 (N.):

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

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 23, p. 2703.
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Vraag nr. 331 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d.
3 november 1997 (Fr.):

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

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

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

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

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

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

Onderbreking van de tramverblnding te Ukkel.

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

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

Interruption de la liaison tramway a Uccle.

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

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

Benaming van een toekomstig metrostation na het doortrekken
van de kleme ring.

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

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

Denomination d'une future station de metro consecntivement
ail bondage de la petite celnture.

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

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

154ste Boek van het Rekenhof: opmerkingen m.b.t. de finan-
ciering van een colloquium dat voor rebelling van het Gewest
werd ingericlit door een orgaan zander rechtspersoonlijkheid -
delegatie van bevoegdheld aaii een persoon die niet gemachtlgd
is het Gewest te verbinden.

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

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

154e cafiier de la Cour des Comptes: observations sur lefinan-
cement d'un colloquepar une instance deponrvue de personnalite
juridique - delegation depouvoir a unepersonne non habilitee a
engager la Region.

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

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

Personeelsleden van zijn kablnet.

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

Question n° 391 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. 3794.
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Vraag nr. 400 van de heer Denis Grimberghs d.d. 15 mei 1998
(Fr.):

Goedkeuring van liet GBP.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3908.

Question n° 400 de M. Denis Grimberghs du 15 mai 1998 (Fr.):

Adoption du "PRAS".

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3908.

Vraag nr. 413 van de heer Denis Grimberghs d.d. 19 juni
1998 (Fr.):

Onderzoek over het IRISplan.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4032.

Question n° 413 de M. Denis Grimberghs du 19 juin 1998 (Fr.):

Plan IRIS.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4032.

Vraag nr. 419 van de heer Serge de Patoul d.d. 31 juli 1998
(Fr.):

Het bevorderen van het Brussels spoornet als stadsvervoer.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4032.

Question n° 419 de M. Serge de Patoul du 31 juillet 1998 (Fr.):

Promotion du reseauferroviaire brnxellois comme moyen de
transport urbain.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4032.

Vraag nr. 420 van de heer Denis Grimberghs d.d. 31 juli 1998
(Fr.):

Gevolg gegeven aan de Internationale wedstrijd "De Padeit
van Europa".

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4032.

Question n° 420 de M. Denis Grimberghs du 31 juillet 1998
(Fr.):

Suite reservee an concours international "Les sentlers de
1'Europe".

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4032.

Vraag nr. 422 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
3 augustus 1998 (N.):

Advles van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht over het
aanwerven van Nederlandsonkundig personeel bij de bewakings-
dieast van de MIVB.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4034.

Question n° 422 de M. Dominiek Lootens-Stael du 3 aout 1998
(N.):

Avis de la Commission permanente de conti'Qle lingiiistique
concernant Ie recrutement au service de surveillance generate de
la STIB de personnel ignorant Ie neerlandais.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4034.

Vraag nr. 429 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 5 oktober
1998 (Fr.):

Behoiidvan woongelegenlield in de voonnaligeAlbertkazerne.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4248.

Question n° 429 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 5 octobre
1998 (Fr.):

Maintien de lafonction logeinent sur Ie site de I'lincienne
caserne Albert.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4248.
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Vraag nr. 440 van de heer Philippe Debry d.d. 15 oktober 1998
(Fr.):

Toekenning van "stilzwijgende" stedenbouwkundige vergun-
ningeit wegens overschrijd'mg van de termijnen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4365.

Question n° 440 de M. Philippe Debry du 15 octobre 1998 (Fr.):

Octroi de permis d'urbanlsme "tacites " par depassement des
delais.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4365.

Vraag nr. 442 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
27 oktober 1998 (N.):

Reis iiaar de wereldtentoonstelliiig in Lissabon.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4365.

Question n° 442 de M. Dominiek Lootens-Stael du 27 octobre
1998 (N.):

Visite de {'exposition universelle de Lisbonne.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4365.

Vraag nr. 445 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Umversitaire studies waartoe lief kablnet opdracht gegeven
heefi.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4366.

Question n° 445 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Commandos d'etudes universitalres par Ie cabinet.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4366.

Vraag nr. 449 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
27 oktober 1998 (N.):

Schrijffoiiten in een advertentle over de aankoop van nieuwe
busseit door de MIVB in het weekbladAZ.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4367.

Question n° 449 de M. Dominiek Lootens-Stael du 27 octobre
1998 (N.):

Annonce pariie dans I'hebdomadaireAZ relative al'achatpar
la STIB de nouveaux bus.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4367.

Vraag nr. 452 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
20 november 1998 (N.):

Reclame van de MIVB in een uitnodlging voor een eetfestijn
van de SP van Jette.

Via een gunstige wind werd mij een uitnodiging bezorgd om
deel te nemen aan het «40e Feest Smakelijk Eten» van de SP-^
afdeling van Jette. Op deze uitnodiging prijkt onder meer de naam
van de heer Werner Daem met vermelding «Voorzitter van de SP
Jette & de MIVB». Bovendien prijkt ook het logo van de MIVB op
deze uitnodiging. De vraag is wat dit logo doet op een uitnodiging
voor een activiteit van een politieke partij.

Mijn vragen zijn de volgende:

- Werd dit eetfestijn financieel ondersteund door de MIVB, en zo
ja, voor welk bedrag en met weike reden?

- Werd dit feest op enige andere wijze door de MIVB ondersteund,
en zoja, op weike wijze?

Question n° 452 de M. Dominiek Lootens-Stael du 20 novembre
1998 (N.):

Publiclte de la STIB dans une invitation a un repas du SP de
Jette.

Un vent favorable m'a mis en possession d'une invitation a la
«40e feest Smakelijk eten» de la section SP de Jette. On y retrouve
notamment Ie nom de M. Werner Daem et la mention de ses

.fonctions de «president du SP de Jette et de la ST1B» ainsi que Ie
logo de la STIB. Je me demande pourquoi ce logo figure sur une
invitation a une activite d'un parti politique.

Voici mes questions:

- La STIB a-t-elle soutenu financierement ce repas, et dans 1 'affir-
mative, pour quel montant et pour quel motif?

- La STIB a-t-elle soutenu autrement cette fete, et dans 1'affir-
mative, comment?
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Kan de minister mij meedelen wat het logo van de MIVB op
deze uitnodiging deed?

Kan om het even wie ofom het even weike politieke partij het
logo van de MIVB op haar documenten die voor het publiek
bestemd zijn plaatsen? Weike regels bestaan er dienaangaande?

[Can de MIVB-voorzitter zijn titel als dusdanig gebruikt in een
partijpolitiek document dat voor het publiek bestemd is? Werd
het logo reeds eerder op documenten van politieke partijen aan-
gebracht? Zo ja, weike partijen, en naar aanleiding van weike
gelegenheden?

Acht de minister dit allemaal wel wenselijk?

Zo neen, overweegt u maatregelen?

Le ministre peut-il me dire pourquoi Ie logo de la STIB figurait
sur cette invitation?

Toute personne ou tout parti politique peut-il utiliser le logo de
la STIB sur des documents destines au public? Quelles sont les
regles en la matiere?

Le president de la STIB peut-il utiliser son titre dans un document
politique destine au public? Le logo a-t-il deja figure precedem-
ment sur des documents de partis politiques? Dans 1'affirmative,
de quels partis politiques s'agissait-il et en quelles occasions?

Le ministre n'y voit-il aucune objection?

Dans 1'affirmative, envisagez-vous de prendre des mesures?

Vraag nr. 453 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
27 november 1998 (N.):

Het met betalen van boetes door zwartrijders.

Zwartrijders die door de controlediensten op zwartrijden worden
betrapt, en waarvan een proces-verbaal wordt opgesteld, krijgen
normaal gezien een boete opgelegd.

Het blijkt echter dat een aantal van deze lieden hun boetes wgige-
ren te betalen, en bovendien onverbeterlijke recidivisten zijn, die
steeds weer opnieuw op zwartrijden worden betrapt door de
controlediensten, maar helemaal geen boetes betalen, en blijkbaar
ook niet gerechtelijk worden vervolgd door de MIVB (het gerecht).

Kan u mij daarom meedelen:

1. Hoeveel personen momenteel door de MIVB gecatalogeerd staan
als zijnde meer dan resp. 2 maal, 5 maal, 10 maal, 15 maal en 20
maal op zwartrijden?

2. Hoeveel personen momenteel bij de MIVB een schuld aan boetes
openstaan hebben van meer dan resp. 10.000, 20.000, 50.000
en 100.000 fr.?

3. Hoeveel personen meer dan 150.000 fr. aan boetes verschuldigd
zijn, en om weike bedragen het dan wel gaat?

4. Weike maatregelen de MIVB neemt in dergelijke gevallen van
onverbeterlijk recidivisme? Worden deze dossiers in alle gevallen
aan het parket overgemaakt? Krijgt een aantal van deze reci-
divisten eenjaarabonnement aangeboden? Welk is eventueel het
criterium om tot de ene ofde andere maatregel over te gaan?

Question n° 453 de M. Dominiek Lootens-StaeI dn 27 novembre
1998 (N.):

Ainendes impayees par les fraudews.

Lorsque des fraudeurs sont pris sur le fait par les controleurs de
la STIB et qu'un proces-verbal leur est dresse, ils se voient gene-
ralement infliger une amende.

Or, il se trouve que certains d'entre eux refusent de payer leurs
amendes. En outre, il s'agit d' incorrigibles recidivistes qui ne cessent
d'etre surpris en flagrant delit de fraude par les controleurs sans
jamais payer d'amende et, apparemment, sans que la STIB les
poursuive devant les tribunaux.

Pouvez-vous me dire:

1. combien de personnes ont, a ce jour, ete prises en flagrant delit
de fraude par la STIB plus de 2 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois et
20 fois?

2. combien de personnes sont actuellement debitrices d'amendes
aupres de la STIB pour plus de 10.000, 20.000, 50.000 et
100.000 fr?

3. combien de personnes doivent plus de 150.000 fr. d'amende, a
combien s'elevent ces amendes?

4. quelles mesures la STIB prend-elle dans de tels cas d'incorrigible
recidivisme? Ces dossiers sont-ils toujours ti-ansmis au parquet?
Certains de ces recidivistes se voient-ils proposer un abonnement
annuel? Quel est eventuellement le critere qui permet d'opter
pour 1'une ou 1'autre mesure?

Vraag nr. 454 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
30 november 1998 (N.):

Ongevallen op de gewestwegen.

Jaarlijks beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de
ongevallenlijst voor het verkeer van de gewestwegen.

Question n° 454 de M. Walter Vandenbossche du 30 novenibre
1998 (N.):

Accidents sur les voiries regionales.

La Region de Bruxelles-Capitale dispose chaque annee d'une
liste reprenant les accidents de trafic survenus sur les voiries r6gio-
nales.
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K.unt u voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -jaar 1997 -
de ongevallenlijst mededelen met zijn belangrijkste knelpunten?

Pouvez-vous me communiquer, pour la Region de Bruxelles-
Capitale, la liste des accidents survenus en 1997 avec les principaux
points noirs?

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 jiili
1997 (Fr.):

Taalverdeling van het optreden van de DBDMH.

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

Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

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

de 1'Aide medicale urgente

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

Repartition linguistique des Interventions du S1AMJJ.

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

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

Overzicht en samenstelling van de advlesraden of-commissles
waarop de adminlstratleve diensteii een beroep doen.

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

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

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

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

Vraag nr. 206 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d.
29 September 1998 (Fr.):

Onderzoek over het beheer van de boekhoudingsdienst van de
DBDMH.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4251.

Question n° 206 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 29 septembre
1998 (Fr.):

Enquete concernant la gestion du service comptable du
SIAMU.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4251.

Vraag nr. 209 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Hiiiir en onderlwud van bloemen en planten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4369.

Question n° 209 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Location et entretlen de flews et deplantes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4369.
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Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Open bare Netheid

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

de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

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

Bewustmakings- en voorlichtingscainpagnes gevoerd door
leden van de Regerlng.

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

Campagnes de sensibilisation et a'information ineiiees par des
membres du goiivernement.

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

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

Adverfentle van Net Brussel.

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

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

Annonce de Bruxelles-Proprete.

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

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

"Dynamiek" nuinmer 10.

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

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

"Entreprendre" n° 10.

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

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

Toekenning van taalpremies aan de werknemers van het
Ministerie van het Brussels Hoofdsfedelijk Gewest.

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

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

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

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

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

Overzichten samenstelling van de adviesraden of-coinmissies
waarop de administratieve diensten een beroep doen.

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

Question n° 303 de M. Stephane de Lobkowicz dii 18 deceinbre
1997 (Fr.):

Releve et composition des conseils on commissions consiillatifs
constltues en marge de I'administration.

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

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

De milieiivergunitiiig, op I juli 1997 door het BIM verleend
aan de b.v.b.a. SCHMIT, voor de uitbating van een opslagplaats
voor inerte afvalstoffen (schroot) met aanhorlgheden, gelegen
Tielemansstraat 2, te 1020 Brussel.

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

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3375.
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Vraag nr. 314 van de heer Dominiek Lootens-Stael 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° 314 de M. Dominiek Lootens-Stael du 11 fevrier
1998 (N.):

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

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

Vraag nr. 318 van de heer Philippe Smits d.d. 23 februari 1998
(Fr.):

Fonds voor de bescherming van het milieu.

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

Question n° 318 de M. Philippe Smits du 23 fevrier 1998 (Fr.):

Fonds pour la protection de 1'environiiement.

La question a ete 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 natuurgebleden alsmede het
opnieuw bepoten en noodingrepen ten gunste van de fauna.

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

Question n° 319 de M. Philippe Smits du 23 fevrier 1998 (Fr.):

Fonds destine a I'entretien, 1'acquisition et I'ainenagement
d'espaces verts, deforets et de sites naturels, ainsi qu 'au rempois-
sonnement et aux interventions urgentes en favour de lafaune.

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

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

Ophaling van slachtafval naar aanlelding van het wgenaamde
feest van het schaap.

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

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

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

LSI question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3801.

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

Personeelsleden van vjn kabinet.

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

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

Membres et agents constltuant son cabinet.

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

Vraag nr. 345 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 15 juni
1998 (N.):

Campagne voor de netheid.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4040.

Question n° 345 de M. Dominiek Lootens-Stael du 15 juin 1998
(N.):

Campagne de proprete.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4040.
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Vraag nr. 347 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 10 juli
1998 (N.):

Stand van zaken met betrekking tot de afvalverbrandings-
installatie te Neder-Over-Heembeek.

De vraag werd gepubliceerd in Builetin nr. 34, biz. 4041.

Question n° 347 de M. Dominiek Lootens-Stael du 10 juillet
1998 (N.):

Situation de Vindnerateur de Neder-over-Hcmheek.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4041.

Vraag nr. 351 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
3 augustus 1998 (N.):

Het promoten van de indiensttreding van «allochtonen» bij
het Gewestelijk Agenfschap Net Brussel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4043.

Question n° 351 de M. Dominiek Lootens-Stael du 3 aout 1998
(N.):

Encouragement a recriiter des «alloclitones» a 1'Agence regio-
nale Bruxelles-Proprete.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4043.

Vraag ur. 357 van de heer Alain Adriaens d.d. 10 September
1998 (Fr.):

Beheer van licht radioactief afval.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4256.

Question n° 357 de M. Alain Adriaens du 10 septembre 1998
(Fr.):

Gestion des dechets faiblement radioactlfs.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4256.

Vraag nr. 358 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d.
18 September 1998 (Fr.):

Gevaren van een legionellaepidemie in Brussel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4256.

Question n° 358 de M. Francois Roelants du Vivier du
18 septembre 1998 (Fr.):

Risques d'une epidemic de legionellose a Bruxelles.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4256.

Vraag nr. 359 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d.
29 September 1998 (Fr.):

Gratis fietsen voor de Brusselaars.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4257.

Question n° 359 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 29 septembre
1998 (Fr.):

Velos mis gratiilteinent a la disposition des Bruxellois.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4257.

Vraag nr. 362 van de heer Andre Drouart d.d. 29 September
1998 (Fr.);

Het uitbaggeren van de rivleren van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4258.

Question n° 362 de M. Andre Drouart du 29 septembre 1998
(Fr.):

Curage des rivieres de la Region de Britxelles-Capitale,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4258.
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Vraag nr. 363 van de heerJean-Pierre Cornelissen d.d. 6 oktober
1998 (Fr.):

Rol van de gewesten bij de toepassing van het akkoord over de
vermiitdering van de uitstoot van de broeikasgassen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4258.

Question n° 363 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 6 octobre
1998 (Fr.):

Role des regions dans {'application de I'accord intervenii en
matiere de reduction des gaz responsables de I'accroissemenf de
I'effet de serre.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4258.

Vraag nr. 365 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
27 oktober 1998 (N.):

Reis iiaar de wereldtentoonstelling in Lissabon.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4373.

Question n° 365 de M. Dominiek Lootens-Stael du 27 octobre
1998 (N.):

Visile de ['exposition universelle de Lisbonne.
4

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4373.

Vraag nr. 366 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
15 oktober 1998 (N.):

Openbaar onderzoek over het plan voor afvalpreventie en
afvalbeheer.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4373.

Question n° 366 de M. Dominiek Lootens-Stael du 15 octobre
1998 (N.):

Enquefe publique relative auplan de prevention et degestion
des dechets.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4373.

Vraag nr. 368 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Financiering van gewestelijke initlatieven door de Europese
Uiiie.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4374.

Question n° 368 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Financementpar I'Union europeenne d 'initiatives regionales.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4374.

Vraag nr. 369 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

a Verkoop van wild door de diensten van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4374.

Question n° 369 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 oetobre
1998 (Fr.):

Vente de gibier par les services de la Region de Bruxelles-
Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4374.

Vraag nr. 370 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
19 oktober 1998 (N.):

Studieopdracht in verband met het waterzuiveringsstation
"Zuid".

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4375.

Question n° 370 de M. Dominiek Lootens-Stael du 19 octobre
1998 (N.):

Mission d'etude concernant la station d'epuration «Suil».

LSI question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4375.
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Vraag nr. 373 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
16 november 1998 (N.):

Milieiivergunmng van een snack te Jette.

Diverse buurtbewoners uit deWerriestraatte Jette en omgeving,
beklagen zich over het feit dat ze geurhinder ondervinden van frituur
«Snack Werrie», Werriestraat 65 te Jette. De mensen zeggen me dat
ze er geen ramen ofdeuren kunnen openzetten, laat staan dat ze de
was zouden kunnen buitenhangen. Er stelt zich dus blijkbaar een
probleem bij het uitstoten van vervuilde dampen.

Kan de minister mij meedelen ofde «Snack Werrie» in orde is
met alle regelgeving inzake milieu? Werden er door het Brussels
Instituut voor Milieubeheer reeds controles uitgevoerd en zo ja,
wat waren de resultaten?

Question n° 373 de M. Dominiek Lootens-Stael du 16 novembre
1998 (N.):

Permis d'environnement d'uit snack a Jette.

Plusieurs riverains de la rue Werrie a Jette et des environs se
plaignent de nuisances olfactives en provenance de la friterie «Snack
Werrie» sise 65, rue Werrie a Jette. Les habitants m'affirment qu'ils
ne peuvent plus ouvrir ni portes ni fenetres et encore moins pendre
leur linge dehors. II existe done bel et bien un probleine lors de
1'evacuation des fumees viciees.

Le ministre peut-il me dire si Ie Snack Werrie respecte toutes les
regles en matiere d'environnement? L'lnstitut bruxellois pour la
gestion de 1'environnement a-t-il deja effectue des controles et si
tel est le cas, quels en etaient les resultats?

Vraag nr. 374 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
19 november 1998 (N.):

Vervuiling van een site te Sint-Lambrechts Woluwe.

Uit recente persberichten blijkt dat de men in de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe grootse plannen koestert in verband met een
te bouwen commercieel complex op de braakliggende terreinen
tegenover het zogenaamde «shopping center». Voor deze bouw
zouden ook de barakken moeten wijken, die nu op dit ogenblik nog
op deze site staan. De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe,
de heer Desir verklaarde over deze barakken tijdens de nieuws-
uitzending van TV Brussel van 29 oktober laatstleden dat ze «toch
weg moesten omdat ze vol asbest zitten, evenals de omringende
gronden». In verband met deze merkwaardige verklaring had ik
graag een paar vragen gesteld:

1. Klopt het dat deze gebouwen en de omringende gronden vervuild
zijn met asbest?

2. Hoe groot is de omvang van deze vervuiling?

3. S inds wanneer zijn de betrokken besturen op de hoogte van deze
vervuiling?

4. Waarom zijn er tot nu toe geen maatregelen getroffen tegen deze
vervuiling?

Question n° 374 de M. Dominiek Lootens-Stael du 19 noveni bre
1998 (N.):

Pollution d'un site a Woliwe-Saint-Lambert.

Nous avons recemment appris par la presse que la commune de
Woluwe-Saint-Lambert caresse le projet de construire un complexe
commercial sur les terrains inoccupes situes en face du «shopping
center». Ce projet implique, du meme coup, la demolition des
baraques qui occupent actueilement ces terrains. Le bourgmestre
de Woluwe-Saint-Lambert, M. Desir, a declare a propos de ces
baraques au journal televise du 29 octobre qu'«il fallait de toute
facon s'en debarrasser parce qu'elles sont bourrees d'amiante tout
comme les terrains alentour». Cette declaration etonnante m'amene
a poser les questions suivantes:

1. Est-il vrai que ces baraques et les terrains alentour sont conta-
mines par 1'amiante?

2. Quelle est 1'ampleur de cette contamination?

3. Depuis quand les administrations concernees ont-elles connais-
sance de cette pollution?

4. Pourquoi, a cejour, n'a-t-on pris aucune mesure a 1'encontre de
cette pollution?

Vraag nr. 375 van mevr. Francoise Schepmans d.d. 19 november
1998 (Fr.):

Observatoriitin voor Gewndheid en Leefmilieu.

In het werkprogramma 1999 van het Brussels Instituut voor
Milieubeheer kan men op bladzijde. 11 lezen dat er een Observa-
torium voor Gezondheid en Leefmilieu wordt opgericht, dat contac-
ten zai moeten leggen met andere structuren en deskundigen terzake,
en dat er een eerste document, "Gezondheid en Leefmilieu in
Brussel", zai worden gepubliceerd.

Graag vernam ik van de minister:

Question n° 375 de Mme Francoise Schepmans du 19 novembre
1998 (Fr.):

Observatoire Sante et Environnement.

Dans le programme de travail 1999 de 1'lnstitut bruxellois de
Gestion de 1'Environnement, on peut lire a la page 11 qu'un «0bser-
vatoire Sante et Environnement sera mis sur pied. II sera appele a
etablir des relations avec les autres structures et experts concernes.
Un premier document Sante et Environnement a Bruxelles sera
publie».

Monsieur le ministre pourrait-il nous faire connaitre:
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1. de samenstelling van dit Observatorium;

2. de precieze opdrachten van deze nieuwe instelling,

3. de officiele oprichtingsdatum.

1. la composition envisagee de cet Observatoire?

2. les missions precises de ce nouvel organisme?

3. sa date de creation officielle?

Vraag nr. 376 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 27 november
1998 (Fr.):

Aanlegen renovatie van speelterreinen en sportlnfrastructuur.

In een persmededeling (oktober 1998) heeft de minister plannen
bekendgemaakt betreffende de speelterreinen en sportinfrastructuur
in de reeds bestaande parken van het Gewest. Hij wees er ook op
dat er tegelijk een tiental nieuwe parken zullen worden aangelegd
om de tekorten op te vangen inzake sport- en spelanimatie in open
lucht.

Kan de minister mij hierover meer details verstrekken, zowel
wat de speelterreinen als wat de sportinfrastructuur (plaats, bedra-
gen,...) betreft en me zeggen op grond van weike criteria hij zijn
keuze heeft gemaakt?

Weike zijn de tien nieuwe parken waarvan sprake in het kranten-
artikel?

Er wordt ook gewag gemaakt van een specifiek programma van
60 miljoen: in welk begrotingsartikel is dit bedrag terug te vinden?

Question n° 376 de Mme Evelyne Huytebroeck du 27 novembre
1998 (Fr.):

Creation et rehabilitation de plaines dejeux et d'mfrastructwes
sportives.

Lors d'une communication a la presse (octobre 1998), Ie ministre
a fait part de projets concernant les plaines de jeux et les infra-
structures sportives dans les pares regionaux deja existants. II
signalait que, parallelement, une dizaine de nouveaux pares seraient
crees afm de combler les carences dans Ie secteur des animations
ludo-sportives de plein air.

Le ministre peut-il me fournir Ie detail tant en ce qui concerne
les plaines dejeux que les infrastructures sportives (localisation,
montants,...) ainsi que les criteres retenus pour guider ses choix?

Quels sont les dix nouveaux pares auxquels 1'article de presse
fait allusion?

Par ailleurs, il est egalement question d'un programme specifique
de 60 millions: dans quei article budgetaire ce montant est-il repris?

Vraag nr. 377 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
30 november 1998 (N.):

Jongeren In Brussel Net.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bij monde van de
minister er zich toe verbonden jongeren uit kansarme wijken te
engageren voor Brussel Net. Via de plaatselijke opdracht zijn er 30
jongeren uit Kuregem kandidaat.

Wat is de stand van zaken?

Wat is het resultaat?

Hoeveel aanwervingen zijn er geschied?

Voor weike duur geschiedde deze aanwervingen?

Is er reeds een eerste evaluatie van de werking?

Question n° 377 de M. Walter Vandenbossche du 30 novembre
1998 (N.):

Jeunes cliez Bruxelles-proprete.

La Region de Bruxelles-Capitale s'est engagee, par la voix du
ministre, a engager a Bruxelles-proprete desjeunes venus de quar-
tiers defavorises. Trente jeunes de Cureghem ont pose leur candi-
dature via la mission locale.

Ou en est-on?

Quel en est le resultat?

Combien de recrutements ont-ils ete effectues?

Quelle est la duree de ces recrutements?

Y a-t-il deja eu une premiere evaluation de leur fonctionnement?

Vraag nr. 378 van de heerAlainAdriaens d.d. 2 december 1998
(Fr.):

Vervuiling op een site van de Raad van de Europese Unie.

Ik verneem dat er eind oktober/begin november, een verontrei-
nigingsprobleem zou zijn gerezen bij de vervangingvan en vioeistof

Question n° 378 de M.AlainAdriaens du 2 decembre 1998 (Fr.):

Pollution sur le site du Conseil de I'Union europeenne.

II me revient qu'un probleme de pollution aurait eu lieu fin
octobre, debut novembre, a 1'occasion du remplacementd'un liquide
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in de reservoirs van de airconditioning van de site van de Raad van
Europa (Justus Lipsiusgebouw).

K.an de minister me de volgende informatie verschaffen:

- Heeft het B1M een klacht ontvangen in verband met voormeld
incident?

- Welk product (samengesteld op basis van mono-ethyleenglysol)
heeft er zich precies verspreid en is er terechtgekomen in de
afvoerkanalen van de site en op de openbare weg?

- Heeft men bij het verwijderen van de vioeistofuit het airconditio-
ningsysteem de voor dit soort van operaties vastgestelde voor-
schriften gevolgd? Hebben de betrokken prive-firma's dejuiste
procedures gevolgd?

- Welk gevolg zai de dienst voor het leefmilieu hieraan geven?

Heeft de Europese Unie maatregelen getroffen? Zoja, weike?

Zijn er maatregelen getroffen om soortgeiijke incidenten te ver-
mijden?

contenu dans les cuves de climatisation, sur Ie site du Consei! de
1'Union Europeenne (batiment Juste Lipse).

Le ministre peut-il me donner des informations sur cet incident:

- L'lBGE a-t-elle enregistre une plainte concernant cet episode
de pollution?

- Quelle est la nature exacte et la quantite du produit qui se serait
repandu et deverse dans le reseau d'egout du site et sur la voie
publique (compose a base de monoethylene glycol?)?

- Les transferts du liquide du systeme de climatisation se sont-ils
deroules selon les modalites prevues pour ce type de travaux?
Les firmes privees concernees ont-elles respecte les procedures
adequates?

- Quel est le suivi que 1'administration de 1'environnement compte
donner a cet incident?

- L'Union europeenne a-t-elle pris des mesures a cette occasion?
Dans 1'affirmative, quelles sont-elles?

- Des mesures sont-elles prevues pour que des faits simiiaires ne
se repetent pas?

Vraag nr. 379 van de heerAndre Drouart d.d. 7 december 1998
(Fr.):

Stadsrenovatie - GOMB.

De GOMB is begonnen met de uitvoering van een renovatie-
project tussen de Hoedstraat en het Joresplein in Anderlecht.

Graag vernam ik van de minister hoever het staat met dit project,
meer bepaald ten opzichte van de gehele uitvoering ervan. Worden
de appartementen verkocht ofverhuurd? Hoeveel ervan worden er
bewoond? Weike besluiten trekt hij voorlopig uit dit stadsrenovatie-
project?

Question n° 379 de M.Andre Drouart du 7 decembre 1998 (Fr.):

Renovation urbaiiie - SDRB.

La SDRB a commence un projet de renovation urbaine situe
entre la rue du Chapeau et la place Jores a Anderlecht.

L'objet de cette question est de demander au ministre ou en est
ce projet? Plus particulierement, pourrait-il me preciser od en sont
les constructions par rapport au projet final? Les appartements
construits sont-ils vendus ou loues? Quel est le taux d'occupation
de ceux-ci? Quel bilan provisoire tire-t-il de ce projet de renovation
urbaine?

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

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

Onbetaalde openbare werken.

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

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

des Travaux publics et du Transport

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

Travaux publics impayes.

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



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 15 januari 1999 (nr. 38)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 15 janvier 1999 (n° 38) 4515

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

Werken in de Keizer Karellaan.

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

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

Travaux avenue Charles-Quint.

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

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

Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

Travaux rue du Trone.

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

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

Erbannelijke staat van het wegdek in de Luxemburgstraat.

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

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

Etat lamentable de la voirie rue du Luxembourg.

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

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

Beroepen ingesteldtegen handeliiigen van de Brusselse Hoof d-
stedelljke Regeriitg.

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

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

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

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

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

Borden ter verwelkoming In het Gewest.

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

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

Panneaux rentiers de bienvenue dans la Region.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1157.
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Vraag nr. 79 van de heer Bernard Clerfayt d.d. 23 juli 1996
(Fr.)i

Onderlioud van het Vergotepleln.

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

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

Entretien du square Vergote.

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

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

Verkeerslichten Sint-Niklaasinstltuut Anderlecht.

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

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

Feux de signalisation a hauteur du Sint-Niklaasmstituut a
Anderlecht,

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

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

Organisatie van een gala-avond.

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

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

Organisation d'une soiree de gala.

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

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

Reclameborden op de balustrades van de tunnels.

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

Question n° 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. 89 van de heer Denis Grimberghs d.d. 10 oktober
1996 (Fr.):

Gebruik van de paardenrenbaan van Bosvoorde.

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

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

Utilisation du site de I'liippodrome de Boitsfort.

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

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

Wegmarkerlngen ten behoeve van defletsers op de Roose-
veltlaan.

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

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

Acces cyclable auxgares de Bruxelles.

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

Overname van de verplichtingen die voortvloeien uit de door
de provincleraad aangenomen verordeningen die betrekking
liebben op aangelegenheden die nu tot de bevoegdheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren.

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

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

Reprise des obligations decoulant des reglements adoptespar
Ie conse'll provincial qui out fait I'objet d'un transfer! de com-
petences a la Region bruxelloise.

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

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

Aanleg van nieuwe rotondes in de de Broquevillelaan, op de
Josephine-Charlottesquare en op hef kriiispunt Gribaumontlaan/
Ridder Koninglaan (SInt-Lambrechts-Woluwe).

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

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

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

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

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

Ordoitnantle betreffende de openbaarheld van bestuur (arti-
kel4).

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

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

Ordonnance relative a lapubllcite dans V administration (ar-
ticle 4).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fermeture de la rue Georges Lombaert.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1639.
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Vraag nr. 100 van de heer Jean De Hertog d.d. 14 november
1996 (N.):

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

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

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. 102 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. 3000.

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

Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (arti-
cle 9)

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

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

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

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

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

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

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

Perspectives du goiivernement bruxellois pour Ie bailment
"Marconi".

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

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

"Dynamiek" numiner 10.

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

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

"Entreprendre" n° 10.

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

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

Aanleg van de Troonstraat.

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

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

Amenagement de la rue du Trone.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1922.
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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° 107 de M. Jacques Pivin du 20 janvier 1997 (Fr.):

Presignallsatlon dans les tunnels de la petite ceiitfiire.

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

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

Het Marconigebouw ill Vorst.

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

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

Imineuble Marconi a Forest.

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

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

Vertegenwoordlging van vrouwen en mannen in de kablnetten.

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

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

Representation des homines et desfemmes dans les cabinets
ministeriels.

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

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

Lijst van de publicaties van het kabinet.

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

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

Aankoop van terreinen door het Brussels Hoof dstedelijk Gewest,

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

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

Acliat de terrains par la Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

Honderdste verjaardag van de Terviireiilaan.

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

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

Centenaire de I'avenue de Tervueren.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3003.
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Vraag nr. 116 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 5 maart
1997 (Fr.):

Infrastructuiirwerken op hasten van de aanwonenden.

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

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

Realisation d'infrastructures auxfrais des riverains.

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

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° 120 de Mine Francoise Carton de Wiart du 19 mars
1997 (Fr.):

Passage pour pie fans sous I'avenue de Terviieren.

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

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

Snelheid in de tunnels van de kleine ring.

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

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

Vitesse dans les tunnels de la petite ceintiire.

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

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

Het gewestelijk erfgoed.

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

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

Patrlmoine regional.

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

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

Travaux de I'avenue Van Volxem.

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

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

Tweetallgheidspremie.

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

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

Pare de voitures.

La question a etc 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° 128 de M. Stephane de Lobkowicz du 5 mai 1997
(Fr.):

Lieu de domiciallatlon des agents reglonaux.

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

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

Wegmarkeringen op de gewestelijke wegen.

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

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

Marquage au sol des voiries regionales.

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

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

Ruiintelijke ordening - Noord-Oostwijk.

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

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

Bevoegdheidsverdeling en raadpleging van advocaten.

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

Question n° 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.

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

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

Engagement de 68 fonctionnaires statutaires.

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

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

Campagnes d'informatlon meneespar les pouvoirs publics.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3006.
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Vraag nr. 136 van de heer Jean De Hertog d.d. 2 juni 1997 (N.):

V.Z.W. 's. - Subsidies.

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

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

A.s.b.l. -Subventions.

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

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

Universiteiten. -Subsidies.

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

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

Universites - Subventions.

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

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

Bescherining van de boinen lungs de openbare weg.

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

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

Werken tit onze hoofdstad.

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

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

Travaiix dans la capitate.

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

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

Ovei-vllegende vllegtuigen - Geluidshinder.

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

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

Plaafsing van nieuwe verwelkomingsborden lungs de gewest-
wegen.

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

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

Pose de nouveaux panneaux de sigiiallsation sur les voies
regionales.

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

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

Pouvoir executif - Missions confiees a des tiers.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3008.
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Vraag nr. 146 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 31 juli
1997 (Fr.):

Onderhoud van de verlichtlitg in het Elizabethpark.

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

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

Entretlen de V eclair age an pare Elisabeth.

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

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

Tweetaligheldspremles.

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

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

Primes de bilinguisme.

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

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

Bescherining van deflefser.

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

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

Duree des chantiers de travaux publics.

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 uitvoering in de Jubelparktunnel.

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-
tenaire.

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

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

Regeling van de verkeerslichfen op de laneii van degrote ring.

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

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

Organisation des phases de feiix sur les boulevards de la
grande ceinture.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3120.
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Vraag nr. 152 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 22 oktober
1997 (Fr.):

Het door het Gewest bewldigd personeel— Toestemming oin
te cumiileren.

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

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

Personnel remunere par la Region -Automation de ciimiil.

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 verkeerslichten.

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

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

Feux de signalisation commandos par les trams et bus.

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

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

Kriiispunt Churchtll-Brugmaun: tijdoin aan de verkeerslich-
ten over te steken.

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

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

Carrefour Cliurchlll-Brugmann: temps de passage rcgle par
lesfeux de signalisation tricolor es.

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

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

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

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

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

Vente d'immeubles a 1'initlatlve de la Region de Bruxelles-
Capitale.

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

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

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

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

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

Gehaitdicapten op liet kabinet.

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

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

Mededellngen van het ministerie en liet kabinet.

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

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

Communications du minis fere et du cabinet.

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

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

Rode assen gecreSerd door Brussel-Stad.

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

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

Axes rouges creespar la Ville de Bruxelles.

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

Proprietes inoccupees de la Region de Bruxelles-Capitale.

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

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

Ongevallen met de wagens van het kabinet

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

Question n° 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. 166 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d.
18 december 1997 (Fr.):

Overycht en sainenstelling van de adviesraden of-commissies
waarop de adminlstratleve diensten een beroep doen.

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

Question n° 166 de M. Stephane de Lobkowicz du 18 decembre
1997 (Fr.):

Releve et composition des conseils ou commissions consul f a f i f s
constitues en marge de {'administration.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3388.
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Vraag nr. 167 van de heer Denis Grimberghs d.d. 18 december
1!)97 (Fr.):

Toegang tot de Belliardtmmel.

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

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

Tremie d'acces an tunnel Belliard.

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

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

Sfeun aan v.z.w. 's ofandere verenigingen.

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

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

Aide apportee a des a.s.b.1. on aiitres associations.

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

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

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

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'utilite publiqiie et dans les pararegionaiix.

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

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

Bijgewerkt overzlcht van de elgendomsoverdrachten van de
Staat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

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

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

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

Question n° 172 de M. Dominiek Lootens-Stael du 5 mars 1998
(N.):

Inextricable lads de marquage routier pour les fravaux de la
place Dailly a Schaerbeek.

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

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

Infohorden aan de ingang van de tunnels.

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

Moderniseringswerken in de tunnels.

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

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

Travaux de modernisation des tunnels.

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

Vraag nr. 179 van de heer Jean Demannez d.d. 24 april 1998 Question n° 179 de M. Jean Demannez du 24 avril 1998 (Fr.)
(Fr.):

Herstellingswerken nan de Montgomerytunnel.

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

Travaux de refection du tunnel Montgomery.

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

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

Personeelsleden van zijn kabiiiet.

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

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

Membres et agents constltuant son cabinet.

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

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

Gevaarlljke plaatsen in het autoverkeer - Cartografie.

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

Question n° 181 de M. Francois Roelants du Vivier du 12 mai
1998 (Fr.):

Points a risque en matlere de circulation automobile - Carto-
graphic.

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

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

Wegenwerken die door zijn adminlstratie warden uitge-
voerd.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3930.

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

Travaux de voiries realises par son administration.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3930.

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

Vorderlngsstaat van de resolutie van de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad van 7maart 1997 (de inedewerkmg van de gemeenten
0111 politionele maatregelen te treffen waarbij de verplaatsingen
perfiets vergeniakkelijkt warden).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3930.

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

Etat advancement de la resolution du Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1997sur la politique en matiere
de velos (collaboration des communes afin deprendre des mesures
de police facilitant les deplacements cycllstes)

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3930.
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Vraag nr. 185 van de heer Serge de Patoul d.d. 12 juni 1998
(Fr.):

Subsidies aaii het weekblad "Deze week in Brussel".

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3931.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3931.

Vraag nr. 186 van de heer Denis Grimberglis d.d. 19 juni 1998
(Fr.):

Toepassing van de ordonnantle van 12 november 1992 betref-
fende de vervreemding van onroerende domeingoederen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4058.

Question n° 186 de M. Denis Grimberghs du 19 juin 1998 (Fr.):

Application de I'ordonnance du 12 novembre 1992 relative a
I'alienatlon des iinmeiibles domaniaiix.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4058.

Vraag nr. 187 van de heer Denis Grimberghs d.d. 19 juni 1998
(Fr.):

Afbraak vangebouwen van het huizenblok Comines-Froissart.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4059.

Question n° 187 de M. Denis Grimberghs du 19 juin 1998 (Fr.):

Demolition des imineubles situes sur I'tlot Comines-Froissart.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4059.

Vraag nr. 188 van de heerMohamed Daifd.d. 19 juni 1998 (Fr.):

Heraanleg van de Ninoofsesteenweg.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4059.

Question n° 188 de M. Mohamed Dai'fdu 19 juin 1998 (Fr.):

Renovation de la cliaussee de Ninove.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4059.

Vraag nr. 189 van de heer Dominick Lootens-StaeI d.d. 23 juli
1998 (N.);

Veillgheidsproblemen ter hoogte van het kruispunt van de
Kolmiel Boiirgsfraat en de De Lombaerdestraat te Evere.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4060.

Question n° 189 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 23 juillet
1998 (N.):

Problemes de securite au croisement de la rue Colonel Bourg
et de la rue De Lombaerde a Evere.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4060.

Vraag nr. 191 van mevr. Franyoise Carton de Wiart d.d. 23 juli
1998 (Fr.):

Oversteekplaatsen vow voetgangers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4061.

Question n° 191 de Mme Francoise Carton de Wiart du 23 juillet
1998 (Fr.):

Marquages passages pistons.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4061.
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Vraag nr. 192 van de heer Marc Cools d.d. 31 juli 1998 (Fr.):

Aanwerv'mg van werkcontroleurs door het Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4061.

Question n° 192 de M. Marc Cools du 31 juillet 1998 (Fr.):

Recrutement de controleurs des chantiers et travaiix par la
Region.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4061.

Vraag nr. 194 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 10 September
1998 (Fr.):

Aiitomatische radars.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4274.

Question n° 194 de Mme Evelyne Huytebroeck du 10 septembre
1998 (Fr.):

Radars automatlques.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4274.

Vraag nr. 195 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d.
18 September 1998 (Fr.):

Veiligheidsmaatregelen ten behoeve van defietsers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr.'36, biz. 4274.

Question n° 195 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 18 septembre
1998 (Fr.):

Mesures de securite en favour des cyclistes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4274.

Vraag nr. 196 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d.
18 September 1998 (Fr.):

Senovatie van het Koningsplein.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4274.

Question n° 196 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 18 septembre
1998 (Fr.):

Renovation de la Place Roy ale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4274.

Vraag nr. 197 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 12 oktober
1998 (Fr.):

Ingemetselde duiven.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4275.

Question n° 197 de M. Stephane de Lobkowicz du 12 octobre
1998 (Fr.):

Pigeons emmures.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4275.

Vraag nr. 198 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 6 oktober
1998 (Fr.):

Zwaar verkeer over de Budabrug.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4275.

Question n° 198 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 6 octobre
1998 (Fr.):

Trafic inadapte aupont de Buda.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4275.
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Vraag nr. 199 van de heerJean-Pierre Cornelissen d.d. 6 oktober
1998 (Fr.):

Heraanleg van de verkeersdrempels die niet in overeenstem-
mifig zijn met de door de federate Staat vastgestelde normen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4276.

Question n° 199 de M. Jean-Pierre Cornelissen dn 6 octobre
1998 (Fr.):

Reamenagement des casse-vitesse non conformes aux
nouvelles normes definies par VEtat federal.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4276.

Vraag nr. 200 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 6 oktober
1998 (Fr.):

Vertraging bij de uitvoering van de werken in de Regent-
schapsstraat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4276.

Question n° 200 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 6 octobre
1998 (Fr.):

Retards dans la realisation des travaux de voirie rue de la
Regence.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4276.

Vraag nr. 202 van de heerJean-Pierre Cornelissen d.d. 1 oktober
1998 (Fr.):

Inventarls van het gewesfelljk patrimonium.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4277.

Question n° 202 de M. Jean-Pierre Cornelissen du I" octobre
1998 (Fr.)i

Inventaire du patrlmoine regional.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4277.

Vraag nr. 203 van de heerAlainAdriaens d.d. 15 oktober 1998
(Fr.):

Heraanleg van het Luxeinburgplein.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4391.

Question n° 203 de M.AlainAdriaens du 15 octobre 1998 (Fr.):

Amenageinent de la place du Luxembourg.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4391.

Vraag nr. 204 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d.
15 oktober 1998 (Fr.):

Gebrehkige verlichtiitg in het Elisabethpark.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4392.

Question n° 204 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 15 octobre
1998 (Fr.):

Eclalrage deficient an pare Elisabeth.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4392.

Vraag nr. 206 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Universitaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven
heeft..

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4392.

Question n° 206 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Commandos d'etudes universitaires par Ie cabinet.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4392.
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Vraag nr. 207 van de heer Stephane de Lobkovvicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Financiering van gewestelljke initiatieven door de Europese
Unie.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4392.

Question n° 207 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Fmancemenf par I'Union europeenne d'initlatives regionales.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4392.

Vraag nr. 208 van mevr. Caroline Persoons d.d. 30 oktober 1998
(Fr.):

Aanleg van hef Woluwepark.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4393.

Question n° 208 de Mme Caroline Persoons du 30 octobre 1998
(Fr.):

Pare de Woluwe. Amenagement.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4393.

Vraag nr. 209 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d.
19 november 1998 (Fr.):

Verkeersproblemen op de Jacques Brellaan -Sint-Lambrechts-
Woluwe.

Over de Jacques Brellaan, een gewestweg, lopen momenteel drie
buslijnen. Het autoverkeer is er aanzienlijk toegenomen sinds op
de Roodebeeksteenweg, een parallelle weg, eenrichtingverkeer is
ingevoerd. Daarenboven stoppen en parkeren er meer voertuigen
sedert er aan een kant van de weg appartementsgebouwen zijn
opgetrokken.

Dit alles leidt tot verkeersopstoppingen op de Brellaan, vooral
wanneer bussen en vrachtwagens elkaar moeten kruisen en een
geparkeerde wagen hen daarbij hindert.

Is de minister van deze toestand op de hoogte?

Heeft men sinds er op de Roodebeeksteenweg eenrichtingverkeer
is ingevoerd het aantal wagens geteld?

Waarom is de Brellaan niet in rijstroken verdeeld en waarom
zijn er niet minstens aan een kant parkeerplaatsen aangelegd?

Overwegen uw diensten een verbreding van de Brellaan, die
maar aan een zijde is bebouwd?

Question n° 209 de M. Francois Roelants du Vivier du
19 novembre 1998 (Fr.):

Problemes de circulation survenant a I'avenue Jacques Brel
- Woluwe-Saint-Lambert.

L'avenue Jacques Brel, voirie regionale, accueille actuellement
3 lignes d'autobus et a vu augmenter notablement Ie volume de la
circulation automobile depuis la mise a sens unique de la chaussee
de Roodebeek, voirie parallele. En outre, davantage d'arrets et de
stationnements de vehicules ont ete constates suite a la construction
recente d'immeubles a appartements sur un cote de la voirie.

Le resultat de cette situation est un encombrement frequent de
I'avenue Brel, particulierement lorsque des autobus ou des poids
lourds tentent de s'y croiser et en sont empeches lorsqu'un vehicule
est gare a la meme hauteur.

Monsieur le ministre a-t-il connaissance de cette situation?

Des comptages de vehicules ont-ils ete effectues dans I'avenue
Brel depuis la mise a sens unique de la chaussee de Roodebeek?

Pourquoi I'avenue brel n'est-elle pas divisee en bandes de circu-
lation et pourquoi des emplacements de stationnement n'y sont pas
prevus, au moins sur un cote de cette artere?

Un elargissement de I'avenue Jacques Brel, non batie sur un
cote, est-il envisage par votre administration?
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Staatssecretaris toegevoegd aan de minister
belast met Economic, Fmancien, 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 beer Dominiek Lootens-Stael d.d. 16 april
1996 (N.):

Uitgave van boeken en brochures.

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

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

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

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

de 1'Aide medicale urgente

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

Edition de livres et de brochures.

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

Vraag nr. 28 van de heer Serge de Patoul d.d. 25 april 1996 Question n° 28 de M. Serge de Patoul du 25 avril 1996 (Fr.):
(Fr.);

Hot door de minister gefinancierd niet-economisch onderzoek.

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

Recherche scientifique non economlque financee par Ie
ministre.

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

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

Ordonnantle betreffende de openbaarheld van bestuur (arti-
kel4).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3009.

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

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

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

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3010.

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

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

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-
kel 8).

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

Ordomiance relative a la publidte de I'administration (arti-
cle 15).

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

Vraag nr. 49 van de heerJean 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° 49 de M. Jean De Hertog du 21 novembre 1996
(N.):

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

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-
kel6).

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 publidte de I'administration (arti-
cle 6).

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

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

Kablnetsmedewerkers - Dienstbetoon.

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

Ultvoerende inaclit - Opdrachten aan derden.

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

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

Pouvoir executif- Missions confiees a des tiers.

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

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

Advles van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aangaande
de energieatlas.

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

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

Avis de la Commission permanente de controle llnguistique
relatlfa I'Atlas de I'energie.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2726.
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Vraag nr. 72 van de heer Paul Galand d.d. 10 oktober 1997 (Fr.): Question n° 72 de M. Paul Galand du 10 octobre 1997 (Fr.):

"Interfaces tussen de vzw Techiwpool en de Brusselse univer-
siteiten, Technopool en de vw Indutec".

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

"Interfaces entre Technopole et les universites bruxelloises,
Technopole et Indutec".

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

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° 73 de Mine Marie Nagy du 21 octobre 1997 (Fr.):

Bilan des interfaces de la Region bruxelloise.

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

Vraag nr. 75 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d.
17novemberl997(Fr.):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abonnementsovereenkoinsten met advocaten. '

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3126.

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.

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 bijkoinende lenin-
gen.

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

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

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

Reglement du Conseil provincial relatlfa I'octroi deprets com-
plementaires.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1519.
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Vraag nr. 183 van de heer Roland Frippiat d.d. 30 januari 1998
(Fr.):

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

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

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

Pratiques douteuses de certains employes d'lwtel a I'egarddes
chauffeurs de taxis dans la Region bruxelloise.

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

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

Taalkennis van hetpersoneel in dienst bij de erkende Brusselse
huisvestingsmaatschappijen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3715.

Question n°l 89 deM. Dominiek Lootens-Stael du 17 mars 1998
(N.):

Connaissances linguistiques du personnel occiipe dans les
societes de logement agreees de la Region bruxelloise.

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

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° 193 de M. Dominiek Lootens-Stael 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. 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.

Question n° 195 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. 3824.

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

Belangenvermenging en het daarult voortvloeiende misbruik
van infonnatle vanwege leden van de raad van beheer van de
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3937.

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 a'administration de la Societe du logement
de la Region bruxelloise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3937.

Vraag nr. 205 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
3 augustus 1998 (N.):

Gebrekkig onderwek van de BGHM van een vraag om inlich-
tingen van de Vaste Commissie voor Taaltoewht.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4068.

Question n° 205 de M. Dominiek Lootens-Stael du 3 aoiit 1998
(N.):

Reponse lacunaire de la SLRB a line demande de rensei-
gnements emanant de la Commission permanente de controle
linguistique.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4068.
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Vraag nr. 206 van de heer Doniiniek Lootens-Stael d.d.
3 augustus 1998 (N.):

Sewering van de BGHM dat zij Ituisvestingsinaatschappijen
op hun taalverplichtlngeii wijst.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4069.

Question n° 206 de M. Dominiek Lootens-Stael du 3 aout 1998
(N.):

Affirmation de la SLRB selon laquelle elle attire I'attention
des sodetes de logement siir lews obligations linguistiques.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4069.

Vraag nr. 207 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
3 augustus 1998 (N.):

Gevolg dat werd gegeven aan het advies nuinmer 29.3S1/L
van de Vaste Coimnissle voor Taaltoezicht.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4069.

Question n° 207 de M. Dominiek Lootens-Stael du 3 aout 1998
(N.):

Suite donnee a I'avis n°29.331/L de la Commission permancnte
de controle lingmstique.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4069.

Vraag nr. 217 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 4 december
1998 (N.):

Anderlechtse Haard/Gebouwen Broekstraat-Pr'msstraat.

Blijkbaar heeft de Anderlechtse Haard beslist nieuwe sociale
wo'ningen op te richten aan de Broekstraat-Adolf Prinsstraat te
Anderlecht.

Kunt u mij laten weten weike middelen door de Brusselse gewes-
telijke huisvestingsmaatschappij voor deze infrastructuurwerken/
gebouwen zijn voorzien?

Welk type van sociale woningen zijn voorzien? Wat is de termijn
van uitvoering?

Is de administratieve procedure van toewijzing reeds aange-
vraagd?

Question n° 217 de M. Walter Vandenbossche du 4 decembre
1998 (N.):

Foyer anderlechtois/Batiments ruesAdoplie Prins el de Broeck.

II s'avere que Ie Foyer anderlechtois a decide de construire de
nouveaux logements sociaux rues de Broeck etAdolphe Prins.

Pouvez-vous me dire quels inoyens la societe du logement de la
Region bruxelloise a prevus pour ces travaux d'infrastructure/bati-
ments?

Quel est Ie type de logements sociaux prevu? Quels sont les
delais d'execution?

A-t-on deja demande une procedure administrative d'attribution?
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II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie

(Fr.): Vraag gesteld in het Frans - (N.): Vraag gesteld in het Nederlands
(Fr.); Question posee en francais - (N.): Question posee en neerlandais
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Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

Vraag nr. 64 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
lldecemberl995(N.):

DA C-betrekklngen.

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

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

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

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

TCT.

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

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

Gebruik van de titel "kabinetschef" en bijzondere bewldigmg
ervoor in de geineenten.

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

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

Usage des titres de «chefde cablnet» et remuneration specials
y afferente, dans les communes.

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

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

Evolutie van het personeel dot 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° 148 de M. Denis Grimberghs du 20 mars 1996
(Fr.):

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

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

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

Verplichting voor de Brusselse geineenten om de taalrol van
him inwoners mee te delen.

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

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

Obligation imposee aux communes bruxelloises de conimu-
niquer Ie role linguistique de lews adm'mistres.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1790.
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Vraag nr. 312 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d.
21 november 1996 (Fr.):

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

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

Question n° 312 de M. Stephane de Lobkowicz dii 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. 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° 398 de M. Sven Gatz du 3 juin 1997 (N.):

Repartition desfonctionnalres entre les deux groiipes lingiiis-
tiques.

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

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

Provinciale verorden'mgen die nog van kracht vjn.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 25, biz. 3018.

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

Reglements provinciaux encore en vigueur.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 25, p. 3018.

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

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

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 37, biz. 4400.

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

Calciil de la repartition entre les deux groupes llnguistiques
des emplois dans les communes bruxellolses.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 37, p. 4400.

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

Herkenningstekens voor beschermde mmumenten en land-
scliappen.

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

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. 528 van de heerAndre Drouart d.d. 8 april 1998 (Fr.):

De door gemeenten toegekende sociale voordelen inzake onder-
wijs.

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

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

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

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 32, p. 3826.
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Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

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

Wereldtentoonstelling in Sevilla - Vervoeren en opslaan van
de docunienfatie.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletinnr.l0.blz.875.

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

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

Exposition universelle de Seville - Transport et entrepnsage
de documentation pour I'exposition.

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

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

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

Belangen van het Gewest in een gerechtszaak tegen enkele
kabinefsmedewerkers van een voonnalig minister van Openbare
Werken,

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

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

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

Interets de la Region dans mi proces centre plusieurs colla-
borateurs de cabinet d'lin ancien imnistre des Travaiix publics.

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

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

Advertenties van overheidsinstellingen enparareglonale insfel-
lingen in partijpolitieke bidden.

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

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

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

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

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 209 van de heerJean-Pierre Cornelissen d.d. 1 oktober
1998 (Fr.):

Aantal Iluurders dat vjn sociale waning heeft verlaten na de
invoering van de solidariteitsbijdrage.

Ter ondersteuning van hun vraag om sommige huurders van
een sociale woning geen solidariteitsbijdrage te doen betalen,

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n° 209 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 1" octobre
1998 (Fr.):

Nombre de locatalres ay ant quitte Ie logement social a la suite
de V'lnstawation de la cotlsatlon de solldarlte.

Plusieurs SISP ont invoque, en appui a leur demande de geler
1'application ulterieure de la cotisation de solidarite mise a charge
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hebben meerdere OVM's erop gewezen dat vele huurders ingevolge
de invoering van deze regeling him woning hebben verlaten.

Ik veronderstel dat deze OVM's de nodige bewijzen hiervan
kunnen leveren.

Kan de minister me bevestigen dat deze informatie inderdaad
beschikbaar is en kan hij me dan ook meedelen hoeveel gezinnen
ingevolge de invoering van de solidariteitsbijdrage hun woning
hebben verlaten?

Voorlopig antwoord: Ten einde op de vraag van het geachte
raadslid nauwkeurig te kunnen antwoorden, heeft de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij de openbare vastgoed-
maatschappijen ondervraagd over het aantal betrokken gezinnen
om de redenen van het vertrek van de huurders in 1997 en in 1998
op globale wijze vast te stellen.

Deze gegevens zijn van groot belang voor een algemene evaluatie
en het noodzakelijke onderzoek zai een bepaalde tijd vergen.

Ik verzoek bijgevolg het geachte raadslid even geduld te hebben
voor het verkrijgen van een defmitief antwoord.

de certains locataires du logement social. Ie grand nombre de departs
qui seraient dus a 1'introduction de ce mecanisme.

On suppose que dans ces affirmations ces societes disposent de
donnees precises etayant leur prise de position.

Monsieur Ie ministre, peut-il confirmer que ces statistiques sont
effectivement disponibles et peut-il des lors communiquer pour
chacune des societes Ie nombre de departs de menages consecutifs
a 1'application de la cotisation de solidarity?

Reponse provisoire: Arin de repondre avec precision i la
question de I'honorable membre, la Societe du Logement de la
Region bruxelloise a interroge les societes immobilieres de service
public sur Ie nombre de menages concernes, de facon a pouvoir
discerner de maniere globale les raisons du depart des locataires en
1997 et 1998.

Ces donnees seront precieuses pour une evaluation generale,
mais il est necessaire de disposer d'un certain delai pour effectuer
les recherches necessaires.

Je prie I'honorable membre de bien vouloir patienter pour obtenir
une reponse definitive.

Vraag nr. 216 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d.
19 november 1998 (Fr.):

Aantal uitzettingen uitsociale woningen en evolutie per maat-
schappij.

Graag vernam ik, voor dejongste driejaar, hoeveel huurders er
bij eike maatschappij uit hun sociale woning zijn gezet.

Zijn er, voor eike maatschappij, meer of minder uitzettingen, of
blijft de toestand daarentegen dezelfde?

Graag vernam ik ook voor eike maatschappij in hoevee! gevallen
er voor nieuwe huisvesting is gezorgd.

Voorlopig antwoord: Ten einde op de vraag van het geachte
raadslid te kunnen antwoorden, deel ik hem mede dat mijn diensten
de gegevens thans bij de openbare vastgoedm'aatschappijen ver-
zamelen en dat hij een antwoord zai verkrijgen zodra ze ontvangen
worden.

Ik verzoek hem bijgevolg geduld te hebben voor het definitieve
antwoord.

Question n° 216 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 novembre
1998 (Fr.):

Nombre ({'expulsions des logements sociaiix et evolution par
societe.

Pourrais-je connaitre, pour ces 3 dernieres annees, Ie nombre
d'expulsions de locataires de logements sociaux classes par societe?

Pour chaque societe, constate-t-on une evolution en baisse ou
en hausse ou au contraire une situation stationnaire?

Pour chaque societe combien de dossiers ont fait 1'objet de mesu-
res de relogement?

Reponse provisoire: Afin de repondre a la question de I'hono-
rable membre, je lui signale que mes services rassemblent actuel-
lement les donnees aupres des societes immobilieres de service
public et qu'il recevra les elements de reponse des reception de
celles-ci.

Je Ie prie done de bien vouloir patienter pour obtenir une reponse
definitive.
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III. Vragen van de Raadsleden
en antwoorden van de Ministers

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

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

4541

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelij ke Regering, belast met

PIaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

Vraag nr. 571 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d.
18 September 1998 (Fr.):

Wijziging van de wetsbepalingen betreffende de toegang tot
de archieven.

De federale minister van Wetenschapsbeleid heeft de Raad van
State een voorontwerp van wet voorgelegd waarover deze advies
moet uitbrengen en dat ertoe strekt de wet van 24 juni 1955 te
wijzigen en de procedures betreffende de toegang tot de overheids-
archieven opnieuw vast te stellen. In dit opzicht is het belangrijk
rekening te houden met de federal isering van de Belgische Staat.

Naar verluidt zou de Raad van State al adviezen over desbetref-
fende voorstellen hebben uitgebracht en zou eike deelstaat zijn
verantwoordelijkheid in verband met zijn eigen archieven moeten
nemen.

Niemand zai echter ontkennen dat overleg wenselijk is teneinde
tot een zekere samenhang te kornen.

Heeft uw Regering reeds over deze problematiek nagedacht?

Is ons Gewest bij mogelijk overleg betrokken?

Zo niet, zou het niet aangewezen zijn overleg te plegen, en de
basisbeginselen te onderzoeken en vast te stellen van een samen-
werkingsakkoord met de andere Gewesten en Gemeenschappen?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer om het
geacht lid de volgende informatie mee te delen:

1. Op gewestelijk vlak:

Als gevolg van de contacten eind 1997 tussen de Algemene
Rijksarchieven die afhangen van het federale Ministerie van
Wetenschapsbeleid en het Ministerie van het Brussels Hoofdste-

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° 571 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 18 septembre
1998 (Fr.):

Modification des dispositions legates qui regissent I'acces aiix
archives.

Le ministre federal de la politique scientifique a soumis a 1'avis
du Conseil d'Etat un avant-projet de loi qui modifie celle du
24juin 1995 et redefinit ies procedures d'acces aux archives des
pouvoirs publics. II convient a cet egard de tenir compte de la
federal isation de 1'Etat beige.

II semblerait que sur ce point le Conseil d'Etat ait deja remis des
avis a 1'occasion de 1'examen de propositions relatives a cette matiere.
II apparattrait que chaque entite federee doit assumer ses responsa-
bilites quant a ses propres archives.

Nul ne niera cependant qu'une concertation paraTt souhaitable
en vue d'assurer une certaine coherence.

Une reflexion a-t-elle deja ete entamee par votre gouvernement?

Notre region a-t-elle ete associee a une eventuel le concertation?

Dans la negative, ne conviendrait-il pas de 1'organiser, d'envisager
et de definir les bases d'un accord de cooperation avec les autres
regions et les communautes?

Reponse: Suite a la question parlementaire, j'ai 1'honneur de
porter a la connaissance de 1'honorable membre les elements
d'information suivants:

1. Au niveau regional:

Suite aux contacts fin 1997 entre les Archives generates du
Royaume dependantes du ministre federal de la Politique Scien-
tifique et le Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale, le ministre
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delijk Gewest, werd de bevoegde minister, R. Grijp, gei'nterpelleerd
over de intentie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om een
ordonnantie ter zake voor te bereiden en ter gelegenheid hiervan
eenjuridisch kader vast te leggen aangepast aan het beheer van de
archieven van het gewestelijk ministerie.

In zijn antwoord gaf de minister aan dat de Regering niet van
plan was een initiatiefin die zin te nemen, maar dat contact moest
worden opgenomen met deAigemene Rijksarchieven om de moda-
liteiten te bepreken van een eventueel akkoord tussen de Federale
Regering en het Gewest.

2. Op federaal vlak:

De minister van Wetenschapsbeleid Y. Ylieffdiende op 24juli
1998 bij de Ministerraad een voorontwerp van wet in betreffende
de archieven.

Dit voorontwerp van wet heeft een tweeledige doelstelling:

- de wetgeving over de archiven aanpassen aan de huidige toestand
inzake de evolutie van het Belgisch institutioneel landschap en
de archieven zeifofde beheers- en bewaringsregeis ervan;

- op wetgevend vlak rekening houden met de verscheidenheid
van de wetten en reglementen over deze materie.

De M inisterraad besloot om dit voorontwerp van wet voor advies
voor te leggen aan de Raad van State. Wanneer dit advies verstrekt
zai zijn, zai een kabinettenwerkgroep op federaal vlak gelast worden
dit aan te nemen.

3. Bijgevolg dient vastgesteld te worden dat het gewest en het
federale ontwerp hetzelfde doel nastreven, aangezien in artikel 3
van dit laatste niet uitgesloten wordt dat de Gemeenschappen en
Gewesten tot het vastgestelde toepassingsveld behoren, via een
samenwerkingsakkoord waarover de Raad van State geen wezenlijk
bezwaar uitte in het kader van het onderzoek van voorgaande pro-
jecten.

R. Grijp competent dans ce domaine a ete interroge pour savoir si
Ie Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale avait 1'inten-
tion de preparer une ordonnance en la matiere et a cette occasion
de fixer un cadre juridique adapte a la gestion des archives du
ministere regional.

Dans sa reponse, Ie ministre a indique que Ie Gouvernement
n'avait pas 1'intention de prendre une initiative dans ce sens mais
des contacts devraient etre pris avec les Archives generales du
Royaume afin de discuter des modalites d'un eventuel accord entre
Ie Gouvernement federal et la Region.

2. Au niveau federal:

Le ministre de la Politique Scientifique Y. Ylieffa depose Ie 24
juillet 1998 sur la table du Conseii des Ministres un avant-projet de
loi relative aux archives.

Cet avant-projet de loi pour-suit un double objet:

- adapter la legislation sur les archives aux conditions actuelles
tant en ce qui concerne 1'evolution du paysage institutionnel
beige que la notion d'archives elle-meme ou les regles de gestion
et de conservation de celles-ci;

- tenir compte, au plan legistique, de la pluralite des lois et
reglements qui traitent de ces matieres.

Le Conseil des ministres a decide d'envoyer cet avant-projet au
Conseil d'Etat pour avis. Lorsque ce dernier sera connu un groupe
de travail intercabinet au niveau federal sera charge de 1'adapter en
consequence.

3. En consequence il convient de constater qu'il y a bien
concordance entre la volonte regionale et le projet federal puisque
ce dernier, par son article 3, n'exclut pas que les Communautes et
les Regions puissententrer dans le champ d'application qu'il definit,
par le biais d'un accord de cooperation vis-a-vis duquel le Conseil
d'Etat n'a pas emis d'objection majeure dans le cadre de 1'examen
de projets anterieurs.

Vraag nr. 576 van de heerJean-Pierre Cornelissen d.d. 1 oktober
1998 (Fr.):

Eenheidspolitie in Brussel.

Gelukkig heeft het Brussels Gewest een overeenkomst kunnen
sluiten die het niet uitsluit van de politiehervorming waartoe de
vorige lente is beslist. Brussel krijgt dus een korps.

Graag vernam ik van de minister-voorzitter ofer voor de volgen-
de drie problemen concrete opiossingen zijn gevonden:

1. De statuutsverschillen, wat taalkennis betreft, tussen politic en
rijkswacht, tussen agenten die verplicht tweetalig moeten zijn
en eentalige rijkswachters.

2. is hetjuist dat de huidige rijkswachtdistricten ook verantwoor-
delijk zijn voor drie faciliteitengemeenten? Zoja, voor weike?

Question n° 576 de M. Jean-Pierre Cornelissen du ler octobre
1998 (Fr.):

Mise sur pied d 'une police Integrde a Bnixelles.

Fort heureusement, la Region bruxelloise a pu parvenir a un
accord qui ne la met pas en marge de la reforme de la police decidee
au printemps dernier. II y aura done une police integree a Bruxelles.

Monsieur le ministre-president peut-il m'indiquer si des solutions
concretes ont pu etre apportees aux trois problemes suivants:

1. Les differences de statut d'un point de vue linguistique entre
police et gendarmerie, entre des policiers obligatoirement bilin-
gues et des gendarmes unilingues.

2. Est-il exact que les actuels districts de gendarmerie sont egale-
ment responsables de trois communes a facilites? Si oui, les-
quelles?
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3. Rijkswachtbrigades zorgen voorveiligheid in de Brusselse metro,
tot algemene tevredenheid, in tegenstelling tot de toestand ten
tijde van de eigen metrobrigade die de veiligheid moest waar-
borgen. Wordt er in het akkoord vastgesteld dat deze rijkswacht-
brigades behouden blijven ?

Antwoord:

1. Het taalstatuut van de rijkswachters wordt nu nog altijd geregeld
door de wet van 30 juni 1938, betreffende het gebruik van de
talen in het leger die enkel de tweetaligheid voorziet vanafde
graad van officier.

Uniformisering van de verschillen in stelsels kan echter binnen
het kader van de hervorming van de politiediensten in over-
weging genomen worden.

2. Het district van de rijkswacht van Brussel omvat de 19 gemeenten
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en eveneens de 6
faciliteitengemeenten.

Een tweetalige rijkswachteenheid werd voorzien voor dit district
overeenkomstig de gecoordineerde wetten op het gebruik van
talen in bestuurszaken van 18 juli 1966.

Deze organisatie geeft aan de inwoners van de faciliteiten-
gemeenten de mogelijkheid om in hun eigen taal in contact te
treden met de rijkswachters.

3. Het al dan niet verdwijnen van de rijkswachtbrigades met
veiligheidsopdrachten voor de metro kan tot op heden niet
bevestigd worden.

Het zai aan deze expertgroep toebehoren in deze materie voor-
stellen fonnuleren, rekening houdend met de regels die zullen
voortvloeien uit het wetvoorstel tot organisatie van een gei'nte-
greerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

3. Des brigades de gendarmerie assurent une mission de securite
dans Ie metro bruxellois, a la satisfaction generale, au contraire
de la situation qui avait prevalu a 1'epoque de la BISM. L'accord
conclu prevoit-il Ie maintien de ces brigades de gendarmes?

Reponse:

\. Actuellement Ie statut linguistique des gendarmes est toujours
regle par la loi du 30juin 1938, relative a I'usage des langues a
1'armee, qui ne prevoit Ie bilinguisme qu'a partir du grade
d'officier.

Une uniformite des differences de regimes peut toutefois etre
envisagee dans Ie cadre de la reforme des services des polices.

2. Le district de gendarmerie de Bruxelies comprend les 19 com-
munes de la Region de Bruxelles-Capitale mais egalement les
6 communes a facilites.

Une unite de gendarmerie bilingue a etc prevue pour ce district
dans le respect des dispositions des lois sur 1'emploi des langues
enmatiere administrative, coordonnees le 18juillet 1966.

Cette organisation permet notamment aux habitants des com-
munes a facilites de communique!- dans leur langue avec les
gendarmes.

3. Rien a cejour ne permet d'affirmer si les brigades de gendarmerie
assurant une mission de securite dans ie metro bruxellois
disparaitront ou au contraire continueront a subsister.

Un groupe de travail fonctionnel a ete mis en place pour preparer
la reforme des services de police. II appartiendra a ce groupe
d'experts de formuler des propositions en cette matiere en tenant
compte des regles qui decouleront de la proposition de loi
organisant une police integree, structuree a deux niveaux.

Vraag nr. 585 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Inltlatieven in het kader van de specifleke opdrachten van de
geineentelijke politiekorpsen.

Uw bestuur verleent financiele steun aan initiatieven in het kader
van de specifieke opdrachten van de gemeentelijke politiekorpsen.

Het aandeel van eike gemeente in dit krediet hangt afvan het
aantal werkdagen dat elk personeelslid tijdens een welbepaalde
periode bij de RSZ van de provinciale en lokale besturen aangegeven
heeft.

Graag ontving ik van de minister de verdeling van dit krediet in
absolute cijfers en percentsgewijze voor eike gemeente.

Antwoord: In bijiage vindt het geachte lid de verdeling van de
kredieten voorzien voor de bijzondere vergoeding voor het dienstjaar
1998, die aan iedere Brusselse gemeente toegekend wordt, evenals
het percentage per gemeente.

Question n° 585 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Initiatives relatives aux missions speciflques des corps de police
communale.

Votre administration soutient financierement les initiatives rela-
tives aux missions specifiques des corps de police communale.

La quote-part de chaque commune dans ce credit est determinee
de maniere proportionnelle sur la base du nombre de jours de travail
declares par membre du personnel concerne aupres de I'Office
National de Securite Sociale des administrations provinciales et
locales durant une periode determinee.

L'honorable ministre-president aurait-il peut-etre 1'obligeance
de m'indiquer la repartition de ce credit en chiffres absolus et en
pourcentage par commune?

Reponse: L'honorable membre trouvera en annexe la repartition
des credits prevus pour 1'indemnite speciale pour 1'exercice 1998
qui sont accordes a chaque commune bruxelloise ainsi que le pour-
centage par commune.
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Tevens voeg ik de beslissing toe die door de Gewestregering op
10 december 1998 over dit onderwerp werd getroffen.

De beslissing van de Regering wordt niet gepubliceerd maar
blijft voor raadpleging ter beschikking op de Griffie.

Politiepersoneel - Bijzondere vergoeding

1998

Gemeente Bedrag

Anderlecht 6.270.050 5,50%
Oudergem 2.184.757 1,92%
Sint-Agatha-Berchem 1.226.009 1,08%
Brussel 42.321.208 37,12%
Etterbeek 4.074.956 3,57%
Evere 1.942.586 1,70%
Vorst 4.234.329 3,71%
Ganshoren 1.583.595 1,39%
Elsene 9.012.915 7,91%
Jette 2.478.514 2,17%
Koekelberg 1.642.808 1,44%
Sint-Jans-Molenbeek 7.232.411 6,34%
Sint-Gillis 4.S47.233 4,25%
Sint-Joost-ten-Node 2.981.322 2,62%
Schaarbeek 9.514.318 8,35%
Ukkel 4.562.910 4,00%
Watermaal-Bosvoorde 1.960.551 1,72%
Sint-Lambrechts-Woluwe 3.285.717 2,88%
Sint-Pieters-Woluwe 2.643.808 2,32%

Totaal 114.000.000 100%

Minister belast met Economie,
Financien, Begroting, Energie en

Extern e Betrekkingen

Vraag nr. 215 van de heei'DominiekLootens-Stael d.d. 12 januari
1998 (N.):

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

Kan de minister mij een overzicht geven voor wat betreft het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gewestelijke
instellingen van openbaar nut en overige parastatalen van het aantal
zogenaamde dienstwagens die door hogere ambtenaren (vanafrang
13) worden gebruikt voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats
en hun werk?

Bestaat daarbij een al dan niet officiele ofofficieuze tabel die de
verhouding omvat tussen de grootte en het type (aantal PK) van
deze wagens en de graad, de plaats in de ambtelijke hierarchic van
de bestuurder-gebruiker van de dienstwagen?

Je joins en outre la decision du Gouvernement Regional du
10 decembre 1998 relative au present objet.

La decision du Gouvernement ne sera pas publiee mais restera
disponible au Greffe pour consultation.

Personnel de police - Indemnite speciale

1998

Commune Montant

Anderlecht 6.270.050 5,50%
Auderghem 2.184.757 1.92%
Berchem-Sainte-Agathe 1.226.009 1,08%
Bruxelles 42.321.208 37,12%
Etterbeek 4.074.956 3,57%
Evere 1.942.586 1,70%
Forest 4.234.329 3,71%
Ganshoren 1.583.595 1,39%
Ixelles 9.012.915 7,91%
Jette 2.478.514 2,17%
Koekelberg 1.642.808 1,44%
Molenbeek-Saint-Jean 7.232.411 6,34%
Saint-Gilles 4.847.233 4,25%
Saint-Josse-ten-Noode 2.981.322 2,62%
Schaerbeek 9.514.318 8,35%
Uccle 4.562.910 4,00%
Watermael-Boitsfort 1.960.551 1,72%
Woluwe-Saint-Lambert 3.285.717 2,88%
Woluwe-Saint-Pierre 2.643.808 2,32%

Total 114.000.000 100%

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

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

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

Le ministre peut-il me communiquer, pour Ie ministere de la
Region de Bruxelles-CapitaJe, les organismes d'utilite publique et
les autres pararegionaux, le nombre de voitures de service que les
hauts fonctionnaires (a partir du rang 13) utilisent pour leurs
deplacements domicile-travail?

Existe-t-il un tableau officieux ou officiel qui etablisse un lien
entre la tailie et le type de la voiture (nombre de CV) et le grade ou
le rang dans la hierarchic du chauffeur-utilisateur de la voiture de
service?
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Klopt het dat een belangrijk aantal van deze dienstwagens niet
alleen uitsluitend wordt gebruikt voor dergelijke verplaatsingen
maar daarbij ook vooral dienstig is voor het vervoer van de betrokken
hogere ambtenaren van en naar de ministeriele kabinetten?

Is het al dan niet exact dat dergelijke voertuigen, die zij in
bruikleen hebben, door de ambtenaren ook worden gebruikt voor
priveverplaatsingen en zeifs om op vakantie te gaan?

Worden deze wagens geleased of door de administratie
aangekocht? Op weike wijze wordt daarbij gegarandeerd dat er
gestreefd wordt naar de meest voordelige opiossing?

Is het verantwoord dat voor dit alles nog langer gemeenschaps-
geld wordt uitgegeven gelet op hetjaarlijks begrotingstekort, weten-
de dat de betrokken ambtenaren over een MIVB-abonnement
beschikken?

Acht de minister het tenslotte verantwoord dat zeifs de ambtelijke
leiding van de MIVB over dienstvoertuigen beschikt terwiji men
zeker van hen toch zou mogen verwachten dat zij een voorbeeld-
functie vervullen door voor verplaatsingen binnen het Gewest uit-
sluitend van het openbaar vervoer gebruik te maken?

Antwoord: Onderhavig antwoord heeft betrekking op de
dienstvoertuigen van de GOMB en de GIMB.

Voor de andere instellingen werden reeds antwoorden verstrekt
op dezelfde vraag en wordt er onder meer verwezen naar de vraag
nr. 177 weike verschenen is in Vragen en Antwoorden nr. 30 op 20
april 1998.

1. Voor wat de GOMB betreft kan er gesteld worden dat deze
instelling over geen enkele functiewagen beschikt.

Geen enkele beambte ofambtenaar beschikt bijgevolg over een
wagen die hij persoonlijk en voor prive-doeleinden mag gebruiken.

De GOMB heeft daarentegen vier dienstwagens (1 Peugeot 806,
1 Peugeot Partner en 2 VW Polo's) die uitsluitend door de mede-
werkers van de maatschappij worden gebruikt voor hun dienst-
verplaatsingen tijdens de diensturen.

Het is bijgevolg uitgesloten dat deze medewerkers deze voer-
tuigen voor prive-doeleinden gebruiken.

Bovendien moeten de betrokken voertuigen, behoudens zeer
uitdrukkelijke gevallen, 's nachts en in het weekend op de zetel van
de maatschappij blijven.

De maatschappij kocht de 4 bovenvermelde voertuigen tegen
de voordeligste marktvoorwaarden.

B. Voor wat de GIMB betreft dient er gesteld dat deze instelling
een gemengde maatschappij is die niet onder de toepassing valt
van de wet van 16 maart 1954 en haar uitvoeringsbesluiten, noch
onder de wet op de overheidspensioenen.

Het personeel van deze instelling wordt dan ook aangeworven
op basis van bediendencontracten, van bepaalde en onbepaalde duur;
het personeel wordt evenmin gerangschikt ofbezoldigd in toepas-
sing van het ambtenarenstatuut.

De vraag van het geacht lid kan dan ook niet slaan op deze
instelling.

Est-il exact qu'un nombre important de ces voitures de service
ne servent pas seulement aux deplacements domicile-travail mais
aussi et surtout au transport des hauts fonctionnaires concernes vers
et depuis les cabinets ministeriels?

Est-il vrai que les fonctionnaires utilisent egalement ces
vehicules, qui leur sont donnes en pret, pour leurs deplacements
prives et meme pour partir en vacances?

L'administration a-t-elle achete ces voitures ou font-elles I'objet
d'un credit-bail? Comment garantir, en 1'occurrence, qu'on re-
cherche la solution la plus avantageuse?

Cette depense d'argent public sejustifie-t-elle encore au regard
du deficit budgetaire annuel, lorsqu'on sait que les fonctionnaires
concernes disposent d'un abonnement STIB?

Enfin, Ie ministre trouve-t-il normal que meme la direction de la
STIB dispose de voitures de service alors qu'on pourrait attendre
d'elle a tout Ie moins, qu'elle montre 1'exemple en utilisant
exclusivement les transports en commun pour ses deplacements a
1'interieur de la Region?

Reponse: La presente reponse concerne les vehicules de service
de la SDRB et de la SRIB.

Des reponses a la meme question ont deja ete fournies pour les
autres institutions. A ce propos, il convient de referer notamment a
la question n° 177 parue dans Ie Questions et Reponses n° 30 du
20avril 1998.

A. En ce qui concerne la SDRBJe peux affirmer que cette insti-
tution ne dispose d'aucune voiture de fonction.

Aucun agent ni fonctionnaire ne dispose par consequent d'un
vehicule qu'il peut utiliser a des fins personnelles ou privees.

La SDRB possede par centre quatre voitures de fonction
(1 Peugeot 806,1 Peugeot Partner et 2 VW Polo) qui sont utilisees
exclusivement par des collaborateurs de la societe dans Ie cadre de
leurs deplacements durant les heures de service.

II est par consequent exclu que ces collaborateurs fassent usage
de ces vehicules a des fins privees.

Outre des situations exceptionnelles, les vehicules en question
doivent d'ailleurs rester au siege de la societe durant la nuit et Ie
week-end.

La societe a acquis les 4 vehicules precites aux conditions les
plus avantageuses du marche.

B. En ce qui concerne la SRIB, il convient de noter que cette
institution est une societe mixte a laquelle la loi du 16 mars 1954 et
ses arretes d'execution ne s'appliquent pas, ni la loi sur les pensions
de 1'Etat.

Le personnel de cette institution est des lors engage sur base de
contrats d'employe a duree limitee ou illimitee; le personnel n'est
pas classifie ni remunerd sur base du statut administratif.

La question de 1'honorable membre ne peut des lors se rapporter
a cette institution.
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Vraag nr. 254 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Universitaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven
heeft.

Hetparlementairejaar 1997/1998 isvoorbij. Graaghad ikvoor
deze periode geweten hoeveel universitaire studies uw kabinet heeft
laten uitvoeren, met vermelding van de onderwerpen en de kostprijs.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik aan het geachte lid
het volgende meedelen:

Wat betreft de zitting 97/98, werd een opdracht voor aanneming
van diensten ter waarde van 6.948.000 BEF toegewezen aan de
ULB. Het betrof een studie en analyse inzake de conjuncturele
vooruitzichten voor de bedrijven die actiefzijn te Brussel. Voor-
noemde studie maakt de uitwerking mogelijk van de Brusselse
Economische Barometer (BEB), een economisch instrument dat
bestaatsinds 1991.

Begin 1998 werd een tweede opdracht ter waarde van 950.000
BEF toegewezen aan de ULB. Deze heeft betrekking op de tussen-
tijdse evaluatie van het enig programmatiedocument dat de realisatie
van doelstelling 5a in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot doel
heeft.

Beide opdrachten worden aangerekend op basisallocatie 11.12.01
van afdeling 11.

Voor de bevoegdheid Energie werd volgende universitaire studie
besteld in 97/98:

Wetenschappelijke onderzoeksovereenkomsttussen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Universiteit Gent, Vakgroep Elek-
tronika en Informatiesystemen (ELIS) inzake vervaardiging van
fotovoltaTsche modules met een nieuwe en goedkope dunne-film-
technologie voor een bedrag van 3.685.419 BEF.

Question n° 254 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Commandos d'etudes universitaires par Ie cabinet.

La session parlementaire 1997/1998 touchant a sa fin, pourrais-
je connaTtre pour cette periode les etudes universitaires commandees
pour votre cabinet avec mention des sujets et des montants des
contrats?

Reponse: En reponse a sa question, je communique a 1'honorable
membre les elements suivants:

Pour la session 97/98, un marche de service de 6.948.000 BEF
a ete passe avec 1'ULB et son objet est 1'etude et I'analyse des
perspectives conjoncturelles des entreprises actives a Bruxelles.
Cette etude permet la realisation d'un Barometre Economique
Bruxellois (BEB) qui parait tous les deux mois. Ce barometre est
un outil economique qui existe depuis 1991.

Un autre marche a ete passe avec 1'ULB debut 1998 pour un
montant de 950.000 BEF. Celui-ci concerne revaluation inter-
mediaire du document unique de programmation visant la realisation
de l'objectif5a en Region de Bruxelles-Capitale.

Ces deux marches sont imputes sur 1'allocation 11.12.01 de la
division 11.

En 97/98, pour la competence Energie:

Convention de recherche entre la Region de Bruxelles-Capitale
et 1'Universite de Gand (vakgroep Elektronika en Informatiesys-
temen - ELIS) concernant la conception des modules photovol-
ta'i'ques avec une nouvelle technologie meilleure marche des films
minces pour un montant de 3.685.419 BEF.

Vraag nr. 261 van de heer Guy Vanhengel d.d. 27 november
1998 (N.):

Officiele bezoeken en aiidere zendingen van de heer minister
sinds 28februarijl. en de onkosten daaraan verbonden.

Graag had ik vemomen of de heer minister sinds 28 februari
1998 officiele bezoeken en andere zendingen heeft ondernomen.

Zo ja, had ik voor elk van deze officiele bezoeken en andere
zendingen graag geweten (1) wat de doelstelling ervan was, (2)
hoeveel kabinetsleden de minister hebben vergezeld en in weike
hoedanigheid, (3) ofde reis en/of het verblijfvanjoumalisten werd
bekostigd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, (4) hoeveel
eike zending en elk bezoek aan het buitenland heeft gekost.

Kan de heer minister mij tevens de concrete resultaten toelichten
die werden genoteerd als gevolg van deze bezoeken en zendingen?

Question n° 261 de M. Guy Vanhengel du 27 novembre 1998
(N.):

Visites offlcielles et aittres missions du ministre depuis Ie
28 fevrler 1998 etfrais s'y rapportant.

Je souhaiterais savoir si Ie ministre a efiectue, depuis Ie 28 fevrier
1998, des visites ofRcielles ou d'autres missions.

Dans I'affirmativeJ'aimerais recevoir, a propos de chacune de
ces visites offlcielles et autres missions, une reponse aux questions
suivantes: (1) quel en etait 1'objectif, (2) combien de membres du
cabinet ont-ils accompagne Ie ministre, et en quelle qualite, (3) Ie
voyage et/ou Ie sejour de certainsjoumalistes a-t-il ete paye par la
Region de Bruxelles-Capitale, (4) a quel montant s'est eleve Ie cout
de chaque voyage et de chaque mission a 1'etranger?

Le ministre peut-il egalementm'informer des resultats concrets
de chacun de ces voyages ou missions?
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Kan de heer minister mij tenslotte mededelen weike officiele
bezoeken en andere zendingen nog voor het einde van deze legisia-
tuur op het programma staan?

Antwoord: Het antwoord werd rechtstreeks naar het geachte lid
gestuurd. Een exemplaar van het antwoord ligt ter inzage op de
Griffie van de Raad.

Enfin, Ie ministre peut-il me dire quelles sont les visites officielles
et autres missions qui sont encore prevues d'ici la fin de la legis-
lature?

Reponse: La reponse a ete directement adressee a 1'honorable
membre. Un exemplaire de la reponse peut etre consulte au Greffe
du Conseil.

Vraag nr. 262 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
30 november 1998 (N.):

Het verstiiren van dwangbevelen naar belastlngplichtigen
inzake de gewestelijke belasting.

Aansluitend op mijn vraag nummer 248 wens ik de volgende
vragen te stellen:

- Om weike redenen meende de administratie plots, na vijfjaar,
en na het sturen van dwangbevelen naar de betreffende belas-
tingplichtige, om het in 1993 verzonden aanslagbiljet nietig te
verklaren?

- Waarom kon dit niet eerder gebeuren, en wachtte de administratie
daarvoor totdat de belastingsplichtige de zaak aanhangig maakte
bij de rechtbank?

- Waarom werd er niet gewacht op een uitspraak van de rechtbank?

- Wie betaalt de deurwaarderskosten en andere kosten die gemaakt
werden enerzijds door de administratie, en anderzijds door de
belastingsplichtige, en hoe groot zijn de kosten van de eerste?

- Waarom gaat de administratie toch nog over tot de inning van
de volledige oorspronkelijke verschuldigde belasting, alhoewel
de belastingplichtige talrijke kosten heeft moeten maken om zijn
recht te bekomen?

- Wie is verantwoordelijk voor deze schadelijke en blijvende
overtreding van de wetgeving?

- Weike sancties werden er getroffen tegen betreffende verant-
woordelijken?

- Welk gevolg heeft de beslissing van de administratie om het
oorspronkelijke aanslagbiljet van deze ene belastingplichtige
nietig te verklaren voor de andere belastingplichtigen die eerder
niet betaalden op grond van de onwettigheid van de aanslag-
biljetten om taalredenen?

- Zai er worden overgegaan tot de nietigverklaring van alle aan-
slagbiljetten die eerder naar belastingplichtigen werden ver-
stuurd, en waarvan de belastingplichtige de geldigheid in vraag
stelde om taalredenen?

Antwoord: Vs. heb de eer het geachte lid eraan te herinneren dat
van de 1.581 dwangbevelen die werden uitgevaardigd voor de
belasting ten laste van de gezinnen voor het belastingjaar 1993, er
slechts een dwangbevel werd betekend aan een belastingplichtige
die voorheen verzocht had om een eentalig aanslagbiljet.

Question n° 262 de M. Dominiek Lootens-Stael du 30 novembre
1998 (N.):

Envoi de sommations aux contrlbiiables pour la taxe regwnale.

En complement de ma question n°248, je souhaiterais poser les
questions suivantes:

- Pour quel motif 1'administration a-t-elle decide soudainement,
apres cinq ans et apres avoir envoye des sommations au
contribuable concerne, d'annuler 1'avertissement-extrait de role
envoye en 1993?

- Pourquoi ne 1'a-t-elle pas fait plus tot et a-t-elle attendu que Ie
contribuable saisisse Ie tribunal?

Pourquoi n'a-t-elle pas attendu Ie verdict du tribunal?

Qui paie les frais d'huissier et les autres frais consentis d'une
part par 1'administration, de 1'autre par Ie contribuable? A
combien s'elevent les frais de 1'administration?

Pourquoi 1'administration persiste-t-elle a percevoir encore la
totalite de la taxe initialement due, alors que Ie contribuable a
du consentir des frais eleves pour faire valoir son bon droit?

Qui est responsable de cette infraction honteuse et durable a la
loi?

Quelles sanctions a-t-on prises centre ces responsables?

Quelle est la consequence de la decision, prise par 1'admi-
nistration, d'annuler 1'avertissement-extrait de role de ce seui
contribuable pour les autres contribuables qui ont precedemment
refuse de payer en raison de 1'illegalite des avertissements-
extraits de role pour motifs linguistiques?

Procedera-t-on a 1'annulation de tous les avertissements-extraits
de role envoyes precedemment aux contribuables et dont Ie
contribuable a conteste la validite pour motifs linguistiques?

Reponse: J'ai 1'honneur de rappeler a 1'honorable membre que
sur les 1.581 contraintes decernees dans Ie cadre de la taxe a charge
des chefs de menage pour 1'exercice 1993, une seule a ete signifiee
a un redevable qui avait auparavant sollicite un avertissement-extrait
de role unilingue.



4548 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 15 januari 1999 (nr. 38)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 15janvier 1999 (n° 38)

De betrokken belastingplichtige heeft tegen het dwangbevel, bij
toepassing van artikel 22 van de ordonnantie van 23 juli 1992, verzet
aangetekend met dagvaarding voor het gerecht.

Na dit verzet werd een eentalig aanslagbiljet overgemaakt aan
de betrokken belastingplichtige. Artikel 58 van de gecoordineerde
wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken voorziet een
termijn van vijfjaar voor de vaststelling van de nietigheid van het
ongeldige bescheid en zijn vervanging door een geldig bescheid.
De vervanging gebeurde binnen de wettelijke termijn. De taalwet-
geving werd bijgevolg nageleefd. Daar de gerechtelijke procedure
nog hangende is, dient voor het overige een uitspraak van de bevoeg-
de rechtbank te worden afgewacht.

De vervanging betreft enkel de vorm van de akte. De nieuwe
akte vervangt inhoudelijk de vorige. De belasting blijft dan ook
verschuldigd.

Indien de belastingplichtigen hun taalaanhorigheid kenbaar
maken, wordt een taalcode in het computerprogramma ingevoerd,
zodat de betrokkenen alle daaropvolgende akten in de gevraagde
taal ontvangen. Vanafhet belastingjaar 1997 verzendt de gewes-
telijke administratie, Wat de belasting ten laste van de gezinshoof-
den betreft, uitsluitend eentalige aanslagbiljetten. Zij baseert zich
hiervoor op de gegevens opgenomen in het Rijksregister der natuur-
lijke personen.

Wat de deurwaarderskosten voor de betekening van het dwang-
bevel betreft, worden deze in principe aan de deurwaarder betaald
bij de uitvoering van het dwangbevel, samen met de belastingschuld.
Indien de belastingplichtige wegens enigerlei reden (bijvoorbeeld
aantekenen van een verzet) zich niet onmiddellijk kwijt van deze
kosten, worden zij voorafbetaald door het Gewest en door de deur-
waarder terugbetaald na de effectieve uitvoering van het dwang-
bevel. In het geval van de belastingplichtige die verzet aangetekend
heeft op grond van het taalkundig aspect van het aanslagbiljet,
bedragen de betekeningskosten 3.085 BEF. De rechtbank zai beslis-
sen wie deze kosten tenslotte dient te dragen.

Le redevable concerne a introduit une opposition a la contrainte
avec citation en justice, en application de 1'article 22 de 1'ordonnance
du23juilletl992.

Suite a cette opposition, un avertissement-extrait de r61e unilin-
gue a ete envoye au redevable en question. L'article 58 des lois
coordonnees sur 1'emploi des langues en matiere administrative
prevoit un delai de cinq ans pour Ie constat de la nullite de 1'acte
irregulier et Ie remplacement de cet acte par un acte regulier. Le
remplacement a ete fait dans le delai legal. La legislation en matiere
linguistique a des lors ete respectee. Pour le reste, la procedure
judiciaire etant toujours en cours, il a lieu d'attendre lejugement
du tribunal competent.

Le remplacement ne conceme que la forme de 1'acte. Sur le
plan du contenu, le nouvel acte remplace 1'acte precedent. La taxe
reste done due.

Si des redevables font connaitre leur appartenance linguistique,
un code est introduit dans le systeme informatique, de sorte que les
interesses re9oivent tous les actes suivants dans la langue demandee.
A partir de 1'exercice 1997, et en ce qui concerne la taxe a charge
des chefs de menage, ['Administration regionale n'envoie que des
avertisseme.nts-extraits de role unilingues. Elle se base pour cela
sur les donnees du Registre national des personnes physiques.

En ce qui concerne les frais d'huissier pour la signification de la
contrainte, ceux-ci sont en principe payes au huissier lors de
1'execution de la contrainte, en meme temps que la dette fiscale. Si
pour une quelconque raison le redevable ne s'acquitte pas imme-
diatement de ces frais (p.ex. introduction d'une opposition), its sont
avances par la Region et rembourses par 1'huissier apres 1'execution
effective de la contrainte. Dans le cas present, ou le redevable a
introduit une opposition sur base de 1'aspect linguistique de
1'avertissement-extrait de role, le montant des frais de signification
s'eleve a 3.085 BEF. C'est au tribunal de decider qui devra supporter
ces frais.

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 435 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 1 oktober
1998 (Fr.):

De gemeenten en de opstelling van het Irisplan.

Voor het onlangs door de Brusselse Regering goedgekeurd is,
werd het Irisplan onderworpen aan een openbaar onderzoek en om
advies aan de gemeenten en verschillende andere instellingen voor-
gelegd,

De termijnen werden zeifs verlengd om sommige technische
problemen die tijdens het onderzoek waren gerezen te verhelpen.

Naar verluidt zouden een aantal Brusselse gemeenteraden hun
advies echter niet binnen de voorgeschreven termijn aan de Gewes-

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

Question n° 435 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 1" octobre
1998 (Fr.):

Participation des communes dans le processus d'elaboralion
du plan IRIS.

Avant d'etre adopte tout recemment par le gouvernement
bruxellois, le plan IRIS a fait 1'objet d'une enquete publique et de
processus de consultation des communes et de divers autres orga-
nismes.

Les delais ont meme ete prolonges afm de rencontrer certaines
difficultes d'ordre technique qui etaient apparues en cours d'enquete.

II semblerait toutefois que certains conseils communaux bruxel-
lois n'aient pas fait parvenir dans les delais d'avis aupres de la
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telijke Ontwikkelingscommissie hebben bezorgd. In andere gevallen
zou alleen het college van burgemeester en schepenen advies hebben
verstrekt.

Kan de minister me dit bevestigen en, als deze informatie correct
is, me zeggen weike gemeenten in gebreke zijn gebleveri?

Antwoord: Als antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid
van het gewestelijk parlement meedelen dat de adviezen aangaande
het openbaar onderzoek met betrekking tot het IRIS-plan uitgebracht
zijn op de volgende beslissingsniveaus:

- de gemeenteraden: in de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Etter-
beek, Ganshoren, Molenbeek, Ukkel enWatermaal-Bosvoorde;

- de colleges: in de gemeente Anderlecht, de stad Brussel, de
gemeenten Evere, Elsene, Koekelberg, Sint-Gillis, Sint-Joost-
ten-Node en Schaarbeek;

- de gemeentelijke overheden, zonder nadere uitleg over het niveau
- college ofgemeenteraad - waarop ze zijn uitgebracht: in de
gemeenten Oudergem, Jette, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-
Pieters-Woluwe.

De gemeenten Anderlecht, Oudergem en Jette hebben hun ant-
woord kenbaar gemaakt binnen de gestelde termijn, d.i. voor
31 oktober 1997.

De gemeenten die voor 1 januari 1998 geantwoord hebben zijn:
Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Elsene,
Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Noode, Schaar-
beek, de stad Brussel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-
Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

De gemeenten Sint-Gillis en Ukkel hebben hun antwoord in
januari 1998 medegedeeld.

De adviezen van de burgers en de gemeenten werden vervolgens
bestudeerd door deAdviescommissie voor de Studie en Verbetering
van het Openbaar vervoer waarin onder andere vertegenwoordigers
van de gemeenten zetelen die zijn aangeduid door de Conferentie
van de Burgemeesters. Uitgaande van het advies van deze Commis-
sie heeft de Regering op 1 oktober 1998 het IRIS-vervoerplan
vastgelegd.

Commission regionale de developpement et que, dans d'autres cas,
ce soit simplement Ie college des bourgmestre et echevins qui se
soit exprime.

Monsieur Ie ministre est-il en mesure de confirmer cette infor-
mation et, dans 1'affirmative, peut-il indiquer les communes qui
sont restees en defaut?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur d'informer
1'honorable membre de 1'assemblee regionale que les avis relatifs a
1'enquete publique concernant Ie plan IRIS ont ete emis au niveau:

des conseils communaux: par les communes de Berchem-Sainte-
Agathe, d'Etterbeek, de Ganshoren, de Molenbeek, d'Uccle et
de Watermael-Boitsfort;

des colleges: par les communes d'Anderlecht, de Bruxelles,
d'Evere, d'lxelles, de Koekelberg, de Saint-Gilles, de Saint-
Josse-ten-Noode et de Schaerbeek;

des autorites communales, sans preciser Ie niveau d'approbation
du college ou du conseil: les communes d'Auderghem, de Jette,
de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre.

Les communes d'Anderlecht, d'Auderghem etde Jette ont repon-
du dans Ie delai imparti, c'est-a-dire, avant Ie 31 octobre 1997.

Les communes ayant repondu avant Ie ler janvier 1998 sont:
Berchem-Sainte-Agathe, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Ixelles,
Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Schaer-
beek, Ville de Bruxelles, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-
Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

Ont repondu en janvier 1998, les communes de Saint-Gilies et
d'Uccle.

Les avis des citoyens et des communes ont ensuite ete examines
par la Commission Consultative pour 1'Etude et 1'Amelioration des
Transports publics, dans laquelle siegent, entre autres, des repre-
sentants des communes designes par la Conference des Bourg-
mestres.LeGouvernementaarretelePlanIRISle ^octobre 1998
sur base de 1'avis de cette Commission.

Vraag nr. 446 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Financiering van gewestelijke initiatieven door de Europese
Unie.

Bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar, had ik graag
van de minister vemomen voor weike projecten van zijn departement
er bij de Europese Unie gedeeltelijke of volledige kredieten zijn
aangevraagd voor projecten in het kader van de structurele fondsen,
de programma's voor initiatieven van de gemeenschappen of andere
programma's zonder directe bijdrage van het Gewest.

Question n° 446 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Financementparl'Union europeenne d'initiatives regionales.

A la veille de la rentree parlementaire, 1'honorable ministre
pourrait-il me communiquer pour quels projets de son departement
des credits partiels ou totaux ont ete sollicites, voire obtenus de
1'Union europeenne, que ces projets s'inscrivent dans Ie cadre des
fonds structurels, dans les programmes d'initiatives communautaires
ou dans d'autres programmes sans 1'intervention directe de la
Region?
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Antwoord: 1k heb de eer het geachte lid de hierna volgende
gegevens mede te delen:

A. Eurdpese projecten waarvoor het BUY kredieten heeft aan-
gevraagd en verkregen

1. Project CAPITALS (DG XIII)

Aanvangsdatum: 1 mei 1996
Einddatum: 31 december 1998
Toegekende bedragen: 615 kECU aan het BHG, waarvan

24,7 kECU voor het BUY

2. Project CAPITALS PLUS (DG XIII)

Aanvangsdatum: 1 december 1998
Einddatum: 30 november 2000
Toegekende bedragen: 340 kECU aan het BHG, waarvan

35 kECU voor het BUY

3. Project CENTRICO III (DG VII)

Aanvangsdatum: 1 apri! 1997
Einddatum: in principe 31 december 1998
Toegekende bedragen: 247 kECU

4. Project CALYPSO (DG XIII)

Aanvangsdatum: 1 januari 1998
Einddatum: 31 december 2000
Toegekende bedragen: 84,9 kECU aan het BHG, waarvan

45,3 kECU voor het BUV

5. Project ITS City Pioneers

Aanvangsdatum: 1 april 1997
Einddatum: 31 augustus 1998
Toegekende bedragen; Nihil: wij waren "volgers" in dit door

ERTICO geleide project.

6. Project ESTEEM (DG XII)

Aanvangsdatum: 15 januari 1997
Einddatum: eind 1998
Toegekende bedragen: (1.986.820 BEF BUV)

7. Project ICARO (DG VII)

Aanvangsdatum: 1 juli 1997
Einddatum; 15 oktober 1998 (kan verlengd wor-

den tot maart 1999)
Toegekende bedragen: 2.200.000 BEF BUV + 2.200.000

BEF BIM (BTW inbegrepen)

8. Project Universitaire Klinieken St. Lucas (DG XVII)

Aanvangsdatum; november 1998
Einddatum: december 1999
Toegekende bedragen: 605.000 BEF BUV + 605.000 BEF

BIM (BTW inbegrepen)

B. Europese projecten waarvoor het BUV-Directie Bijzondere
Technieken kredieten heeft aangevraagd doch niet verkregen

Reponse: J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de 1'hono-
rable membre les elements suivants:

A. Projets europeens sollicites et obtenus par 1'AED:

1. Projet CAPITALS (DG XIII)

Date de demarrage: l^mai 1996
Date de fin de projet: 31 decembre 1998
Montants attribues: 615 kECU pour la RBC dont 24,7 kECU

pour 1'AED

2. Projet CAPITALS PLUS (DG XIII)

Date de demarrage: 1" decembre 1998
Date de fin du projet: 30 novembre 2000
Montants attribues: 340 kECU pour la RBC dont 35 kECU

pour 1'AED

3. Projet CENTRICO III (DG VII)

Date de demarrage: 1"' avril 1997
Date de fin du projet: en principe Ie 31 decembre 1998
Montants attribues: 247 kECU

4. Projet CALYPSO (DG XIII)

Date de demarrage: l°janvier 1998
Date de fin du projet: 31 decembre 2000
Montants attribues: 84,9 kECU a la RCB dont 45,3 kECU

pour 1'AED

5. Projet ITS City Pioneers

Date de demarrage: I"'avril 1997
Date de fin du projet: 31 aout 1998
Montants attribues: neant: nous etions "suiveur" dans ce

projet conduit par ERTICO

6. Projet ESTEEM (DG XII)

Date de demarrage: 15 janvier 1997
Date de fin de projet: fin 1998
Montants attribues: 1.986.820 BEF AED

7. Projet ICARO (DG VII)

Date de demarrage: l^juillet 1997
Date de fin de projet: 15 octobre 1998 (peut etre prolonge

jusquemars 1999)
Montants attribues: 2.200.000 BEF de 1'AED + 2.200.000

BEF de 1'IBGE (TVA comprise)

8. Projet Cliniques Universitaires St. Luc (DG XVII)

Date de demarrage; novembre 1998
Date de fin de projet: decembre 1999
Montants attribues: 605.000 BEF de 1'AED + 605.000 BEF

de 1'IBGE (TVA comprise)

B. Projets sollicites par 1'AED - Direction des Techniques
Speciales mais non obtenus
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DIGITAL CAPITALS was voorgeselecteerd in april 1997, doch
werd verworpen bij de eindselectie injuni 1997.

C. Projecten waarvoor een offerte thans in voorbereiding is bij
het BUY

1. CENTRICO IV (DG VII)

Aanvangsdatum: inprincipe 1 januari 1999
Einddatum: in principe 31 december 1999
Toegekende bedragen: in principe in de orde van 500 kECU

aan het BUY.

DIGITAL CAPITALS a ete prequalifie en avril 1997 mais n'a
pas ete retenu lors de la selection finale enjuin 1997.

C. Projets dont une offre est en cours de preparation a I'AED

1. CENTRICO IV (DG VII)

Date de demarrage: en principe Ie lerjanvier 1999
Date de fin du projet: en principe Ie 31 decembre 1999
Montants attribues: en principe de 1'ordre de 500 kECU pour

I'AED.

Vraag nr. 447 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
30 oktober 1998 (N.):

Slechte Infonnatieverstrekk'mg aan de reizigers van bus-
lijit 53.

Op donderdag 15 oktober kon ik vaststellen dat aan de haltes
aan het station van Jette van de buslijn 53 geen uurrooster was
aangebracht, niet voor de reizigers richting Mariendal, noch voor
de reizigers richting Liebrecht. Op datum van 22 oktober was deze
situatie ongewijzigd.

Ik kan de minister verzekeren dat het bepaajd vervelend is
wanneer men in de verste verte niet weet wanneer er een bus zai
komen opdragen en ofer uberhaupt nog een bus zai komen.

Het kan nu wel zijn dat organisatorische problemen ervoor zorgen
dat er voor deze haltes (die recent in gebruik zijn genomen) nog
geen definitieve uurregeling in voege is. Desalniettemin zou het
mogelijk moeten zijn om een voorlopige uurregeling op te hangen,
zodat men zich toch min of meer een beeld kan vormen van het
tijdstip waarop bussen aan deze haltes vertrekken.

Kan de minister mij meedelen waarom hiervoor niet werd
gezorgd? Hoe lang zullen de reizigers nog in het ongewisse worden
gelaten inzake de uurregeling aan deze (en eventueel ook andere)
haltes van buslijn 53?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens-Stael
heeft een totale en tijdelijke afwezigheid vastgesteld van informatie
betreffende de dienstregelingen van autobuslijn 53.

De MIVB geeft de hierna volgende en logische uitleg hier-
omtrent.

De autobuslijn werd op 1 September 1998 geherstructureerd op
het grondgebied van de gemeente Jette en daarvoor werden de
dienstregelingen van die lijn voorafaangepast.

Om technische redenen was de infrastructuur die in die context
ter beschikking moest gesteld worden, niet operationeel op de
voormelde datum.

De plaatselijke reisweg en dus de geprogrammeerde dienstrege-
lingen konden daardoor niet toegepast worden.

Question n° 447 de M. Dominiek Lootens-Stael du 30 octobre
1998 (N.):

Maiivaise information des voyageurs de la ligne de bus 53.

J'ai constate lejeudi 15 octobre qu'aucun horaire ne figurait,
pour les voyageurs direction Val Maria ou Liebrecht, aux arrets du
bus 53 de la gare de Jette. Le 22 octobre, rien n'avait change.

Je peux assurer au ministre qu'il est particulierement ennuyeux
de ne pas savoir quand le bus va arriver ou tout simplement si un
bus va encore passer.

I! se peut qu'en raison de problemes d'organisation (il s'agit
d'arrets recemment mis en service) il n'y ait pas encore d'horaires
definitifs. Toutefois, il devrait pouvoir etre possible d'apposer un
horaire provisoire de sorte que les voyageurs puissent avoir une
idee de 1'heure a laquelle les bus partent de ces arrets.

Le ministre peut-il me dire pourquoi aucun horaire n'est affiche?
Pendant combien de temps les voyageurs resteront-ils encore dans
1'incertitude quant aux horaires a ces arrets du bus 53 (et eventuel-
lement aussi a d'autres arrets)?

Reponse: Une absence locale et momentanee d'informations
concernant les horaires de la ligne d'autobus 53 a et^ relevee par
monsieur le depute Dominiek Lootens-Stael.

La STIB s'en explique tres logiquement de la facon suivante:

La ligne d'autobus a ete restructuree le 1 er septembre 1998 sur
le territoire de la commune de Jette et 1'horaire de ladite ligne avait
ete adapte au prealable dans cette optique.

Pour des raisons techniques, 1' infrastructure qui devait etre mise
a disposition dans ce contexte n'etait pas operationnelle a la date
precitee.

L'itineraire local et done 1'horaire programme n'ont de ce fait
pas pu etre mis en application.
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In die context werden de dienstregelingen aan de halten niet
uitgehangen, omdat ze niet overeenstemden met de realiteit op het
terrein en informatiedocumenten werden aan de betrokken halten
geplaatst.

Op 17 november laatstleden werd deze toestand geregulariseerd
door de instelling van een nieuwe plaatselijke reisweg en aan die
reisweg aangepaste dienstregelingen.

C'est dans ce contexte que les horaires aux arrets n'ont pas ete
publics puisqu'ils ne correspondaient pas a la realite du terrain et
des documents d'information ont ete places aux arrets impliques.

Cette situation a ete regularisee en date du 17 novembre dernier
par la mise en place d'un nouvel itineraire local et d'un horaire
conforme a ce dernier.

Vraag nr. 450 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 30 oktober
1998 (Fr.):

Brochure "Jongeren in de inetro".

Onlangs is een brochure uitgegeven over het thema "Jongeren
in de metro", een project van het Institut Liberal de la Formation et
d'Animation Culturelles (1LFAC).

Er wordt duidelijk in aangegeven dat dit audiovisuele project
een initiatiefis van minister Hasquin, bevoegd voor verkeer, in het
kader van de acties van de dienst Preventie van de MIVB.

Deze vzw is gevestigd in het metrostation Madou en heeft een
video willen maken om de Jongeren vertrouwen te geven en ze te
betrekken bij een boeiend project dat een beroep doet op hun
creativiteit.

Het project grijpt in in hun dagelijks leven teneinde verveling,
"de moeder van alle gevaren", te bestrijden.

Het project, dat een culturele en sociale impact wil hebben, gaat
nog veel verder aangezien er wordt voorgesteld de Jongeren ook na
het project te begeleiden.

Kan de minister me de volgende vragen beantwoorden:

- wie financiert deze vzw: de MIVB of het Gewest, en hoeveel
bedraagt de subsidie?

- Wordt het lokaal in het metrostation Madou gratis ter beschikking
gesteld van de vzw? -

- Hoeveel personen werken er voor deze vzw, en hoe ziet hun
profiel eruit?

- Werkt de vzw samen met andere vzw's die zich bezighouden
met inschakeling en opieiding?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger mevrouw Evelyne
Huytebroeck wenst bepaalde inlichtingen over het "Institut Liberal
de la Formation et d'Animation Culturelles" (ILFAC), ter gelegen-
heid van de recente uitgave van een brochure "Jeunes dans Ie
Metro".

Wat betreft deze brochure, veronderstel ik dat het geachte lid
verwijst naar de persdocumenten die het ILFAC heeft uitgedeeld
tijdens de proclamatie van de laureaten van de videowedstrijd over
de metro en tijdens de voorstelling van de videofilm.

Ik heb het genoegen het geachte lid mee te delen dat, in het
raam van de veiligheid van de reizigers op het door de Maatschappij

Question n° 450 de Mme Evelyne Huytebroeck dii 30 octobre
1998 (Fr.):

Brochure "Jeunes dans Ie metro".

Une brochure a recemment ete editee intitulee "Lesjeunes dans
Ie metro", un projet organise par I'lnstitut Liberal de la Formation
et d'Animation Culturelles (ILFAC).

II est bien indique que ce projet audiovisuel est a 1'initiative du
ministre Hasquin, ministre des Communications dans Ie cadre des
actions menees par la cellule de prevention de la ST1B.

Cette asbl est implantee dans la station de metro Madou et a
voulu lancer une operation realisation video "visant a donner
confiance auxjeunes en les impliquant dans un projet passionnant
qui fait appel a leur creativite".

Une action en prise directe sur leur quotidien afin de lutter contre
1'oisivite: "mere de tous les dangers".

Cette action qui se veut culturelle et sociale va plus loin puis-
qu'elle propose un accompagnement des jeunes apres 1'operation.

J'aimerais savoir:

- Qui finance cette asbl: la STIB ou la Region et quel est Ie montant
du subside?

- Le local station Madou est-i! mis gracieusement a disposition
de 1'asbl?

- Combien de travailleurs sont engages dans 1'asbl et quel est leur
profil?

- L'asbl travaille-t-elle en partenariat avec d'autres asbl d'insertion
ou de formation deja actives dans le domaine?

Reponse: Madame la deputee Evelyne Huytebroeck voudrait
avoir certains renseignements sur I'lnstitut Liberal de la Formation
et d'Animation Culturelles (ILFAC), a 1'occasion de 1'edition d'une
brochure "jeunes dans le metro".

En fait de brochure, je suppose que mon honorable correspondant
fait reference aux documents de presse diffuses par 1'ILFAC a
1'occasion de la proclamation des vainqueurs du concours video
sur le metro et de la presentation du film video.

J'ai le plaisir d' informer mon honorable correspondant que dans
le cadre de la securite des voyageurs dans le reseau souterrain
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voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel geexploiteerde onder-
gronds net, allerlei projecten opgezet worden in de strijd tegen het
vandalisme in het openbaar vervoer en dit op initiatief van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor die acties, die door de MIVB
worden beheerd, zijn verscheidene vastleggingen van kredieten ten
lastevandegewestelijkebegroting-afdeling 12-artikel 14.120479
gedaan. Een van die projecten behelst een videowedstrijd over de
metro dat is tot stand gekomen in samenwerking met de v.z.w.
"ILFAC".

De kosten van deze operatie bedragen 1.100.000 BEF.

De vestiging van deze v.z.w. in een commerciele ruimte van het
station Madou spruit voort uit de volgende feiten:

In de gang van dit station zijn talrijke handelsruimten gedurende
jaren onbezet gebleven. De oorzaak hiervan is een overvloed aan
lokalen die werden gebouwd ten tijde van de constructie van het
station om de technische leegten op te vullen. Bovendien werd in
de omiiggende wijk de laatste jaren een aanzienlijke commerciele
teruggang vastgesteld.

Op verzoek van de preventiecel van de MIVB en in de strijd
tegen de onveiligheid en het vandalisme in de metro, werden bepaal-
de niet-bezette lokalen aan diverse v.z.w.'s toegewezen: "ILFAC",
"carrefour des jeunes africains", en evenzo in het station De
Brouckere, namelijk aan de v.z.w. "Promo basket".

De lokalen worden kosteloos en precario ter beschikking gesteld.
Wanneer de commerciele toestand zou verbeteren, zou uiteraard
moeten gezorgd worden voor een andere opiossing.

Het ILFAC is een instelling voor permanente opvoeding die is
erkend door de Franse Gemeenschap en door laatstgenoemde gesub-
sidieerd wordt naar rato van 2,5 "voltijdse" banen.

Het ILFAC werkt samen met iedere partner voor permanente
opvoeding die is erkend door de Franse Gemeenschap.

exploite par la Societe des Transports Intercommunaux de Bruxelles,
divers projets de lutte centre Ie vandalisme dans les transports
publics sont organises a 1'initiative de la Region de Bruxelles-
Capitale. Ces actions, gerees par la STIB, font 1'objet de divers
engagements de credits a charge du budget regional - division 12 -
article 14.120479. Un de ces projets concerne effectivement un
concours video sur Ie metro realise en collaboration avec 1'a.s.b.I.
ILFAC.

Le cout de cette operation s'eleve a 1.100.000 F.

La situation de cette a.s.b.l. dans un local commercial de la
Station Madou resulte des faits suivants:

Dans le couloir de cette station, de nombreux locaux commer-
ciaux sont demeures inoccupes pendant des annees. La raison en
est une surabondance de locaux crees a 1'epoque de la construction
de la station pour remplir des vides techniques. De plus, le quartier
environnant a subi ces dernieres annees une disaffection commer-
ciale sensible.

A la demande de la cellule de prevention de la STIB et dans un
esprit de lutte centre 1'insecurite et le vandalisme dans le metro, il
a ete attribue certains locaux inoccupes a diverses a.s.b.l.: "ILFAC",
"carrefour des jeunes africains", et egalement dans la station De
Brouckere a 1'a.s.b.I. "Promo basket".

Les locaux sont mis a disposition gratuitement et a titre precaire.
Si la situation commerciale devait s'ameliorer, il est evident qu'une
autre solution devrait etre trouvee.

L'lLFAC est une institution d'education permanente reconnue
par la Communaute francaise et subsidiee par elle a raison de 2,5
emplois "plein temps".

L'lLFAC travaille avec tout partenaire d'education permanente
reconnu par la Communaute francaise.

Vraag nr. 451 van de heer Dominiek Lotens-Stael d.d.
20 november 1998 (N.):

Plannen voor een architectiiiircentnim te Elsene.

De laatste maanden was er heel wat te doen rond de plannen
voor een nieuw te bouwen Internationaal Centrum voor Stad en
Architectuur te Elsene. Graag had ik hierover volgende vragen
gesteld:

1. Werd de wettelijke termijn voor het openbaar onderzoek i.v.m.
dit project gerespecteerd?

2. Hoeveel bezwaarschriften werden er tegen dit project ingediend?

3. Kloppen de beweringen van de omwonenden dat de ondergrond
waarop dit complex dient gebouwd te worden in feite te weinig
draagkracht heeft voor een dergelijke constructue?

4. Werd er bij de planning rekening gehouden met de staat van de
ondergrond en het feit dat in de onmiddellijke omgeving van
deze site er een groot, en vooral oud waterreservoir ligt, factoren

Question n° 451 de M. Dominiek Lootens-Stael du 20 novembre
1998 (N.):

Plans pour un centre d'architecture a Ixelles.

Ces derniers mois, on a beaucoup parle des plans d'un nouveau
Centre international pour la ville et 1'architecture qui sera construit
a Ixelles. Je souhaiterais poser a ce sujet les questions suivantes:

1. Le delai legal de 1'enquete publique a-t-il ete respecte pour ce
projet?

2. Combien de recours ont-ils ete deposes centre ce projet?

3. Les affirmations des riverains, selon lesquelles le sous-so! sur
lequel on envisage de construire ce complexe n'a pas une force
portante suffisante pour une telle construction, sont-elles exactes?

4. Lors de 1'elaboration des plans, a-t-on tenu compte de 1'etat du
sous-sol et du fait qu'existe, a proximite immediate de ce site,
un reservoir d'eau de grande taille et surtout d'un age respec-



4554 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 15 januari 1999 (nr. 38)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 15 janvier 1999 (n° 38)

die - gelet op de veiligheid - de toekomst van dit project wel
eens ernstig zouden kunnen hypothekeren? Met andere woorden
werd er een voorbereidend onderzoek verricht naar de staat van
de te bebouwen bodem?

Antwoord: Het openbaar onderzoek betreffende de stedenbouw-
kundige vergunningsaanvraag werd nauwgezet nageleefd.

Tijdens de vergadering van de Overlegcommissie van 22 juli
1998 werd een gunstig ad vies onder voorbehoud uitgebracht.

Aan alle punten van voorbehoud werd tegemoetgekomen.

Er zijn 357 bezwaarschriften met daarbij nog een vordering tot
opschorting van de Raad van State die ongegrond is verklaard om-
wille van een gebrek aan relevantie.

De beweringen van de bewoners dat de ondergrond te weinig
draagkracht heeft voor een dergelijke construct!? zijn ongegrond:
er werden voldoende bodemproeven uitgevoerd die hebben aange-
toond dat de ondergrond een zeer goede draagkracht heeft en dat er
geen water aanwezig is tot op - 15 meter diep. De constructie van
het bijgebouw van het museum vormt dus geen risico voor de
stabiliteit.'

table? II s'agit de facteurs qui pourraient hypothequer serieure-
ment - vu la securite - 1'avenir de ce projet. En d'autres termes,
a-t-on effectue une etude preliminaire concernant 1'etat du sol a
construire?

Reponse: L'enquete publique relative a la demande de permis
d'urbanisme a ete scrupuleusement respectee.

Lors de la reunion de la Commission de concertation du 22juillet
1998 un avis favorable sous reserve a etc emis.

Toutes les reserves ont ete respectees.

Le nombre des reclamations s'eleve a 357 auquel il faut ajouter
un recours en suspension du Conseil d'Etat qui a ete deboute pour
manque de pertinence.

Les allegations suivant lesquelles les riverains pretendent que
le sol n'est pas capable de supporter une telle construction ne repose
sur aucun fondement: des essais de sol ont etc effectues en nombre
suffisant et ont demontre une parfaite portance du sol et une absence
d'eaujusqu'a une profondeur de - 15 metres. La construction de
1'extension au musee ne constitue done aucun danger de stabilite.

Vraag nr. 455 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 30 november
1998 (Fr.):

Buslijn 47.

In juni 1997 stelde ik u al een vraag over de problemen met
buslijn 47.

U hebt me geantwoord dat er voor die lijn toen geen bijzondere
maatregelen voor een viotte doorgang waren getroffen ondanks het
feit dat het de langste autobuslijn is die door de MIVB wordt
geexploiteerd en dat dit de werking verstoorde.

De MIVB moest de wegbeheerders voorstellen bezorgen om de
regelmatigheid van de dienstverlening te verbeteren zodat men de
nodige aanpassingen kon doorvoeren.

Een jaar later is er nog niets veranderd en, sedert September
1998, zijn er dagelijks technische problemen en is er dagelijks ver-
traging op deze lijn.

Graag vernam ik:

- ofde MIVB voorstellen heeft gedaan om de viotte doorgang te
verbeteren?

- ofde wegbeheerders werken hebben uitgevoerd ofgepland?

- ofde MIVB van plan is de regelmatige dienstverlening te verbe-
teren?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger mevrouw Evelyne
Huytebroeck wenst in kennis te worden gesteld van de evolutie
van de verkeersverbeteringen die nodig zijn voor de goede werking
van autobuslijn 47.

Question n° 455 de Mme Evelyne Huytebroeck du 30 novembre
1998 (Fr.)i

Ligne de bus 47.

Enjuin 1997, je vous posais deja une question concernant les
problemes rencontres avec la ligne de bus 47.

Vous me repondiezque cette ligne ne beneficiait pas actuellement
de facilites de circulation particulieres malgre qu'elle soit la plus
longue ligne d'autobus exploitee par la STIB et que cela entramait
des irregularites de fonctionnement.

La STIB devait alors formuler des propositions aux gestionnaires
de voirie en vue d'ameliorer la regularite de la ligne et qu'a ce
moment-la des adaptations pouvaient etre apportees a 1'offre de
service.

Un an plus tard, il semblerait que la situation n'ait pas change et
qu'en plus depuis septembre 1998, retards et problemes techniques
sont quotidiens sur cette ligne.

J'aimerais des lors savoir:

- si la STIB a effectue des propositions en matiere de facilites de
circulation?

- si les gestionnaires de voirie ont realise ou programme des
travaux?

- si la STIB a deja prevu d'ameliorer la regularite de la ligne?

Reponse: Madame la deputee Evelyne Huytebroeck voudrait
connattre Involution des ameliorations de circulation necessaires
au bon fonctionnement de la ligne d'autobus 47.
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De M1VB deelt mij mee dat in 1999 normaal gezien belangrijke
vooruitgang zai geboekt worden in de opheffing van de knelpunten
die aan de bron liggen van onregelmatigheden op het vlak van de
werking.

Heel bijzonder in dat verband moet de nabije instelling van twee
nieuwe verkeersfaciliteiten in de vorm van een voorbehouden
rijstrook of een eigen bedding worden vermeld, op de Vuurkrui-
senlaan en op het vak Van Praetbrug-Werkhuizenkaai.

Deze beide elementen, met daarbij het feit dat de negatieve
weerslag van de werken Koninginnelaan/de Troozsquare op het
verkeer aan het verdwijnen is, zullen het niet alleen moeten mogelijk
maken de werking van autobuslijn 47 aanzienlijk te verbeteren,
maar ook een gunstige weerslag hebben op heel die lijn.

La STIB interrogee me signale que 1999 devrait voir se realise!'
des progres importants dans la suppression des points noirs qui
sont source d'irregularites de ce fonctionnement.

II taut epingler a cet egard la mise en oeuvre prochaine de deux
nouvelles facilites de circulation sous forme de couloir ou site
reserve, 1'un se situant avenue des Croix du Feu et 1'autre sur !e
troncon Pont Van Praet-Quai des Usines.

La mise en oeuvre de ces deux elements, couplee au fait que
1'impact negatifdes travaux avenue de la Reine/square de Trooz
sur la circulation est en voie de regression, devra non seulement
permettre d'ameliorer sensiblement Ie fonctionnement de la ligne
d'autobus 47 sur Ie plan local, mais devrait avoir aussi un impact
favorable sur I'ensemble de cette ligne.

Vraag nr. 457 van de heer Denis Grimberghs d.d. 11 december
1998 (Fr.):

Onderzoek GS.V.

Sinds 19 november is een nieuw onderzoek gestart betreffende
de Gewestelijk Stedenbouwkundige Verordening, ten gevolge van
de vergissingen die tijdens het eerste openbaar onderzoek over de
GS.V zijn begaan.

Graag vernam ik van de minister ofer bij de opstelling van de
tekst voor het tweede openbaar onderzoek rekening is gehouden
met de opmerkingen en de klachten die tijdens het eerste onderzoek
zijn ontvangen en /of er met deze klachten rekening zai worden
gehouden zonder dat ze opnieuw moeten worden bezorgd?

Anhvoord: Het openbaar onderzoek betreffende Titels I tot V
liep van 17 maart tot 18 april 1997, het openbaar onderzoek betref-
fende Titel VI liep van 1 tot 30 januari 1998.

In zijn advies van 3 juni 1998 over Titels I tot V van de Gewes-
telijke Stedenbouwkundige Verordening stelde de Raad van State
dat sommige gemeenten de wettelijke vormvereisten betreffende
het openbaar onderzoek niet in acht hadden genomen. De Raad
van State was van oordeel dat sommige gemeenten bijvoorbeeld
verzuimd hadden in hun proces-verbaal van sluiting van het
openbaar onderzoek te vermelden dat de vormvereisten van het
openbaar onderzoek naar behoren waren nageleefd, dat sommige
gemeentebesturen in het dossier geen proces-verbaal van sluiting
hadden opgenomen, dat het bericht van openbaar onderzoek geen
melding maakte van de plaats en uren van inzage...

Na controle is gebleken dat gelijkaardige onregelmatigheden
zich hadden voorgedaan bij het openbaar onderzoek betreffende
Titel VI.

Om te vermijden dat de hele procedure tot aanneming van de
GSV ongeldig zou worden verklaard omwille van voornoemde
onregelmatigheden, werd beslist de procedure niet voort te zetten
en deze over te doen in de fase waar de tout werd geconstateerd,
namelijk de onderwerping aan het openbaar onderzoek.

Logischerwijze werd het openbaar onderzoek betreffende Titels
1 tot VI derhalve overgedaan en heeft het nieuwe openbaar onder-

Question n° 457 de M. Denis Grimberghs du 11 decembre 1998
(Fr.):

Enquete RRU.

Depuis Ie 19 novembre, une nouvelle enquete concernant Ie
Reglement Regional d'Urbanisme a ete recommancee. celle-ci fait
suite aux erreurs qui ont ete commises lors de 1'organisation de la
premiere enquete publique concernant Ie RRU.

J'aimerais que Ie ministre me signale si les observations et
reclamations qui ont ete adressees a 1'occasion de la premiere
enquete ont ete prises en consideration pour 1'elaboration du texte
•relatifa la seconde enquete publique et/ou si ces reclamations seront
prises en consideration sans devoir etre readressees?

Reponse: L'enquete publique relative aux Titres 1 a V s'est
derouleedu 17marsau 18avril 1997 et 1'enquete publique relative
au Titre VI s'est deroulee du ler au 30 janvier 1998.

Dans son avis rendu Ie 3 juin 1998 sur les Titres 1 a V du Regle-
ment regional d'urbanisme. Ie Conseil d'Etat a fait etat du non-
respect par certaines communes des formalites legates relatives a
1'enquete publique. Atitre d'exemple, Ie Conseil d'Etat a estime
que certaines communes avaient omis d'attester dans leur proces-
verbal de cloture d'enquete publique, que les formalites d'enquete
publique avaient bien ete observees, que dans certaines administra-
tions communales, Ie dossier ne contenait pas Ie proces-verbal de
cloture d'enquete, que 1'affiche d'enquete publique ne mentionnait,
ni Ie lieu, ni les heures d'accessibilite des documents,...

Apres verification, il s'est avere que des irregularites similaires
etaient presentes pour 1'enquete publique sur Ie Titre VI.

Afin d'eviterque I'ensemble de la procedure d'adoption du RRU
ne soit vicie en raison des irregularites susmentionnees, il a ete
decide de ne pas poursuivre plus avant la procedure mais de
recommencer celle-ci au stade ou Ie vice avait ete constate, a savoir
la mise a enquete publique.

Fort logiquement, 1'enquete publique sur les Titres 1 a VI a des
lors ete recommencee et la nouvelle enquete publique porte sur les
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zoek betrekking op dezelfde teksten als die weike zijn onderworpen
aan de vorige openbare onderzoeken.

Inzoverre de procedure wordt herbegonnen in de fase waar de
fout is vastgesteld, dus vanaf de onderwerping aan het openbaar
onderzoek, dienen alle volgende fasen van de procedure die als
ongeldig zouden kunnen worden beschouwd, eveneens te worden
overgedaan. daaruit volgt dat de bezwaarschriften die werden
ingediend tijdens de vorige openbare onderzoeken opnieuw dienen
te worden verzonden.

memes textes que ceux qui ont fait 1'objet des precedentes enquetes
publiques.

Dans la mesure ou 1'on recommence la procedure la ou Ie vice a
ete constate, soit pour rappel, a partir de la mise a enquete publique,
toutes les etapes suivantes de la procedure, qui pourraient etre
considerees comme caduques, doivent egalement etre recom-
mencees. II s'ensuit que les reclamations qui avaient ete introduites
lors des precedentes enquetes publiques doivent etre readressees.

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

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

Investeringen voor de informatisering van het gewestelijk
bestuur.

De modernisering en de diverse technische bedrijvigheden van
het bestuur vergen aanzienlijke investeringen inzake computerappa-
ratuur en -programmatuur. Naast de opdrachten die door het CIBG
worden uitgevoerd, hebben een aantal diensten specifieke behoeften
terzake en moeten ze een beroep doen op de deskundigheid van
externe studiebureaus.

Graag vernam ik van de minister de aard van de opdrachten, de
kostprijs ervan en aan wie ze gegund zijn.

Ik verzoek hem zijn collega's te contacteren en me een verge-
lijking te bezorgen van de investeringen in apparatuur en program-
maruur per dienst die het CIBG voor het gewestelijk bestuur voor
1996-1997 moest doen.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte
lid de lijst mede te delen van de consultancyovereenkomsten voor
de ontwikkeling van de informaticatoepassingen die door de dienst
informatica worden beheerd:

- Ernst & Young consulting: uitbreiding van het programma inzake
loonbeheer van het personeel tot de personeelsleden van de
DBDMH en Net-Brussel voor een totaal bedrag van 7,8 miljoen.

- SYDES: externe consultancy in het kader van het opzetten van
het opieidingsprogramma voor het opstarten van het boekhoud-
kundig programma (1,4 miljoen).

- STERIA: uitbreiding van het programma inzake dossierbeheer
van de dienst huisvesting voor een globaal bedrag van 2,0 mi-
ljoen.

- SIEMENS: invoering van de nieuwe software voor het beheren
van de boekhouding (51,0 miljoen).

Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

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

de 1'Aide medicale urgente

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

Investissements pour I'inforiiiatisation de I'adimmstratioii
regionale.

La modernisation et les diverses activites techniques des servi-
ces de 1'Administration necessitent d'importants investissements tant
en materiel qu'en logiciels informatiques. Hormis les prestations
effectuees par Ie CIR.B, certains services font etat de besoins specifi-
ques en la matiere et doivent recourir aux competences de bureaux
d'etudes exterieurs.

Monsieur Ie ministre, je souhaite etre informe de la nature, du
montant et des detenteurs des contrats.

D'autre part, pourriez-vous interroger vos collegues en la matiere
et me communiquer, egalement par comparaison, Ie volume des
investissements en materiel et en logiciel par service a realiser par
Ie CIRB pour 1'Administration regionale pour 1996-1997.

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire savoir
a 1'honorable membre que les contrats de consultance pour Ie
developpement d'applications informatiques qui sont actuellement
geres par Ie service informatique sont les suivants:

- Ernst & Young consulting: extension du programme de gestion
des remunerations du personnel aux agents du SIAMU et de
Bruxelles-Proprete pour un montant total de 7,8 millions.

- SYDES: consultance externe dans Ie cadre du developpement
du programme de formation lie a la mise en oeuvre du programme
comptable pour un montant de 1,4 million.

- STERIA: extension du programme de gestion des dossiers du
service du logement pour un montant de 2,0 millions.

SIEMENS: introduction du nouveau logiciel de gestion de la
comptabilite pour un montant total de 51,0 millions.
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Voortaan zai een gecentraliseerde dienst belast worden met het
beheren van alle kosten inzake informatica. Bijgevolg hebben noch
de andere diensten, noch de andere ministers uitgaven dienaan-
gaande.

Tijdens de periode 1996/1997 handelde het CIBG nog niet voor
rekening van het ministerie inzake ontwikkeling van "beheers"
informaticatoepassingen. Het is pas sinds begin 1998 en vanafde
toepassing van het Meerjarenplan inzake Informatica dat het
ministerie bij voorkeur beroep doet op het centrum. Wat de discussie
betreft aangaande het Meerjarenplan, verwijs ik het geacht lid naar
de debatten gevoerd in de Commissie voor Openbaar Ambt in de
lentevan 1998.

Je vous informe par ailleurs qu'il a etc decide de confier la gestion
de tous les couts informatiques a un seui service centralise et que,
par consequent, les autres services et done les autres ministres n'ont
pas de depenses de cette nature.

Enfin, durant la periode 1996-1997, Ie CIRB n'agissait pas
encore pour Ie compte du ministere pour ce qui est du develop-
pement d'applications informatiques "de gestion". Ce n'est que
depuis Ie debut de I'annee 1998 et la mise en oeuvre du Plan infor-
matique pluriannuel que Ie ministere s'adresse de maniere prefe-
rentielle a ce pararegional. Pour la discussion relative a ce Plan
pluriannuel, je renvoie 1'honorable membre aux debats tenus en
Commission de la Fonction publique au printemps de 1998.

Vraag nr. 208 van de heer Marc Cools d.d. 15 oktober 1998
(Fr.):

Terugbetaling van de uitgaven van de velligheidsdiensten bij
preventieve acties.

Bij grote evenementen wordt door de organisatoren vaak
gevraagd dat de veiligheidsdiensten preventiefaanwezig zijn. Vaak
worden deze diensten waarop zij een beroep doen en waarvan de
aanwezigheid is vereist gelet op de omvang van de gebeurtenis
(ziekenwagen, brandweer,...) niet vergoed.

Kan de minister mij zeggen ofer op dit vlak stappen zijn gezet?
Zo niet, worden er bij de federale regering stappen ondernomen
opdat ze de organisatoren van evenementen zou verplichten der-
gelijke uitgaven terug te betalen?

Betaalt het Gewest, wanneer het dergelijke activiteiten op het
getouw zet of steunt, de kosten terug? Hoe zit dat meer bepaald
met een vzw zoals bijvoorbeeld de vzw Bruxelles-Promotion?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het volgende
mededelen aan het geachte lid:

In mijn hoedanigheid van minister belast met de brandbestrijding
en de dringende medische hulp, kan ik enkel antwoorden voor wat
de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende
Medische Hulp betreft.

De brandweerdienst factureert zijn tussenkomsten die verband
houden met grote evenementen niet.

Dit steunt op het feit dat de ploegen die preventiefuitgezonden
worden ploegen met wachtdienst zijn, die dus betaald zijn en dit
brengt geen meerkost teweeg.

Dit geval moet onderscheiden worden van de gevallen waarin
de brandweer preventieve acties moet ondernemen die inspecties
vergen en het opstellen van een advies. Deze tussenkomsten worden
gefactureerd volgens de vastgestelde tarieven.

Hetzelfde geldt voor de bewaking in spektakelzalen.

Question n° 208 de M. Marc Cools du 15 octobre 1998 (Fr.):

Remboursement des depenses supportees par les acteurs en
matiere de securite tors d'actions preventives.

Lors de grands evenements a titre preventif, la presence de divers
services de securite est souvent sollicitee par les organisateurs. Ceux-
ci, tres souvent, ne remunerent pas les services auxquels ils font
appel et dont la presence en raison de 1'importance de I'evenement
est requise (service hospitalier, pompiers,...).

Pouvez-vous, Monsieur Ie ministre, m'indiquer si des demarches
ont ete operees? Dans la negative, des demarches sont-elles envisa-
gees aupres du gouvernement federal afin que celles-ci imposent
aux organisateurs d'evenements de prendre en charge Ie rembourse-
ment de ce type de frais?

Lorsque c'est la Region qui organise ou qui parraine les activites,
celle-ci veille-t-elle au remboursement desdits frais? Qu'en est-il
en particulier pour une asbl comme par exemple 1'asbl Bruxelles-
Promotion?

Reponse: En reponse a sa question, je peux communiquer ce
qui suit a 1'honorable membre:

En ma qualite de ministre charge de la lutte centre 1'incendie et
de 1'aide medicale urgente, je ne peux repondre qu'en ce qui
concerne Ie Service d'lncendie et d'Aide Medicale Urgente de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Le service d'incendie ne fait pas payer les organisateurs de grands
evenements pour ses interventions.

Ceci provient du fait que si Je service envoie des equipes preven-
tivement, il s'agit normalement de personnel de garde et que par
consequent, ce personnel etant paye pour cette garde, il n'y a pas
de frais supplementaires.

C'est different lorsque le service doit faire des actions preventives
qui demandent des inspections et 1'etablissement d'avis. Dans ce
cas, les interventions sont payantes selon un tarifetabli.

II en va d'ailleurs de meme pour les surveillances de salles de
spectacle.
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Bij tussenkomsten met materiaal (ladder, pomp, enz.) ten be-
hoeve van organisatoren, worden de inzet van manschappen en
materiaal eveneens gefactureerd volgens de vastgestelde tarieven.

Dit alles is gebaseerd op het principe dat de brandweer geen
oneerlijke concurrentie mag leveren.

De tussenkomsten voor de v.z.w. Brussel-Promotie, zoals
bijvoorbeeld de bewaking tijdens het vuurwerk op 31 december
1998, worden meestal uitgevoerd door personeel met wachtdienst,
wat geen bijkomende kosten teweegbrengt. Er wordt dus in dit geval
niet gefactureerd.

Si Ie service doit intervenir avec son materiel (echelle, pompe,
etc.) pour aider les organisateurs, la location du materiel ainsi que
des hommes qui 1'utilisent, doivent egalement etre payes selon les
tarifs fixes.

Ceci se base sur Ie principe que Ie service d'incendie ne peut
pas fan'e de concurrence deloyale.

Les interventions en faveur de 1'a.s.b.l. Bruxelles-Promotion,
conime par exemple la surveillance lors du tir du feu d'artifice du
31 decembre 1998, sont en general executees par du personnel qui
est de garde. Ceci n'occasionne done aucun frais supplementaire.
II n'y a done pas lieu de facturer.

Vraag nr. 211 van de heerStephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Financiering van gewestelljke mitiatieven door de Europese
Unie.

Bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar, had ik graag
van de minister vemomen voor weike projecten van zijn departement
er bij de Europese Unie gedeeltelijke of volledige kredieten zijn
aangevraagd voor projecten in het kader van de structurele fondsen,
de programma's voor initiatieven van de gemeenschappen ofandere
programma's zonder directe bijdrage van het Gewest.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid
mede dat in het kader van mijn bevoegdheden inzake Weten-
schappelijk onderzoek de op Europees niveau ingeleide projecten
gezamenlijk door de Europese Unie en het Gewest gesteund worden.

Deze steun wordt toegekend in de vorm van een niet terug-
vorderbare subsidie ten laste van allocatie 11.31.31.01 (subsidie
voor wetenschappelijk onderzoek - Europees programma).

Voor 1998 werden twee subsidies toegekend voor het programma
EUR.OFAN2:

- CPWO-COOVI:
gewestelijkdeel
3.080.000 BEF (± 77.000 ECU)
Europees deel
250.000 ECU

- ULB:
gewestelijk deel
3.430.000 BEF (± 85.750 ECU)
Europees deel
190.000 ECU

Het EUROFAN2 programma is de voortzetting van de program-
ma's verbonden aan de studie van het gistgenoom (BAP-YEAST,
BRIDGE, BIOTECH1 en EUROFAN1), onder de financiele en
administratieve coordinatie van de UCL.

Het eerste deel van het programma was gewijd aan de sequentio-
nering van het genoom. Vervolgens werd er overgegaan tot de func-
tionele analyse van de ontdekte genen en het EUROFAN2 program-
ma is de voortzetting van deze analyse die tegen 31 december 1999
voltooid zou moeten zijn.

Question n° 211 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Financementpar I'Union europeenne d'mitlatives regionales.

A la veille de la rentree parlementaire, 1'honorable ministre pour-
rait-il me communiquer pour quels projets de son departement des
credits partiels ou totaux out ete sollicites, voire obtenus de 1'Union
europeenne, que ces projets s'inscrivent dans Ie cadre des fonds
structurels, dans les programmes d'initiatives communautaires ou
dans d'autres programmes sans 1'intervention directe de la Region?

Reponse: En reponse a sa question, je communique a 1'honorable
membre que dans Ie cadre de mes competences en matiere de
recherche scientifique, seuls des projets inities au niveau europeen
sont conjointement aides par 1'Union Europeenne et la Region.

Cette aide est accordee sous forme de subside a fonds perdu a
charge de 1'allocation 11.31.31.01 (subside pour la recherche
scientifique - programme europeen).

Pour 1'annee 1998, deux subsides ont ete alloues pour Ie
programme EUROFAN2:

- CPRS-CER1A:
quote-part regionale
3.080.000 BEF (± 77.000 ECUS)
quote-part europeenne
250.000 ECUS

- ULB:
quote-part regionale
3.430.000 BEF (± 85.750 ECUS)
quote-part europeenne
190.000 ECUS

Le programme EUROFAN2 est la suite des programmes attaches
a 1'etude du genome de la levure (BAP-YEAST, BRIDGE,
BIOTECH1 et EUROFAN1) sous la coordination fmanciere et
administrative de i'UCL.

La premiere par-tie de ce programme s'est attachee au sequencage
du genome. Ensuite, il a ete precede a 1'analyse fonctionnelle des
genes decouverts et le programme EUROFAN2 constitue la pour-
suite de cette analyse qui devrait etre achevee pour le 31 decembre
1999.
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De op bovengenoemde allocatie voorziene ordonnanceringskre-
dieten zijn vanzelfsprekend bestemd om - naar mate dat de werk-
zaamheden vorderen en op basis van het akkoord van de Europese
Gemeenschappen -de uitgaven van de EUROFAN (1 en 2)-pro-
gramma's te dekken.

Met betrekking tot Ambtenarenzaken, heeft mijn departement
een Europese cofinanciering bekomen in het kader van het PACTE-
programma. Via dit interregionaal programma kon de realisatie en
de publicatie gefinancierd worden van een studie over de rol van
het contractueel personeel bij overheidsdiensten. De bekomen
cofinanciering bedroeg 100.000 Ecu.

Inzake Buitenlandse Handel, werden kredieten bij de Europese
Unie aangevraagd en verkregen voor het volgende dossier;

Cofinanciering door het Gewest en de Europese Commisie van
acties op het vlak van opieiding en ondersteuning van de federatie
van werkgevers te Legnica (Polen) - Phare-project-Realisatiejaren:
96-97.

Bedrag van het project: 200.000 Ecu.

Financiering door het Gewest: 80.000 Ecu via subsidie aan de
VOB Promexport.

Les credits d'ordonnancement prevus a 1'allocation precitee sont
evidemment destines a la couverture des depenses des programmes
EUROFAN (1 et 2) au fur et a mesure de I'avancement des travaux
et en fonction de 1'accord des Communautes europeennes.

En ce qui concerne la Fonction publique, mon Departement a
obtenu un cofinancement europeen dans Ie cadre du Programme
PACTE. Ce programme interregional a permis de financer la
realisation et la publication d'une etude sur Ie role du personnel
contractuel au sein des administrations publiques. Le cofinancement
obtenu a ete de 1'ordre de 100.000 Ecus.

En ce qui concerne le Commerce exterieur, des credits ont ete
sollicites et obtenus de 1'Union europeenne dans le dossier suivant:

Cofinancement par la Region et la Commission europeenne
d'actions de formation et de soutien de la federation des employeurs
de Legnica (Pologne) - Projet Phare - Annees de realisation; 96-
97.

Montant du projet: 200.000 Ecus.

Financement par la Region: 80.000 Ecus via un subside a 1'UEB
Promexport.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

Vraag nr. 367 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Universltaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven
heeft.

Het parlementairejaar 1997/1998 is voorbij. Graag had ik voor
deze periode geweten hoeveel universitaire studies uw kabinet heeft
laten uitvoeren, met vermelding van de onderwerpen en de kostprijs.

Antwoord: Hierna vindt het geachte lid de universitaire studies
die werden uitgevoerd op verzoek van de besturen die onder mijn
toezicht staan.

- ULB/S1SH/CREATIC: opiniepeiling over de netheid in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Kostprijs: 2.002.000 BEF.

- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne: bijdrage tot het
Netheidsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Kostprijs:
1.200.000 BEF.

- ULB - Service Traitement des eaux et pollutions - Professor
Verbanck: deskundigenopdracht betreffende de verdeling tussen
het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
de kosten voor het opvangen en zuiveren van afvalwater. Kost-
prijs: 2.450.000 BEF.

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° 367 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Commandes d'etudes universitaires par le cabinet.

La session parlementaire 1997/1998 touchant a sa fin, pourrais-
je connaTtre pour cette periode les etudes universitaires commandees
pour votre cabinet avec mention des sujets et des montants des
contrats?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir trouver
ci-dessous les etudes universitaires realisees a la demande des
administrations placees sous ma tutelle.

- ULB/S1SH/CREATIC: 1'opinion du public sur la proprete en
Region de Bruxelles-Capitale. Cout: 2.002.000 BEF.

- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne: contribution au Plan
de Proprete de la Region de Bruxelles-Capitale. Cout: 1.200.000
BEF.

- ULB Service du Professeur Verbanck - Traitement des eaux et
pollutions. Mission d'expertise relative a la repartition des couts
de collecte et d'epuration des eaux usees entre la Region fla-
mande et la Region de Bruxelles-Capitale. Cout; 2.450.000 BEF.
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Vraag nr. 371 van de heer Denis Grimberghs d.d. 30 oktober
1998 (Fr.):

Locatle van het ziiiveringsstatioit Noord.

Graag vernam ik van de minister weike beslissingen er precies
zijn genomen wat de bouwplaats van het zuiveringsstation Noord
betreft.

Graag vernam ik ook van de minister wanneer de werken van
start zouden moeten gaan en wanneer het station klaar zou moeten
zijn.

Antwoord: Hierna vindt het geachte lid het antwoord op zijn
vraag.

1. De terreinen voor de bouw van de toekomstige waterzuive-
ringsinstallatie Brussel-Noord liggen aan de grens van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op de rechter kanaaloever en
langs weerszijden van de Zenne, met name tussen de Budasteen-
weg, de Vaartdijk en de Vilvoordsesteenweg.

De terreinen hebben een totaaloppervlakte van om en bij de
10 ha en zijn gelegen tussen de Budasteenweg, de kanaaldijk en
de Vilvoordsesteenweg.

2. Rekening houdende met de huidige procedure die ingezet is voor
de keuze van de toekomstige concessiehouder, zullen de werken
waarschijniijk niet voor het tweede semester van 1999 aan-
vangen.

De einddatum van de werken zai pas defmitief worden vastgelegd
bij de toekenning van de concessie. Het streefdoel van de Rege-
ring is tegen 2004 over een operationele installatie te beschikken.

Question n° 371 de M. Denis Grimberghs du 30 octobre 1998
(Fr.):

Localisation de la station d'epuration Nord.

J'aimerais que Ie ministre indique avec precision quelles sont
les decisions qui ont ete prises pour la localisation de la station
d'epuration Nord.

Enfin Ie ministre peut-il indiquer dans quels delais les premiers
travaux de construction devraient etre entrepris et a quelle echeance
il prevoit, a cejour, la finalisation de ce chantier?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous la
reponse a sa question.

1. Les terrains reserves pour la construction de la future station
d'epuration des eaux usees de Bruxelles-Nord se situent a la
limite de la Region de Bruxelles-Capitale, sur la rive droite du
canal et a cheval sur la Senne.

Plus precisement, ces terrains, d'une superficie totale d'environ
10 hectares, sont compris entre la chaussee de Buda, la digue du
canal et 1'avenue de Vilvoorde.

2. Compte tenu de la procedure actuellement engagee pour Ie choix
du futur candidat concessionnaire, la date probable des premiers
travaux ne peut etre attendue avant Ie second semestre de 1999.

La date finale des travaux sera precisee d'une maniere definitive
lors de 1'attribution du march6 de concession. L'objectifdefendu
par Ie Gouvernement est de disposer d'un outil operationnel en
2004.

Vraag nr. 380 van de heer Philippe Debry d.d. 11 december 1998
(Fr.):

Toekenning van tijdelljke mUleiivergunnlngen.

De eigenaar van een pompstation (aan de Nellie Melbalaan te
Anderiecht) heeft in augustus 1997 een tijdelljke milieuvergunning
(3 maanden) aangevraagd en verkregen van de sanering van de
bodem.

Daar de werken langer dan drie maanden duurden is er, na een
klacht van de buurtbewoners, een nieuwe vergunningsaanvraag
ingediend. Naar verluidt zou de gemeente van plan zijn een nieuwe
tijdelljke vergunning afte geven, maar voor driejaar.

Vindt de minister dat bodemsaneringswerken beschouwd kunnen
worden als bouwwerken?

Kan deze nieuwe vergunning worden uitgereikt zonder een nieuw
openbaar onderzoek?

Naar men beweert worden de werken op dit ogenblik uitgevoerd
zonder vergunning. Graag vemam ik van de minister of het BIM
controles uitvoert en de gepaste maatregelen heeft getroffen om
deze situatie met de vigerende voorschriften in overeenstemming
te brengen en/of de werken te laten stopzetten?

Question n° 380 de M. Philippe Debry du 11 decembre 1998
(Fr.):

Octroi de permis d'envlroiinemeitt temporaire.

Le proprietaire d'une station d'essence (situee avenue Nellie
Melba a Anderiecht) a demande et obtenu en aout 1997 un permis
d'environnement temporaire (3 mois) en vue de proceder a 1'assai-
nissement du sol.

Les travaux depassant le delai de 3 mois, suite a une plainte de
riverains, une nouvelle demande de permis aurait ete introduite et
il semblerait que la commune ait 1'intention d'octroyer un nouveau
permis temporaire, mais de 3 ans.

Le ministre estime-t-il admissible que des travaux d'assai-
nissement du sol soient ainsi assimiles a un chantier de construction?

Ce nouveau permis peut-il etre octroye sans nouvelle enquete
publique?

Enfin, il semblerait qu'actuellernent les travaux se poursuivent
en 1'absence de permis. Le ministre peut-il me dire si 1'IBGE
controle cette situation et a pris les mesures adequates pour regu-
lariser cette situation et/ou mettre fin aux travaux?
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Antwoord: Ik kan het geachte lid geen antwoord geven op zijn
vraag.

Aangezien het een bijzondere milieuvergunning betreft, zai ik
mij hierover misschien moeten uitspreken in geval van een beroep
bij de Regering. Tot de Regering zich uitgesproken heeft of de
beroepstermijnen verstreken zijn, ben ik er dus toe genoopt mij
terughoudend op te stellen.

Ik wil het geacht lid er bovendien op wijzen dat artikel 96.2 van
het reglement van de Raad met name bepaalt dat "vragen met betrek-
king tot zaken van particulier belang ofpersoonlijke gevallen niet
ontvankelijk zijn" evenmin als "vragen waannee aileen adviezen
van juridische aard beoogd worden".

Reponse: Je suis au regret de ne pouvoir repondre a la question
de 1'honorable membre.

En effet, s'agissant d'un permis d'environnement particulier, je
suis susceptible de devoir statuer en cas d'introduction d'un re-
cours devant Ie Gouvernement. Jusqu'a ce que Ie Gouvernement
ait statue oujusqu'a ce que les delais pour intenter les recours soient
epuises, je suis done tenu a un devoir de reserve.

Au demeurant, j'attire 1'attention de 1'honorable membre sur
Particle 96.2 du reglement du Conseil qui precise notamment que
"sont irrecevables les questions relatives a des cas d'interet parti-
culier ou a des cas personnels" ainsi que "ies questions qui ont
pour unique objet de recueillir des consultations d'ordrejuridique".

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 203 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 juli 1998
(Fr.):

Het begrip "personen ten laste" in de regeling betreffende de
sociale woningen.

In de regeling betreffende de sociale woningen, wordt er voor
de berekening van de huurprijs geen rekening gehouden met het
begrip "personen ten laste". Men houdt blijkbaar aileen rekening
met de descendenten maar geenszins met de ascendenten of met de
samenwonenden die over geen enkel inkomen beschikken.

Bij de berekening van de huur wordt echter wel rekening
gehouden met de persoonlijke inkomsten van de hoofdhuurder en,
in voorkomend geval, met de sociale toelagen die hem worden
toegekend als gezinshoofd.

Acht de minister het niet aangewezen om de echtgenoot ofde
persoon waarmee de hoofdhuurder samenwoont en die geen eigen
inkomen heeft als persoon ten laste te beschouwen ?

Anhvoord: Ik verzoek het geacht lid hierbij het antwoord op
zijn vraag te willen vinden.

De regels die de huurberekening binnen de sociale huisves-
tingssector beheersen voorzien dat de inkomsten van alle leden van
een gezin in rekening gebracht worden bij de bepaling van het
gezinsinkomen. Er bestaat een uitzondering op deze regel: men
houdt geen rekening met de inkomsten van de kinderen ten laste.

Het aldus vastgestelde gezinsinkomen dient als basis voor de
berekening van de reele huur van een sociale woning.

In twee welomschreven toestanden, zoals voorzien bij artikel
18 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
26 September 1996, zoals gewijzigd bij het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 13 maart 1997, worden verminde-
ringen op de reele huur toegekend.

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n° 203 de M. Denis Grimberghs du 23 juillet 1998
(Fr.):

Notion de personnes a charge dans la reglementation du
logement social.

Au terme de la reglementation en matiere de logement social, i!
n'est pas prevu de prendre en consideration la notion de personnes
a charge pour Ie calcul du loyer. II semble que 1'on retienne exclu-
sivement les descendants mais en aucune facon les ascendants ou
les cohabitants qui ne disposent pas de revenu.

Cependant, lors du calcul du loyer, sont pris en consideration
les revenus personnels du iocataire principal en ce compris Ie cas
echeant, des majorations d'allocations sociales qui lui sont octroyees
compte tenu de son statut de chefde menage.

Le ministre peut-il indiquer s'il n'y a pas matiere a assimilation
comme personne a charge du conjoint ou cohabitant qui ne dispose
pas de revenu?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir trouver
ci-dessous, la reponse a sa question.

Les regles qui regissent le calcul du loyer dans le logement social
prevoient que tous les membres du menage sont pris en compte
pour la determination du revenu du menage. II y a toutefois Line
exception a la regle: on ne tient pas compte des revenus des enfants
a charge.

Le revenu du menage sert done de base au calcul du loyer reel
d'une habitation sociale.

Dans deux situations bien distinctes, telles que prevues a Particle
18 de Parrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale
du 26 septembre 1996, modifie par 1'arrete du 13 mars 1997, des
reductions du loyer reel sont accordees.
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Er wordt vooreerst een huurvermindering toegekend voor de
kinderen ten laste. Ik wijs het geacht lid erop dat het begrip "kind
ten laste" een voor de sector eigen defmitie gekregen heeft die
opgenomen is in artikel 2, 10°, van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regeringvan 13 maart 1997.

Daarnaast wordt er een vermindering per volwassen gehandicapte
persoon toegekend onafgezien van het feit of deze volwassen
gehandicapte persoon eigen inkomsten heeft ofniet.

Het opnemen, zoals door het geacht lid voorgesteld, van het
begrip "echtgeno(o)t(e) of samenwonende zonder inkomen als
persoon ten laste en derhalve het toekennen van een vermindering
bij de berekening van de huur brengt niet noodzakelijk meer
rechtvaardigheid in het systeem.

Op het ogenblik dat men deze vermindering zou toestaan, creeert
men irnmers een pervers effect. Gezinnen met hetzelfde globaal
inkomen, een zeifde gezinssamenstelling, die een woning betrekken
met een zeifde basishuur zouden alsdan een verschillende huur
betalen rekening houdend met het feit ofer personen deel uitmaken
van hetgezin die zeifgeen inkomen verwerven ofniet. De bijdrage
van deze gezinnen is evenwel dezelfde.

Het opnemen van het begrip "persoon zonder inkomen ten laste"
in de reglementering en het toekennen van een huurvermindering
voor deze categorie van personen steunt niet op objectieve criteria
die een verschil in behandeling verantwoorden.

Premierement, une reduction du loyerest accordee pourenfants
a charge. Je renvoie I'honorable membre a la notion d'enfant a
charge, definie pour Ie secteur a 1'article 2, 10°, de 1'arrete du 26
septembre 1996, tel que modifie par 1'arrete du 13 mars 1997.

En outre, une reduction est accordee par adulte handicape, que
cette personne perceive des revenus ou non.

Prendre en compte la notion d'epou(se)x ou de cohabitant(e)
sans revenu en tant que personne a charge et octroyer dans ce cadre
une reduction lors du calcul du loyer ne rend pas Ie systeme
necessairement plus equitable.

En effet, en octroyant une telle reduction, on cree un effet pervers
car des menages disposant du meme revenu global, ayant la meme
composition, occupant un logement dont Ie loyer de base est
identique paieraient alors un loyer different des lors que les inembres
du menage touchent ou non un revenu. Le pouvoir contributif de
ces menages est toutefois le meme.

Prendre en consideration la notion de personne a charge dans la
reglementation et octroyer une reduction de loyer pour cette cate-
goric de personnes ne repose pas sur des criteres objectifsjustifiant
un traitement different.

Vraag, nr, 221 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
22 december 1998 (N.):

Tijdschrift dat wordt uitgegeven door de erkende huisvestings-
inaatschappij Germinal.

Als antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 194 deelt de staats-
secretaris mij mee dat de huisvestingsmaatschappij Germinal een
tijdschrift op 800 exemplaren uitgeeft dat op naam verstuurd wordt
in de taal van de huurder.

Kan u mij meedelen of beide versies exact dezelfde inhoud
hebben, en indien niet, waarin zij verschillen.

Graag had ik ook vernomen weike de opiage is van beide versies.

Antwoord: In antwoord op de schriftelijke vraag van het geacht
lid verwijs ik hem naar het laatste voorlichtingsbulletin van
"Germinal" met het oog op de vergelijking van de Nederlandstalige
en van de Franstalige versies die bij dit antwoord gevoegd worden.

Dit bulletin is niet gepubliceerd maar blijft voor raadpleging ter
beschikking op de Griffie.

Question n° 221 de M. Dominiek Lootens-Stael du 22 decembre
1998 (N.):

Perlodique editepar la societe de logement agreee Germinal

En reponse a ma question ecrite n°194, le secretaire d'Etat
m'informe que la societe de logement Germinal edite un periodique
a 800 exemplaires qu'elle envoie de maniere individuelle dans la
langue du locataire.

Pouvez-vous me dire si les deux versions sont identiques en
tous points et, dans la negative, en quoi elles different?

Je souhaiterais egalement connattre le tirage de chaque version.

Reponse: Pour repondre a la question ecrite du membre, je le
prie de s'en referer au dernier bulletin d'information de "Germinal"
afin de comparer les deux versions francaise et neerlandaise queje
joins en annexe a la presente.

Ce bulletin n'est pas public, mais reste disponible au Greffe
pour consultation.
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Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

19. 7.1995 3 Stephane de Lobkowicz * Onderzoeksopdrachten. 4493
Missions d'etudes.

19. 7.1995 5 Stephane de Lobkowicz * Organogramvandeafdelinginformaticaindeverschillendegemeenten. 4493
Organigramme du personnel charge du departement de 1'informatique

dans ies differentes communes.

5.10.1995 24 Walter Vandenbossche * Evolutie van de overboekingen ten aanzien van de totale ontvangsten
in de 19 gemeenten. 4493

Evolution des transferts par rapport aux recettes totales dans Ies
19 communes.

11.12.1995 64 Dominiek Lootens-Stael ° DAC-betrekkingen. 4537
TCT.

29.12.1995 79 Walter Vandenbossche * Controle over de schuldontwikkeling bij de lokale besturen. 4494
Controle de 1'endettement des pouvoirs locaux.

19. 1.1996 93 Stephane de Lobkowicz * Het computeriseren van de gemeenten -Toestand van het personeel. 4494
Informatisation des communes - Situation du personnel.

5. 3.1996 132 Stephane de Lobkowicz ° Gebruik van de titel «kabinetschef» en bijzondere bezoldiging ervoor
in de gemeenten. 4537

Usage des litres de «chefde cabinet» et remuneration speciale y affe-
rente, dans Ies communes.

5.3.1996 134 Denis Grimberghs * Subsidies voor de trottoirs. 4494
Subsides pour Ies trottoirs.

20. 3.1996 148 Denis Grimberghs ° Evolutie van het personeel dat tewerkgesteld is in het kader van de
programma's voor de bestrijding van de werkloosheid. 4537

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

31.7.1996 239 Dominiek Lootens-Stael * Tweede, derde en vierde driemaandelijkse taalrapporten. 4494
Deuxieme, troisieme et quatrieme rapports linguistiques trimestriels.

3.9.1996 246 Jean-Pierre Cornelissen 0 Verplichting voor de Brusselse gemeenten om de taalrol van hun inwo-
ners mee te delen. 4537

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

18.10.1996 289 Denis Grimberghs * Toepassing van de omzendbrief van 30 September 1988 betreffende de
toelagen voor de aanleg van wegen voor voetgangersverkeer. 4494

Application de la circulaire du 30 septembre 1988 concernant Ies
subsides pour 1'amenagement des voies de circulation pietonne.
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21.11,1996 312 Stephane de Lobkowicz ° Verzekeringsmaatschappijendiederisico'sdekkenvoordedienstenvan
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4538

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

5. 3.1997 355 Caroline Persoons * Toegang van de ingezetenen van de Europese Unie tot de betrekkingen
in de openbare administratie. 4494

Acces des ressortissants de 1'Union europeenne aux emplois dans 1'ad-
ministration publique.

16.4.1997 372 Bernard Clerfayt * Herziening van het besluit van de Regent van 1949. 4495
Reforme de 1'arrete du Regent de 1949.

5. 5.1997 384 Bernard Clerfayt - * Het ontbreken van begrotingsvastleggingen voor de nakoming van de
definitieve subsidietoezeggingen inzake gesubsidieerde werken. 4495

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

3.6.1997 398 SvenGatz ° Verdeling over de Nederlandse en Franse taalgroep van de ambtenaren. 4538
Repartition des fonctionnaires entre les deux groupes linguistiques.

29. 9.1997 452 Bernard Clerfayt ° Provinciale verordeningen die nog van kracht zijn. 4538
Reglements provinciaux encore en vigueur.

10.10.1997 458 Dominiek Lootens-StaeI 0 Berekening van de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen
in de Brusselse gemeenten. 4538

Calcul de la repartition entre les deux groupes linguistiques des emplois
dans les communes bruxelloises.

22.10.1997 464 Andre Drouart * Gemeentelijkeheffingen. 4495
Taxes communales.

28.10.1997 469 Stephane de Lobkowicz * Kunstwerken aangekocht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4495
Oeuvres d'art acquises par la Region de Bruxelles-Capitale.

17.11.1997 478 Francois ° Herkenningstekens voor beschermde monumenten en landschappen. 4538
Roelants du Vivier Apposition de sigles de reconnaissance pour les monuments et sites

classes.

27.11.1997 485 Stephane de Lobkowicz * Overzicht en samenstelling van de adviesraden en-commissies waarop
de administratieve diensten een beroep doen. 4495

Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs
constitues en marge de 1'administration.

12. 1.1998 503 Dominiek Lootens-StaeI * Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar nut en de
parastatalen. 4495

Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans les orga-
nismes d'utilite publique et dans les pararegionaux.
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30. 1.1998 505 Dominiek Lootens-Stael * Maatregelen die de minister-voorzitter heeft genomen naar aanleiding
i van de zoveelste veroordeling van de gemeente Elsene door de Vaste

Commissie voor Taaltoezicht in verband met de uitgave van het
gemeentelijk blad. 4496

Enieme condamnation de la commune d'lxelles par la Commission
permanente de controle linguistique concernant la publication du
journal communal.

12.2.1998 510 Robert Garcia * Publiciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het programma-
boekje van het 25ste Internationaal Filmfestival te Brussel. 4496

Publicite de la Region de Bruxelles-Capitale dans Ie programme du
25e festival international du film de Bruxelles.

8.4.1998 528 Andre Drouart ° De door gemeenten toegekende sociale voordelen inzake onderwijs. 4538
Avantages sociaux octroyes par les communes en matiere d'enseignement.

29.4.1998 532 Dominiek Lootens-Stael * Opmerkingengemaaktinhetl54eBoekvanhetRekenhofmetbetrekking
tot werken uitgevoerd in het raam van de zogenaamde "veiligheids-
contracten". 4496

Observations faites dans Ie 154e cahier de la Cour des Comptes sur des
travaux realises dans Ie cadre des contrats dits "de securite".

24. 4.1998 534 Dominiek Lootens-Stael * De in het 154e Boek van het Rekenhof geformuleerde opmerkin-
gen met betrekking tot de zogenaamde "Algemene Rekening" van het
Brussels Gewest. 4496

154e cahier de la Cour des Comptes: observations sur Ie "compte general"
de la Region bruxelloise.

4. 5.1998 535 Dominiek Lootens-Stael * Opmerkingen gemaakt in het 154e Boek van het Rekenhof met betrekking
tot vastgestelde tekortkomingen van het gewestelijk financieel beleid. 4496

154e cahier de la Cour des Comptes: remarques sur les manquements de
la politique financiere regionale.

27.4.1998 541 GuyVanhengel * Inwerkingtreding van het Politic Informatica Project (PIP) in de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4497

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

20.5.1998 551 Marc Cools * Aanrekening van de wedden van sommige personeelsleden van de
ministeriele kabinetten. 4497

Imputation de la remuneration de certains membres du personnel occupe
dans les cabinets ministeriels.

12. 6.1998 553 Bernard Clerfayt * Contracten voor de handelskemen. 4497
Contrats de noyaux commerciaux.

3. 8.1998 561 Dominiek Lootens-Stae] * Studie over clandestiene arbeid. 4497
Etude sur Ie travail clandestin.

3. 8.1998 562 Dominiek Lootens-Stael * Misbruiken vanwege gemeentepersoneel in de gemeente Anderlecht
betreffende de vervanging van de nieuwe identiteitskaarten. 4497

Abus du personnel communal de la commune d'AnderIecht concernant
Ie remplacement des nouvelles cartes d'identite.
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4.8.1998 565 Dominiek Lootens-Stael * Het overmaken van de taalrapporten. 4497
Transmission des rapports linguistiques.

10.9.1998 566 Dominiek Lootens-Stael * Steunverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan culturele
evenementen. 4498

Aide de la Region de Bruxelles-Capitale a des evenements culturels.

10. 9.1998 570 Dominiek Lootens-Stael * Advies omtrent de toepassing van de taalwetgeving. 4498
Avis concernant 1'application de la legislation linguistique.

18.9.1998 571 Jean-Pierre Cornelissen ** WijzigingvandewetsbepalingenbetrerFendedetoegangtotdearchieven. 4541
Modification des dispositions legales qui regissent 1'acces aux archives.

1.10.1998 576 Jean-Pierre Cornelissen ** Eenheidspolitie in Brussel. 4542
Mise sur pied d'une police integree a Bruxelles.

6.10.1998 579 Stephane de Lobkowicz * GSOB. . 4498
ERAP. .

15.10.1998 580 AlainAdriaens * Heraanleg van het Luxemburgplein. 4498
Amenagement de la place du Luxembourg.

19.10.1998 585 Stephane de Lobkowicz ** Initiatieven in het kader van de specifieke opdrachten van de gemeen-
telijke politiekorpsen. 4543

Initiatives relatives aux missions specifiques des corps de police coin-
munale.

19.10. i 998 586 Stephane de Lobkowicz * Universitaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven heeft. 4498
Commandes d'etudes universitaires par ie cabinet.

19.10.1998 587 Stephane de Lobkowicz * Financiering van gewestelijke initiatieven door de Europese Unie. 4498
Financement par 1'Union Europeenne d'initiatives regionales.

27.10.1998 589 Stephane de Lobkowicz * Waardeverlies voor de gemeenten ingevolge de operatie Dexia-
Gemeentekrediet. 4499

Moins-values pour les communes consecutives a 1'operation Dexia-Credit
communal.

27.10.1998 590 Philippe Smits * Conflict tussen de schepen van de Stad Brussel en een aantal inwoners
betreffende de verwezenlijking van een fresco. 4499

Conflit opposant 1'echevin de la ville de Bruxelles a un certain nombre
d'habitants et concernant la realisation d'une fresque.

20.11.1998 592 Dominiek Lootens-Stael * Zogenaamde «park-watchers» en veiligheids- en preventieassistenten. 4499
«Park-watchers» et assistants de securite et de prevention.

19.11.1998 593 Dominiek Lootens-Stael * Zogenaamde multiconfessionele begraafplaats te Schaarbeek en oprich-
ting van een intercommunale ter zake. 4499

Cimetiere multiconfessionnel de Schaerbeek et creation d'une inter-
communale en la matiere.
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20.11.1998 594 Stephane de Lobkowicz * Veroordelingen van het Ministerie van het Brussels hoofdstedelijk Gewest
in 1997 en evolutie. 4500

Condamnations du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale en 1997
et evolution.

7.12.1998 595 Dominiek Lootens-Stael * Het verlenen van een subsidie van 15 miljoen frank door degemeenteraad
van Brussel aan een onbestaande v.z.w. 4500

Octroi par Ie conseil communal de Bruxelles d'une subvention de
15 millions de francs a une a.s.b.I. inexistante.

Minister belast met Economie, Financien, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen
Ministre de 1'Economie, des Finances, du Budget, de 1'Energie et des Relations exterieures

24.4.1996 59 Stephane de Lobkowicz ° Wereldtentoonstelling in Sevilla-Vervoeren en opslaan van de docu-
mentatie. 4539

Exposition universelie de Seville - Transport et entreposage de docu-
mentation pour 1'exposition.

12. 1.1998 215 Dominiek Lootens-Stael ** Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar nut en de
parastatalen. 4544

Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans les orga-
nismes d'utilite publique et dans les pararegionaux.

24.4.1998 230 Dominiek Lootens-Stael * Deinhetl54eBoekvanhetRekenhofgeformuleerdeopmerkingenmet
betrekking tot de zogenaamde "Algemene Rekening" van het Brussels
Gewest. 4501

154e cahier de la Cour des Comptes: observations sur Ie "compte general"
de la Region bruxelloise.

24.4.1998 231 Dominiek Lootens-Stael * Opmerkingen gemaakt in het 154e Boek van het Rekenhof met betrekking
tot vastgestelde tekortkomingen van het gewestelijk financieel beleid. 4501

154e cahier de la Cour des Comptes: remarques sur les manquements de
la politique financiere regionale.

19.6.1998 241 Denis Grimberghs * Toepassing van de ordonnantie van 12 november 1992 betreffende de
vervreemding van onroerende domeingoederen. 4502

Application de 1'ordonnance du 12 novembre 1992 relative a 1'alienation
des immeubles domaniaux.

19.10.1998 254 Stephane de Lobkowicz ** Universitaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven heeft. 4546
Commandes d'etudes universitaires par Ie cabinet.

19.10.1998 256 Serge de Patoul * Nachttariefvooretalageverlichting. 4502
Tarifde nuit pour maintenir les vitrines allumees.

20.11.1998 260 Dominiek Lootens-Stael * Actieprogramma voor ondernemingen. 4502
Programme d'action pour les entreprises.
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27.11.1998 261 GuyVanhengel ** Officiele bezoeken en andere zendingen van de heer minister sinds
28 februari jl. en de onkosten daaraan verbonden. 4546

Visites officielles et autres missions du ministre depuis Ie 28 fevrier
1998 et frais s'y rapportant.

30.11.1998 262 Dominiek Lootens-Stae! ** Het versturen van dwangbevelen naar belastingplichtigen inzake de
gewestelijke belasting. 4547

Envoi de sommations aux contribuables pour la taxe regionale.

Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer
Ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport

29.7.1996 142 Dominiek Lootens-Stael 0 Belangen van het Gewest in een gerechtszaak tegen enkele kabinets-
medewerkers van een voormalige minister van Openbare Werken. 4539

Interets de la Region dans un proces centre plusieurs collaborateurs de
cabinet d'un ancien ministre des Travaux publics.

17. 2.1997 238 Dominiek Lootens-Stael ° Advertentiesvanoverheidsinstellingenenpararegionaleinstellingenin
partijpolitieke bladen. 4539

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

18.7.1997 311 GuyVanhengel * Bouw van een appartementsgebouw in het Albertpark te Molenbeek. 4502
Construction d'un immeuble a appartements dans Ie parcAlbert a Molen-

beek.

3.11.1997 331 Stephane de Lobkowicz * Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. 4503

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

21. 1.1998 347 Denis Grimberghs * Onderbreking van de tramverbinding te Ukkel. 4503
Interruption de la liaison tramway a Uccle.

16.1.1998 365 Jean-Pierre Cornelissen * Benaming van een toekomstig metrostation na het doortrekken van de
kleine ring. 4503

Denomination d'une future station de metro consecutivement au bouclage
de la petite ceinture.

23.2.1998 377 Philippe Smits * Fonds voor Stedenbouw en Grondbeheer. ' 4503
Fonds d'amenagement urbain et foncier.

24.4.1998 390 Dominiek Lootens-Stael * 154steBoek 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. 4503

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.
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28. 4.1998 391 MarieNagy

15. 5.1998 400 Denis Grimberghs

19. 6.1998 413 Denis Grimberghs

* Personeelsleden van zijn kabinet.
Membres et agents constituant son cabinet.

* Goedkeuring van het GBP.
Adoption du "PRAS".

* Onderzoek over het IRISplan.
Plan IRIS.
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4503

4504

4504

31. 7.1998 419 Serge de Patoul

31. 7.1998 420 Denis Grimberghs

3. 8.1998 422 Dominiek Lootens-Stae!

5.10.1998 429 Jean-Pierre Cornel issen

1.10.1998 435 Jean-Pierre Cornelissen

15.10.1998 440 Philippe Debry

27.10.1998 442 Dominiek Lootens-Stael

19.10.1998 445 Stephane de Lobkowicz

19.10.1998 446 Stephane de Lobkowicz

30.10.1998 447 Dominiek Lootens-Stael

27.10.1998 449 Dominiek Lootens-Stael

30.10.1998 450 Evelyne Huytebroeck

* Het bevorderen van het Brussels spoornet als stadsvervoer. 4504
Promotion du reseau ferroviaire bruxellois comme moyen de transport

urbain.

* Gevolg gegeven aan de internationale wedstrijd "De paden van Europa". 4504
Suite reservee au concours international "Les sentiers de 1'Europe".

* Advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht over het aanwerven
van Nederlandsonkundig personeel bij de bewakingsdienst van de
MIVB. 4504

Avis de la Commission permanente de controle linguistique concernant
Ie recrutement au service de surveillance generale de la STIB de per-
sonnel ignorant Ie neerlandais.

* Behoud van woongelegenheid in de voormalige Aibertkazerne. 4504
Maintien de la fonction logement sur Ie site de 1'ancienne caserneAlbert.

** De gemeenten en de opstelling van het Irisplan. 4548
Participation des communes dans Ie processus d'elaboration du plan IRIS.

* Toekenning van "stilzwijgende" stedenbouwkundige vergunningen
wegens overschrijding van de termijnen. 4505

Octroi de permis d'urbanisme "tacites" par depassement des delais.

* Reisnaardewereldtentoonstellingin Lissabon. 4505
Visite de 1'exposition universelle de Lisbonne.

* Universitaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven heeft. 4505
Commandos d'etudes universitaires par Ie cabinet.

** Financiering van gewestelijke initiatieven door de Europese Unie. 4549
Financement par 1'Union europeenne d'initiatives regionales.

** Slechte informatieverstrekking aan de reizigers van buslijn 53. 4551
Mauvaise information des voyageurs de la ligne de bus 53.

* Schrijffouten in een advertentie over de aankoop van nieuwe bussen
door de MIVB in het weekblad AZ. 4505

Annonce parue dans 1'hebdomadaireAZ relative a 1'achat par la STIB de
nouveaux bus.

** Brochure "Jongeren in de metro". 4552
Brochure "Jeunes dans Ie metro".
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20.11.1998 451 Dominiek Lootens-Stael ** Plannen voor een architectuurcentrum te Elsene. 4553
Plans pour un centre d'architecture a Ixelles.

20.11.1998 452 Dominiek Lootens-Stael * Reclame van de MIVB in een uitnodiging voor een eetfestijn van de SP
van Jette. 4505

Publicite de la STIB dans une invitation a un repas du SP de Jette.

27.11.1998 453 Dominiek Lootens-Stael * Het niet betalen van boetes door zwartrijders. 4506
Amendes impayees par les fraudeurs.

30.11.1998 454 Walter Vandenbossche * Ongevallen op de gewestwegen. 4506
Accidents sur les voiries regionales.

30.11.1998 455 Evelyne Huytebroeck ** Buslijn47. 4554
Ligne de bus 47.

11.12.1998 457 Denis Grimberghs ** Onderzoek GSV. 4555
Enquete RRU.

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

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

31.7.1997 148 Jean-Pierre Cornelissen * Taalverdeling van het optreden van de DBDMH. 4507
Repartition linguistique des interventions du SIAMLJ.

18.12.1997 173 Stephane de Lobkowicz * Overzicht en samenstelling van de adviesraden of -commissies waarop
de administratieve diensten een beroep doen. 4507

Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs consti-
tues en marge de 1'administration.

23.3.1998 186 Joseph Parmentier ** Investeringen voor de informatisering van het gewestelijk bestuur. 4555
Investissements pour 1'informatisation de 1'administration regionale.

29. 9.1998 206 Jean-Pierre Cornelissen * Onderzoek over het beheer van de boekhoudingsdienst van de DBDMH. 4507
Enquete concernant la gestion du service comptable du SIAMU.

15.10.1998 208 Marc Cools ** Terugbetaling van de uitgaven van de veiligheidsdiensten bij preven-
tieve acties. 4557

Remboursement des depenses supportees par les acteurs en matiere de
securite lors d'actions preventives.

19.10.1998 209 Stephane de Lobkowicz * Huur en onderhoud van bloemen en planten. 4507
Location et entretien de fleurs et de plantes.

19.10.1998 211 Stephane de Lobkowicz ** Financiering van gewestelijke initiatieven door de Europese Unie. 4553
Financement par 1'Union europeenne d'initiatives regionales.
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Minister belast met Leefmilien en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid
Ministre de 1'Environnement et de la Politique de 1'Eau, de la Renovation,

de la Conservation de la Nature et de la Proprete publique

18.7.1996 150 Leo Goovaerts * Bewustmakings- en voorlichtingscampagnes gevoerd door leden van
de Regering. 4508

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

10.10.1996 177 Roeland Van Walleghem * Advertentie van Net Brussel. 4508
Annonce de Bruxelles-Proprete.

5.12.1996 202 GuyVanhengel * "Dynamiek"nummerl0. 4508
"Entreprendre" n° 10.

12.2.1997 224 Dominiek Lootens-Stael * Toekenning van taalpremies aan de werknemers van het ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4508

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

18.12.1997 303 Stephane de Lobkowicz * Overzicht en samenstelling van de adviesraden en-commissies waarop
de administratieve diensten een beroep doen. 4508

Releve et composition des conseils ou. commissions consultatifs
constitues en marge de 1'administration.

12. 1.1998 308 Walter Vandenbossche * De milieuvergunning, op ljuli 1997 door het BIMverleend aan deb.v.b.a.
SCHMIT, voor de uitbating van een opslagplaats voor inerte afval-
stoffen (schroot) met aanhorigheden, gelegen Tielemansstraat 2, te
1020 Brussel. 4508

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

11.2.1998 314 Dominiek Lootens-Stael * Uitgave van de brochure "Minder afval? We doen het!". 4509
Publication de la brochure "Moins de dechets? Chiche!".

23.2.1998 318 Philippe Smits * Fonds voor de bescherming van het milieu. 4509
Fonds pour la protection de I'environnement.

23.2.1998 319 Philippe Smits * 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. 4509

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.

24.4.1998 328 Dominiek Lootens-Stael * Ophaling van slachtafval naar aanleiding van het zogenaamde feest van
het schaap. 4509

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

28.4.1998 330 MarieNagy * Personeelsleden van zijn kabinet. 4509
Membres et agents constituant son cabinet.
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15.6.1998 345 Dominiek Lootens-Stael * Campagne voor de netheid. 4509
Campagne de proprete.

10. 7.1998 347 Dominiek Lootens-Stael * Stand van zaken met betrekking tot de afvalverbrandingsinstallatie te
Neder-Over-Heembeek. 4510

Situation de 1'incinerateur de Neder-over-Hembeek.

3.8.1998 351 Dominiek Lootens-Stael * Het promoten van de indiensttreding van «allochtonen» bij het Gewes-
telijk Agentschap Net Brussel. 4510

Encouragement a recruter des «allochtones» a 1'Agence regionale
Bruxelles-Proprete.

10. 9.1998 357 Alain Adriaens * Beheervanlichtradioactiefafval. 4510
Gestion des dechets faiblement radioactifs.

18.9.1998 358 Francois * Gevaren van een legionellaepidemie in Brussel. 4510
Roelants du Vivier Risques d'une epidemic de legionnellose a Bruxelles.

29. 9.1998 359 Jean-Pierre Cornelissen * Gratis fietsen voor de Brusselaars. 4510
Velos mis gratuitement a la disposition des Bruxellois.

29. 9.1998 362 Andre Drouart * Het uitbaggeren van derivieren van het Brussels HoofdstedelijkGewest. 4510
Curage des rivieres de la Region de Bruxelles-Capitale.

6.10.1998 363 Jean-Pierre Cornelissen * Rol van de gewesten bij de toepassing van het akkoord over de vermjn-
dering van de uitstoot van de broeikasgassen. 4511

Role des regions dans 1'application de 1'accord intervenu en matiere de
reduction des gaz responsables de 1'accroissement de 1'effet de serre.

27.10.1998 365 Dominiek Lootens-Stael * Reis naar de wereldtentoonstelling in Lissabon. 4511
Visite de 1'exposition universelle de Lisbonne.

15.10.1998 366 Dominiek Lootens-Stael * Openbaar onderzoek over het plan voor afvalpreventie en afvalbeheer. 4511
Enquete publique relative au plan de prevention et de gestion des dechets.

19.10.1998 367 Stephane de Lobkowicz ** Universitaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven heeft. 4559
Commandos d'etudes universitaires par Ie cabinet.

19.10.1998 368 Stephane de Lobkowicz * Financiering van gewestelijke initiatieven door de Europese Unie. 4511
Financement par 1'Union europeenne d'initiatives regionales.

19.10.1998 369 Stephane de Lobkowicz * Verkoop van wild door de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk
'Gewest. 4511

Vente de gibier par les services de la Region de Bruxelles-Capitale.

19.10.1998 370 Dominiek Lootens-Stael * Studieopdracht in verband met het waterzuiveringsstation "Zuid". 4511
Mission d'etude concemant la station d'epuration "Sud".

30.10.1998 371 Denis Grimberghs ** Locatie van het zuiveringsstation Noord. 4560
Localisation de la station d'epuration Nord.

16.11.1998 373 Dominiek Lootens-Stael * Milieuvergunning van een snack te Jette. 4512
Permis d'environnement d'un snack a Jette.
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19.11.1998 374 Dominiek Lootens-Stael * Vervuiling van een site te Sint-Lambrechts-Woluwe. 4512
Pollution d'un site a Woluwe-Saint-Lambert.

19.11.1998 375 Francoise Schepmans * Observatorium voor Gezondheid en Leefmilieu. 4512
Observatoire Sant6 et Environnement.

27.11.1998 376 Evelyne Huytebroeck * Aanleg en renovatie van speelterreinen en sportinfrastructuur. 4513
Creation et rehabilitation de plaines dejeux et d'infrastructures sportives.

30.11.1998 377 Walter Vandenbossche * Jongeren in Brussel Net. 4513
Jeunes chez Bruxelles-proprete.

2.12.1998 378 AlainAdriaens * Vervuiling op een site van de Raad van de Europese Unie. 4513
Pollution sur Ie site du Conseil de 1'Union europeenne.

7.12.1998 379 AndreDrouart * Stadsrenovatie - GOMB. 4514
Renovation urbaine - SDRB.

11.12.1998 380 Philippe Debry ** Toekenning van tijdelijke milieuvergunningen. 4560
Octroi de permis d'environnement temporaire.

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

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre de 1'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

19. 2.1996 46 Stephane de Lobkowicz * Onbetaalde openbare werken. 4514
Travaux publics impayes.

20. 3.1996 57 Denis Grimberghs * Werken in de Keizer Karellaan. 4515
Travaux avenue Charles-Quint.

23.5.1996 63 Denis Grimberghs * Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4515
Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale.

6.6.1996 65 Denis Grimberghs * Werken in de Troonstraat. 4515
Travaux rue du Trone.

14.6.1996 67 Jean-Pierre Cornelissen * Erbarmelijke staat van het wegdek in de Luxemburgstraat. 4515
Etat lamentable de la voirie rue du Luxembourg.

2. 7.1996 72 Stephane de Lobkowicz * Beroepen ingesteld tegen handelingen van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering. 4515

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

8. 7.1996 76 Stephane de Lobkowicz * Borden ter verwelkoming in het Gewest. 4515
Panneaux routiers de bienvenue dans la Region.
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23. 7.1996 79 Bernard Clerfayt * Onderhoud van het Vergoteplein.
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4516

10.10.1996 86 Walter Vandenbossche

10.10.1996 87 Roeland Van Walleghem

10.10.1996 88 Denis Grimberghs

10.10.1996 89 Denis Grimberghs

10.10.1996 91 AlainAdriaens

18.10.1996 93 Denis Grimberghs

28.10.1996 94 Benolt Veldekens

30.10.1996 95 Jean De Hertog

4.11.1996 96 Jean De Hertog

8.11.1996 97 Jean De Hertog

3.11.1996 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

* Verkeerslichten Sint-Niklaasinstituut Anderlecht.
Feux de signalisation a hauteur du Sint-Niklaasinstituut a Anderlecht.

* Organisatie van een gala-avond.
Organisation d'une soiree de gala.

* Reclameborden op de balustrades van de tunnels.
Placement de panneaux sur les balustrades des tunnels.

* Gebruik van de paardenrenbaan van Bosvoorde.
Utilisation du site de 1'hippodrome de Boitsfort.

* Wegmarkeringen ten behoeve van de fietsers op de Rooseveltlaan.
Acces cyclable aux gares de Bruxelles.

* 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.

Reprise des obligations decoulant des reglements adoptes par Ie conseil
provincial qui ont fait 1'objet d'un transfert de competences a la Region
bruxelloise.

* Aanleg van nieuwe rotondes in de de Broquevillelaan, op de Josephine-
Chariottesquare en op het kruispunt Gribaumontlaan/Ridder Koning-
laan (Sint-Lambrechts-Woluwe).

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

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4).
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5).
Ordonnance relative a la publicite de ['administration (article 5).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

* Afsluiting van de Georges Lombaertstraat.
Fenneture de la rue Georges Lombaert.

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

* Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artike! 6).
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

4516

4516

4516

4516

4516

4517

4517

4517

4517

4517

4517

4518

4518

4518
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21.11.1996 104 GuyVanhengel

5.12.1996 105 GuyVanhengel

10. 1.1997 106 EvelyneHuytebroeek

20. 1.1997 107 Jacques Pivin

20. 1.1997 108 EvelyneHuytebroeek
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* Perspectieven van de Brusselse Regering in verband met het zogenaamde
«Marconigebouw». 4518

Perspectives du gouvernement bruxellois pour Ie batiment "Marconi".

* "Dynamiek" nummer 10. 4518
"Entreprendre" n° 10.

* Aanleg van de Troonstraat. 4518
Amenagement de la rue du Trone.

* Voorwaarschuwingstekens in de tunnels van de kleine ring. 4519
Presignalisation dans les tunnels de la petite ceinture.

* Het Marconigebouw in Vorst. 4519
Immeuble Marconi a Forest.

21. 1.1997 109 Jean De Hertog

21. 1.1997 110 Stephane de Lobkowicz

25. 2.1997 113 Stephane de Lobkowicz

28. 2.1997 115 Jean De Hertog

* Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de kabinetten. 4519
Representation des hommes et des femmes dans les cabinets ministeriels.

* Lijst van de publicaties van het kabinet. 4519
Inventaire des publications du cabinet.

* Aankoop van terreinen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4519
Achat de terrains par la Region de Bruxelles-Capitale.

* Honderdste verjaardag van de Tervurenlaan. 4519
Centenaire de 1'avenue de Tervueren.

5. 3.1997 116 Stephane de Lobkowicz

19. 3.1997 120 Francoise
Carton de Wiart

26. 3.1997 121 Jacques Pivin

16. 4.1997 123 Bernard Clerfayt

21. 4.1997 124 EvelyneHuytebroeek

21. 4.1997 125 Jean De Hertog

21. 4.1997 126 Dominiek Lootens-Stael

5. 5.1997 128 Stephane de Lobkowicz

* Infrastructuurwerken op kosten van de aanwonenden. 4520
Realisation d'infrastructures aux frais des riverains.

* Trap van de doorgang voor voetgangers in de tunnel onder de Tervuren-
laan. 4520

Passage pour pietons sous 1'avenue de Tervueren.

* Snelheid in de tunnels van de kleine ring. 4520
Vitesse dans les tunnels de la petite ceinture.

* Het gewestelijk erfgoed. 4520
Patrimoine regional.

* Werken in de Van Volxemlaan. 4520
Travaux de 1'avenue Van Volxem.

* Tweetaligheidspremie. 4520
Prime de bilinguisme.

* Wagenpark. 4521
Pare de voitures.

* Woonplaats van de gewestambtenaren. 4521
Lieu de domiciliation des agents regionaux.
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21. 5.1997 129 Dominiek Lootens-Stael * Wegmarkeringen op de gewestelijke wegen. 4521
Marquage au sol des voiries regionales.

26. 5.1997 130 JeanDeHertog * Ruimtelijke ordening - Noord-Oostwijk. 4521
Travaux publics - Quartier Nord-Est.

27. 5.1997 132 JeanDeHertog * Bevoegdheidsverdeling en raadpleging van advocaten. 4521
Repartition de competences et consultation d'avocats.

30. 5.1997 134 Jean-Pierre Cornel issen * Aanwerving van 68 vaste personeelsleden. 4521
Engagement de 68 fonctionnaires statutaires.

2. 6.1997 135 JeanDeHertog * Informatiecampagnes door de overheden gevoerd. 4521
Campagnes d'information menees par les pouvoirs publics.

2. 6.1997 136 JeanDeHertog * V.z.w.'s - Subsidies. 4522
A.s.b.l. - Subventions.

2. 6.1997 137 JeanDeHertog * Universiteiten. - Subsidies. 4522
Universites. - Subventions.

9.6.1997 139 Jean-Pierre Cornelissen * Bescherming van de bomen langs de openbare weg. 4522
Protection des arbres plantes en voirie.

16.6.1997 140 Danielle Caron * Werken in onze hoofdstad. 4522
Travaux dans la capitale.

4.7.1997 141 JeanDeHertog * Overvliegende vliegtuigen. - Geluidshinder. 4522
Survol d'avions. - Nuisances sonores.

18.7.1997 144 Marc Cools * Plaatsing van nieuwe verwelkomingsborden langs de gewestwegen. 4522
Pose de nouveaux panneaux de signalisation sur les voies regionales.

25. 7.1997 145 JeanDeHertog * Uitvoerende macht. - Opdrachten aan derden. 4522
Pouvoir executif. - Missions confiees a des tiers.

31. 7.1997 146 Jean-Pierre Cornelissen * Onderhoud van de verlichting in het Elizabethpark. 4523
Entretien de 1'eclairage au pare Elisabeth.

29. 8.1997 147 Dominiek Lootens-Stael * Tweetaligheidspremies. 4523
Primes de bilinguisme.

16. 9.1997 148 Walter Vandenbossche * Bescherming van de fietser. 4523
Protection du cycliste.

22.10.1997 149 Denis Grimberghs * Duur van de openbare werken. 4523
Duree des chantiers de travaux publics.

22.10.1997 150 Denis Grimberghs * Werken in de Jubelparktunnel. 4523
Travaux en cours de realisation dans Ie tunnel du Cinquantenaire.
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22.10.1997 151 Denis Grimberghs * Regeling van de verkeerslichten op de lanen van de grote ring. 4523
Organisation des phases de feux sur les boulevards de la grande ceinture.

22.10.1997 152 Stephane de Lobkowicz * Het door het Gewestbezoldigdpersoneel-Toestemmingomtecumuleren. 4524
Personnel remunere par la Region - Autorisation de cumul.

22.10.1997 153 Francois * Door de trams en bussen geregelde verkeerslichten. 4524
Roelants du Vivier Peux de signalisation commandes par les trams et bus.

28.10.1997 154 Stephane de Lobkowicz * Kruispunt Churchill-Brugmann: tijd om aan de verkeerslichten over te
steken. 4524

Carrefour Churchill-Brugmann: temps de passage regle par les feux de
signalisation tricolores.

3.11.1997 155 Stephane de Lobkowicz * Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. 4524

Vente d'immeubles a 1'initiative de la Region de Bruxelles-Capitale.

7.11.1997 156 Stephane de Lobkowicz * Voorlegging om advies bij de Raad van State van de ontwerpen van
ordonnantie en van besluit. 4524

Soumission a 1'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et
d'arretes.

7.11.1997 158 Stephane de Lobkowicz * Abonnementsovereenkomsten met advocaten. 4524
Conventions "abonnements" avec des avocats.

28.11.1997 160 Stephane de Lobkowicz * Gehandicapten op het kabinet. 4525
Handicapes employes dans son cabinet.

28.11.1997 161 Stephane de Lobkowicz * Mededelingen van het ministerie en het kabinet. 4525
Communications du ministere et du cabinet.

24.11.1997 162 Denis Grimberghs * Rode assen gecreeerd door Brussel-Stad. 4525
Axes rouges crees par la Ville de Bruxelles.

4.12.1997 163 Stephane de Lobkowicz * Leegstaande eigendommen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4525
Proprietes inoccupees de la Region de Bruxelles-Capitale.

4.12.1997 164 Stephane de Lobkowicz * Ongevallen met de wagens van het kabinet. 4525
Sinistralite des voitures du cabinet.

18.12.1997 166 Stephane de Lobkowicz * Overzicht en samenstelling van de adviesraden of -commissies waarop
de administratieve diensten een beroep doen. 4525

Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs consti-
tues en marge de 1'administration.

18.12.1997 167 Denis Grimberghs * Toegang tot de Belliardtunnel. 4526
Tremie d'acces au tunnel Belliard.

29.12.1997 168 Stephane de Lobkowicz * Steunaan v.z.w.'sofandereverenigingen. 4526
Aide apportee a des a.s.b.l. ou autres associations.
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0 Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

De vragen waarop bet antwoord
al in een vorig Bulletin werd
gepubliceerd worden niet in dit
zaakregister vermeld.

12. 1.1998 169 Dominiek Lootens-Stael

19. 1.1998 170 Jean-Pierre Cornelissen

5. 3.1998 172 Dominiek Lootens-Stael

5. 3.1998 173 Denis Grimberghs

3. 4.1998 176 Denis Grimberghs

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

12. 6.1998 185 Serge de Patoul

19. 6.1998 186 Denis Grimberghs

19. 6.1998 187 Denis Grimberghs

* Question sans reponse
0 Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

Les questions dont la reponse a ete
publiee dans un Bulletin anterieur
ne figurent plus dans Ie present
sommaire.

* Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar nut en de
parastatalen. 4526

Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans les orga-
nismes d'utilite publique et dans les pararegionaux.

* Bijgewerkt overzicht van de eigendomsoverdrachten van de Staat aan
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4526

Situation actuelle des transferts de proprietes de 1'Etat a la Region de
Bruxelles-Capitale.

* Onoverzichtelijk woud van wegmarkeringen aan de werken op het
Daillyplein te Schaarbeek. 4526

Inextricable lacis de marquage routier pour les travaux de la place Dailly
a Schaerbeek.

* Infoborden aan de ingang van de tunnels. 4526
Signalisation a 1'entree des tunnels.

* Moderniseringswerken in de tunnels. 4527
Travaux de modernisation des tunnels.

* Herstellingwerken aan de Montgomerytunnel. 4527
Travaux de refection du tunnel Montgomery.

* Personeelsleden van zijn kabinet. 4527
Membres et agents constituant son cabinet.

* Gevaarlijke plaatsen in het autoverkeer - Cartografie. 4527
Points a risque en matiere de circulation automobile - Cartographic.

* Wegenwerken die door zijn administratie worden uitgevoerd. 4527
Travaux de voiries realises par son administration.

* 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). 4527

Etatd'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 arin de prendre des mesures de police facilitant
les deplacements cyclistes).

* Subsidies aan het weekblad "Deze week in Brussel". 4528
Subside & 1'hebdomadaire "Deze week in Brussel".

* Toepassing van de ordonnantie van 12 november 1992 betreffende de.
vervreemding van onroerende domeingoederen. 4528

Application de 1'ordonnance du 12 novembre 1992 relative a 1'alienation
des immeubles domaniaux.

* Afbraak van gebouwen van het huizenblok Comines-Froissart. 4528
Demolition des immeubles situes sur 1'tlot Comines-Froissart.
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zaakregister vermeld. sommaire.

19. 6.1998 188 MohamedDaTf * Heraanleg van de Ninoofsesteenweg. 4528
Renovation de la chaussee de Ninove.

23.7.1998 189 Dominiek Lootens-Stae! * Veiligheidsproblemen ter hoogte van het kruispunt van de Kolonel
Bourgstraat en de De Lombaerdestraat te Evere. 4528

Problemes de securite au croisement de la rue Colonel Bourg et de la
rue De Lombaerde a Evere.

23. 7.1998 191 Fran9oise Carton de Wiart * Oversteekplaatsen voor voetgangers. 4528
Marquages passages pietons.

31. 7.1998 192 Marc Cools * Aanwerving van werkcontroleurs door het Gewest. 4529
Recrutement de controleurs des chantiers et travaux par la Region.

10. 9.1998 194 Evelyne Huytebroeck * Automatische radars. 4529
Radars automatiques.

18. 9.1998 195 Jean-Pierre Cornelissen * Veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de fietsers. 4529
Mesures de securite en faveur des cyclistes.

18.9.1998 196 Jean-Pierre Cornelissen * Renovatie van het Koningsplein. 4529
Renovation de la Place Royale.

12.10.1998 197 Stephane de Lobkowicz * Ingemetselde duiven. 4529
Pigeons emmures.

6.10.1998 198 Jean-Pierre Cornelissen * Zwaar verkeer over de Budabrug. 4529
Trafic inadapte au pont de Buda.

6.10.1998 199 Jean-Pierre Cornelissen * Heraanleg van de verkeersdrempels die niet in overeenstemming zijn
met de door de federale Staat vastgestelde normen. 4530

Reamenagement des casse-vitesse non confbrmes aux nouvelles normes
definies par 1'Etat federal.

6.10.1998 200 Jean-Pierre Cornelissen * Vertraging bij de uitvoering van de werken in de Regentschapsstraat. 4530
Retards dans la realisation des travaux de voirie rue de la Regence.

1.10.1998 202 Jean-Pierre Cornelissen * Inventaris van het gewestelijk patrimonium. 4530
Inventaire du patrimoine regional.

15.10.1998 203 Alain Adriaens * Heraanleg van het Luxemburgplein. 4530
Amenagement de la place du Luxembourg.

15.10.1998 204 Jean-Pierre Cornelissen * Gebrekkige verlichting in het Elisabethpark. 4530
Eclairage deficient au pare Elisabeth.

19.10.1998 206 Stephane de Lobkowicz * Universitaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven heeft. 4530
Commandes d'etudes universitaires par Ie cabinet.

19.10.1998 207 Stephane de Lobkowicz * Financiering van gewestelijke initiatieven door de Europese Unie. 4531
Financement par 1'Union europeenne d'initiatives regionales.
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30.10.1998 208 Caroline Persoons * Aanleg van het Woluwepark. 453]
Pare de Woluwe. Amenagement.

19.11.1998 209 Francois * Verkeersproblemen op de Jacques Brellaan-Sint-Lambrechts-Woluwe. 4531
Roelants du Vivier Problemes de circulation survenant a 1'avenue Jacques Brel -Woluwe-

Saint-Lambert.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Economic, Financien, Begroting,
Energie en Externe Betrekkingen en aan de Minister belast met OpenbaarAmbt, Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
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 scientifique, de la Lutte centre 1'Incendie et de I'Aide medicale urgente

16.4.1996 26 Dominiek Lootens-Stael * Uitgave van boeken en brochures. 4533
Edition de livres et de brochures.

25.4.1996 28 Serge de Patoul * Het door de minister gefinancierd niet-economisch onderzoek. 4532
Recherche scientifique non economique financee par Ie ministre.

30.10.1996 45 Jean De Hertog * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4). 4532
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).

4.11.1996 46 Jean De Hertog * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 4533
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 5).

8.11.1996 47 Jean De Hertog * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 4532
Ordonnance relative a la publicite dans ['administration (article 8).

14.11.1996 48 Jean De Hertog * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15). 4533
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 15).

21.11.1996 49 Jean De Hertog * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 4533
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 9).

21.11.1996 50 Jean De Hertog * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6). 4533
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 6).

12. 5,1997 62 Jean De Hertog ''' Kabinetsmedewerkers. - Dienstbetoon. 4533
Collaborateurs de cabinet. - Permanence sociale.

25.7.1997 68 Jean De Hertog * Uitvoerendemacht.-Opdrachtenaanderden. 4533
Pouvoir executif. - Missions confiees a des tiers.

31.7.1997 69 Dominiek Lootens-Stael * AdviesvandeVasteCommissievoorTaaltoezichtaangaandedeenergie-
atlas. 4533

Avis de la Commission permanente de controle linguistique relatifa
1'Atlas de 1'energie.
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10.10.1997 72 Paul Galand * "Interfaces" tussen de v.z.w. Technopool en de Brusselse universiteiten,
Technopool en de v.z.w. Indutec. 4534

"Interfaces entreTechnopole et les universites bruxelloises.Technopole
et Indutec".

21.10.1997 73 Marie Nagy * Balans van de "interfaces" van het Brussels Gewest. 4534
Bilan des interfaces de la Region bruxelloise.

17.11.1997 75 Stephane de Lobkowicz * Toepassing van de ordonnantie van l l ju l i 1991 betreffende de minimale
levering van electriciteit. 4534

Application de 1'ordonnance du 11 juillet 1991 relative a la fourniture
minimale d'electricite.

7.11.1997 77 Stephane de Lobkowicz * Voorlegging om advies bij de Raad van State van de ontwerpen van
ordonnantie en van besluit. 4534

Soumission a 1'avis du Conseil d'Etat des projets d'ordonnances et
d'arretes.

7.11.1997 78 Stephane de Lobkowicz * Abonnementsovereenkomsten met advocaten. 4534
Conventions "abonnements" avec des avocats.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter.
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President

24.9.1996 96 Denis Grimberghs * Reglement betreffende de toekenning van bijkomende leningen. 4534
Reglement du Conseil provincial relatifa 1'octroi de prets complemen-

taires.

30. 1.1998 183 Roland Frippiat * Bedenkelijke praktijken van hotelbedienden jegens de taxichauffeurs
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4535

Pratiques douteuses de certains employes d'hotel a 1'egard des chauffeurs
de taxis dans la Region bruxelloise.

17.3.1998 189 Dominiek Lootens-Stael * Taalkennis van het personeel in dienst bij de erkende Brusselse huisves-
tingsmaatschappijen. 4535

Connaissances linguistiques du personnel occupe dans les societes de
logement agreees de la Region bruxelloise.

28.4.1998 193 Dominiek Lootens-Stael * Brochure "Sociale huisvesting in Brussel". 4535
Brochure "Le logement social a Bruxelles".

28. 4.1998 195 Marie Nagy * Personeelsleden van zijn kabinet. 4535
Membres et agents constituant son cabinet.

26. 5.1998 197 Dominiek Lootens-Stael * Belangenvermenging en het daaruit voortvloeiende misbruik van infor-
matie vanwege leden van de raad van beheer van de Brusselse Gewes-
telijke Huisvestingsmaatschappij. 4535

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.
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23. 7.1998 203 Denis Grimberghs ** Het begrip "personen ten laste" in de regeling betreffende de sociale
woningen. 4561

Notion de personnes a charge dans la reglementation du logement social.

3. 8.1998 205 Dominiek Lootens-Stael * GebrekkigonderzoekvandeBGHMvaneenvraagominlichtingenvan
de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. 4535

Reponse lacunaire de la SLRB a une demande de renseignements
emanant de la Commission permanente de contr6Ie linguistique.

3.8.1998 206 Dominiek Lootens-Stael * Bewering van de BGHM dat zij huisvestingsmaatschappijen op hun
taalverplichtingen wijst. 4536

Affirmation de la SLRB selon laquelle elle attire i'attention des societes
de logement sur leurs obligations linguistiques.

3. 8.1998 207 Dominiek Lootens-Stael * Gevolg dat werd gegevenaan het advies nummer 29.331/L van de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht. 4536

Suite donnee a 1'avis n° 29.331/L de la Commission permanente de
contr6Ie linguistique.

1.10.1998 209 Jean-Pierre Cornelissen 0 Aantal huurders dat zijn sociale woning heeft verlaten na de invoering
van de solidariteitsbijdrage. 4539

Nombre de locataires ayant quitte Ie logement social a la suite de 1'instau-
ration de la cotisation de solidarite.

19.11.1998 216 Stephane de Lobkowicz ° Aantal uitzendingen uit sociale woningen en evolutie per maatschappij. 4540
Nombre d'expulsions des logements sociaux et evolution par societe.

4.12.1998 217 Walter Vandenbossche * Anderlechtse Haard/Gebouwen Broekstraat-Prinsstraat. 4536
Foyer anderIechtois/Batiments rues Adophe Prins et de Broeck.

22.12.1998 221 Dominiek Lootens-Stael ** Tijdschrift dat wordt uitgegeven door de erkende huisvestingsmaat-
schappij Germinal. 4562

Periodique edite par la societe de logement agreee Germinal.
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