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

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

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

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

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

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

Ministre-President du Gouvernement
de la Region de Bruxelles-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 19 juillet 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.):

Organograin van de afdeliiig infonnatica in de verschillende
gemeenten.

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

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

Organigramme du personnel charge du departement de
I'lnformatique 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.):

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

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

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

Evolution des transferts par rapport aux recettes Males 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 beer Walter Vandenbossche d.d. 29 december
1995 (N.):

Controle over de schuldontwikkeling bij de lokale besturen.

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

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

Controle de I'endettement despoiivoirs locaux.

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 Dominiek Lootens-Stael d.d. 31 juli
1996 (N.):

Tweecle, derde en vierde driemaandelijkse taalrapport.

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

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

Deuxieme, troisieme et quatrieme rapports llnguistlques tr'i-
mestrlels.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. ! 137.

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

Toepassing van de omzendbriefvan SO 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 circulaire du 30 septembre 1988 coitcernant
les subsides pour I'amenagement des voles de circulation pietonne.

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
betrekkiagen 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 I'Union europeenne aiix emplois
dans ['administration 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.):

Herziening 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° 21, p. 2417.

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

Het ontbreken van begrotingsvastleggingen voor de nakoming
van de definltleve siibsidietoezeggingen inzake gesiibsidleerde
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 budgetaires en application de pro-
inesses fermes de subsides en matiere de travaux subsidies.

La question a etc pubiiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2419.

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

Geiiieeittelijke hefflngen.

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 aangekocht 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 acquisespar 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.):

Overzlcht en samenstelling van de adviesraden en -commlssies
waarop de administratleve diensten een beroep doen.

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

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

Releve et composition des conseils on commissions consultatlfs
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 januari
1998 (N.):

Gebruik van dienstwagens by het minlsterie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de gewestelljke 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 vehicules de service du ininlstere de la RBC, dans
les organisines d'utilite publiqiie et dans les pararegionaux.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3364.
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Vraag nr. 510 van de heer Robert Garcia d.d, 12 februari 1998
(N.):

Publiciteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in hetpro-
grammaboekje van het 25ste Internationaal Fllmfestival te
Brussel.

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

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

Publicite 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-StaeI d.d. 29 april
1998 (N.):

Opmerkingen gemaakt in het 154e Boek van het Rekenhof
met betrekking tot werken uitgevoerd in het raam van de zoge-
naamde "veiligheidscontracten".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vraag nr. 541 van de heer Guy Vanhengel d.d. 27 april 1998 (N.): Question n° 541 de M. Guy Vanhengel du 27 avril 1998 (N.):

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

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

Entree en vigueur du projet d'informatisation police (PIP)
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.):

Aanrekening van de wedden van sommige personeelsleden
van de ministeriele kabinetten.

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

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

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

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.):

Contracten voor de handelskernen.

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

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

Controls de noyaux commerciaiix.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3905.
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Vraag nr. 561 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
3 augustus 1998 (N.):

Studie over clandestlene arbeid.

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

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

Etude sur Ie travail clandestin.

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

Vraag nr. 566 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
10 September 1998 (N.):

Steunverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan
culturele evenementen.

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 evenements
culturels.

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 omtrent de toepassing van de taalwetgeving.

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 ['application de la legislation linguistique.

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 het Luxeinburgplein.

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

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

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.):

Universltaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven
heeft.

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

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

Commandos d1 etudes universitaires par Ie cabinet.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4360.
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Vraag nr. 587 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Financiering van gewestelijke inltiatleven 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'inltiatives regionales.

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

Vraag nr. 589 van de heer Stephane de Lobcowicz d.d. 27 oktober
1998 (Fr.):

Waardeverlies voor degemeenten 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 consecutlves a {'operation
Dexia-Credit communal.

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

Vraag nr. 592 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
20novcmberl998(N.):

Zogenaamde «park-watchers» en veillgheids- en preventie-
assistenten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 4499.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 4499.

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

Zogenaamde muHiconfessionele begraafplaats te Schaarbeek
en opricht'mg van een intercommunale terzake.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 4499.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 4499.

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

Veroordelingen van het Ministerie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewestin 1997 en evolutie.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 4500.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 4500.

Vraag nr. 596 van de heer Denis Grimberghs d.d. 11 december
1998 (Fr.):

Bijdragen van de Gemeenschapscominissies aan de BGDA.

Sinds 1996 ontvangt de BGDA subsidies van de Gemeenschaps-
commissies voor de financiering van zijn beleid ter bestrijding van
de werkloosheid, een bevoegdheid van die commissies.

Question n° 596 de M. Denis Grimberghs du 11 decembre 1998
(Fr.):

Contributions des Commissions Coiniitiinautaires a I'Orbem.

Depuis 1996, I'Orbem recoit des subventions des Commissions
Communautaires pour Ie financement de la politique de resorption
du chomage dans Ie cadre des competences de ces Commissions.
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Omdat de subsidies rechtstreeks aan de BGDA werden overge-
maakt is het niet eenvoudig te achterhalen hoeveel eike Gemeen-
schapscommissie daadwerkelijk betaalt.

Graag vernam ik van de minister hoe die subsidies van de
Gemeenschapscommissies aan de BGDA sinds hun invoering zijn
geevolueerd en hoe die evolutie wordt gerechtvaardigd.

Ces subventions etant versees directement a 1'offlce, il n'est pas
facile d'identifier les montants qui sont effectivement verses par
chacune des Commissions Communautaires.

J'aimerais que Ie ministre indique depuis la creation de ces
transferts, 1'evolution des subventions qui ont ete accordees par les
Commissions Communautaires a 1'Orbem et la justification de
revolution de ces montants.

Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

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

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

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 Cour des comptes: observations sur Ie
«compte general» de la Region bruxelloise.

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

Vraag nr. 241 van de heer Denis Grimberghs d.d. 19 juni 1998
(Fr.):

Toepassing van de ordonnantie van 12 november 1992 betref-
fende de vervreemding van onroerende domeingoederen.

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

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

Application de 1'ordonnance du 12 novembre 1992 relative a
Valie.na.tion des immeubles domaniaiix.

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

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 311 van de heer Guy Vanhengel d.d. 18 juli 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 Ie pare
Albert a Molenbeek.

La question a ete publiee dans Ie 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 initiatiefvan het Brussels Hoofd-
stedelljk 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'immeubles a I'lnitlative 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 tramverb'mding 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 heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 16 januari
1998 (Fr.):

Benaming van een toekomstig metrostation na het doortrekken
van de kleine 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 conseciitlvement
au bondage de la petite ceinture.

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 iirbain et fonder.

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

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

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

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

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

154e cahier de la Cow des Comptes: observations sur leflnan-
cement d'un collogue par line instance depourviie de personnalite
juridique - delegation depouvoir a unepersonne non liabllltee 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 kabinet.

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 het 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.):

Onderwek over het IRISplan.

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

Question n° 413 de M. Denis Grimberghs du 19juin 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 reseau ferrovlaire bruxellols 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 wedstrljd "De Paden
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 reserves au concours international "Les senders de
I'Ewope".

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

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

Behoudvan woongelegenheid In de voormaligeAlbertkazerne.

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

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

Malntien de la fonctlon logement sur Ie site de I'anc'ienne
caserne Albert.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4248.

Vraag nr. 440 van de heer Philippe Debry d.d. 15 oktober 1998
(Fr.):

Toekenning van "stilzwljgende"stedenbouwkundige vergun-
ningen wegens overschrijding 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'urbanisme "tacites" par depassement des
delais.

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



4594 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 15 februari 1999 (nr. 39)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 15 fevrier 1999 (n° 39)

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

Reis naar de wereldtentoonstelling 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 pubiiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4365.

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

Unlversitaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven
heeft.

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 iinlversltalres par Ie cabinet.

La question a ete pubiiee 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 advertentie over de aankoop van nieuwe
bussen 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 parue dans I'hebdomadaireAZ relative a I'achatpar
la STIB de nonveanx bus.

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

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

Het niet betalen van boetes door zwartrijders.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 4506.

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

Amendes Impayees par les fraudeurs.

La question a ete pubiiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 4506.

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

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

Taalverdeling van het optreden van de DBDMH.

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

Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

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

de 1'Aide medicate urgente

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

Repartition lingnistlque des Interventions du SIAMU.

La question a ete pubiiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2706.
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Vraag nr. 173 van de heer Stephane de Lobkowicz, d.d. 18
december 1997 (Fr.):

Overzicht en samenstelling van de adviesraden of-commissies
waarop de administratleve diensten 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 on commissions consultatlfs
constitues en marge de I'administration.

La question a etc 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 liet 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.):

Hulir en onderhoud 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 entretien de flews et de plantes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4369.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

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

Advertentle van Net Brussel.

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

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

de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

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

Toekenning van taalpremies aaii de werknemers van het
Miliisterie van het Brussels Hoofdstedelijk 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 lingiiistiques aux agents du ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 2069.
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Vraag nr. 303 van de heer Stephane de Lobkowicz, d.d.
18 december 1997 (Fr.):

Overzlcht en samenstelling van de adviesraden of-commissles
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 du 18 decembre
1997 (Fr.):

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

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

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 «Molns de dechets? Cliiche.'».

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.

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

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

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'environnement.

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

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

Fonds destine a I'entretien, {'acquisition et I'amenagement
d'espaces verts, deforets et de sites naturels, ainsi qii 'an rempois-
sonnement et aux interventions urgentes en favour de lafaiine.

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

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

Personeelsleden van zljn 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 constituant 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 !e Bulletin n° 34, p. 4040.

Vraag nr. 357 van de heer Alain Adriaens d.d. 10 September
1998 (Fr.);

Beheer van licht radloactief 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 dechefs faiblement radioactifs.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4256.
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Vraag nr. 358 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d.
18 September 1998 (Fr.):

Gevaren van een leglonellaepidemie in Briissel.

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 Brnxelles.

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

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

Gratis/lets en voor de Brusselaars.

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

Question n0 359 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 29 septembre
1998 (Fr.):

Velos mis gratuitement a la disposition des Bruxellols.

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

Vraag nr. 363 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 6 oktober
1998 (Fr.):

Rol van degewesten bij de toepassing van het akkoordover de
verinindering 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 interveitu en
matiere de reduction des gaz responsables de 1'accrolssement de
I'effet de serre.

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

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 n0 366 de M. Dominiek Lootens-Stael du 15 octobre
1998 (N.):

Enquete publiqiie relative au plan de prevention etde gestion
des dechets.

La question a etc 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 initiatieven door de Europese
Unie.

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

Studieopdracht in verband met het waterwiveringsstatlon
"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 «Sud».

La 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.):

Milieiivergunning van een snack te Jette.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 4512.

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

Permis d'environnement d'lin snack a Jette.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 4512.

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

Vervuiling van een site te Sint-Lambrechts Woluwe.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 4512.

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 4512.

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

Observatoriuin voor Gezondheid en Leefmilleu.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 4512.

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

Observatoire Sante et Environneinent.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 4512.

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

Jongeren in Brussel Net.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 4513.

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

Jeunes chef Bruxelles-proprete.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 4513.

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 4513.

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

Pollution siir Ie site du Conseil de 1'Union eiiropeenne.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 4513.

Vraag nr. 381 van de heer Guy Vanhengel d.d. 11 januari 1999
(N.):

Selectieve ophalingen in de klaarblljkelijk "vergeten" Dikke
Beuklaan te Jette.

Luidens TV-Brussel en getuigenissen van buurtbewoners laat
Net-Brussel nu reeds 4 weken na om de blauwe zakken en het te
recycleren papier op te halen in de Dikke Beuklaan te Jette.

Telefoontjes en faxen konden hieraan niet verhelpen. Brieven
van buurtbewoners aan de bevoegde minister bleven onbeantwoord.

Question n° 381 de M. Guy Vanhengel du 11 janvier 1999 (N.): „
a

Absence de collecfes selectives avenue del'Arbre Ballon a Jette.

Selon des temoignages de riverains recueillis notamment par
TV-Brussel, cela fait 4 semaines que Bruxelles-Proprete n'enleve
plus les sacs bleus et Ie papier a recycler avenue de I'Arbre ballon
a Jette.

Coups de fil et telecopies n'y ont rien change. Les lettres adres-
sees par les riverains au ministre competent sont restees sans
reponse.
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Het is pas na inschakeling van de pers dat de geduldige Jettenaren
enig gehoor vonden. Net-Brussel decide via TV-Brussel een
verklaring mee voor deze "mysterieuze" afwezigheid van de ophaal-
diensten.

Volgens de bevraagde agent van Net-Brussel betreft het hier
geenszins een vergetelheid van de ophaaldiensten, maar zijn het de
buurtbewoners die de zakken en het papier op verkeerde momenten
op het trottoir zetten.

Wanneer Net Brussel, op vraag van de "verstrooide" buurtbe-
woners, toch nog eens langskomt, blijken alle zakken dan weer
verdwenen... om opnieuw op te duiken, op momenten dat ze niet
worden opgehaald.

Kortom, de verwarring is totaal. Het mysterie blijft...

In het licht van de onduidelijkheden terzake had ik graag vemo-
men hoe de heer minister verklaart dat reeds weken geen selectieve
ophalingen meer plaatsvonden in de Dikke Beuklaan te Jette. Is de
heer minister van oordeel dat het hier een misverstand of een
vergetelheid betreft? Hoe komt het dat de buurtbewoners zo moei-
zaam gehoor vonden bij Net Brussel?

Wat werd of wat zai worden ondernomen om te verhelpen aan
deze situatie die niet van aard is om het principe van gescheiden
ophalingen aan te moedigen bij de Jettenaren die reeds weken
wachten?

C'est seulement apres 1'intervention de la presse que la patience
de ces Jettois a pu etre recompensee. Bruxelles-Proprete a fait une
declaration aTV-Brussel pour expliquer cette absence «mysterieuse»
des services d'enlevement des immondices.

Aux dires de 1'agent de Bruxelles-Proprete interroge, il ne s'agit
nullement en 1'occurrence d'un oubli de ces services. Ce sont les
riverains qui sortent ies sacs et Ie papier au mauvais moment.

Lorsque Bruxelles-Proprete fmit malgre tout par passer a la
demande de ces riverains «distraits», tous les sacs ont apparemment
disparus ... pour refaire surface a des moments ou aucune collecte
n'est prevue.

Bref, la confusion est totale. Le mystere reste entier....

Au vu de cette situation equivoque, je souhaiterais que le ministre
m'explique pourquoi depuis plusieurs semaines il n'y a plus de
collectes selectives avenue de 1'Arbre Ballon a Jette. Le ministre
est-il d'avis qu'il s'agit d'un malentendu ou d'un oubli? Comment
se fait-il que les riverains ont eprouve de telles difficultes a se faire
entendre aupres de Bruxelles-Proprete?

Quelles mesures a-t-on prises ou envisage-t-on de prendre pour
resoudre cette situation qui n'est pas de nature a encourager les
collectes selectives chez ces Jettois qui patientent depuis plusieurs
semaines?

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.

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.

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

Groitdregie van het Brussels Hoofdstedelljk Gewest.

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

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

Travaux avenue Charles-Quint.

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

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

Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale,

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

Werken in de Troonstraaf.

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

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

Travaiix 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.):

Erbarinelljke 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 handelingen van de Brusselse Hoof d-
stedelijke Regering.

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

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

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

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

Vraag nr. 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 du 8 juillet 1996
(Fr.):

Panneaux rentiers de bienvenue dans la Region.

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

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

Onderhoud van het Vergoteplein.

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

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

Entretien du square Vergote.

La question a 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-Niklaasinstituut Anderlecht.

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

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

Feux de signalisatlon a hauteur du Sint-Niklaaslnstituut a
Anderlecht.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1514.
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Vraag nr. 87 van de heer RodandVan 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'ltippodrome 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.):

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

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

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

Acces cyclable auxgares de Bruxelles.

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

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

Overname van de verplichtingen die voortvloeien ult de door
de provincieraad aangenomen verordeningen die betrekking
hebben 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 conseil provincial qui ontfait 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 BenoitVeldekens d.d. 28 oktober 1996
(Fr.):

Aanleg van nieuwe rotondes in de de Broquevillelaan, op de
Josepliine-Charlottesquare en op het kruispunt Gribaumontlaan/
Ridder Koninglaan (Sint-Lambrechts- Woluwe).

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

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1636.
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Vraag nr. 95 van de heer Jean De Hertog d.d. 30 oktober 1996
(N.):

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

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

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

Ordonnance relative a la publicite dans 1'admlnistrat'wn (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 publicite 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-
kel8).

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.):

Afsliiiting 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.

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

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

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 ete 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 I'administration (arti-
cle 9)

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3000.
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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'administration (arti-
cle 6).

La question a etc 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 het
zogenaamde «Marconigebouw».

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

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

Perspectives du gouvernement bruxellois pour Ie bailment
"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" nummer 10.

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

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

"Entreprendre" n0 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.

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

Voorwaarscliiiwingstekens 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.):

Presignalisation dans les tunnels de la petite ceinture.

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

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

Het Marconigebouw in Vorst.

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

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

Immeuble Marconi a Forest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1923.
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Vraag nr. 109 van de heer Jean De Hertog d.d. 21 januari 1997
(N.):

Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de kabinetten.

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

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

Representation des homines et desfeinmes dans les cabinets
ministeriels.

La question a etc 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 Hoofdstedelijk 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 Brnxelles-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 Tervurenlaan.

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.

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

Infrastructuurwerken op hasten van de aanwonenden.

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

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

Realisation d'infrastriictures 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 Mme Francoise Carton deWiart du 19 mars
1997 (Fr.):

Passage pour pietons sous I'avenue de Tervueren.

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



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 15 februari 1999 (nr. 39)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 15 fevrier 1999 (n° 39) 4605

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 ceinture.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 20, p. 231!.

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.):

Patrimolne regional.

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

Vraag nr. 124 van mevr. Evelyne Huytebroeckd.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.):

Tweetaligheidspremie.

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.

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 deM. Dominiek Lootens-Stael du 21 avril 1997
(N.):

Pare de voitwes.

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

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

Woonplaats van de gewestambtenaren.

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

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

Lieu de domldaliation des agents regionaux.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 21, p. 2442.
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Vraag nr. 129 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 21 mei
1997 (N.):

Wegmarkerlngen 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.):

Ruimtelijke ordening - Noord-Oostwijk.

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 - Qiiartier Nord-Est.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 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° 132 de M. Jean De Hertog du 27 mai 1997 (N.):

Repartition de competences et consultation d'avocats.

La question a etc 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 statutalres.

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.):

Informatlecampagnes 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 inenees par les pouvoirs publics.

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

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

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

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

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

A.s.b.l. -Subventions.

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

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

Beschenniitg van de bomen langs 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 wine.

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

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

Werken in onze hoofdstad.

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

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

Overvliegende vliegtuigen - Geluidshinder.

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

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

Plaatsing van nieuwe verwelkomingsborden langs de gewest-
wegen.

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

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

Uitvoerende mac/it - Opdrachten aan derden.

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

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

Travaux dans la capitate.

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

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.

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

Pose de nouveaux panneaux de signallsatlon sur les voles
regionales.

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

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

Pouvoir executif- Missions confides a des tiers.

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

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

Onderhoud van de verlichting in liet El'wbethpark.

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

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

Entretien de I'eclairage ail 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.):

Tweetaligheidspremies.

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 bilinguisine.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2899.
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Vraag nr. 148 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
16 September 1997 (N.):

Bescherming van defietser.

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

Question n° 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 Jubelparhtunnel.

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

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

Travaux en cours 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 verkeerslichten op de lanen van de grate 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.

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

Het door het Gewest bezoldigd personeel - Toestemming om
te cumiileren.

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

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

Personnel remunerepar la Region -Automation de cumiil.

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 signalisatlon commandos par les trains et bus.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3120.
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Vraag nr. 154 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28 oktober
1997 (Fr.)i

Kruispunt Churchill-Brugmann: tijd om 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 Churchill-Bruginann: temps de passage regle par
lesfeux de signallsation tricolores.

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

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

Verkoop van gebouwen op initiatlef van het Brussels 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'inifiative 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 am advies by 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'or don-
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.

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

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

Gehandicapten op het kabinet.

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

Question n° 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.);

Mededelingen van het ministerie en het kabinet.

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

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

Communications du ininlstere et du cabinet.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 3272.
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Vraag nr. 162 van de heer Denis Grimberghs d.d. 24 november
1997 (Fr.):

Rode asseit 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 wees par la Ville de Bruxelles.

La question a etc 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 dn 4 decembre
1997 (Fr.):

Proprietes inoccupees de la Region de Briixelles-Cap'ttalc.

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

Vraag nr. 164 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d.
4 deeember 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.):

Overzicht en sainenstelling van de advlesraden of-commlssies
waarop de administratieve 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 on commissions consultatlfs
constitues en marge de {'administration.

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

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

Toegang tot de Belliardtunnel.

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

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

Tremie d'acces an tunnel Belllard.

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.):

Steun 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 autres associations.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 3389.
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Vraag nr. 169 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 12 jannari
1998 (N.):

Gebruik van dienstwagens bij het mmisterle van liet Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, 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 vehlcules de service du ministere de la RBC, dans
les organismes d'utilite publique et dans les pararegionaux.

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.):

Bifgewerkt overzlcht van de eigendomsoverdrachten 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. 173 van de heer Denis Grimberghs d.d. 5 maart 1998
(Fr.):

Infoborden aan de ingang van de tunnels.

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

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.

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.):

Travaiix de modernisation des tunnels.

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

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 constituant 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.d.
12 mei 1998 (Fr.):

Gevaarlljke plaatsen in liet 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 matiere de circulation automobile - Carto-
graphic.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3818.
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Vraag nr. 183 van de heer Sven Gatz d.d. 20 mei 1998 (N.):

Vorderingsstaat van de resolutle van de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad van 7 maart 1997 (de medewerking van de gemeenten
om politionele maatregelen te treffen waarbij de verplaatsingen
perfiets vergemakkelijkt warden).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 33, biz. 3930.

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

Etat d'avaitceinent de la resolution du Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1997 siir la politique en maticre
de velos (collaboration des communes afin deprendre des mesiires
de police facilitant les deplacements cyclistes)

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3930.

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

Subsidies aan liet 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'hebdomadaire "Deze week in Briissel".

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 33, p. 3931.

Vraag nr. 186 van de heer Denis Grimberghs d.d. 19 juni 1998
(Fr.):

Toepassing van de ordonnantie 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
['alienation des linmeubles domaniaux.

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 van gebouwen van hethuizenblok Com'mes-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 immeubles sitties siir I'ilot Comines-Frolssart.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4059.

Vraag nr. 188 van de heerMohamed Dai'fd.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 Dominiek Lootens-Stael d.d. 23 juli
1998 (N.):

Veiligheidsproblemen ter hoogte van liet kruispimt van de
Kolonel Bourgstraat en de De Lombaerdestraat te Evere.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4060.

Question n° 189 de M. Dominiek Lootens-Stael du 23 juillet
1998 (N.):

Problemes de securite an crolsement de la rue Colonel Boiirg
et de la rue De Lombaerde a Evere.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4060.
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Vraag nr. 191 van mevr. Francoise Carton deWiart d.d. 23juli
1998 (Fr.):

Oversteekplaatsen voor voetgangers.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4061.

Question n° 191 de Mme Francoise Carton deWiart du 23 juillet
1998 (Fr.):

Marquages passages pietons.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4061.

Vraag nr. 192 van de heer Marc Cools d.d. 31 juli 1998 (Fr.):

Aanwerving van werkcontrolews 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 contrSleurs des chantiers et travaux 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.):

Automatische radars.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4274.

Question n° 194 de Mme Evelyne Huytebroeck du 10 septembre
1998 (Fr.):

Radars automatiques.

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 deflelsers.

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 enfavew 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.):

Renovatie 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 Royale.

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.
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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 au pout de Buda.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4275.

Vraag nr. 199 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 6 oktober
1998 (Fr.):

Heraanteg van de verkeersdreinpels die met in overeenstem-
miag 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 du 6 octobre
1998 (Fr.):

Reamenagement des casse-vitesse noil conformes aiix
nouvelles normes definiespar I'Eiat federal.

La question a ete 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-
scitapsstraat.

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 travaiix de vollie rue de la
Regence.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4276.

Vraag nr. 202 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 1 oktober
1998 (Fr.):

Invcntaris van het gewestelijk patrimomuin.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 36, biz. 4277.

Question n° 202 de M. Jean-Pierre Cornelissen du I" octobre
1998 (Fr.):

Inventaire du patriinoine regional.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 36, p. 4277.

Vraag nr. 203 van de heerAlain Adriaens d.d. 15 oktober 1998
(Fr.):

Heraanleg van het Luxemburgplein.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4391.

Question n° 203 deM.Alain Adriaens du 15 octobre 1998 (Fr.):

Amenagement 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.):

Gebrekkige verllchting 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 au pare Elisabeth.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4392.
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Vraag nr. 206 van de heer Stephane de Lobkovvicz 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.):

Commandes a'etudes umversitaires par Ie cabinet.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4392.

Vraag nr. 207 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 oktober
1998 (Fr.):

Financiering van gewestelijke inltiatieven door de Europese
Urne.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 37, biz. 4392.

Question n° 207 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 octobre
1998 (Fr.):

Financeinentparl'Union europeenne d'initiatives regionales.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 37, p. 4392.

Vraag nr. 208 van mevr. Caroline Persoons d.d. 30 oktober 1998
(Fr.):

Aanleg van het Woliwepark.

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.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 4531.

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.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 4531.

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

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

Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk
Onderzoek, Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

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

Uitgave van boeken en brochures.

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

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

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

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

de I'Aide medicale urgente

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

Edition de livres et de brochures.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 10, p. 870.
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Vraag nr. 28 van de heer Serge de Patoul d.d. 25 april 1996
(Fr.):

Het door de minister gefinancierd niet-economisch onderwek.

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

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

Recherche scientifique non economiqiie financee par Ie
minlstre.

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.):

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3009.

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

Ordonnance relative a lapublicite dans ['administration (ar-
ticled).

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 openbaarheid 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 publicite 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 lapublicite de I'administration (arti-
cle 8).

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

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

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

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 3010.

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

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

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

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

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

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

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

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

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 3011.
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Vraag nr. 50 van de heer Jean De Hertog d.d. 21 november 1996
(N.):

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuw (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.):

Ordowiance relative a. la publiclte 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.):

Uitvoerende macht - 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.):

Poiivoir executif- Missions con/lees a des tiers.

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

Vraag nr. 69 de M. Dominiek Lootens-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
relatifa I'Atlas de I'energle.

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

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

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

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

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

"Interfaces entre Technopole et les universites bruxellolses,
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 Mme Marie Nagy du 21 octobre 1997 (Fr.):

Bilan des interfaces de la Region bruxelloise.

LSI question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 3125.
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Vraag nr. 75 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d.
17 november 1997 (Fr.):

Toepassing van de ordonnantie van 11 juli 1991 betreffende
de minlmale levering van elektricitelt.

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 Vordonnance du 11 juillet 1991 relative & la
fournlture minlmale d'electrlcite.

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.):

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

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

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

Abonnementsovereenkomsten met advocaten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 3126.

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 bijkomende 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 relatif a {'octroi depretscom-
plementaires.

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

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

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

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

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

Pratiques douteuses de certains employes d'hote! a I'egarddes
chauffeurs de taxis dans la Region bruxelloise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 3503.
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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 dii 28 avril 1998 (Fr.):

Membres et agents constltuant son cabinet.

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

Vraag nr. 206 van de beer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
3 augustus 1998 (N.):

Bewering van de BGHM dot zij huisvestingsmaatschappljen
op him taalverpllchtingen wijst.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4069.

Question n° 206 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 3 aout 1998
(N.):

Affirmation de la SLRB selon laquelle elle attire I'attention
des societes de logement sur leurs obligations linguistiques.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 34, p. 4069.

Vraag nr. 207 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
3 augustus 1998 (N.):

Gevolg dat werd gegeven aan het advies nummer 29.331/L
van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 34, biz. 4069.

Question n° 207 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 3 aout 1998
(N.):

Suite donnee a I'avis n°29.331/L de la Commission permanente
de controle llnguistique.

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-Prinsstraat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 38, biz. 4536.

Question n° 217 de M. Walter Vandenbossche du 4 decembre
1998 (N.):

Foyer anderlechtois/Batiments ruesAdophe Priiis et de Broeck.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 38, p. 4536.

Vraag nr. 219 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
22 december 1998 (N.):

Ramadanfeest georganiseerd door Assam.

Onlangs te gast in een gemeenschapscentrum, viel mijn oog op
een affiche die betrekking had op de aankondiging van een Rama-
danfeest op 12 december, en dat georganiseerd wordt door
RISOBrussel, in samenwerking met KAV-Interculturele Werking,
Brusselleer, het Gemeenschapscentrum De Rinck en de erkende
huisvestingsmaatschappij Assam.

Acht de staatssecretaris het normaal dat een huisvestingsmaat-
schappij zich bezighoudt met het inrichten van religieuze feesten,
in casu een Ramadanfeest?

Kan hij mij meedelen hoe zulks bijdraagt tot de door hem en
zijn regering beleden integratiegedachte, ofmoeten we dit eerder
zien in het kader van de integratie van de laatste der overblijvende
autochtone Brusselaars in de Islamgemeenschap?

Hoeveel heeft Assam uitgegeven voor dit feest? Weike was,
globaler beschouwd, de bijdrage vanAssam aan de organisatie van
dit feest?

Question n° 219 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 22 decembre
1998 (N.):

Fete du Ramadan organiseepar la societe Assam.

Invite recemment dans un centre communautaire flamand, je
suis tombe sur une affiche annoncant une fete du Ramadan Ie
12 decembre organisee par RISOBrussel en collaboration avec KAV-
Interculturele Werking, Brusselleer, Ie centre communautaire
flamand De Rinck et la societe de logement agreee Assam.

Le secretaire d'Etattrouve-t-iI normal qu'une societe de logement
s'occupe de 1'organisation de fetes religieuses, en 1'occurrence celle
du Ramadan?

Peut-il me dire dans quelle mesure cette initiative contribue a
1'integration prechee par lui-meme et son gouvernement? Ou faut-
il y voir une etape vers 1'integration dans la communaute musulmane
des derniers Bruxellois de souche?

Combien Assam a-t-il depense pour cette fete? Quelle a ete,
plus globalement, la contribution d'Assam a 1'organisation de cette
fete?
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Behoort het statutair wel tot de opdrachten van Assam om
godsdienstige, in casu islamitische feestjes, te organiseren? En
indien dit niet het geval is, is hier dan geen sprake van misbruik
van subsidies? Moeten deze subsidies in dat geval niet worden
ingetrokken?

Overweegt de staatssecretaris maatregelen te nemen om te
voorkomen dat er in het vervolg nog belastinggeld zou worden
gespendeerd aan het organiseren van dergelijke islamitische feestjes?

L'organisation de fetes religieuses - musulmanes dans ce cas-ci
- releve-t-eile statutairement des missions d'Assam? Dans la
negative, ne peut-on parler de detournement de subventions? Ces
subventions ne doivent-elles pas, dans ce cas, etre retirtes?

Le secretaire d'Etat envisage-t-il de prendre des mesures pour
eviter qu'on ne depense encore 1'argent du contribuable pour
organiser de telles fetes musulmanes?
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II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

11. 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-StaeI d.d.
11 december 1995 (N.):

DA C-betrekkingen.

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

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

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

Question n° 64 de M. Dominiek Lootens-StaeI 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 bijwndere bewldiging
ervoor in de gemeenten.

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

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

Usage des litres de «chefde cabinet» et remuneration 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 dat tewerkgesteld is in het kader
van de programma's ter bestrijding van de werkloosheid.

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

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

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

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

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

Verplichting voor de Brusselse gemeenten om de taalrol van
hun 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 imposes aux communes bruxelloises de commu-
niquer Ie role lingulstique de lews administres.

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.
21novemberl996(Fr.):

Verzekeringsmaatschappijen die de risico's dehken vow de
diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

Question n° 312 de M. Stephane de Lobkowicz du 21 novembre
1996 (Fr.):

Compagnies d'assurances coiivrant les risques rencontres par
les services de la Region de BruxelIes-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.blz. 2573.

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

Repartition des fonctionnaires entre les deux groiipes I'tiiguis-
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.):

Provindale verordeningen die nog van kracht zijn.

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 provinciaiix 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.
10oktoberl997(N.):

Berekening van de verdeling van de betrekklngen 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.):

Calcul de la repartition entre les deux groiipes linguistiques
des emplois dans les communes bruxelloises.

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 beschennde monumenten en land-
schappen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 27, biz. 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 soclale voordelen inwke 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 documentatie.

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

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

Question n0 59 de M. Stephane de Lobkowicz du 24 avril 1996
(Fr,):

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

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans !e
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
kablnetsmedewerkers van een voormallg minister van Openbare
Werken.

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

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

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

Interets de la Region dans un proces centre plusiews colla-
borateurs de cabinet d'un ancien ministre des Travaux publics.

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

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

Advertenties van overheidsinstellingen en pararegionale instel-
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.):

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

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

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 209 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 1 oktober
1998 (Fr.):

Aantal huurders dat zijn sociale waning heeft verlaten na de
invoering van de solidariteitsbijdrage.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 38, biz. 4539.

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n° 209 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 1" octobre
1998 (Fr.):

Nombre de locataires ay ant quitte Ie logement social a la suite
de 1'instauration de la cotisation de solldarite.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 38, p. 4539.
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Vraag nr. 216 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d.
19 november 1998 (Fr.):

Aantal uitzettingen uitsoclale woningen en evolutie permaat-
schappij.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 38, biz. 4540.

Question n° 216 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 novembre
1998 (Fr.):

Nombre ({'expulsions des logements sociaiix et evolution par
societe.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 38, p. 4540.
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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
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Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

Maatregelen die de iniitister-voorzitter heeft genomen naar
aanleiding van de zoveelste veroordeling van degemeente Elsene
door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht In verband met de
uitgave van het gemeenfelijk blad.

Ter zitting van 11 december 1997 werd door de Verenigde
afdelingen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht een zoveelste
klacht behandeld tegen de gemeente Elsene omwille van het feit
dat deze gemeente een gemeentelijk informatieblad uitgeeft, dat
bijna uitsluitend in het Frans wordt opgesteld, en waarbij de
Nederlandstalige inwoners op een schandelijk discriminerende wijze
worden behandeld. Deze klacht werd ontvankelijk en gegrond
bevonden.

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

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

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

Enleme condemnation de la commune d'lxelles par la Com-
mission permanente de controle lingulstique concernant la publi-
cation du journal communal.

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

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

Monsieur Ie ministre-president, en tant que ministre de tutelle
des pouvoirs locaux, vous etes notamment tenu de veiller au res-
pect par les communes de la legislation existante. Les avis de la
Commission permanente de controle linguistique ont demontre
clairement que la commune d'lxelles ne respecte pas la legislation
en vigueur en matiere linguistique. Je souhaiterais savoir quelles
mesures vous avez deja prises ou vous envisagez de prendre a Regard
de cette commune pour veiller a ce que la brochure communale
d'information soit desormais publiee conformement aux disposi-
tions de la loi linguistique en matiere administrative et a la juris-
prudence constante de la Commission permanente de controle
linguistique.
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Ik wens eraan toe te voegen dat de minister-voorzitter niet meer
achteloos een dergelijke overtreding kan voorbijgaan, aangezien in
november 1997 een zogenaamd taalhoffelijkheidsakkoord werd
afgesloten. Tenzij ook dit taalhoffelijkheidsakkoord dode letter zou
blijven, dient de minister-voorzitter dus in te grijpen. Het antwoord
van de minister-voorzitter op deze schriftelijke vraag zai in alle
geval een eerste nieuwe test zijn voor de uitvoering van dit taalhof-
felijkheidsakkoord.

Antwoord: De toezichthoudende overheid werd niet op de hoogte
gebracht van de adviezen van deVaste Commissie voorTaaltoezicht
betreffende het gemeentelijk informatieblad van de gemeente Elsene.

Naar aanleiding van de vraag van de heer D. Lootens werden
deze adviezen bij de Vaste Commissie opgevraagd.

Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven om, na onderzoek
van de adviezen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, een
omzendbriefnaar de gemeenten te sturen, waarin gewezen wordt
op de toepasselijke bepalingen van de taalwetgeving in bestuurs-
zaken.

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

Reponse: L'autorite de tutelle n'a pas ete informee des avis de
la Commission permanente de Controle linguistique concernant le
bulletin d'information communale de la commune d'lxelles.

A 1'occasion de la question de monsieur D. LootensJ'ai demande
a !a Commission permanente de me communiquer ces avis.

J'ai charge mon administration d'examiner les avis de la Com-
mission permanente de Controle linguistique et d'envoyer aux
communes une circulaire, afin d'attirer leur attention sur les disposi-
tions legales applicables de la legislation linguistique en matiere
administrative.

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

Opmerkingen gemaakt In het I54e Boek van het Rekenlwf
met betrekking tot vastgestelde tekortkomingen van het gewestelijk
financieel beleid.

Uit het I54e Boek met opmerkingen van het Rekenhof blijkt
dat er door deze instelling ernstige tekortkomingen werden
vastgesteld met betrekking tot het technische financiele beheer van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo constateerde het Rekenhof
dat sedert 1991, hetjaar waarin het Brussels Gewest voor het eerst
over een eigen thesaurie kon beschikken, slechts een rekenplichtige
uit de gewestelijke bestuurlijke administratie zich aan de opgelegde
wetgeving met betrekking tot beheersrekeningen over gelden houdt.
In dit verband had ik graag volgende vragen gesteld:

1. Klopt het dat slechts een rekenplichtige zich aan de voorge-
schreven regelgeving houdt?

2. Klopt het dat van de zevenentachtig overige beheersrekeningen
over gelden voor dejaren 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 en
1996 geen opgave werd bezorgd aan het Rekenhof? Indien het
antwoord op deze vraag positiefis, waarom werd dit nietgedaan?

3. Waarom heeft de minister van Financien geen gevolg gegeven
aan zijn schrijven van 21 augustus 1995 waarin hij aan het
Rekenhof meedeelde dat hij aan zijn administratie de opdracht
zou geven zo spoedig mogelijk de rekeningen over dejaren 1991
tot 1994 over te maken? Waarom is dit, bijna driejaar later nog
nietgebeurd?

4. Weike gevolgen overweegt de minister te geven aan de opmer-
kingen van het Rekenhof?

Antwoord: Ik deel het geacht lid mee dat de Administratie een
inhaaloperatie heeft opgestart, waarbij de ontbrekende beheersreke-
ningen in versneld tempo aan het Rekenhof worden overgemaakt.

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

I54e cahier de la Cour des comptes: remarques siir les man-
quements de la politlque flnanclere regionale.

La Cour des comptes a observe dans son 154e cahier de serieux
manquements en ce qui concerne la gestion financiere technique
de la Region de Bruxelles-Capitale. La Cour des comptes a ainsi
constate que depuis 1991, annee a partir de laquelle la Region a
dispose pour la premiere fois de 1'autonomie de tresorerie, un seui
comptable de 1'administration regionale respecte la legislation sur
les comptes de gestion en deniers. Dans ce cadre, je souhaiterais
poser les questions suivantes:

1. Est-il exact qu'un seui comptable se conforme a la legislation?

2. Est-il exact qu'aucun des quatre-vingt-sept autres comptes de
gestion en deniers afferents aux exercices 1991, 1992, 1993,
1994, 1995 et 1996 n'a etc remis a la Cour des comptes? Dans
1'affirmative, pourquoi?

3. Pourquoi le ministre des Finances n'a-t-il pas donne suite a sa
depeche du 21 aout 1995, dans laquelle il informait la Coin' des
comptes qu'il intervenait aupres de son administration afin que
les comptes pour les annees 1991 a 1994 soient transmis dans
les plus brefs delais? Pourquoi, pres de trois ans plus tard, cela
n'a-t-il toujours pas ete fait?

4. Quelles suites le ministre envisage-t-il de donner aux observa-
tions de la Cour des comptes?

Reponse: Je signale a 1'honorable membre que 1 'Administration
a lance une operation de rattrapage pour transmettre a un rythme
accelere les comptes de gestion manquants a la Cour des Comptes.
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Van de 87 ontbrekende beheersrekeningen waarvan het Rekenhof
gewag maakt in zijn 154'' boek, werden er 26 reeds aan het Rekenhof
overgemaakt.

Van de 21 gewone en buitengewone rekenplichtigen zijn er
slechts 2 die een achterstand hebben inzake het indienen van hun
rekeningen.

Des 87 comptes de gestion manquants dont fait etat la Cour des
Comptes dans son 154tme cahier, 26 lui ont deja ete transmis.

Des 21 comptables ordinaires et extraordinaires, seuls 2 accusent
un retard pour Ie depot de leurs comptes.

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

Misbriilkeii vanwege gemeentepersoneel in de gemeente
Anderlecht betreffende de ven'anging van de nieuwe identiteits-
kaarten.

Naar mij werd meegedeeld zouden er in de dienst bevolking
van de gemeente Anderlecht vanwege een aantal Franstalige
gemeenteambtenaren misbruiken hebben bestaan bij het vemieuwen
van de identiteitskaarten. Het misbruik zou erin bestaan dat sommige
van deze ambtenaren bij het hemieuwen van de identiteitskaarten
van de Nederlandstalige inwoners van Anderlecht systematisch
Franstalige formulieren zouden hebben voorgelegd aan de Neder-
landstalige personen die hun identiteitskaart moesten hemieuwen,
zodat deze personen, indien ze daar niet tegen protesteerden,
voortaan als Franstaligen staan ingeschreven in de bevolkings-
registers. Op deze wijze kan het aandeel van de Franstaligen kunst-
matig worden opgedreven. Indien betreffende personen hiertegen
toch protesteerden, dan zouden zij drie weken later moeten terug-
komen om een Nederlandstalige identiteitskaart te bekomen, waar-
voor zij extra kosten aangerekend zouden hebben gekregen.

Kan u bevestigen dat er dienaangaande met een aantal ambte-
naren moeilijkheden zijn geweest in Anderlecht?

Werden er dienaangaande maatregelen, en eventueel sancties
getroffen?

Hoeveel personen veranderden de laatste twee jaar de taal van
hun identiteitskaart?

Hoeveel Nederlandstaligen daarvan veranderden een Neder-
landstalige identiteitskaart voor een Franstalige?

Hoeveel veranderden een Franstalige in een Nederlandstalige
identiteitskaart?

Kan u mij deze gegevens voor alle andere Brusselse gemeenten
bezorgen?

Hoe wordt er strict op nagezien dat Nederlandstaligen die hun
identiteitskaart moeten veranderen steeds en automatisch hun docu-
menten in het Nederlands toegestuurd krijgen?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat uit de
informatie die mij door de gemeente Anderlecht werd verstrekt,
blijkt dat het gemeentebestuurAnderlecht steeds de gekozen taalrol
van haar inwoners heeft gerespecteerd.

Bij de inschrijving in de gemeente, wordt aan de betrokkene
gevraagd in weike taal zijn/haar dossier in het Rijksregister dient te
worden opgestemd. Deze keuze is bepalend voor de taal waarin het
basisdocument en de oproepingskaart worden opgesteld.

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

Abiis du personnel communal de la commune d'Andcrlecht
concernant Ie remplacement des nouvelles cartes d'identite.

II me revient qu'au service de la population de la commune
d'Anderlecht, plusieurs fonctionnaires communaux francophones
auraient commis des abus lors du renouvellement des cartes
d'identite. Ainsi, certains de ces fonctionnaires auraient presente
systematiquement des formulaires en francais a des neerlandophones
lors du renouvellement de celles-ci; s'ils ne reclamaient pas, ils
etaient desormais inscrits comme francophones au registre de la
population. On gonfle ainsi artificiellement la proportion des
francophones. Lorsque ces personnes, malgre tout, protestaient, elles
devaient revenir trois semaines plus tard pour obtenir une carte
d'identite en neerlandais et devaient en outre payer un supplement.

Pouvez-vous me confirmer que plusieurs fonctionnaires ont ete
a 1'origine de problemes de cet ordre a Anderlecht?

Des mesureseteventuellementdes sanctions ont-elles ete prises
dans ce cadre?

Au cours de ces deux dernieres annees, combien de personnes
ont-elles change la langue de leur carte d'identite?

Combien de neerlandophones ont-ils echange leur carte d'iden-
tite en neerlandais centre une carte d'identite en francais?

Combien de francophones ont-ils echange leur carte d'identite
en francais centre une carte d'identite en neerlandais?

Pouvez-vous me communiquer ces chiffres pourtoutes les autres
communes bruxelloises?

Comment peut-on veiller strictement a ce que les documents
soient toujours envoyes automatiquement en neerlandais aux neer-
landophones qui doivent remplacer leur carte d'identite?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
qu'il ressort des informations fournies par la commune d'Ander-
lecht, que 1'administration communale a toujours respecte Ie role
linguistique choisi par ses habitants.

Lors de son inscription a la commune, il est demande a la
personne concernee de choisir la langue qui sera utilisee pour la
constitution de son dossier dans Ie registre de !a population. Ce
choix determine la langue dans laquelle Ie document de base et la
carte de convocation seront rediges.
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Indien blijkt dat de taal waarin deze documenten werden opge-
steld, niet overeenstemt met de keuze van de betrokkene, kan op
haar/zijn verzoek een nieuw exemplaar aangevraagd worden.

Volgens het gemeentebestuur van Anderlecht heeft de burger,
vooraleer hij in het bezit wordt gesteld van zijn identiteitskaart,
dus ruimschoots de gelegenheid om te reageren.

Aangezien de gemeente Anderlecht geen statistische gegevens
heeft bijgehouden over het aantal personen deweike de laatste twee
jaar de taal van hun identiteitskaart hebben gewijzigd, kan deze
formule u niet onmiddellijk bezorgd worden. De informatie werd
opgevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en zai u
bezorgd worden van zodra ze in mijn bezit zijn. Uw vraag betref-
fende de gegevens van alle andere gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, is - aangezien er geen klacht is aangaande
deze gemeenten - een vraag die uitsluitend het verkrijgen van sta-
tistische gegevens beoogt, en dus onontvankelijk overeenkomstig
artikel 96,2, b), van het reglement van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad.

S'il semble que la langue dans laquelle ces documents ont ete
etablis, ne correspond pas toujours au choix de la personne
concemee, cette derniere peut alors demander un nouvel exemplaire.

Selon 1'administration communale d'Anderlecht, Ie citoyen a
largement 1'occasion de pouvoir reagir avant d'etre en possession
de sa carte d'identite.

Comme la commune d'Anderlecht ne conserve aucune donnee
statistique concernant Ie nombre de personnes qui auraient change
la langue de leur carte d'identite durant ces deux dernieres annees,
cette information ne peut des lors vous etre transmise directement.
Le ministere de 1'Interieur a ete invite a me transmettre cette
information que je ne manquerai pas de vous communiquer, des
qu'elle sera en ma possession. Votre demande relative aux donnees
de toutes les autres communes est, en 1'absence de plainte les
concernant, irrecevable et ce, conformement a 1'article 96,2, b), du
reglement du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale qui exclut
les demandes d'ordre purement statistique.

Vraag nr. 565 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
•t augustus 1998 (N.):

Het overmaken van de taalrapporten.

Als antwoord op mijn schriftelijke vraag nummer 546 stelt de
minister-voorzitter het volgende: «De overige vragen hebben
betrekking op het taalrapport van het eerste trimester 1998, dat te
gepasten tijde zai worden overgemaakt».

[k neem aan dat de minister-voorzitter hiermee bedoelt dat zij
zullen worden overgemaakt aan de volksvertegenwoordigers.

Tot nog toe heb ik echter slechts het eerste taalrapport in ont-
vangst mogen nemen van de minister-voorzitter.

Kan de minister-voorzitter mij meedelen wanneer hij het tweede
tot het elfde taalrapport aan de volksvertegenwoordiging zai over-
maken?

Wat wordt concreet bedoeld met de omschrijving «te gepasten
tyde»?

Antwoord: Ik deel de heer Lootens mede dat op al zijn schrif-
telijke en mondelinge vragen betreffende het aantal schorsingen en
vernietigingen, zoals opgenomen in de taalrapporten, geantwoord
werd.

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

Transmission des rapports lingiiistiqiies.

En reponse a ma question ecrite n°546, le ministre-president
declare ce qui suit: «Les autres questions ont trait au rapport
linguistique du premier trimestre 1998 qui sera transmis en temps
opportune

Je suppose que le ministre-president veut dire par la qu'il sera
transmis aux deputes.

A cejour toutefois, le ministre-president m'a seulement transinis
le premier rapport linguistique.

Le ministre-president peut-il me dire quand il transmettra aux
deputes les autres rapports linguistiques (du deuxieme au onzieme)?

Qu'entend-il concretement par les termes «en temps opportun»?

Reponse: Je signale a Monsieur Lootens qu'il a ete repondu a
toutes ses questions ecrites et orales concernant le nombre de
suspensions et d'annulations, comme repris dans les rapports
linguistiques.

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.

In de pers heb ik vemomen dat er een conflict is tussen de schepen
van Brussel-Stad, de heer Michel Van Roye, en een aantal inwoners.

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

Colt/lit opposantl'echevin de la ville de Bruxelles a un certain
nombre d'habitants et concernant la realisation d'une fresque.

Grace a la presseJ'ai pu apprendre qu'un conflit oppose I'echevin
de la ville de Bruxelles, Michel Van Roye, a un certain nombre
d'habitants.
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Naar verluidt heeft schepen Van Roye de verwezeniijking van
een fresco toevertrouwd aan striptekenaar Herman. Het ging erom
een blinde muur in de Fabrieksstraat op een originele wijze te
versieren.

Deze muur zou echter reeds versierd zijn met een oud reclame-
bord voor "Campari".

Graag vemam ik het standpunt van de minister belast met het
behoud van het erfgoed in verband met oude reclameschilderingen
op muren.

In een artikel in "Le Soir" van 23 September 1998 staat te lezen
dat men deze reclameschilderingen in Parijs behoudt en beschermt.
Weike maatregelen heeft ons Gewest en zijn Regering terzake
genomen?

Antwoord: Ook vandaag is nog een groot aantal Brusselse
puntgevels voorzien van reclameschilderingen. Zij zijn de getuigen
van een tijd waarin reclame zich vooral uitte door middel van
muurschilderingen. Deze decors dateren doorgaans van v66r de
jaren '50. Het is reclame en afen toe propaganda. Sommige decors
blijven beperkttot letters maarandere, veel complexere boodschap-
pen zijn echte kunstwerken, waarvan er vele door gerenommeerde
artiesten werden ontworpen. Hetbelangvan deze schilderingen kan
esthetisch zijn, maar is vooral historisch. Zo bieden ze bijvoorbeeld
informatie over firma's of buurtgebonden industriele activiteiten
die verdwenen zijn.

De toestand waarin de schilderingen verkeren, loopt sterk uiteen.
Sommige bleven zeer goed bewaard, andere zijn vervaagd en vrijwel
onleesbaar. Onder impuls van zijn werkgroep "Kunst in de Straat"
heeft de Dienst Monumenten en Landschappen een aanvang
gemaakt met een inventaris van reclameschilderingen en geschil-
derde reclameborden; de Dienst besteedt in de overiegcommissies
eveneens aandacht aan de instandhouding van schilderingen die in
een toestand verkeren die bewaring mogelijk maakt. Er bestaat
evenwel geen systematische controle op de behandeling van deze
elementen. Er loopt voor deze schilderingen geen enkele wettelijke
beschermingsmaatregel. Bepaalde exemplaren verdienen echter
bewaard te worden. Op mijn verzoek werden daarom gedetailleeerde
dossiers opgesteld die kaderen binnen een campagne gericht op het
samenbrengen van voldoende mecenaat om ook het "klein patri-
monium" te restaureren. De bescherming van deze schilderingen
stelt evenwel een aantal problemen waarop nog geen bevredigend
antwoord is gevonden. Het betreft hier vooral de eigendom van de
muur en de verantwoordelijkheid voor de schildering. Dit type
reclameboodschappen is doorgaans op blinde muren geschilderd,
bijvoorbeeld langs de spoorweg of op een gemeenschappelijke muur
met een niet-bebouwd perceel. De opdrachtgevende ondeniemingen
bestaan vaak niet meer. Als de schilderingen bewaard bleven, is dat
vaak te danken aan het toeval of aan het feit dat de eigenaar niet de
middelen had om zijn muur te laten reinigen of dat op het aanpalende
perceel geen gebouw werd opgetrokken. Om deze schilderingen
voor bescherming in aanmerking te brengen met het oog op
bewaring moet eerst een instantie gevonden worden die voor deze
bewaring kan instaan.

Omdat ik mij bewust ben van het belang van de reclamedecors,
stelde ik in juli jl. aan de Regering voor om de vennootschap
Murmuur te verkiezen uit de pilootprojecten voor inschakelings-
bedrijven. Deze ondememing zai zich onder meer bezighouden met
de restauratie van voormalige reclamefresco's. Hiertoe zai Murmuur
een gewestelijke subsidie ontvangen.

En effet, il semble que 1'echevin Van Roye avait confie la reali-
sation d'une fresque au dessinateur de BD Hermann. Le but etait de
decorer, de maniere originale, un vaste mur de la rue de la Fabrique.

II semble que cet enorme pignon soit deja decore d'une publicite
ancienne de la marque "Campari".

J'aimerais connaTtre la position du ministre charge de la conser-
vation du patrimoine par rapport a la problematique de la
conservation des anciens decors muraux a caractere publicitaire.

Effectivement, comme le soulignait 1'article paru dans "Le Soir"
le 23 septembre 1998, dans la Capitale fran?aise, ces publicites
sont restaurees, preservees et protegees. Quelles sont les mesures
qui ont ete prises en ce domaine par notre region et son Gouver-
nement?

Reponse: Les decors publicitaires sont encore nombreux sur
les pignons bruxellois, ils temoignent d'une epoque ou la publicite
s'exprimait par 1'intermediaire de la peinture murale. Ces decors
sont pour la plupart anterieurs aux annees '50, ils vehiculent des
messages publicitaires ou plus rarement de la propagande. Certains
se limitent a du lettrage, d'autres sont beaucoup plus complexes et
constituent de veritables oeuvres d'art dont certaines ont ete concues
par des artistes de renom. L'interet de ces peintures est parfois
esthetique mais surtout historique, elles vehiculent par exemple des
informations sur des firmes ou des industries de quartier aujourd'hui
disparues.

L'etat de conservation de ces peintures est tres variable. Certaines
sont encore bien preservees, d'autres sont effacees et pratiquement
illisibles. Dans le cadre de son groupe de travail "Art dans la rue",
le Service des Monuments et des Sites a au Fil des prospections
entame un inventaire des peintures publicitaire et enseignes peintes;
le Service est egalement attentifau maintien de celles-ci lorsque
leur etat le permet, notamment lors des commissions de concertation.
Aucun controle systematique n'existe cependant sur le traitement
de ces elements.Actuellement, aucune de ces peintures ne fait I'objet
d'une mesure legale de protection. Certaines meriteraient cependant
d'etre preservees et ont par ailleurs fait I'objet, suite a ma demande,
de dossiers detailles s'inscrivant dans le cadre d'une campagne de
recherche de mecenat pour la restauration du "petit patrimoine".
La protection de ces peintures pose toutefois certains problemes
auxquels des solutions n'ont pas encore ete trouvees. Les plus
importants sont ceux lies a la propriete du mur et a la responsabilite
vis a vis de la peinture. Les publicites peintes se trouvent souvent
sur des murs aveugles, par exemple tournes vers le chemin de fer,
ou sur le mitoyen d'une parcelle non batie. Les societes qui les ont
commanditees ont generalement disparu, et si ces peintures
subsistent encore c'est le plus souvent le fruit du hasard, soit que le
proprietaire n'ait pas eu les moyens de faire nettoyer sa facade, soit
qu'un immeuble n'ait pas ete construit sur la parcelle voisine.
Proteger ces peintures pour assurer leur perennite implique de
trouver des intervenants disposes a assurer leur conservation.

Conscient de 1'importance des decors publicitaires, j'ai propose
au Gouvemement, en juillet dernier, de selectionner la societe
Murmuur, parmi les projets-pilotes d'entrep rises d'insertion. Cette
entreprise s'occupera, entre autres, de la restauration d'anciennes
fresques publicitaires. Murmuur recevra ainsi une subvention
regionale pour mener a bien son projet.
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Het Campari-fresco ter hoogte van nr. 37 in de Fabriekstraat,
waarvan sprake blijkt voor de uitvoering van een striptekening,
lijkt geen uitzonderlijk belang in te houden, de tekening is vrijwel
onleesbaar geworden en het opschrift werd bovendien aangebracht
bovenop andere, eveneens gewiste reclameboodschappen.

En ce qui concerne la fresque "Campari" situee au n° 37 rue des
Fabrique, dont il semble etre question pour la realisation d'une
fresque BD, celle-ci ne parait pas presenter un interet majeur, Ie
graphisme n'est pratiquement plus lisible et 1'inscription recouvre
d'ailleurs d'autres publicites egalement effacees.

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.
Bedoeling 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.

Bij navraag bij het Belgisch Staatsblad blijkt 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
dat de gemeenteraad van Brussel, op voorstel van schepen Maingain,
een forse subsidie van 15 miljoen heeft toegekend aan eenjuridisch
onbestaande v.z.w.

Om deze reden werd u door een gemeenteraadslid gevraagd om
als voogdijminister over de Brusselse gemeenten de goedkeuring
van deze subsidies aan deze vermeende v.z.w. Sportfonds van
Brussel te vernietigen.

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?

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

Octroi par Ie consell communal de Brnxelles d'une subvention
de 15 millions de francs a line a.s.b.1. inexistaitte.

En sa seance du 29juin 1998, Ie conseil communal de Bruxelles
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 etc accordee a cette meme a.s.b.1. Une convention a
meme etc 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 Moniteur beige, il 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.

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.

II 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 1'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 tes responsabilites soient etablies
clairement. En outre, il paraTt 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'affinnative, 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?
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Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid de volgende inlichtingen
mede te delen.

De v.z.w. Sportfonds van Brussel werd in 1948 opgericht. De
statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
24januari 1948(nr. 145).

Op 5 mei 1998 werden de statuten gewijzigd. De publikatie van
deze statutenwijziging werd door de Stad aan het Belgisch
Staatsblad gevra&gdbi] brief van 16november 1998.Totopheden
werden zij nog niet gepubliceerd.

In zitting van 29 juni 1998 keurde de gemeenteraad de toe-
kenning van een subsidie van 5 miljoen. De toezichthoudende over-
heid bracht aan de Stad ter kennis dat deze beslissing geen wezen-
lijke bezwaren stelde op voorwaarde dat het een gemeentelijke v.z.w.
betreft en mits een overeenkomst afgesloten wordt met de v.z.w.,
ten einde het gebruik van de toelage te kunnen onderwerpen aan de
controle voorzien bij de wet van 14 november 1983.

Met een beslissing van 19 oktober 1998 keurde de Stad Brussel
een overeenkomst goed met de v.z.w. en werd het bedrag van de
subsidie verhoogd tot 10 miljoen.

Het gaat dus over een totale subsidie van 10 miljoen en niet 15
miljoen, bedrag dat overigens aan de v.z.w. nog niet gestort werd.

De toezichthoudende overheid oordeelt dat de wet gerespecteerd
is en dat het derhalve niet past de betreffende beslissingen te schorsen
ofte vernietigen.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a I'honorable membre
les elements d'information suivants.

L'A.s.b.l. Fonds sportifde Bruxelles a ete fondee en 1948. Les
statuts ont ete publics dans Ie Moniteur beige du 24janvier 1948
(n° 145).

Le 5 mai 1998 les statuts ont ete modifies. LaVille de Bruxelles
a demande la publication de la modification de ces statuts au
Moniteur beige par lettre du 16 novembre 1998. Jusqu'a present ils
n'ont pas ete publics.

Le conseil communal a decide 1'octroi d'un subside de 5 millions
en seance du 29juin 1998. L'autorite de tutelle a notifie a la Ville
que cette decision ne soulevait pas d'objection majeure pour autant
qu'il s'agisse d'une A.s.b.l. communale et qu'une convention soit
etablie avec 1'A.s.b.l. afin de permettre le controle de 1'emploi du
subside prevu par la loi du 14 novembre 1983.

Par decision du 19 octobre 1998, la Ville de Bruxelles a approuve
une convention avec 1'A.s.b.l. et le subside a ete porte a 10 millions.

II s'agit done d'un subside total de 10 millions et non de
15 millions, somme qui par ailleurs n'a toujours pas ete versee a
1'A.s.b.l.

L'autorite de tutelie estime que la loi est respectee et qu'il n'y a
des lors pas lieu de suspendre ou d'annuler les decisions incriminees.

Vraag nr. 597 van de heerAndre Drouart d.d. 22 december 1998
(Fr.):

GECO-banen voor sector kinderopvang.

Ingevolge de overname, door het Waalse en het Hoofdstedelijk
Gewest, van de middelen die vroeger door het FCUD aan de sector
kinderopvang werden toegewezen, hebben deze gewesten voor de
instellingen uit deze sector GECO-banen gecreeerd, waardoor ze
al hun personeel of een gedeelte ervan weer in dienst kunnen nemen.

Kan de minister mij, voor het Hoofdstedelijk Gewest, meedelen
hoeveel banen er per instelling werden gecreeerd en weike (kinder-
verzorgster, kaderpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakper-
soneel,...)?

Kan de minister mij ook verduidelijken of deze maatregel alle
onthaalstructuren waar personeel moest afvloeien door de vermin-
dering van de FCUD-subsidies, ten goede is gekomen?

Antwoord:

1. De onderstaande tabel vermeldt een uitputtende lijst van
projecten die betrokken zijn bij de maatregel tot instandhouding
van de structuren voor kinderopvang.

Question n° 597 de M. Andre Drouart du 22 decembre 1998
(Fr.):

Mise a disposition de pastes ACS aux milieux d'accueil de
I'enfance.

Suite a la reprise par les Regions wallonne et bruxelloise des
moyens qui etaient precedemment accordes aux milieux d'accueil
de I'enfance par le FESC, ces regions ont mis a disposition des
differents milieux d'accueil des postesACS permettant de reprendre
tout ou partie du personnel precedemment engage.

Monsieur le ministre peut-il me fournir, pour la Region
bruxelloise, par institution, la repartition du nombre de postes
accordes et le type de personnel auquel il correspond (puericultrice,
personnel d'encadrement, personnel auxiliaire de cuisine, de
nettoyage,...)?

Monsieur le ministre pourrait-il egalement me preciser si
1'ensemble des structures d'accueil pour lesquelles la perte de
moyens humains etait liee aux reductions de subventions du FESC
a beneficie de cette reprise des postes via des ACS?

Reponse:

1. Les projets repris dans le tableau qui suit, constituent la liste
exhaustive des projets concernes par la mesure de sauvegarde des
structures d'accueil d'enfants.
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In het raam van de GECO-premie

Klassieke taken

In de v.z.w.'s:

Creche de 1'Hopital Erasme, 1 kinderverzorgster voltijds,
2 kinderverzorgsters 3/4-tijds
Creche du Beguinage, 1 kinderverzorgster voltijds
Creche Saint-Antoine, 2 kinderverzorgsters halftijds
Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette, 1 kinderverzorgster
halftijds en 1 onderhoudspersoon halftijds
Creche Sainte-Gertrude, 1 maatschappelijk assistent voltijds
Creche Ie Mid, 2 kinderverzorgsters voltijds en 1 kinderver-
zorgster halftijds
Creche Cardinal Mercier, 1 kinderverzorgster voltijds en 3 kin-
derverzorgsters halftijds
Creche de 1'ULB, 2,5 kinderverzorgsters
Creche Sainte-Croix, 1 kinderverzorgster voltijds
Creche Institut de 1'Enfant Jesus, 1 kinderverzorgster voltijds
Creche Saint-Charles, 1 kinderverzorgster voltijds
Creche Oeuvres RTBF, 2 kinderverzorgsters halftijds

De plaatselijke besturen

Anderlecht:
Creche Ie Bocage: 2,5 kinderverzorgsters
Creche les Paquerettes: 1 kinderverzorgster

Oudergem:
Creche les Chatons: 1 kinderverzorgster
Creche les Oursons: 1 kinderverzorgster halftijds

Brussel:
Creche la Princesse: 1 werkster
Creche G. Vandervelde: 1 werkster
Creche Loquenghien: 1 werkster
Creche Jacques Creyelman: 1 werkster
Creche Sterckxstraat: 1 werkster
Creche Neyberghstraat: 1 werkster

Etterbeek;
Creche Aime Dupont: 2 huishoudsters

Evere:
Creche LaRotonde Fleurie: 1,5 kinderverzorgsters

Vorst:
Creche Bercail forestois: 1,5 kinderverzorgsters
Creche Les Lutins forestois: 1,5 kinderverzorgsters

Elsene:
Creche Les Poneys: 1,5 kinderverzorgsters

Jette:
Creche Reine Fabiola: 2 kinderverzorgsters

Koekelberg:
Creche Schmitzstraat: 2 huishoudsters

Molenbeek:
Creche Louise Lumen: 1 werkster
Creche Reine Fabiola: 1 werkster

Dans Ie cadre de la prime ACS

Les missions classiques

Dans les a.s.b.l.:

Creche de 1'Hopital Erasme, 1 puericultrice a temps plein,
2 puericultrices % temps
Creche du Beguinage, 1 puericultrice a temps plein
Creche Saint-Antoine, 2 puericultrices a mi-temps
Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette, 1 puericultrice a mi-
temps et 1 entretien a mi-temps
Creche Sainte-Gertrude, 1 assistant social a temps plein
Creche Ie Nid, 2 puericultrices a temps plein et 1 puericultrice a
mi-temps
Creche Cardinal Mercier, 1 puericultrice a temps plein et
3 puericultrices a mi-temps
Creche de 1'ULB, 2,5 puericultrices
Creche Sainte-Croix, 1 puericultrice a temps plein
Creche Institut de 1'Enfant Jesus, 1 puericultrice a temps plein
Creche Saint-Charles, 1 puericultrice a temps plein
Creche Oeuvres RTBF, 2 puericultrices a mi-temps

Les pouvoirs locaux

Anderlecht:
Creche Ie Bocage: 2,5 puericultrices
Creche les Paquerettes: 1 puericultrice

Auderghem:
Creche les Chatons: 1 puericultrice
Creche les Oursons: 1 puericultrice a mi-temps

Bruxelles-ville:
Creche la Princesse: 1 fen-line de service
Creche G. Vandervelde: 1 femme de service
Creche Loquenghien: 1 femme de service
Creche Jacques Creyelman: 1 femme de service
Creche rue Sterckx: 1 femme de service
Creche rue Neybergh: 1 femme de service

Etterbeek:
Creche Aime Dupont: 2 femmes de charge

Evere;
Creche La Rotonde Fleurie: 1,5 puericultrice

Forest:
Creche Bercail forestois: 1,5 puericultrice
Creche Les Lutins forestois: 1,5 puericultrice

Ixelles:
Creche Les Poneys: 1,5 puericultrice

Jette:
Creche Reine Fabiola: 2 puericultrices

Koekelberg:
Creche rue Schmitz; 2 femmes de charge

Molenbeek:
Creche Louise Lumen: 1 femme d'ouvrage
Creche Reine Fabiola: 1 femme d'ouvrage
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Sint-Gillis:
Creche Jourdan: 1,5 kinderverzorgsters
Creche Les Bengalis: 1 kinderverzorgster
Maison des Enfants de Saint-Gilles: 1 kinderverzorgster

Sint-Joost
Creche Reine Elisabeth: kinderverzorgster

Ukkel:
Creche Saint-Job: nog geen aanwerving
Creche Le Globe: nog geen aanwerving

Watermaal-Bosvoorde:
Creche Les Roitelets: 1 werkman

Sint-Lambrechts-Woluwe:
Creche Prince Baudouin: 1 huishoudster

Sint-Pieters-Woluwe:
Creche Chant d'Oiseau: 1 kinderverzorgster
Creche Joli Bois: 1 kinderverzorgster

Opvangstructuur 0-3 jaar (bv. Fonds Collectieve Uitrustingen
en Diensten 0,05%)

- A.s.b.l. Creche de Toutes les Couleurs: 5 kinderverzorgsters
- A.s.b.l. La Pas a Pas: 1 kinderverzorgster halftijds - 2 logo-

pedisten halftijds - 2 opvoeders halftijds - 2 psychologie-
assistenten -1 psycholoog

- A.s.b.l. Copains Copines: 2 kinderverzorgster voltijds -1 werk-
ster halftijds

- A.s.b.l. le Chevalier William Lapin: 1 secretaresse boekhouding
- 4 animators of opvoeders voltijds

- A.s.b.l. Zigomar Tintamar: 1 coordinatrice voltijds - 3 kinder-
verzorgsters voltijds - 1 werkman halftijds

- A.s.b.l. Les Enfants Terribles - 1180 Brussel: 5 kinderver-
zorgsters

Buitenschoolse opvang

- Association pour le Mieux Etre Social - 1070 Brussel; 7 kin-
derverzorgsters voltijds - 1 coordinator voltijds

- A.s.b.l. Couleurs jeunes - 1070 Brussel: 1 coordinator voltijds

- A.s.b.l. Etoile du Nord - 1210 Brussel: 2 animators voltijds

- A.s.b.l. Cemo - 1060 Brussel: 1 coordinator voltijds - 1 maat-
schappelijk animator voltijds

- A.s.b.l. Centre familial Belgo-Immigres -1060 Brussel: 1 secre-
taresse voltijds - 1 animator voltijds - 2 animators halftijds

- A.s.b.l. la Porte Verte - 1080 Brussel: 1 coordinator voltijds - 1
animator halftijds

- A.s.b.l. Aide a 1'Enfant- 1020 Brussel: 1 begeleider halftijds-
1 opvoeder voltijds

- A.s.b.l. Cultures et Sante - 1000 Brussel: 1 coordinator voltijds
- 2 animators voltijds

- A.s.b.l. Club des Petits Debrouillards - 1120 Brussel:
3 animators halftijds - 1 secretaresse voltijds

- A.s.b.l. F.J.A.R.I.L. - 1080 Brussel: 1 coordinator voltijds - 2
kinderverzorgsters voltijds - 1 schoonmaaktster voltijds

- A.s.b.l. la Base (Le berceau de 1'Autonomie et du Succes) -
1170 Brussel: 3 kinderverzorgsters voltijds

- Maison des Jeunes "Le Local" - 1060 Brussel: 1 bediende
voltijds - 1 maatschappelijk assistent voltijds

Saint-Gilles:
Creche Jourdan: 1,5 puericultrice
Creche Les Bengalis: 1 puericultrice
Maison des Enfants de Saint-Gilles: 1 puericultrice

Saint-Josse
Creche Reine Elisabeth: 1 puericultrice

Uccle:
Creche Saint-Job: pas encore d'engagement
Creche Le Globe: pas encore d'engagement

Watermael-Boitsfbrt:
Creche Les Roitelets: 1 ouvrier

Woluwe-Saint-Lambert:
Creche Prince Baudouin: 1 menagere

Woluwe-Saint-Pierre:
Creche Chant d'Oiseau: 1 puericultrice
Creche Joli Bois: 1 puericultrice

Structure d'accueil 0-3 ans (ex.: FESC 0,05 %)

A.s.b.l. Creche de Toutes les Couleurs: 5 puericultrices
A.s.b.l. La Pas a Pas: 1 puericultrice mi-temps - 2 logopedes a
mi-temps - 2 educateurs a mi-temps - 2 assistants en psychologic
- 1 psychologue
A.s.b.l. Copains Copines: 2 puericultrices a temps plein -
1 femme de menage a mi-temps
A.s.b.l. le Chevalier William Lapin: 1 secretaire comptable -
4 animateurs ou educateurs a. temps plein
A.s.b.l. Zigomar Tintamar: 1 coordinatrice a temps plein -
3 puericultrices a temps plein - 1 ouvrier a mi-temps
A.s.b.l. Les Enfants Terribles £i 1180 Bruxelles: 5 puericultrices

Milieux d'accueils extrascolaires

Association pour le Mieux Etre Social a 1070 Bruxelles:
7 puericultrices a temps plein - 1 coordinateur a temps plein
A.s.b.l. Couleurs jeunes a 1070 Bruxelles: 1 coordinateur a temps
plein
A.s.b.l. Etoile du Nord a 1210 Bruxelles: 2 animateurs a temps

. plein
A.s.b.l. Cemo a 1060 Bruxelles: 1 coordinateur a temps plein -
1 animateur social a temps plein
A.s.b.l. Centre familial Belgo-Immigres a 1060 Bruxelles: 1
secretaire a temps plein - 1 animateur a temps plein - 2
animateurs a mi-temps
A.s.b.l. la Porte Verte a 1080 Bruxelles: 1 coordinateur a temps
plein - 1 animateur a mi-temps
A.s.b.l. Aide a 1'Enfant a 1020 Bruxelles: 1 accompagnateur a
mi-temps - 1 educateur a temps plein
A.s.b.l. Cultures et Sante a 1000 Bruxelles: 1 coordinateur a
temps plein - 2 animateurs a temps plein
A.s.b.l. Club des Petits Debrouillard a 1120 Bruxelles: 3 ani-
mateurs a mi-temps - 1 secretaire & temps plein
A.s.b.l. F.J.A.R.I.L. a 1080 Bruxelles: 1 coordinateur temps plein
- 2 puericultrices a temps plein - 1 nettoyeuse a temps plein
A.s.b.l. la Base (Le berceau de 1'Autonomie et du Succes) a
1170 Bruxelles: 3 puericultrices & temps plein
Maison des Jeunes "Le Local" a 1060 Bruxelles: 1 employee a
temps plein - 1 assistant social a temps plein
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- Le Winnie-Kot - 1210 Brussel: 1 maatschappelijk assistente
voltijds

- Aide a 1'Enfant - 1020 Brussel: 1 animator halftijds - 1 bege-
leiderAl voltijds.

In het raam van doorstromingsprogramma's

- La Porte Verte - 1080 Brussel - ex-scolaire: 1 onderhouds-
persoon

- Stad Brussel - creches: 4,5 onderhoudsmensen
- Creche de 1'Hopital Erasme - 1070 Brussel: 1 administratief

bediende
- Creche Cardinal Mercier-1050 Brussel: 0,5 onderhoudspersoon

- Notre Coin de quartier - 1080 Brussel: 0,5 onderhoudspersoon
- Bouillon de Culture - 1030 Brussel: 0,5 onderhoudspersoon
- Mission Locale d'Anderlecht - 1070 Brussel: 1 onderhouds-

persoon
- Aide a 1'Enfant - 1020 Brussel: 0,5 onderhoudspersoon, 0,5

administratief bediende

2. Voor de volledigheid van het antwoord op uw vraag is het
belangrijk dat elk van de betrokken dossiers bekeken wordt:

a) als het "klassieke taken" betreft, dus subsidies van het Ponds
Collectieve Uitrustingen en Diensten krachtens het koninklijk
besluit van 25 September 1974 ingetrokken door de wet hou-
dende sociale bepalingen van 29 april 1996, compenseren de
toegekende GECO-banen zeer precies de voormelde subsidies.
De door het ONE erkende onthaalstructuren hebben derhalve
middelen ontvangen die overeenstemmen met de subsidies van
het Fonds;

b) als het subsidies betreft die werden toegekend op de fondsen
ontstaan uit de bijdrage van 0,05 % op de loonmassa,

- in het onthaal van zeerjonge kinderen bleven de banen die
overeenstemmen met de door de beide Gemeenschappen
vastgestelde begeleidingsnormen bestaan in de vorm van
GECO's, daar waar de inrichtende machten zich bekend-
gemaakt hebben, hetzij rechtstreeks bij de BGDA, hetzij bij
de bijzondere eel ingesteld bij het Kabinet van mevr. Laurette
Onkelinkx, minister-voorzitstervan de Franse Gemeenschap;

- in de buitenschoolse opvang zijn GECO's toegekend in
functie van twee criteria: integratie van het opvangproject in
een gebied van positieve discriminatie (achtergestelde wijken)
en het pluralistisch karakter van de kinderopvang (netover-
schrijdend). Alle aanvragen voldeden overigens aan de
vooropgestelde criteria.

Bovendien dient opgemerkt dat het Fonds is blijven tussenkomen
voor opvangfuncties die duidelijk gelieerd zijn met de arbeidsmarkt
(viottend uurrosster, opvang van zieke kinderen).

Dit is het resultaat van het interministerieel overleg en komt
bovendien tegemoet aan de Europese aanbeveling van maart 1992
met betrekking tot de opvang van kinderen. Deze aanbeveling
bepaalt dat de opvang van kinderen een verantwoordelijkheid is
van alle beleidsniveaus: daarom was het logisch dat de Federate
Staat minstens gedeeltelijk zijn verantwoordelijkheden ter zake zou
opnemen.

- Le Winnie-Kot a 1210Bruxelles: 1 assistant social atempsplein

- Aide a 1'Enfant a 1020 Bruxelles: 1 animateur a mi-temps -
1 accompagnateur A 1 atempsplein.

Dans le cadre des PTP (programmes de transition professionnelle)

- La Porte Verte a 1080 Bruxelles - ex-scolaire: 1 employe d'en-
tretien

- Ville de Bruxelles - creches: 4,5 employes d'entretien
- Creche de 1'Hopital Erasme a 1070 Bruxelles: 1 employe

administratif
- Creche Cardinal Mercier a 1050 Bruxelles: 0,5 employe d'entre-

tien
- Notre Coin de quartier a 1080 Bruxelles: 0,5 employe d'entretien
- Bouillon de Culture a 1030 Bruxelles: 0,5 employe d'entretien
- Mission Locale d'Anderlecht a 1070 Bruxelles: 1 employe

d'entretien
- Aide a 1'Enfant a 1020 Bruxelles: 0,5 employe d'entretien, 0,5

employe administratif

2. Pour repondre precisement a votre question, il importe de
considerer chacun des dossiers concernes:

a) s'agissant des "missions classiques", c'est-a-dire des subsides
octroyes par le FESC au titre de I'arrete royal du 25 septembre
1974, abroge par la loi portant dispositions sociales du 29 avril
1996, les postes ACS octroyes compensent tres exactement
lesdits subsides. Les structures d'accueil concernees, c'est-a-
dire les structures agreees par 1'ONE, ont done re9U des moyens
"equivalents aux subsides du FESC;

b) s'agissant des subsides octroyes sur les fonds constitues par la
cotisation de 0,05 % sur la masse salariale,

- dans les milieux d'accueil de la petite enfance, les emplois
correspondant aux normes d'encadrement fixees par les deux
communautes ont ete preserves par des postes ACS, pour
autant que les pouvoirs organisateurs se soient fait connaitre,
soit directement aupres de 1'ORBEM, soit aupres de la cellule
speciale ouverte au Cabinet de la ministre-presidente de la
Communaute francaise, madame Laurette Onkelinckx;

- dans les milieux d'accueil extrascolaire, les postes ACS ont
ete octroyes tenant compte de deux criteres: 1'inscription du
projet d'accueil dans une zone en discriminations positives
(quartiers defavorises), le caractere pluraliste de I'accueil des
enfants (inter-reseaux scolaires). Ceci etant, toutes les deman-
des correspondaient a ces criteres.

Pour le surplus, il convient de noter que le FESC a conserve ses
interventions pour les fonctions d'accueil qui sont clairement liees
au marche du travail (horaires flexibles, accueil d'enfants malades
notamment).

Ceci est le resultat de la concertation interministerielle et est
d'ailleurs conforme a la recommandation europeenne de mars 1992
relative a la garde des enfants. Cette recommandation dispose que
la garde des enfants est une responsabilite de tous les niveaux de
pouvoir: il etait done logique que 1'Etat federal continue a assurer
au moins partiellement ses responsabilites en la matiere.
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Voor de Franstalige kinderopvang in Brussel neemt het ONE de
werkingskosten van de betrokken opvangstructuren voor zeer kleine
kinderen voor zijn rekening.

Par ailleurs, pour les milieux d'accueil francophones bruxellois,
1'ONE assure les frais de fonctionnement des structures d'accueil
de la petite enfance concernees.

Vraag nr. 598 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
22 december 1998 (N.):

Actuele stand van zaken omfrent de twee taalscholen die door
de regering werden aangeduid oin taallessen te geven In het kader
van het wgenaamde taalhoffelijkheidsakkoord.

In de persmededeling van 3 december lezen wij dt de regering
een toelage van 700.000 fr. heeft verleend aan het GSOB voor de
organisatie van taalcursussen.

Kan de minister-voorzitter mij een actuele stand van zaken geven
omtrent de resultaten betreffende de beide taalscholen die met deze
lessen belast waren? Kan u mij meer bepaald voor eike school
meedelen:

1. Hoeveel personen bij hen lessen hebben gevolgd?

2. Oni hoeveel werklozen en gemeentelijk contractueel personeel
het daarbij ging?

3. Hoeveel van elk van deze categorieen met succes deze lessen
hebben beeindigd?

4. Hoeveel van hen aan een examen bij het Vast Wervingsse-
cretariaat hebben deelgenomen, en hoeveel er daarvan geslaagd
zijn?

5. Of met deze lessen het slaagpercentage bij het Vast Wervings-
secretariaat stijgt in vergelijking met personen die deze lessen
niet hebben gevolgd?

6. Waartoe de toelage van 700.000 fr. aan de GSOB precies dient,
vennits het de scholen zijn die de lessen geven?

7. Wanneer er in de pers reclame werd gemaakt voor de taallessen,
zoals eerder was aangekondigd, wat dit gekost heeft en op weike
begrotingspost dit werd ingeschreven?

Antwoord: De heer Lootens vindt hierna de antwoorden op zijn
vraag.

Eind december 1998 zag de toestand inzake de taalcursussen er
als volgt uit: 163 personen opgesplitst in 16 groepen volgden of
volgen de taalcursussen die specifiek worden ingericht in het raam
van het zogenaamde "taalhoffelijkheidsakkoord", hetzij 64 personen
bij Fondation 9 en 99 bij de Nederlandse Academic.

Van deze betrokkenen waren er 80 werkzoekenden met een
uitkering: 73 personen bekleden een contractuele betrekking in een
Brussels plaatselijk bestuur.

Voor 60 personen (6 opieidingsgroepen) is de opieiding afge-
lopen. 35 personen op 60 (van wie 15 werkzoekenden en 18 contrac-
tuelen) volgden de cursus met vrucht.

Question n° 598 de M. Dominiek Lootens-Stael du 22 decembre
1998 (N.):

Point de la situation concernant les deux ecoles designeespar
Ie gouvernementpour donner des cours de langues dans Ie cadre
de I'accord pretendu de courtoisle linguistique.

Le communique de presse du 3 decembre nous apprend que Ie
gouvemement a accorde une subvention de 700.000 fr. a 1'ERAP
pour 1'organisation de cours de langues.

Le ministre-president peut-il me communiquer les resultats
actuels obtenus par les deux ecoles de langues qui etaient chargees
de dispenser ces cours? Peut-il me dire plus precisement pour
chaque ecole:

1. Combien de personnes ont suivi les cours?

2. Quel etait parmi celles-ci le nombre de chomeurs et de personnel
communal contractuel?

3. Dans chaque categoric, combien ont termine ces cours avec
succes?

4. Combien d'entre ces personnes ont participe a un examen aupres
du Secretariat permanent de recrutement, et combien 1'ont reussi?

5. Si ces cours ont fait augmenter le pourcentage de reussite aupres
du Secretariat permanent de recrutement par comparaison avec
les personnes qui n'ont pas suivi ces cours?

6. A quoi sen precisement la subvention de 700.000 fr. a 1'ERAP
puisque ce sont les ecoles qui donnent les cours?

7. Lorsque de la publicite a ete faite dans la presse pour les cours
de langues, comme annonce anterieurement, combien cela a
coute et a quel poste budgetaire ces montants ont ete inscrits?

Reponse: Monsieur Lootens trouvera, ci-dessous la reponse a
sa question.

A la fin decembre 1998, la situation en matiere de cours de langue
se presente comme suit: 163 personnes reparties en 16 groupes
suivent ou ont suivi les cours de langue specialement organises
dans le cadre de 1'accord dit de "courtoisie linguistique", soit 64
personnes a la Fondation 9 et 99 a la Nederlandse Academic.

Parmi ces personnes, 80 sont ou etaient demandeurs d'emploi
indemnises et 73 occupent un emploi contractuel dans un pouvoir
local bruxellois.

Pour 60 personnes (6 groupes de formation), la formation est
achevee. 35 personnes sur 60 (dont 15 demandeurs d'emploi et
18 contractuels) ont suivi les cours avec succes.
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Als gevolg van de bepalingen inzake het respect voor de persoon-
lijke levenssfeer kunnen wij niet weten hoeveel van hen hebben
deelgenomen aan de taalexamens van hetVWS of hoeveel er hierin
slaagden.

Ik herinner eraan dat het VWS een instelling is die afhangt van
de Federale Regering.

Voor het inrichten van de cursussen Frans en Nederlands werd
aan de GSOB een specifieke subsidie toegekend. Deze dient ter
bezoldiging van de scholen die met de cursussen belast zijn en van
de pedagogisch coordinator die op de goede organisatie toeziet.
Bovendien dient de subsidie om de cursussen bekend te maken bij
de vooropgestelde doelgroepen (werkzoekenden met een uitkering
en contractuelen werkzaam bij de Brusselse plaatselijke besturen).

Ill 1997 bedroeg de toegekende subsidie slechts 700.000 BEF
omdat de opieidingen pas van start gingen tijdens het laatste tri-
mester.

Voor 1998 en 1999 is eenjaarlijkse subsidie vooropgesteld van
10 miljoen BEF; zij werd ingeschreven op basisallocatie
14.12.13.02.

En raison des dispositions legales en matiere de respect de la
vie privee, nous ne pouvons pas savoir combien, parmi ces person-
nes, ont participe aux examens linguistiques du SPR et combien
les ont reussi.

Je rappelle aussi que Ie SPR est une institution qui depend du
Gouvemement federal.

Un subside specifique est octroye a 1'ERAP pour 1'organisation
des cours de francais et de neerlandais. II sert a remunerer les ecoles
chargees de donner les cours et Ie coordinateur pedagogique qui
veille a la bonne organisation des cours. II sert aussi a assurer la
promotion des cours aupres des publics vises (demandeurs d'emploi
indemnises et contractuels occupes dans les pouvoirs locaux bruxel-
lois).

En 1997, Ie subside alloue ne s'elevait qu'a 700.000 FB parce
que la mise en place des formations n'a commence qu'au cours du
dernier trimestre.

Pour 1998 et 1999, un subside annuel de 10 millions de FB est
prevu et inscrit a 1'allocation de base 14.12.13.02.

Vraag nr. 599 van de heer Denis Grimberghs d.d. 12 januari
1999 (Fr.):

Inschrijving als werkzoekende van de personen die in Belgie
wonen.

In het kader van de regularisatie van de situatie van de personen
zonder papieren, lijkt het mij nuttig klaarheid te scheppen in de
toestand van de personen die een regularisatie hebben aangevraagd
op grond van artikel 9, 3° lid, van de wet van 15 december 1980
betreffende hun verblijf op het Belgisch grondgebied en hun
betrekkingen met de diensten van de BGDA.

Het gaat erom een en ander te regelen wat hun inschrijving als
werkzoekende betreft en op het vlak van de formaliteiten die ze
moeten vervullen om een arbeidsvergunning te krijgen.

De BGDA schijnt beide punten, die volgens mij los staan van
elkaar, te verwarren.

Wat het eerste punt betreft had ik graag van de minister vemomen
in welk geval de BGDA personen van buitenlandse oorsprong als
werkzoekende moet inschrijven, gelet op de huidige regels betref-
fende hun verblijf op het Belgische grondgebied. Weike richtlijnen
hebben de medewerkers van de BGDA ter zake ontvangen?

Wat het tweede punt betreft had ik graag van de minister vemo-
men weike regels er bestaan inzake de afgifte van de stukken voor
het verkrijgen van een arbeidsvergunning voor de personen van
buitenlandse oorsprong die op het Belgische grondgebied verblijven,
rekening houdend met een beslissing die genomen is op grond van
artikel 9,3° lid van de wet van 15 december.

Antwoord: Ik kan het geacht lid op zijn vraag antwoorden dat
de houding van de BGDA bij de inschrijving van werkzoekenden
afhangt van de objectieve mogelijkheid die de betrokkene heeft om

Question n° 599 de M. Denis Grimberghs du 12 janvier 1999
(Fr.):

Inscription comine demandeur d'emploi des personnes etablies
sur Ie territoire beige.

Dans Ie contexte politique de la regularisation des "sans-papier",
il me semble utile de clarifier la situation des personnes qui font
1'objet d'une regularisation sur la base de Particle 9, alinea 3 de la
loi du 15 decembre 1980 en ce qui concerne leur sejour sur Ie
territoire beige dans leurs rapports avec les services de 1'Orbem.

II s'agit d'une part de clarifier cette situation a 1'egard de
1'inscription comine demandeur d'emploi et d'autre part de clarifier
leur situation a 1'egard des formalites existantes pour la delivrance
d'un permts de travail.

La pratique de 1'Orbem semble etre de confondre ces deux
questions. Je pense quant a moi qu'elles sont de nature differente.

Sur Ie premier point, je souhaite que Ie ministre indique dans
quel cas 1'Orbem est tenu d'inscrire comme demandeur d'emploi,
les personnes d'origine etrangere en fonction des regles existantes
relatives a leur sejour sur Ie territoire beige. Quelles sont a ce sujet
les directives qui sont donnees aux placeurs?

Quant a la deuxieme question, j'aimerais que Ie ministre indique
quelles sont les regles de delivrance des documents relatifs aux
demandes de permis de travail pour les personnes d'origine
etrangere etablies sur Ie territoire beige en vertu d'une decision
prise sur base de Particle 9, alinea 3 de la loi du 15 decembre?

Reponse: En reponse a sa question, je puis faire savoir a
1'honorable membre que 1'attitude de 1'Orbem en matiere d'inscrip-
tion comme demandeur d'emploi depend notamment de la
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een arbeidsvergunning B te verkrijgen, met inachtneming van
beroepsprocedures.

De BGDA wil voorkomen dat aan een werkgever iemand als
kandidaat wordt voorgesteld die nadien krachtens de geldende
reglementering geen toestemming zou krijgen om te werken.

Het standpunt van de BGDA stemt overeen met mijn richtlijnen
ter zake en kan als volgt worden samengevat:

Wordt gemachtigd om zich als werkzoekende in te schrijven:

Eike buitenlander in het bezit van een geldige verblijfsvergun-
ning,

Met uitzondering van:

- de bijiagen 12; 13; 14; 15; ISbis; 26bis (behalve bij asielaan-
vragen ingediend voor 01/10/93); 26ter; 26quater, die overeen-
stemmen met een bevel om het grondgebied te verlaten;

- de bijzondere identiteitskaart voor leden van het diplomatiek
korps;

- het bewijs dat dienst doet als verblijfsvergunning;

- bij lage 3 behalve voor ontheemden en slachtoffers van de uitbui-
ting van personen;

- personen wiens verblijf beperkt is (bij voorbeeld tot de duur
van de studies van de echtgenoot).

Voor wat betreft de tweede vraag: eike buitenlander die dat wenst,
ontvangt de nodige formulieren om de arbeidskaartA aan te vragen.

Voldoet de betrokkene niet aan de voorwaarden om de kaart te
verkrijgen, dan wordt hij hiervan op de hoogte gesteld, gelet op de
kosten die voor dit soort procedure kunnen opiopen.

De betrokken formulieren worden echter nooit geweigerd zolang
de aanvrager in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is; is
dit niet het geval, dan wordt hij op de hoogte gesteld van de gegevens
van de dienst voor arbeidsbemiddeling die voor hem bevoegd is.

possibilite objective qu'a Ie travailleur d'obtenir un pennis de travail
B, y compris a 1'issue d'un recours.

L'Orbem veut eviter de proposer comme candidat a un employeur
une personne qui n'obtiendra pas 1'autorisation de travailler, du
fait de la reglementation en vigueur.

La position de 1'Orbem, conforme aux directives que je lui ai
adressees, peut se resumer comme suit:

Est autorise a s'inscrire comme demandeur d'emploi:

Tout etranger en possession d'un titre de sejour en ordre de
validite,

Al'exception:

- des annexes 12; 13; 14; 15; ISbis; 26bis (saufsi la demande
d'asile a ete introduite avant Ie 01/10/93); 26ter; 26quater qui
correspondent a des Ordres de Quitter Ie Territoire;

- de la carte d'identite speciale pour les membres du corps
diplomatique;

- du certificat tenant lieu de pennis de sejour;

- de 1'annexe 3 saufpour les personnes deplacees et les victimes
de la traite des etres humains;

- des personnes dont Ie titre de sejour est limite (par exemple a la
duree des etudes du conjoint).

En reponse a la deuxieme question: tout etranger qui Ie souhaite
recoit les formulaires necessaires a sa demande de pennis de travail
A.

S'il ne se trouve pas dans les conditions d'obtention de ce pennis,
il en est informe car ces demarches peuvent s'averer couteuses.

Mais les formulaires en question ne sontjamais refuses, a moins
que Ie demandeur ne reside pas en Region de Bruxelles-Capitale,
auquel cas il est informe des coordonnees du service de 1'emploi
competent en ce qui Ie concerne.

Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

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 hetgewestelijk
financieel beleid.

Uit het 154e Boek met Opmerkingen van het Rekenhof blijkt
dat er door deze instelling emstige tekortkomingen werden vastge-

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

Question n0 231 de M. Dominiek Lootens-Stael du 24 avril 1998
(N.):

154e caliier de la Cour des comptes: remarques sur les man-
quements de la politlque flnanciere reglonale.

La Cour des comptes a observe dans son 154e cahier de serieux
manquements en ce qui conceme la gestion flnanciere technique



4638 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 15 februari 1999 (nr. 39)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 15 fevrier 1999 (n° 39)

steld met betrekking tot het technische financiele beheer van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo constateerde het Rekenhofdat
sedert 1991, het jaar waarin het Brussels Gewest voor het eerst
over een eigen thesaurie kon beschikken, slechts een rekenplichtige
uit de gewestelijke bestuurlijke administratie zich aan de opgelegde
wetgeving met betrekking tot beheersrekeningen over gelden houdt.
In dit verband had ik graag volgende vragen gesteld:

1. Klopt het dat slechts een rekenplichtige zich aan de voorge-
schreven regelgeving houdt?

2. Klopt het dat van de zevenentachtig overige beheersrekeningen
over gelden voor de jaren 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 en
1996 geen opgave werd bezorgd aan het Rekenhof? Indien het
antwoord op deze vraag positiefis, waarom werd dit niet gedaan?

3. Waarom heeft de minister van Financien geen gevolg gegeven
aan zijn schrijven van 21 augustus 1995 waarin hij aan het
Rekenhof meedeelde dat hij aan zijn administratie de opdracht
zou geven zo spoedig mogelijk de rekeningen over de jaren 1991
tot 1994 over te maken? Waarom is dit, bijna drie jaar later nog
nietgebeurd?

4. Weike gevolgen overweegt de minister te geven aan de opmer-
kingen van het Rekenhof?

Antwoord: Ik deel het geacht lid mee dat de Administratie een
inhaaloperatie heeft gestart, waarbij de ontbtrekende beheersreke-
ningen in versneld tempo aan het Rekenhof worden overgemaakt.

Van de 87 ontbrekende beheersrekeningen warvan het Rekenhof
gewag maakt in zijn 154° boek, werden er 26 reeds aan het Rekenhof
overgemaakt.

de la Region de Bruxelles-Capitale. La Cour des comptes a ainsi
constate que depuis 1991, annee a partir de laquelle la Region a
dispose pour la premiere fois de 1'autonomie de tresorerie, un seui
comptable de 1'administration regionale respecte la legislation sur
les comptes de gestion en deniers. Dans ce cadre, je souhaiterais
poser les questions suivantes:

1. Est-il exact qu'un seui comptable se conforme a la legislation?

2. Est-il exact qu'aucun des quatre-vingt-sept autres comptes de
gestion en deniers afferents aux exercices 1991, 1992, 1993,
1994, 1995 et 1996 n'a ete remis a la Cour des comptes? Dans
1'affirmative, pourquoi?

3. Pourquoi Ie ministre des Finances n'a-t-il pas donne suite a sa
depechedu21 aout 1995, dans laquelle il informaitlaCourdes
comptes qu'il intervenait aupres de son administration afm que
les comptes pour les annees 1991 a 1994 soient transmis dans
les plus brefs delais? Pourquoi, pres de trois ans plus tard, cela
n'a-t-il toujours pas ete fait?

4. Quelles suites Ie ministre envisage-t-il de donner aux observa-
tions de la Cour des comptes?

Reponse: Je signale a 1'honorable membre que ['Administration
a lance une operation de rattrapage pour transmettre a un rythme
accelere les comptes de gestion manquants a la Cour des Comptes.

Des 87 comptes de gestion manquants dont fait etat la Cour des
Comptes dans son \54im cahier, 26 lui ont deja ete transmis.

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

Nachttarief voor etalageverlichting.

Verschillende verenigingen van handelaars hebben de minister
gevraagd dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering officieel stap-
pen zou zetten naar de intercommunales voor elektriciteitsdistributie
toe om 's nachts een bijzonder tariefaan te rekenen, zodat de etalage-
verlichting langer kan blijven branden.

Dit lijkt een zeer interessant initiatief, niet alleen voor de hande-
laars maar ook omdat het de wijken veiliger maakt.

ledereen die reist, kan vaststelien dat nachtverlichting in andere
steden een heel positieve bijdrage levert tot de sfeer en het dyna-
misme van de goed verlichte wijken en ook het bestaande patri-
monium beter tot zijn recht doet komen.

Volgens mijn informatie, heeft de minister de verenigingen van
handelaars beloofd dat hij stappen zou ondememen. Sindsdien is
er echter geen nieuws meer.

K-an hij een balans opmaken van de situatie en meedelen weike
maatregelen hij zai treffen als er in deze kwestie geen vooruitgang
is?

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

Tarifde nuitpour maintenir les vitrines allmnees.

Le ministre a ete contacte par des associations de commercants
afin qu'il y ait une demarche officielle du gouvernement bruxellois
aupres des intercommunales distributrices d'electricite pour que
celles-ci pratiquent une tarification speciaie durant !a nuit, tarifi-
cation qui permette plus aisement le maintien des vitrines allumees.

Cette initiative apparait comme fort interessante puisqu'elle
valorise le commerce, mais elle securise egalement les quartiers.

Tous ceux qui voyagent un peu ont deja pu constater, dans
d'autres villes, que i'illumination nocturne constitue un element
extremement positifpour creer une atmosphere et un dynamisme
dans les quartiers bien illumines. C'est egalement un moyen pour
valoriser un patrimoine existant.

D'apres mes informations, le ministre s'etait engage & proceder
a une demarche aupres des associations de commercants. Depuis,
il n'y a plus de nouvelles.

Peut-il, des lors, faire le bilan de la situation et expliquer les
mesures qu'il compte prendre si ce dossier ne devait pas avancer
positivement?
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Antwoord: Gevolg gevend aan de bekommernissen van hande-
laarsverenigingen heb ik namens de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering de volgende initiatieven genomen:

Uit overleg met Intermixt, het overkoepelend organisme van de
intercommunale distributiemaatschappijen voor electriciteit, is
gebleken dat een verlaagd tariefom het avondlijk verlichten van de
uitstalramen te bevorderen, naast het bestaande nachttarieftechnisch
niet haalbaar is.

Ik heb echter bij Federaal minister voor Energie, J.-P. Poncelet,
die bevoegd is voor de tariefbepaling, een algemeen specifiek tarief
voor KMO's, waaronder de handelaren in het bijzonder, bepleit in
het kader van de liberalisering van de electriciteitsmarkt. Niet alleen
de grote energie-intensieve bedrijven, maar ook de kleine en middel-
grote ondememingen moeten voordeel halen uit de liberalisering
van de electriciteitsmarkt.

Ik zai niet nalaten om het geacht lid op de hoogte te houden
over het verder gevolg dat hieraan door de Federale Regering gege-
ven zai worden.

Reponse: Pour donner suite aux preoccupations des associations
de commer9ants,j'ai pris les initiatives suivantes au nom du Gouver-
nement regional bruxellois:

Des pourparlers avec Intermixt, 1'organisme central des societes
intercommunales pour la distribution d'electricite, ont fait apparaitre
qu'un tarif reduit pour 1'eclairage de nuit d'etalages, outre Ie tarif
de nuit existant, n'est techniquement pas realisable.

Cependant, dans Ie cadre de la liberalisation du marche de
1'electricitej'ai plaide aupres du ministre federal de 1'Energie,
monsieur J.P. Poncelet, qui esten charge de latarification, en faveur
d'un tarif specifique general pour les PME, et pour les commercants
en particulier. En effet, les petites et moyennes entreprises doivent
egalement pouvoir beneficier de la liberalisation du marche de
1'electricite qui ne peut etre reservee uniquement aux grandes entre-
prises qui sont d'importantes consommatrices d'energie.

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites qui
seront reservees a ma demarche par Ie Gouvernement federal.

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

Actieprograinina 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 doorde Brusselse universitaire instellingen en hoge-
scholen die bedrijfsleiders begeleiden bij het analyseren en beheren
van sleutelaspecten van hun omgeving. Graag had ik in dit verband
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?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geacht lid mede
dat de toegekende steun betrekking heeft op de volgende program-
ma's:

- ICHEC: 4.350.000 BEF, initiatie- en begeleidingsprogramma
voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondememingen
(KMO+).

- ULB-CASCADE: 6.460.000 BEF, programma IADE (bege-
leiding van de bedrijfsoprichter), programma IADE (vorming
en begeleiding bij de ontwikkeling van de ondememing).

- KUB: 2.350.000 BEF, (vorming en begeleiding voor leiders van
KMO's).

Question n° 260 deM. 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 1'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?

Reponse: En reponse asa question, je communique a I'honorable
membre que les aides accordees concernent les programmes
suivants:

- ICHEC: 4.350.000 BEF, programme d'initiation et d'accom-
pagnement au developpement de petites et moyennes entreprises
(PME +).

- ULB-CASCADE: 6.460.000 BEF, programme IADE (accom-
pagnement ducreateurd'entreprise), programme IADE (forma-
tion et accompagnement au developpement de 1'entreprise).

- KUB: 2.350.000 BEF, (formation et accompagnement pour
dirigeants de PME).
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- KUB-NCMV: 2.870.000 BEF, (956.000 BEF aan KUB en
1.914.000 BEF aan v.z.w. NCMV), actie- en begeleidingspro-
gramma voor startende ondernemers.

De programma's verzekeren de vorming van de ondememingen
(financieel beleid en human resources management, strategic en
marketing) evenals de begeleiding (analyse en ontwerp van project,
zakenplan, enz.).

Deze programma's worden jaarlijks gesubsidieerd en in 1998
geboekt ten laste van allocatie 21.30.02 van afdeling 11.

Mijn bezorgdheid als minister van Economic is te zorgen voor
een evenwichtig aanbod dat voldoet aan de behoefte van het Brus-
selse bedrijfsleven: zowel programma's voor de startende als groei-
gerichte ondememingen en zowel programma's in het Nederlands
als in het Frans.

De subsidiebedragen die aan deze begeleidingsprogramma's
worden toegekend, zijn bepaald in functie van het aantal deelnemers
en de vestigingsplaats van hun ondememing.

- KUB-NCMV: 2.870.000 BEF, (956.000 BEF a la KUB et
1.914.000 BEF a 1'a.s.b.l. NCMV), programme d'action et
d'accompagnement a 1'attention de nouvelles entreprises.

Les programmes assurent la formation des entreprises (gestion
fmanciere et des ressources humaines, strategic et marketing) ainsi
que 1'accompagnement (analyse et conception de projets, plans
d'entreprise, etc.).

Ces programmes sont subventionnes chaque annee et imputes
en 1998 a charge de 1'allocation 21.30.02 de la Division 11.

Mon souci en tant que ministre de 1'Economie est de proposer
une ofire "equilibree en fonction des besoins des entreprises bruxel-
loises: des programmes pour de nouvelles entreprises et des entre-
prises en pleine expansion, et des programmes en neerlandais et en
francais.

Le montant des subsides octroyes a ces programmes d'accom-
pagnement est fixe en fonction du nombre de participants et du lieu
ou est installee leur entreprise.

Vraag nr. 265 van de heer Tbierry de Looz-Corswarem d.d.
22 januari 1999 (Fr.)

Heading van minister Chabert In zijn omgang met de
Italiaanse communistische ministers. •

Mijn vraag heeft betrekking op uw omgang met de Italiaanse
communistische ministers in het kader van bilaterale ofzijdelingse
contacten.

Hebt u een globale attitude bepaald tegenover deze totalitairen?

Deze vraag beperkt zich niet tot de idee dat het niet aanvaarden
van de handdruk van een communistische minister een opiossing
zou betekenen voor een emstig probleem.

Ik zou graag vernemen of u, telkens u daartoe de gelegenheid
hebt, blijk geeft van uw misprijzen en uw grote bezorgdheid, en dat
u aan de geschiedenis zai herinneren, vooral voor dejongere gene-
raties, opdat het verschijnen van communistische ministers niet
wordt afgedaan als een alledaags feit, net zoals de onder de verant-
woordelijkheid van deze politieke formatie gepleegde misdaden
tegen de mensheid.

1k hoop dat u mij zai meedelen dat u geen enkel bilateraal contact
wenst met de vertegenwoordigers van deze ideologic die verant-
woordelijk is voor de wrede dood van tientallen miljoenen onschul-
digen.

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat ik
behoudens mijn deelname aan Europese Ministerraden voor Indus-
trie, geen kontakten heb gehad met leden uit de Italiaanse regering.

Question n° 265 de M. Thierry de Looz-Corswarem du
22 janvier 1999 (Fr.):

Attitude du ministre Chabert dans ses relations avec les
ministres communistes italiens.

Monsieur le ministre, ma question porte sur les relations que
vous entretenez avec les ministres communistes italiens dans le
cadre de contacts, soit bilateraux, soit collateraux.

Avez-vous defini une attitude globale envers ces totalitaires?

Cette question ne se limite pas a penser que ne pas serrer la
main d'un ministre communiste resoudrait un probleme tres grave.

Je voudrais savoir si vous exprimez votre mepris et votre grande
inquietude chaque fois que vous en avez 1'occasion et que vous
rappellerez 1'histoire, notamment auxjeunes generations pour que
1'apparition de ministres communistes ne soit pas banalisee comme
le sont les crimes centre 1'humanite dont cette formation politique
est responsable.

J'espere que vous allez me confirmer votre souci de n'avoir
aucun contact bilateral avec les representants de cette ideologique
responsable de la mort dans des conditions atroces de dizaines de
millions d'innocents.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable membre
qu'a part les Conseils europeens des ministres de I'lndustrie, je
n'ai pas eu de contacts avec des membres du gouvernement italien.
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Vraag nr. 266 van de heer Thierry de Looz-Corswarem d.d.
22 januari 1999 (Fr.)

Studierels van de minister naar de Verenlgde Staten van
Amerika in november 1998.

Graag had ik van de minister een antwoord op de volgende vragen
in verband met zijn studiereis naar de Verenigde Staten in november
laatstleden.

Hoeveel personen hebben hem vergezeld?

Kabinetsleden?

Journal isten?

Leden van de GIMB?

Echtgenoten of partners? Wie heeft hun verplaatsing betaald?

Anderen?

Wat was de bedoeling van deze reis?

Om weike redenen zijn de verschillende leden van deze delegatie,
en in het bijzonder de leden van de GIMB, meegereisd?

Hoeveel bedragen de volledige kosten voor de vliegtuigreis, de
verplaatsingen, het verblijf, de maaltijden, de voorbereiding van
de rondreis, allerhande kosten...?

Wat is de balans van deze reis?

Weike zijn de positieve gevolgen voor de Brusselaars?

Hoeveel aandacht hebben de meegereisde joumalisten er in de
media aan besteed?

Wat heeft de verplaatsing van de leden van de GIMB- Brussel
opgeleverd?

Antwoord: Ik verwijs voor deze vraag naar mijn antwoord op
vraag nr. 261 van raadslid G. Vanhengel.

Daarenboven kan ik het geacht lid mededelen dat de delegatie
voor deze zending in totaal uit elf personen bestond, waaronder
drie vertegenwoordigers van de prive-sector.

Voor het Gewest nam deAdmmIs5-atie voor Economie enWerk-
gelegenheid deel, de"GDMB;-ECOBRU en de Handel sattache van
het BHG in de Verenigde Staten.

Er namen noch joumalisten noch vertegenwoordigers van de
GIMB deel aan deze missie.

Question n° 266 de M. Thierry de Looz-Corswarem du
22 janvier 1999 (Fr.):

Voyage d'etiides du ministre aiix Efats-Unis d'Amerique en
novembre dernier.

Monsieur Ie ministre pourrait-il repondre aux questions suivantes
a propos de son voyage d'etudes aux Etats-Unis en novembre
dernier?

Nombre de personnes 1'ayant accompagne?

Membres du cabinet?

Journalistes?

Membres de la SRIB?

Epouses ou assimilees: qui a paye les frais entraines par leur
deplacement?

Autres?

Quels etaient les buts de ce voyage?

Pour quelles raisons les differents membres de cette delegation
et specialement ceux appartenant a la SRIB ont-ils accompagne?

A quel montant les frais totaux du voyage se sont-ils eleves pour
les transports aeriens et terrestres. Ie logement, la restauration, la
preparation du periple, les frais divers...?

Quel est Ie bilan de ce voyage?

Qu'a-t-il apporte de positifaux Bruxellois?

Quelles furent pour Bruxelles les retombees dans les medias
dues au deplacement des Journalistes?

Quelles furent pour Bruxelles les retombees du deplacement de
membres de la SRIB?

Reponse: Je me refere pour cette question a la reponse quej'ai
donnee a la question n° 261 du conseiller M. G. Vanhengel.

En outre, jepeux communiquer a 1'honorable membre que onze
personnes au total, dont trois representants du secteur prive, faisaient
partie de la delegation.

La Region etait representee par 1'Administration pour 1'Econo-
mie et 1'Emploi, la SDRB, ECOBRU et 1'Attache economique et
commerciale de la RBC aux Etats-Unis.

A cette mission n'a participe aucun journaliste ni representant
de la SRIB.
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Minister belast met Ruinitelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

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

Advies van de Vaste Coinmissle voor Taaltoezicht over het
aanwerven van Nederlandsonkundig personeel bij de bewaklngs-
dienst van de MIVB.

Ingevolge mijn klacht bij de Vaste Commissie voor taaltoezicht
omwille van het feit dat de MIVB bij besluit van 21 december 1995
21 personeelsleden voor de bewakingsdienst had aangeworven,
waarvan er 7 niet het vereiste taalexamen hadden afgelegd, oordeel-
de de Vaste Commissie voor Taaltoezicht dat deze klacht ontvan-
kelijk en gegrond is (advies 28.174/H van 30 april 1998).

Kan u mij meedelen:

1. Weike inspanningen de 7 betreffende personen hebben geleverd
om him kennis van de tweede taal bij te schaven?

2. Hoe dikwijis elk van de 7 betreffende personen reeds hebben
deelgenomen aan de taalexamens van het Vast Wervingssecre-
tariaat?

3. Hoeveel van de 7 voomoemde personen intussen him taalexamen
met succes hebben afgelegd?

4. Hoeveel personen er momenteel bij de bewakingsdienst van de
MIVB werken?

5. Hoeveel van hen het vereiste taalexamen hebben afgelegd?

6. Hoeveel personen die in 1995,1996 en 1997 door de bewakings-
dienst van de MIVB in dienst werden genomen op het moment
van him indienstneming over het vereiste taalbrevet beschikten?

7. Welk gevolg de minister aan dit advies heeft gegeven?

Antwoord: Ik deel het geacht lid mee dat de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht (VCT) in haar zitting van 30 april 1998 de klacht
heeft onderzocht die was ingediend tegen de MIVB omwille van
het feit dat 21 personeelsleden voor de bewakingsdienst bij de MIVB
van wie 7 niet waren geslaagd in het taalexamen bij besluit van 21
december 1995 zijn aangeworven.

Naar aanleiding van deze klacht heeft de MIVB de VCT mee-
gedeeld dat de personen die niet geslaagd waren in het bij wet ver-
plichte taalexamen louter op tijdelijke basis waren aangeworven
en dat alien vervolmakingscursussen volgden of wachtten om te
mogen deelnemen aan een van de periodiek georganiseerde examens
voor het bekomen van het vereiste diploma. Hiervoor geldt geen
beperking in de tijd.

Op de vraag of deze zeven personen die bij besluit van 21 decem-
ber 1995 zijn aangeworven in de bewakingsdienst van de MIVB
intussen geslaagd zijn in het taalexamen, heeft de MIVB meegedeeld
dat een van hen het taalexamen met succes heeft afgelegd. De zes
andere die nog niet zijn geslaagd, maken voorlopig deel uit van
patrouilles of teams die zijn samengesteld uit meerdere personen
die een afdoende kennis hebben van de tweede landstaal om te
vermijden dat er conflictsituaties zouden ontstaan met de reizigers
op het vlak van het taalgebruik.

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

Question n0 422 de M. Dominiek Lootens-Stael du 3 aoiit 1998
(N.):

Avis de la Commission permanente de controle lingulstlque
concernant Ie recrutement an service de surveillance generate de
la STIB de personnel ignorant Ie neerlandais.

La Commission permanente de controle linguistique a estiine
ma plainte a 1'encontre de la STIB - laquelle avait recrute, dans Ie
cadre de 1'arrete du 21 decembre 1995, 21 personnes pour son
service de surveillance generale dont 7 n'avaient pas presente I'exa-
men linguistique requis - recevable et fondee (avis 28.174/H du
30 avril 1998).

Pouvez-vous repondre aux questions suivantes:

1. Quels efforts les 7 personnes concernees ont-elles fournis pour
ameliorer leur connaissance de la deuxieme langue?

2. Combien de fois chacune de ces 7 personnes a-t-elle deja
participe aux examens linguistique du Secretariat permanent de
recrutement?

3. Combien d'entre elles ont-elles depuis lors reussi 1'examen
linguistique?

4. Combien de personnes Ie service de surveillance generale de la
STIB emploie-t-il actuellement?

5. Combien d'entre elles ont presente 1'examen linguistique?

6. Combien de personnes recrutees en 1995, 1996 et 1997 par Ie
service de surveillance de la STIB disposaient-elles du brevet
linguistique au moment de leur entree en service?

7. Quelle suite Ie ministre a-t-il donnee a cet avis?

Reponse: J'informe 1'honorable membre qu'en sa seance du
30 avril 1998, la Commission Permanente de Controle linguistique
(CPCL) a consacre un examen a une plainte deposee contre la STIB
en raison de la designation, par arrete du 21 decembre 1995, de 21
personnes chargees de la surveillance a la STIB, dont 7 n'avaient
pas reussi 1'examen linguistique.

A 1'occasion de cette plainte, la STIB a communique a la CPCL
que les agents qui n'avaient pas reussi 1'examen linguistique impose
par la loi, etaient engages sur une base purement temporaire et que
tous suivaient des cours de perfectionnement ou attendaient de
pouvoirparticiper a un des examens organises periodiquement pour
obtenir Ie diplome exige. Pour cela, il n'y a pas de limitation dans
Ie temps.

A la question de savoir si ces sept agents qui, par arrete du
21 decembre 1995, ont etc engages au service de surveillance de la
STIB, avaient, entre-temps, reussi 1'examen linguistique, la STIB
a fait savoir qu'un de ces sept agents a entre-temps reussi 1'examen
linguistique. Six des sept agents qui n'ont pas encore reussi 1'examen
linguistique, ont, en attendant, ete affectes a des patrouilles ou equi-
pes composees de plusieurs personnes ayant une connaissance
suffisante de la deuxieme langue nationale, afin d'eviter des situa-
tions conflictuelles avec les voyageurs sur Ie plan de I'emploi des
langues.
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Inmiddels hebben de betrokkenen de mogelijkheid zich opnieuw
in te schrijven telkens een taalexamen wordt georganiseerd.

Daarnaast kunnen ze voorbereidingscursussen volgen in het
vervolmakingscentrum van de MIVB om zo goed mogelijk voor-
bereid te zijn op het taalexamen.

In 1995 slaagden 5 van de 11 personen die waren aangeworven
voor de bewakingsdienst in het taalexamen.

In 1996 slaagden 7 van de 11 personen die waren aangeworven
voor deze dienst in het taalexamen.

In 1997 slaagden alle 20 personen die waren aangeworven voor
de bewakingsdienst in het taalexamen.

Van de 166 personeelsleden van de bewakingsdienst van de
MIVB hebben er thans 70 het taalexamen met succes afgelegd.

Ik bevestig dat de MIVB valt onder de wet van 2 augustus 1963
op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoordineerd bij
koninklijkbesluitvan ISjuli 1966 waarvan artikel 1 bepaalt dat hij
van toepassing is op: "2° de natuurlijke en rechtspersonen die
concessiehouder zijn van een openbare dienst of die belast zijn met
een taak die de grenzen van een privaat bedrijfte buiten gaat en die
de wet of de openbare machten hun hebben toevertrouwd in het
belang van het algemeen."

De MIVB valt onder dezelfde regeling als de plaatselijke diensten
die zijn opgericht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De
bepalingen van hoofdstuk III - Gebruik van de talen in de plaat-
selijke diensten - Afdeling 3 - zijn van toepassing, hetgeen met
name inhoudt dat de arbeiders en bedienden die in contact staan
met het publiek onderworpen zijn aan een mondelinge proefdie
aangepast is aan de aard van de uit te voeren functie.

Als voogdij minister van de MIVB kan ik de MIVB er alleen
maar toe aanzetten de voorbereidende taalcursussen die ze organi-
seert nog meer te verdiepen en de deelname van de beambten die
dat wensen te vergemakkelijken.

Entre-temps, les interesses ont la possibilite de se reinscrire
chaque fois qu'un examen linguistique est organise.

En outre, la possibilite leur est offerte de suivre des cours prepara-
toires au centre de perfectionnement de la ST1B, en vue d'une
preparation optimale a 1'examen linguistique.

En 1995, des 11 personnes recrutees par Ie service de surveil-
lance, 5 avaient reussi 1'examen linguistique.

De meme en 1996, des 11 personnes recrutees par Ie service,
7 avaient reussi 1'examen linguistique.

Tandis qu'en 1997, des 20 personnes recrutees a ce service, toutes
avaient reussi 1'examen linguistique.

Ainsi, a cejour, parmi les 166 agents composant 1'efFectifdu
service de surveillance de la STIB, 70 ont reussi 1'examen linguis-
tique.

Je confirme que la STIB est concernee par la loi du 2 aout 1963
sur 1'emploi des langues en matiere administrative, coordonnee par
1'arrete royal du ISjuillet 1966 prevoyant en son article premier
qu'elle est applicable: "2° aux personnes physiques et morales
concessionnaires d'un service public ou chargees d'une mission
qui depasse les limites d'une entreprise privee et que la loi ou les
pouvoirs publics leur ont confiee dans 1'interet general".

La STIB est soumise au meme regime que les services locaux
etablis dans la Region de Bruxelles-Capitaie. Les dispositions du
chapitre III - Emploi des langues dans les services locaux - Sec-
tion 3 - Bruxelles-Capitale - sont d'application, ce qui implique
notamment que les ouvriers et employes en contact avec Ie public
sont soumis a une epreuve orale appropriee a la nature de la fonction
a exercer.

En tant que ministre de tutelle de la STIB, je ne puis qu'encou-
rager la STIB a intensifier les cours de langues preparatoires qu'elle
organise et a faciliter la participation des agents qui Ie souhaitent.

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

Reclame van de MIVB in een uilnodiging 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:

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

Publicite 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 STIB» 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:
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- 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?

- 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?

- Kan de MIVB-voorzitter zijn titel als dusdanig gebruiken in
een partijpolitiek document dat voor het publiek bestemd is?
Werd het logo reeds eerder op documenten van politieke partijen
aangebracht? Zoja, weike partijen, en naar aanleiding van weike
gelegenheden?

- Acht de minister dit allemaal wel wenselijk?

- Zo neen, overweegt u maatregelen?

Antwoord: Volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens-Stael
heeft mij ondervraagd over reclame van de MIVB die op een uitno-
diging stond voor een banket dat georganiseerd werd door de SP
van Jette.

De voorzitter van de MIVB zendt me de antwoorden op de
gestelde vragen en ik verzoek mijn correspondent hiema zijn vragen
te willen vinden samen met de antwoorden die de voorzitter heeft
gegeven:

Werd dit eetfestijn financieel gesteund door de MIVB?

Neen.

Werd dit feest op enige andere wijze door de MIVB gesteund
en op weike wijze?

Tombolaloten (4 regenschermen, 4 stylo's, 4 gommen, 4 t-shirts,
2 sportzakken, 2 stripboeken "Kuifje in de metro", 10 potloden).

Wat doet het MIVB-logo op deze uitnodiging?

Het is een initiatiefvan de heerWemer Daem, voorzitter van de
Raad van Bestuur van de MIVB.

Kan om het even wie ofom het even weike politieke partij het
MIVB-logo plaatsen op documenten die voor het publiek bestemd
zijn?

Neen.

Kan de MIVB-voorzitter zijn titel als dusdanig gebruiken in
een partijpolitiek document dat voor het publiek bestemd is? Werd
het logo reeds eerder op documenten van politieke partijen aange-
bracht? Zoja, weike partijen, en naar aanleiding van weike gelegen-
heden?

De voorzitter bevestigt dat het geen partijpolitiek document
betreft doch een uitnodiging tot een eetfestijn vanwege een aantal
personen, onder wie de voorzitter.

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 I'affir-
mative, comment?

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?

Reponse: Monsieur le depute Dominiek Lootens-Stael m'a
interroge a propos d'une publicite de la STIB figurant sur une
invitation a un banquet organise par le SP de Jette.

Le president de la STIB me transmet les reponses aux questions
posees et je prie mon correspondant de trouver ci-dessous ses
questions accompagnees des reponses qu'y a donnees le president:

La STIB a-t-elle contribue financierement a ce festin?

Non.

La STIB a-t-elle contribue d'une autre maniere a ce festin et
comment?

Des lots de tombola (4 parapluies, 4 stylos, 4 gommes, 4 T-
shirts, 2 sacs de sport, 2 albums Tintin dans le metro, 10 crayons).

Pour quelle raison le logo de la STIB figure-t-il sur cette invi-
tation?

II s'agit d'une initiative de M. Werner Daem, president du conseil
d'administration de la STIB.

Le logo de la STIB peut-il etre appose par n'importe qui ou par
n'importe quel parti politique sur les documents destines au public?

Non.

Le president de la STIB peut-il mentionner son titre comme tel
dans un document politique destine au public? Le logo a-t-il deja
ete appose anterieurement sur des documents de partis politiques?
Dans 1'arFinnative, quels partis et a quelles occasions?

Le president confirme qu'il ne s'agit pas d'un document politique,
mais d'une invitation lancee par un certain nombre de personnes,
dont le president.
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Vraag nr. 454 van de heer Walter Vandenbossche d.d.
30novemberl998(N.):

Ongevallen op de gewestwegen.

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

Kunt u voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -jaar 1997 -
de ongevallenlijst mededelen met zijn belangrijkste knelpunten?

Antwoord: Mijnheer de volksvertegenwoordiger Walter
Vandenbossche interpelleert mij omtrent de verkeersongevallen die
zich in 1997 voordeden op de gewestwegen.

Ik zou mijn vraagsteller willen verzoeken om, naargelang de
gewenste informatie, contact op te nemen met de diensten van het
Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid ofde rijkswacht of nog
met de verschillende korpsen van de gemeentepolitie.

Wat betreft de diensten die onder mijn bevoegdheid ressorteren,
kan ik het geacht lid meedelen dat het Bestuur voor Verplaatsingen
en Vervoer (BUV) 78 klachten kreeg voor verkeersongevallen die
zich voordeden in 1997 omwille van de slechte staat van het wegdek.

In 35 dossiers werden deze klachten verworpen. In 21 andere
dossiers werden de benadeelden vergoed en in 11 dossiers stapten
de benadeelden naar de rechter. Maar tot op heden werd nog geen
enkel vonnis geveld. Momenteel worden er nog 11 dossiers onder-
zocht.

Wat de MIVB betreft, hebben er zich in 1997 in totaal 3.234
verkeersongevallen voorgedaan waarbij bussen, trams en mini-
bussen betrokken waren.

Het spreekt voor zich dat het bijna onmogelijk is de locatie van
de ongevallen te splitsen op basis van de kwaliteitvan de betrokken
gewest- ofgemeentewegen voor elk hiervan.

Het kan daarentegen nuttig zijn te weten waar er zich verkeers-
ongevallen voordoen die door de MIVB gekend zijn, die de diensten
ervan hebben verstoord en hoeveel ongevallen er op deze plekken
zijn gebeurd. Deze plaatsen zijn hieronder weergegeven in dalende
volgorde (met een minimum van 25 ongevallen):

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

Accidents sur les voiries regionales.

La Region de Bruxelles-Capitale dispose chaque annee d'une
liste reprenant les accidents detrafic survenus sur les voiries regio-
nales.

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

Reponse: Je recois une demande de monsieur Ie depute Waiter
Vandenbossche concernant les accidents de circulation survenus
en 1997 sur les voies regionales.

Selon la nature des informations recherchees, j'engage mon
correspondant a consulter les services de 1'Institut beige de securite
routiere ou la gendarmerie ainsi que les differents corps des polices
communales.

Pour ce qui concerne les services relevant de mon autorite,
j'informe mon honorable correspondant que 1'Administration de
1'Equipement et des Deplacements (AED) a constate 78 reclamations
pour des accidents de circulation survenus en 1997 suite a un
mauvais etat de la voirie.

Dans 35 dossiers, les prejudices se sont vu notifier un rejet de
leur reclamation. Dans 21 dossiers, les prejudicies ont ete indemnises
et dans 11 dossiers, les prejudicies ont porte 1'affaire en justice.
Maisaucunjugementn'a encore ete rendu. Par ailleurs, 11 dossiers
sont toujours en cours d'instruction.

Pour ce qui concerne la STIB, Ie nombre global d'accidents de
circulation dans lesquels ont ete impliques des trams, bus et minibus
enl997estde3.234.

II est evident qu'il est quasiment impossible de ventiler la
localisation des accidents en fonction de ia qualite regionaie ou
communale des voiries concernees par chacun d'eux.

Par centre, il est peut-etre utile de connaltre les principales
localisations et frequences des accidents de circulation relevees par
la STIB pour ceux qui ont perturbe ses services; elles figurent ci-
dessous par ordre de frequence decroissante limitee a plus de 25
accidents:

de Meeussquare
Bareel Sint-Gillis
Meiserplein
Flageyplein
Rondpunt Schuman

48 ongevallen (45 in 1996)
38 ongevallen (39 in 1996)
31 ongevallen (22 in 1996)
27 ongevallen (31 in 1996)
26 ongevallen (22 in 1996).

Square de Meeus
Barriere de Saint-Gilles
Place Meiser
Place Flagey
Rond-Point Schuman

48 accidents (45 en 1966)
38 accidents (39 en 1996)
31 accidents (22 en 1996)
27 accidents (31 en 1996)
26 accidents (22 en 1996).

Vraag nr. 456 van de heerAndre Drouart d.d. 11 december 1998
(Fr.):

Gewestelijk vervoerplan.

De minister heeft in oktober 1998 een persconferentie gehouden
betreffende de uitvoering van een gewestelijk vervoerplan, beter
bekend als het IRIS-plan.

Question n° 456 de M. Andre Drouart du 11 decembre 1998
(Fr.):

Plan regional des deplacements.

Le ministre a tenu, au mois d'octobre 1998, une conference de
presse au sujet de la realisation d'un plan regional des deplacements,
plus couramment appele plan Iris.
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Tijdens die persconferentie kaartte hij het probleem aan van de
verplaatsingen naar school. De minister wijst erop dat de auto
onvermijdelijk meer zai worden gebruikt omdat scholen gegroepeerd
worden, en vaak in zones die minder viot met het openbaar vervoer
te bereiken zijn.

Waarop baseert de minister zich als hij het heeft over die
groepering van scholen? Kan hij concrete voorbeelden geven van
dergelijke groeperingen op plaatsen die niet viot met het openbaar
vervoer bereikbaar zijn?

Antwoord: Het geacht lid stelt mij een vraag omtrent het Iris-
plan en meer bepaald omtrent de mobiliteit rondom de scholen.

De Franse Gemeenschap heeft minimale frequenteringsnormen
opgesteld om zo te beslissen over het al dan niet bestaan van
onderwijsinstellingen.

Zo was er bijvoorbeeld sprake van de sluiting van het "Lycee
Jacquemotte" in Elsene ofandere instellingen, wegens het te laag
aantal inschrijvingen. De technische onderwijsinstelling 0. Bossaert
heeft gewoonweg zijn deuren moeten sluiten.

Dergelijke maatregelen zorgen ofdreigen ervoor te zorgen dat
de leerlingen, die door de wet schoolplichtig zijn tot hun 18de
levensjaar, langere afstanden rnoeten overbruggen.

Dit leidt er vaak toe dat de leerling niet kan genieten van een
directe MIVB-lijn en zich verplicht ziet 2 (en zeifs meerdere) lijnen
te gebruiken. Het is in deze zin dat ik sprak over de verminderde
bereikbaarheid van het openbaar vervoer.

Dans cette conference de presse, il aborde Ie probleme des
deplacements vers 1'ecole. Le ministre souligne qu'"une augmen-
tation de la part de 1'automobile parait inevitable en raison de la
politique de regroupement des ecoles, souvent dans des zones
souvent moins accessibles en transports en commun".

Monsieur le ministre pourrait-il me preciser sur base de quelles
donnees il cite une politique de regroupement des ecoles? Pourrait-
il egalement me fournir des exemples precis d'ecoles regroupees
dans des endroits moins accessibles en transports en commun?

Reponse: L'honorable membre me pose une question relative
au plan Iris et plus particulierement la mobilite relative aux ecoles.

La Communaute francaise a elabore des normes de frequentation
minimales pour decider de 1'existence ou non des etablissements
scolaires.

II fut question ainsi de la fermeture du Lycee Jacquemotte a
Ixelles ou d'autres etablissements, faute d'y connaltre un nombre
suffisant d'inscriptions. L'etablissement d'enseignement technique
0. Bossaert a carrement du fermer ses portes.

De telles mesures entratnent ou risquent d'entratner des parcours
plus longs pour les eleves, obliges par la loi, de continuer a frequen-
ter un etablissement scolairejusqu'a 18 ans.

Cela implique souvent que 1'eleve perde le benefice d'une ligne
directe de laSTIB etsoit oblige d'utiliser 2 (voireplusieurs!) iignes.
C'est dans cet esprit que j'ai parle de perte d'accessibilite en
transports en commun.

Vraag nr. 458 van de heer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
17 december 1998 (N.):

Publiciteit in de metrostations.

Op dit ogenblik wordt er in de metrostations publiciteit gevoerd
door Barclay met de slogan "Art is everywhere". Op de campagne-
affiche prijkt naast de slogan een muur die volgespoten is met
dezelfde schandelijke graffiti als deze die onze stad ontsieren. Met
andere woorden, plat vandalisme wordt in deze campagne verheven
tot kunst, waardoor vandalen die openbare eigendommen bescha-
digen, de indruk zouden kunnen krijgen dat ze de gemeenschap
een grote dienst bewijzen door openbare eigendommen vol te spui-
ten met hun "kunst".

Kan de minister mij meedelen hoeveel geld de MIVB de laatste
vijfjaar - opgesplitst perjaar - spendeerde aan het opkuisen van
graffiti?

Vindt de minister dat het aanvaardbaar is dat er via de publi-
citeitscampagne die in de metrostations wordt gevoerd, onrecht-
streeks aangezet wordt tot het aanbrengen van graffiti?

Weike maatregelen heeft de minister genomen om ervoor te zor-
gen dat de publiciteitscampagnes die met de medewerking van de
overheid (de infrastructuur wordt ter beschikking gesteld) worden
gevoerd, stroken met het algemeen belang?

Antwoord; In een vraag van vorige maand december ondervraagt
volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens mij over de opportu-

Question n° 458 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 17 decembre
1998 (N.):

Publicite dans les stations de metro.

Barclay mene actuellement, dans les stations de metro, une
campagne de publicite dont le slogan est «Art is everywhere)). Sur
1'affiche de la campagne, on peut voir a c6te du slogan un mur
barbouille des memes infames graffiti que ceux qui defigurent notre
ville. En d'autres termes, cette campagne erige en art une manifes-
tation de pur vandalisme: les vandales qui degradent les proprietes
publiques pourraient des lors avoir 1'impression qu'ils rendent un
grand service a la communaute en barbouillant les proprietes
publiques de leur «art».

Le ministre peut-il me dire combien la STIB a depense au cours
de chacune des cinq dernieres annees pour nettoyer les graffiti?

Le ministre trouve-t-il acceptable qu'une campagne de publicite
menee dans les stations de metro incite indirectement au taggage?

Quelles mesures le ministre a-t-il prises pour veiller a ce que les
campagnes publicitaires menees en collaboration avec les pouvoirs
publics (mise a disposition des infrastructures) se conferment a
1'interet general?

Reponse: Dans une question du mois de decembre dernier,
Monsieur le depute Dominiek Lootens m'interroge sur 1'opportunite
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niteit van reclame die onlangs in de metrostations werd gevoerd;
daarin werd de nadruk gelegd op kunst die aanleunt bij de uiteraard
te weren en veroordeelde grafFiti.

Geleive hierna de antwoorden te vinden die de MIVB geeft
betreffende de subvragen die terzake door mijn correspondent wer-
den gesteld.

De kosten van de MIVB en van het Gewest om de graffiti te
doen verdwijnen uit de metrostations, bedroegen respectievelijk
"6,98", "8,51", "7,54", "10,68" en "10,73" miljoen BEF, BTW
inclusief, voorde boekjaren 1994 tot 1998.

In de bedoelde reclame stond een persoon met op de achtergrond
een muur vol graffiti, die niet wild, maar kunstzinnig gemspireerd
waren, zoals die waarvoor reeds herhaaldelijk wedstrijden werden
uitgeschreven teneinde de creativiteit van de auteurs van graffiti in
positieve zin te orienteren.

De reclameregie waarmee de MIVB samenwerkt, onderzoekt
de voorgestelde reclame preventiefen kan elk ontwerp dat ongepast
wordt bevonden, weigeren. Er wordt aldus gezorgd voor de nood-
zakelijke filter die, naar ik meen, toereikend is in verhouding met
de subjectieve aard van de behandelde onderwerpen.

d'une publicite exposee recemment dans les stations de metro; celle-
ci aurait mis en exergue un art proche des graffiti evidemment
condamnables et condamnes.

Voici les reponses obtenues aupres de la STIB concernant les
sous-questions posees a ce sujet par mon interlocuteur.

Les frais exposes par les services de la STIB et de la Region
pour faire disparaitre les graffiti dans les stations de metro ont ete
respectivement de "6,98", "8,51", "7,54", "10.68" et "10,73"
millions de BEF TVAC pour les exercices 1994 a 1998.

La publicite evoquee representait un personnage sur fond de
mur reconvert de graffiti du type non sauvage, mais bien a conno-
tations artistiques, tels qu'ils font 1'objet de concours deja lances a
plusieurs reprises afin d'orienter dans un sens positifia creativite
de leurs auteurs.

La Regie publicitaire a laquelle est associee la STIB precede a
1'examen preventif des publicites proposees et peut refuser tout
projet juge inadequat. Le filtrage necessaire est ainsi assure dans
des proportions que je veux croire encore suffisantes par rapport
au caractere subjectifdes sujets traites.

Vraag nr. 459 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 4 januari
1999 (Fr.):

Landscape Virtual Gallery VILAR.

In de persmededeling na de ministerraad van 10 december 1998
staat te lezen dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de v.z.w.
"Landscape Multimedia Research" op voorstel van minister Herve
Hasquin een subsidie van 2.208.250 fr. verleent.

Graag vernam ik wat deze subsidie inhoudt (studie, onderzoek,
project...) en op welk vlak (vervoer, stedenbouw...)?

Heeft de regering reeds met deze v.z.w. samengewerkt?

Hoe is de raad van beheer van deze v.z.w. samengesteld?

In welk kader of welk algemeen project past deze subsidie?

Antwoord: Het Landscape Multimedia Research Center (LMRC)
is een v.z.w. naar Belgisch recht waarvan de statuten op 7 September
1995 zijn ingediend bij het Belgisch Staatsblad, dat deze heeft
bekendgemaakt in het Publicatieblad. Deze v.z.w. heeft tot doel:

"... de verwerving, central isering, verwerking en vulgarisatie van
alle soorten gegevens en documenten, op alle soorten dragers, met
een historisch, wetenschappelijk, cultureel, ludiek, architecturaal,
toeristisch, technisch karakter en die betrekking hebben op de
Tuinen, Groene Ruimten, Landschappen en het fysiek Leefmilieu
in het algemeen.

Question 459 de Mme Evelyne Huytebroeck du 4 janvier 1999
(Fr.):

Landscape Virtual Gallery VILAR..

Le communique de presse a 1'issue du Conseil des ministres du
10 decembre 1998 indique que le Gouvernement bruxellois a
approuve une subvention de 2.208.250 BEF a 1'a.s.b.l. "Landscape
Multimedia Research Center" et cela sur proposition du ministre
Herve Hasquin.

J'aimerais savoir ce que couvre cette subvention (une etude,
une recherche, une action...) et dans quel domaine (deplacements,
urbanisme...)?

Le Gouvernement a-t-il deja travaille avec cette a.s.b.L?

Quelle est la composition du conseil d'administration de cette
a.s.b.L?

Dans quel cadre ou quel projet global cette subvention intervient-
elle?

Reponse: Le Landscape Multimedia Research Center (LMRC)
est une a.s.b.l. de droit beige dont les statuts ont ete deposes le 7
septembre 1995 aupres du Moniteur beige qui en a fait la publication
au Journal Officiel. Cette a.s.b.l. s'est donnee pour mission de:

"... Acquerir, recolter, traiter et diffuser au grand public toutes
informations et documents, de tout type et sur tout support, de
caractere historique, scientifique, culture!, ludique, architectural,
touristique, technique et de toute nature assimilee, relatifs aux
Jardins, Espaces-Verts, Paysage et Environnement physique en
general.
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De stimulering en het opstarten van projecten met betrekking
tot de uitwisseling, opzoeking en verspreiding van voomoemde
gegevens en documenten in het raam van het gewestelijke, federale,
Europese en/of mondiale fysieke en intellectuele erfgoed voor de
opmaak van Interactieve Multimedia Gegevensbank.

Het leveren van bijdragen en medewerking aan de opwaardering
en behoud van het gewestelijke, federale, Europese en/of mondiale
fysieke en intellectuele erfgoed via de deelname aan een commu-
nicatienetwerk, manifestaties, colloquia, seminaries en allerhande
uitwisselingen.

De opmaak van gegevensbanken en verspreiding van deze
gegevens aan iedere Belgische, Europese en/of mondiale instelling
met gelijkaardige doelstellingen...".

De oprichting en het beheer van een partnerschap tussen 10
Europese landen en 16 instellingen in 1998 vormt het eigenlijke
resultaat van drie jaar werken voor de LMRC. Dit partnerschap
tussen erkende intemationale instellingen zoals Icomos, IFLA, UEE,
universiteiten, centra voor het Behoud van het Erfgoed en prive-
partners heeft zijn project "Virtueel Museum van de Landschaps-
architectuur - Landscape Virtual Gallery" (VILAR) met goed gevolg
ingediend in het raam van het RAPHAEL-programma van het DGX
van de Europese Commissie. Dit project is geSnt op de persoonlijke
fotocollectie van de heer Rene Pechere.

De gewestelijke Bibliotheek Rene Pechere, die gespecialiseerd
is in thema's die verband houden met tuinen, landschappen,
stedenbouw en leefmilieu in het algemeen, is een van de bevoor-
rechte partners binnen het project omdat de resultaten ervan nauw
verbonden zijn met de Virtuele Bibliotheek Pechere, die het
ministerie van Ruimtelijke Ordening van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest heeft opgezet sinds 1986.

In die hoedanigheid en gelet op onze bevoegdheid inzake het
beheer van de Bibliotheek Rene Pechere en in het licht van de
stedelijke aspecten van de Ruimtelijke Ordening werd beslist een
gerichte bijdrage te leveren tot een initiatiefdat de Bibliotheek Rene
Pechere bij de intemetgebruikers bekendheid geeft en dat het project
van het CIVA binnenkort zai opwaarderen.

Ons ministerie heeft nog niet met het LMRC samengewerkt,
doch we kennen de zaakvoerders ervan alsook het merendeel van
de huidige partners. De meesten onder hen hebben intemationale
ervaring verworven in landschapsarchitectuur, stedenbouw, behoud
van het erfgoed en gesofistikeerde informatietechnologie, hetgeen
borg staat voor dejuiste aanwending van de financiele participatie
ten belope van 35% vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
in het raam van het VILAR-project en van de informatiemaat-
schappij in het algemeen.

Encourager et entreprendre tout projet d'echange, de recherche,
de diffusion d' informations et de documents, relatifs au paragraphe
precedent, dans Ie cadre du patrimoine physique et intellectuel
regional et federal beige, europeen, et/ou mondial pour la mise en
place de Banque de Donnees Multimedia Interactives.

Contribuer et participer a la valorisation et conservation du
patrimoine physique et intellectuel regional et federal beige,
europeen et/ou mondial par la participation a un reseau de
communication, a des manifestations, colloques, seminaires et
echanges de toute nature.

Mettre en place et diffuser des banques de donnees a tout
organisme beige, europeen et/ou mondial ayant des objectifs simi-
laires...".

L'aboutissement de trois annees de travail du LMRC se resume
en 1998 par la creation et la gestion d'un espace de partenariat
entre 10 pays europeens et 16 institutions. Ce partenariat entre des
institutions Internationales reconnues comme 1'Icomos, 1'IFLA,
1'UEE, des Universites, des centres de Conservations du Patrimoine
et des partenaires prives a presente avec succes son projet de "Musee
virtuel de 1'architecture du Paysage - Landscape Virtual Gallery"
(VILAR) dans Ie cadre du programme RAPHAEL de la DGX de la
Commission europeenne. Ce projet est principalement axe sur Ie
Fonds personnel photographique de M. Rene Pechere.

La Bibliotheque Regionaie Rene Pechere specialisee dans les
themes lies aux jardins, aux paysages, a 1'urbanisme et a
1'environnement en general est un des partenaires privilegies du
projet puisque les resultats de celui-ci sont intimement lies avec la
Bibliotheque Virtuelle Pechere que Ie ministere de Pamenagement
duTerritoire de la Region de Bruxelles-Capitale developpe depuis
1986.

A ce titre et etant donne nos competences dans la gestion de la
Bibliotheque Rene Pechere et dans les aspects urbains lies a
1'Amenagement du Territoire, il a ete decide d'apporter un soutien
ponctuel a une initiative qui met en valeur aupres du public des
Internautes la Bibliotheque Rene Pechere et qui animera prochai-
nement Ie projet du CIVA.

Notre ministere n'ajamais travaille avec Ie LMRC nriais nous
en connaissons les gestionnaires principaux ainsi que la plupart
des partenaires actuels. Leurs experiences internationales pour la
plupart d'entre-eux dans les domaines de 1'Architecture de paysage,
de 1'urbanisme, de la conservation du patrimoine et des technologies
avancees de 1'information garantissant Ie bon usage de la
participation financiere, a concurrence de 35%, de la Region de
Bruxelles-Capitale dans Ie cadre du developpement du projet
VILAR et de la societe de 1'information en general.
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Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 215 van de heerAlainAdriaens d.d. 11 januari 1999
(Fr.):

Toegang tot de ondergrondse parkeerplaatsen voor voertulgen
op LPG.

Naar het schijnt is de regelgeving betreffende de toegang tot de
ondergrondse parkeerplaatsen voor voertuigen op vioeibaar gas een
gewestelijke aangelegenheid en zou, in Brussel, de brandweer ter-
zake met een en ander belast zijn.

Kan de minister me dit bevestigen en me zeggen of er een
gewestelijk reglement bestaat dat deze problematiek regelt? Zoja,
kan hij me dit bezorgen?

In het Brussels Gewest blijven de ondergrondse parkeerplaatsen
voor voertuigen aangedreven door vioeibaar gas, verboden terrein.
Volgens alle deskundigen is dit verbod echter niet langer gefundeerd,
aangezien de brandstoftanks sedert de goedkeuring van dergelijke
reglementen grondig zijn veranderd (expansietanks in plaats van
tanks met uitlaatventiel). In veel landen geldt dit verbod dan ook
niet meer.

Is de minister, rekening houdend met het voorafgaande, van plan
de regelgeving in het Brussels Gewest te herzien zodat er een
belemmering wegvalt en deze brandstof, die als milieuvriendelijk
wordt beschouwd (weinig verontreinigende uitstoot in de lucht)
meer wordt gebruikt?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan.ik het geacht lid het
volgende mededelen:

Noch een Gewestelijk, noch een federaal reglement regelt de
problematiek van de toegang tot ondergrondse parkings door
voertuigen aangedreven met LPG.

Indien er dan toch verbodsbepalingen bestaan, zijn deze
uitgevaardigd door de uitbaters of eigenaars van deze parkings,
meestal op aanbeveling van hun verzekeraars.

Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

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

de 1'Aide medicale urgente

Question n° 215 de M.Alain Adriaens du 11 janvier 1999 (Fr.):

Acces des parkings souferrains par les vehicules propulses au
LPG.

II semble que la reglementation relative a 1'acces des parkings
souterrains par les vehicules possedant un reservoir au gaz liquefie
depende des competences regionales et, qu'en particulier, a
Bruxelles, ce soient les pompiers qui soient en charge de cette
problematique.

Le ministre peut-il me confirmer cette information et me dire
s'il existe un reglement regional qui aborde cette problematique?
Dans 1'affirmative, peut-il me faire parvenir cette reglementation?

L'interdiction d'acces aux parkings souterrains de vehicules
propulses au gaz liquefie semble rester la regle en Region bruxel-
loise. Or, d'apres tous les specialistes consultes, une telle interdiction
n'est plusjustifiee car la conception des reservoirs a change depuis
1'adoption de tels reglements (reservoirs avec possibility d'expan-
sion du gaz et non plus soupape d'echappement). C'est ainsi que
dans de nombreux pays, 1'interdiction n'est plus de mise.

Etant donne les faits qui precedent, le ministre a-t-il programme
une revision de la reglementation en Region Bruxelloise afm de
lever un obstacle au developpement d'un type de carburant que
tous reconnaissent comme tres favorable a 1'environnement (faibles
rejets de polluants dans 1'atmosphere)?

Reponse: En reponse a sa question, je peux communiquer ce
qui suit a 1'honorable membre:

Aucun reglement regional ni federal n'aborde la problematique
de 1'acces aux parkings souterrains de vehicules propulses au LPG.

Si de telles interdictions existent malgre tout, elles sont edictees
par les exploitants ou les proprietaires de ces parkings, la plupart
du temps sur recommandation de leurs assureurs.

Vraag nr. 216 van de heer Sven Gatz d.d. 21 januari 1999 (N.):

Verdeling tussen de Nederlandstaligen en Franstaligen bij de
Brandweer.

Het dossier van de brandweer raakte uiteindelijk toch beslecht.

Het is mijn overtuiging dat i.p.v. te werken met taalkaders, twee-
talige brandweermannen een beter uitgangspunt is.

Bij het huidig akkoord heb ik trouwens de volgende vragen:

Question n° 216 de M. Sven Gatz du 21 janvier 1999 (N.):

Repartition entrefrancophones et neerlandophones an service
incendie.

Le dossier des pompiers a finalement ete tranche.

Je suis convaincu qu'i! aurait mieux valu envisager des pompiers
bilingues plutot que de travailler a partir de cadres linguistiques.

En ce qui concerne 1'accord actuel, je souhaiterais d'aiileurs
poser les questions suivantes:
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1. Oat militaire graden worden afgeschaft is op zich wellicht een
goede zaak. Vraag is in weike mate de bestaande hierarchische
verhoudingen daarmee door elkaar worden geschud? Heeft dit
m.b.t. de nieuwe hierarchie gevolgen voor de verdeling tussen
de Nederlandstaligen en Franstaligen?

2. Er werden 130 contractuelen geregulariseerd. Hoe staat het met
de verhouding Franstaligen-Nederlandstaligen?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het geacht lid het
volgende mededelen:

De afschaffmg van de militaire graden heeft helemaal niets
veranderd aan de huidige hierarchische structuur van het korps. De
militaire graden werden enkel vervangen door nieuwe benamingen.

Het heeft uiteraard geen enkele weerslag op de verdeling van de
betrekkingen tussen Nederlandstalige en Franstalige personeels-
leden.

De 130 contractuele brandweermannen die gestatutariseerd
worden bestaan uit 62 Franstalige brandweermannen, 2 Franstalige
officieren, 65 Nederlandstalige brandweermannen en 1 Nederlands-
talige officier.

Naast de statutarisatie van de contractuele personeelsleden, zai
ook nog een aantal nieuwe rekruten uit de bestaande wervings-
reserves worden opgeroepen. Bij deze operatie zai het totaal aantal
betrekkingen zoals in het besluit over het taalkader is voorzien voor
beide taalgemeenschappen uiteraard worden geeerbiedigd.

1. la suppression des grades militaires est sans doute une bonne
chose en soi. On peut neanmoins se demanderdans quelle mesure
elle va bouleverser les rapports hierarchiques actuels. La nou-
velle hierarchie aura-t-elle des repercussions sur la repartition
entre francophones et neerlandophones?

2. Cent trente contractuels ont ete regularises. Quelle est la
repartition entre francophones et neerlandophones?

Reponse: En reponse a sa question, je peux communiquer a
1'honorable membre, ce qui suit:

La suppression des grades militaires n'a absolument rien change
a la structure hierarchique actuelle du corps. Les grades militaires
ont simplement ete remplaces par de nouvelles denominations.

Ceci n'a evidemment aucune influence sur la repartition des
emplois entre les membres du service neerlandophones et franco-
phones.

Les 130 contractuels qui vont etre statutarises comprennent
62 pompiers francophones, 2 officiers francophones, 65 pompiers
neerlandophones et 1 officier neerlandophone.

En plus de la statutarisation des membres du personnel contrac-
tuels, on fera appel a un certain nombre de nouvelles recrues puisees
dans les reserves de recrutement existantes. Lors de cette operation,
Ie nombre total d'emplois reserves a chaque communaute linguis-
tique dans 1'arrete relatif au cadre linguistique sera evidemment
respecte.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

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

Sensibiliserings- en informatiecampagnes gevoerd door leden
van de Regering.

Leden voeren regelmatig sensibiliserings- en informatie-
campagnes naar het publiek toe over diverse onderwerpen in het
kader van hun bevoegdheid.

Kan de minister-voorzitter meedelen:

- Weike campagnes, over welk onderwerp en met weike doel-
stelling deze werden gevoerd in 1995 en 1996, en weike campa-
gnes op stapel staan?

- Onder weike vorm de campagnes gevoerd werden of zullen
worden?

- Langs of met welk publiciteitsmedium dit zai geschieden (bro-
chures, pers, TV-spots, enz...)?

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 n0 150 de M. Leo Goovaerts du 18 juillet 1996 (N.):

Campagnes de senslbilisation et d'in formation menees par des
membres du goiiveniement.

Les membres du gouvernement menent regulierement, dans ie
cadre de leurs competences, des campagnes de sensibilisation et
d'information destinees au public sur differents sujets.

Le ministre peut-il me dire:

- le sujet et 1'objectif des campagnes qu'il a menees en 1995 et
1996, et quelles campagnes il envisage de mener?

- sous quelle forme les campagnes ont ete ou seront menees?

quels moyens publicitaires seront mis eu ceuvre dans ce cadre
(brochures, presse, messages televises, etc.)?
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Hoe en aan wie ze uitbesteed en toegekend werden?

- Hoeveel de uitgaven per sensibiliserings- ofinformatiecampagne
bedragen ofweike bedragen ervoor voorzien zijn?

Antwoord: Hierna vindt het geacht lid het antwoord op zijn
vraag.

De enige algemene voorlichtingscampagne die in 1995 en 1996
is gevoerd door de diensten die onder mijn bevoegdheden ressor-
teren betreft de promotie van de renovatiepremies van het Gewest.
Die campagne heeft 246.660 BEF gekost. Er werden in totaal 5.000
algemene informatiebrochures gedrukt (waarvan 1.500 in het
Nederlands en 3.500 in het Frans) en 400 affiches.

Er is geen algemene rege) voor de uitvoering van de campagnes.
Alles hangt af van het onderwerp en het doelpubliek. Bovendien
schrijven onze besturen een wedstrijd uit bij verschillende commu-
nicatiebureaus die elk voorstellen formuleren op grond van de bood-
schap die moet worden overgebracht.

Bij de begrotingsbesprekingen wordt overigens aan de raadsleden
meegedeeld weike bedragen voor de promotiecampagnes uitgetrok-
ken worden.

- comment ces campagnes ont ete attributes et quels en ont-ete
les beneficiaires?

- combien a coute chaque campagne de sensibilisation ou d'infor-
mation et quels sont les montants prevus a cet efFet?

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-apres reponse a ses
questions.

La seule campagne generale d'information initiee par les
departements relevant de ma responsabilite en 1995 et 1996
conceme la promotion des primes a la renovation de la Region.
Cette campagne, d'un cout de 246.660 BEF, a consiste a editer
5.000 exemplaires (3.500 en francais et 1.500 en neerlandais) d'un
depliant de presentation generale de la prime, ainsi que 400
exemplaires d'une affiche.

II n'y a pas de regle generale de mise en oeuvre des campagne,
celles-ci etant fonction du sujet aborde et du public vise. En outre,
etant donne que nos administrations precedent a une mise en
concurrence des agences de communications, chacune d'elle
formule des propositions adaptees au message a diffuser.

Les budgets prevus pour les campagnes de promotion sont par
ailleurs communiques aux membres de 1'assemblee a 1'occasion
des discussions budgetaires.

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

"Dynamiek" nummer 10.

In Dynamiek nummer 10 van november 1996 lees ik een vieiend
interview met de minister. Naast dit interview worden advertenties
gepubliceerd uitgaande van het Loket Milieu-bedrijven van de
GOMB en van het BIM.

Graag had ik de kostprijs van deze advertenties gekend, weike
doelstellingen aan de basis ervan liggen, of deze advertenties
concrete resultaten hebben opgeleverd en ofer een verband bestaat
tussen het plaatsen van deze advertenties en het interview van de
minister.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag kan ik het geacht lid
meedelen dat advertenties in het tijdschrift "Dynamiek" ongeveer
87.000 BEF hebben gekost (een volledige bladzijde in vierkleu-
rendruk). De diensten die het geacht lid in zijn vraag citeert, met
name de diensten die geconfronteerd worden met milieuvragen,
vonden het nuttig deze investering te doen om een grotere bekend-
heid te verwerven in de bedrijfswereld. Deze bezorgdheid sluit aan
bij mijn streven alle Brusselse ondememingen te betrekken bij de
verbetering van het leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Question n°202 deM. Guy Vanhengel du 5 decembre 1996 (N.):

"Entreprendre" n° 10.

J'ai lu dans Ie numero 10 de la revue "Entreprendre" de novembre
1996 une interview flatteuse du ministre. A cote de celle-ci, on y
trouve des publicites sur Ie guichet entreprises-environnement de
la SDRB et de 1'IBGE.

Je souhaiterais savoir combien ont coute des publicites, quels
sont leurs objectifs, si ces publicites ont debouche sur des resultats
concrets et s'il y a un lien entre 1'insertion de ces publicites et
1'interview du ministre.

Reponse: En reponse aux questions posees par 1'honorable
membre, je tiens a preciser que les annonces publicitaires dans la
revue "Entreprendre" (une pleine page en quadrichromie) ont coute
approximativement 87.000 BEF. Les services cites dans la question
de 1'honorable membre ont estime opportun d'effectuer cet inves-
tissement utile pour mieux se faire connattre du monde des entre-
prises et en particulier celles qui sont confrontees a des questions
relatives a 1'environnement. Ce souci participe a ma volonte de
faire participer 1'ensemble des entreprises bruxelloises a la dyna-
mique d'amelioration de 1'environnement de la Region de Bruxelles-
Capitale.
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Vraag nr. 308 van de heer Walter Vandenbossche d.d. IZjanuari
1998 (N.):

De inilieuvergiinning, op 1 jul'i 1997 door het BJM verleend
aaii dep.v.b.a. SCHMIT, voor de uitbating van een opslagplaats
voor inerte afvalstoffen (schroot) met aanhorigheden, gelegen
Tielemansstraat 2, f e 1020 Brussel.

Mijn aandacht werd gevestigd op de beslissing van het milieu-
college van het BHG d.d. 27 oktober 1997, waarbij de hierboven
vermelde milieuvergunning werd bevestigd (ref. RB 247/97/4 - RB
247 - 2/97/4 - RB 247 - 3/97/4 - 97/222).

De bewoners van de buurt Bockstael-Neyberg hebben met
ontsteltenis kermis genomen van deze beslissing. Inderdaad, alhoe-
wel de hierboven vermelde beslissing is gemotiveerd mede op grond
van de exploitatievoorwaarden, waardoor de hinder, ingeroepen
door de buren, kan worden verholpen, weten zij uit ervaring dat de
firma SCHMIT het elementair welzijn van de buurtbewoner negeert.
De uitbater van het bedrijf zou zich sterk maken dat niemand de
nodige controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden
kan uitoefenen, laat staan projustitiategen evidente overtredingen
kan opstellen.

Graag ontving ik van de minister een gemotiveerd antwoord op
volgende vragen:

1. Is de inplanting van een opslagplaats voor inerte afvalstoffen
(schroot) met aanhorigheden, met alle daaraan inherente hinder
voor de omwonenden (vervuiling, lawaai, onesthetisch uitzicht)
verenigbaar met de stedenbouwkundige bestemming van het
betrokken gebied?

2. Hoeveel bezwaarschriften, zowel individuele als collectieve, zijn
er tegen kwestieuze inplanting ingediend en ontvankelijk ver-
klaard; en weike was de essentie van elk bezwaarschrift?

3. Onder weike bepalingen van het ARAB valt dergelijk bedrijf?

4. Hebben de bevoegde diensten van het BHG reeds een controle
op de naleving van de wettelijke bepalingen ter zake en de
vergunningsvoorwaarden uitgevoerd, en zo ja, weike zijn hun
vaststellingen?

5. Zijn de bevoegde diensten van het BHG er zich van bewust dat
kwestieuze inplanting een averechts effect kan sorteren m.b.t.
de herontplooiing van de huisvesting in het betrokken gebied,
mede gezien de aanwezigheid van de verbrandingsoven inNeder-
over-Heembeek?

6. Moeten dergelijke vestigingen, in een gebied ter ontwikkeling
van de huisvesting, niet radicaal worden geweerd, met het oog
op de geloofwaardigheid van het overheidsbeleid?

Antwoord: Op 5 februari 1998 besliste de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering de milieuvergunning die op 1 februari 1997
door het Brussels Instituut voor Milieubeheer werd afgegeven en
op 27 oktober 1997 door het Milieucollege werd bevestigd, nietig
te verklaren.

Op 25 juni 1998 schorste de Raad van State de weigerings-
beslissing betreffende de milieuverguning ondanks het verslag van
de auditeur dat gunstig was voor het Gewest. De Raad van State
heeft zich hierbij beroepen op een regel van behoorlijk bestuur die

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

Permis d'enviroimement delivre par 1'IBGE Ie P'jiiillet 1997
& la s.p.r.l. SCHMIT pour exploiter un depot de dechets inertes
(mitraille) avec accessoires a 1020 Bruxelles, rue Tielemans 2.

J'ai eu 1'attention attiree par la decision du college d'environ-
nement de la RBC du 27 octobre 1997 qui a confirme Ie permis
d'environnement mentionne plus haut (ref. RB 247/97/4 - RB 247
- 2/97/4 - RB 247 - 3/97/4 - 97/222).

C'est avec consternation que les habitants du quartier Bockstael-
Neybergh ont pris connaissance de cette decision. Meme si celle-ci
est notamment motivee sur la base des conditions d'exploitation
susceptibles de remedier aux nuisances invoquees par les riverains,
ces derniers savent par experience que la firme SCHMIT ne tient
aucun compte du bien-etre Ie plus elementaire des habitants du
quartier. L'exploitant de la societe soutiendrait que nul n'est a meme
d'exercer Ie controle necessaire sur 1'observance des conditions
d'exploitation, ni - a fortiori - de dresser proces-verbal en cas
d'infraction manifesto.

Je souhaiterais que Ie ministre apporte une reponse motivee aux
questions suivantes:

1. L'implantation d'un depot de dechets inertes (mitraille) avec
accessoires, avec toutes les nuisances qui en decoulent pour les
riverains (pollution, bruit, vue inesthetique) est-elle compatible
avec 1'affectation urbanistique de la zone concernee?

2. Combien de recours, tant individuels que collectifs, ont ete depo-
ses etjuges recevables centre cette implantation; quel etait Ie
contenu essentiel de chacun de ces recours?

3. Quelles prescriptions du RGPT s'appliquent-elles & une
entreprise de ce type?

4. Les services competents de la RBC ont-ils deja effectue un
controle sur Ie respect des prescriptions legales en la matiere et
des conditions du permis; dans 1'affirmative, qu'ont-ils constate?

5. Les services competents de la RBC sont-ils conscients que cette
implantation peut avoir un effet negatifsur Ie redeploiement du
logement dans la zone concernee, vu notamment la presence de
1'incinerateur de Neder-over-Hembeek?

6. Afin que les pouvoirs publics conservent toute leur credibilite,
ne faudrait-il pas interdire de telles implantations dans une zone
affectee au developpement du logement?

Reponse: Le 5 fevrier 1998, Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale a adopte une decision qui annulait le permis
d'environnement delivre par 1'IBGE le 1" fevrier 1997 et confirme
par le College d'environnement le 27 octobre 1997.

Le25juin 1998, le Conseil d'Etat a suspendu cette decision de
refus de permis d'environnement malgre le rapport de 1'auditeur
qui etait favorable a la Region. Le Conseil d'Etat a affectivement
considere qu'une regle de bonne administration etablie par line



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 15 februari 1999 (nr. 39)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 15 fevrier 1999 (n° 39) 4653

door een vaste rechtspraak wordt bevestigd: voordat de overheid,
in casu de Regering, een beslissing neemt die ernstige gevolgen
heeft voor een bestuurde, in casu de pvba Schmitt, moet de bestuurde
de kans krijgen zijn standpunt te verdedigen.

Hoewel er een hoorzitting werd georganiseerd, vindt de Raad
van State dat dit op zich niet voldoende was. Tijdens die hoorzitting
dienden de kritieken te worden geformuleerd die de vemietiging
van de beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer en
de weigering van de milieuvergunningen verantwoorden opdat de
pvba Schmitt haar standpunt zou kunnen verdedigen. De Raad van
State heeft blijkbaar geen rekening gehouden met het feit dat de
voornaamste kritiek van de Regering die de weigering van de
milieuvergunning verantwoordde, betrekking had op het onvolledig
karakter van het effectenrapport en dat er bijgevolg geen enkele
regularisatie mogelijk was ongeacht de argumenten die de pvba
Schmitt tijdens de hoorzitting zou ontwikkelen.

Ik wacht dus op een arrest dat ofwel de schorsing bevestigt en
de Regeringsbeslissing vemietigt, ofwel het beroep van de pvba
Schmitt na een uitvoeriger onderzoek verwerpt.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer kan ten aanzien van
de pvba Schmitt moeilijk maatregelen nemen op grond van de ordon-
nantie betreffende de milieuvergunningen, aangezien de regerings-
beslissing die op deze wetgeving steunt voor de Raad van State
werd aangevochten en geschorst is.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer kan daarentegen wel
optreden op basis van andere milieuwetten zonder dat het lam wordt
gelegd door de schorsingsbeslissing van de Raad van State. Er werd
een niet-exhaustieve lijst van regelgevingen opgestuurd naar het
Brussels Instituut voor Milieubeheer, aan wie werd gevraagd contro-
les uit te voeren op basis van die wettelijke bepalingen en ordonnan-
ties, met name op basis van de ordonnantie betreffende de strijd
tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer heeft mij op 21 januari
1999 meegedeeld dat het metingen heeft verricht in het huis van
een buurtbewoner van de pvba Schmitt. Hieruit blijkt dat de
geluidsnormen vastgesteld door het regeringsbesluit van 2juli 1998
betreffende de strijd tegen het buurtlawaai overschreden worden.
Het Brussels Instituut voor Milieubeheer heeft de exploitant
dientengevolge een aanmaning gestuurd om zijn situatie uiterlijk
op 15 februari 1999 te regulariseren.

abondante jurisprudence veut qu'avant de prendre une decision
grave pour un administre, en 1'espece la spri Schmitt, i'autorite, a
savoir Ie Gouvernement, lui donne 1'occasion de faire valoir son
point de vue.

Nonobstant Ie faitqu'une audition a bien etc organisee, Ie Conseil
d'Etat a estime qu'elle n'etait pas en soi suffisante. II aurait fallu
que les critiques qui ontjustifie 1'annulation de la decision de 1'IBGE
et Ie refus de permis d'environnement soient exprimees a 1'occasion
de cette audition afin que la spri Schmitt puisse faire valoir son
point de vue. Le fait que la critique essentielle formulee par Ie
Gouvernement et qui ajustifie le refus du permis d'environnement,
a savoir 1'insuffisance et le caractere incomplet du rapport d'inci-
dences, n'etait pas susceptible d'une quelconque regularisation quel
que soit le point de vue qu'aurait pu developper la spri Schmitt lors
de 1'audition, n'a manifestement pas etc pris en compte par le
Conseil d'Etat.

Je suis done dans 1'attente d'un arret qui soit confirme cette
suspension en annulant la decision du Gouvernement soit, a la suite
d'un examen plus approfondi, rejette finalement le recours introduit
par la spri Schmitt contre le Gouvernement.

Par consequent, il est difficile a 1'IBGE de prendre des mesures,
a 1'egard de la spri Schmitt, justiriees sur base de 1'ordonnance
relative aux permis d'environnement puisque la decision du Gou-
vernement qui se base sur cette legislation est attaquee devant le
Conseil d'Etat et a etc suspendue.

Neanmoins, il existe de nombreuses autres legislations en matiere
d'environnement en vertu desquelles 1'IBGE peut agir sans etre
paralyse par la decision de suspension du Conseil d'Etat. Une lisle
non exhaustive de ces reglementations a ete transmise a 1'IBGE et
il a ete demande egalement a 1'IBGE d'effectuer les controles sur
base de ces diverses normes legales et ordonnances, notamment
1'ordonnance relative a la lutte contre le bruit en milieu urbain.

A cet egard, 1'IBGE m'a informe le 21 janvier 1999 que des
mesures avaient ete effectuees au domicile d'un riverain de la spri
Schmitt. Ces mesures indiquaient un depassement des normes de
bruit fixees par 1'arrete gouvernemental du 2juillet 1998 relatifa la
lutte contre les bruits de voisinage. En consequence, 1'lnstitut a
adresse une mise en demeure a 1'exploitant afin qu'il regularise sa
situation pour le 15 fevrier 1999 au plus tard.

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

Ophaling van slachtafval naar aanleiding van hetzogenaamde
feest van het schaap.

Op 7 en 8 april heeft het zogezegde feest van het schaap plaats.
Naar aanleiding hiervan worden door de diensten van de minister

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

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

Les 7 et 8 avril a eu lieu la fete dite «du mouton». A cette occa-
sion, les services du ministre ont depose dans les mosquees des
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gele en rode plastic zakken in de moskeeen ter beschikking gesteld
van de sluikslachters aan de prijs van 15 frank per stuk. Tevens
worden er containers geplaatst op verschillende plaatsen.

Kan de minister mij meedelen:

- in weike moskeeen deze zakken ter beschikking werden gesteld
van de sluikslachters (naam en adres van de moskee);

- hoeveel rode en gele zakken er in elk van deze moskeeen werden
gedeponeerd en hoeveel het totaal bedraagt;

- hoeveel rode, respectievelijk gele zakken er in elk van deze
moskeeen werden verkocht en hoeveel er in totaal werden
verkocht;

- weike de opbrengst van deze verkoop was;

- hoeveel containers er werden geplaatst in de 19 Brusselse
gemeenten (per gemeente) en op weike plaatsen deze waren
gestationeerd;

- hoeveel slachtafval er op elk van deze plaatsen werd opgehaald,
en welk het totaal aantal opgehaald slachtafval was;

- hoeveel geslachte schapen dit bij benadering vertegenwoordigt;

- hoeveel deze operatie aan de diensten van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest heeft gekost (met een onderscheid tussen de
opbrengst van de verkoop van de zakken, en de totale kost van
de hele operatie, met onderscheid tussen de verschillende fasen
zoals de verspreiding van de zakken, de plaatsing van de con-
tainers, de ophaling van het slachtafval en de verwerking van
dit afval enz.);

- welk materieel daarvoor werd ingezet;

- hoeveel personeel hiervoor werd ingezet, en hoeveel werkuren
en loonkosten dit heeft gevergd;

- op weike begrotingspost deze operatic werd ingeschreven;

- of er kon worden vastgesteld dat er ook slachtafval buiten dit
circuit werd weggegooid, en zoja, weike de frequentie hiervan
was;

- ofer klachten werden genoteerd van hinder vanwege de omwo-
nenden, en zo ja, van weike aard deze klachten waren, hoe
dikwijis zij zich voordeden en waar ze zich situeerden?

Antwoords Nagenoeg alle moskeeen hebben aan de ophaalactie
deelgenomen.

Er werden 18 containers geplaatst, circa 30.000 zakken werden
verkocht en 199 ton slachtafval werd ingezameld.

De kosten die voor bewuste actie werden aangegaan, zijn op de
begroting van het GewestelijkAgentschap Net Brussel in het raam
van zijn gewone taken geboekt.

Geen enkele buurtbewoner heeft in verband met de actie klacht
ingediend.

sacs en plastique rouge etjaune au prix de 15 francs piece pour les
abattages clandestins, et place des conteneurs a differents endroits.

Le ministre peut-il m'indiquer:

les mosquees ou ces sacs ont ete mis a la disposition des person-
nes pratiquant 1'abattage clandestin (nom et adresse de la mos-
quee);

le nombre de sacs rouges et de sacsjaunes deposes dans chacune
de ces mosquees et au total;

le nombre de sacs rouges et de sacsjaunes vendus dans chacune
de ces mosquees et au total;

la recette de cette vente;

le nombre de conteneurs places dans les 19 communes bruxel-
loises (par commune) et 1'endroit de leur stationnement;

la quantite de dechets d'abattage ramassee a chacun de ces
endroits et au total;

le nombre approximatif de moutons abattus que representent
ces dechets;

le cout de cette operation pour les services de la Region de
Bruxelles-Capitale (en distinguant la recette de la vente des sacs,
et le cout total de 1'operation, les differentes phases telles que la
distribution des sacs, le placement des conteneurs, le ramassage
des dechets d'abattage et leur traitement, etc.);

- le materiel utilise;

- le nombre de membres du personnel ayant participe a cette
operation, le nombre d'heures de travail et leur cout;

- le poste budgetaire auquel a ete imputee cette operation;

- s'il a pu etre etabli que des dechets d'abattage ont aussi etejetes
en-dehors de ce circuit, et si oui avec quelle frequence;

- s'il y a eu des plaintes pour nuisances de la part de riverains, et
si tel est le cas, de quelle nature, avec quelle frequence et d'ou
elles emanaient?

Reponse: L' ensemble des mosquees de Bruxelles ont participe
a 1'operation.

18 conteneurs ont ete places, environ 30.000 sacs ont ete vendus,
199 tonnes de dechets ont ete collectes.

Le cout de 1'operation est pris en charge par le budget de 1'Agence
Bruxelles-Proprete dans le cadre de ses missions habituelles.

Aucun riverain ne s'est plaint de 1'operation.
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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.

In een antwoord op een schriftelijke vraag van collega De Hertog
(vraag nr. 326 d.d. 23/3/1998) liet u uitschijnen dat u in verband
met de afvalverbrandingsinstallatie vanNeder-over-Heembeek "de
beste deskundigen inzake volksgezondheid in Belgie gevraagd heeft
een stand van zaken op te maken...".

Graag had ik in dit verband een paar vragen gesteld:

1. Wie zijn de door u gecontacteerde "beste deskundigen"?

2. Is hun rapport al klaar?

3. Indien dit rapport klaar is, wat zijn dan hun bevindingen?

4. Wat is de kostprijs verbonden aan dit rapport?

Antwoord: Hierna vindt u het antwoord op uw vragen.

1. Een algemene studie gezondheid-leefmilieu die het mogelijk
moet maken wetenschappelijke vergelijkingscriteria op te stellen,
is toevertrouwd aan de Federation des Maisons medicales, in
samenwerking met de Vereniging van Wijkgezondheidscentra
en het Centrum voor Gezondheidsobservatie van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie en onder het wetenschap-
pelijk toezicht van het BIM.

2. Het studieverslag zai in het najaar van 1999 beschikbaar zijn.

3. /

4. Twee miljoen BEF.

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

Point de la situation conceniant I'lncinerateur de Neder-over-
Hembeek.

Dans votre reponse a la question ecrite de notre collegue
M. De Hertog (question n° 326 du 23/3/1998), vous laissez enten-
dre que vous avez "demande aux meilleurs specialistes de la sante
publique en Belgique de faire Ie point sur la situation" de 1'incine-
rateur de Neder-over-Hembeek.

A cet egard, je souhaiterais vous poser quelques questions :

1. Qui sont les "meilleurs specialistes" que vous avez contactes?

2. Leur rapport est-il deja pret?

3. Si ce rapport est deja pret, quelles en sont les conclusions?

4. Quel est Ie cout de ce rapport?

Reponse: Voici ies elements de reponse a la question:

1. Une etude globale sante-environnement permettant d'obtenir des
bases scientifiques de comparaison a ete confiee a la Federation
des Maisons medicales en collaboration avec la Vereniging van
Wijk Gezondheidscentra et 1'Observatoire de la Sante de la Com-
mission communautaire commune, sous la supervision scienti-
fique de 1'IBGE.

2. Le rapport de 1'etude devrait etre disponible a 1'automne 1999.

3. /

4. 2 millions de BEF.

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

Het promoten van de indiensttreding van «allochfonen» bij
het Gewestelijk Agentschap Net Brussel.

In het kader van het integratiebeleid van de beleidsvoerders
worden er door een aantal overheidsdiensten speciale inspanningen
gedaan om bepaalde beroepen gemakkelijker toegankelijk te maken
voor «allochtonen».

Dit geldt onder meer voor het ministerie van Binnenlandse
Zaken, dat speciaal sensibiliseringscampagnes en zeifs vormings-
sessies organiseert om meer «allochtonen» in de politiediensten te
krijgen.

Kan u mij meedelen ofdergelijke sensibiliseringscampagnes en
vormingssessies voor «allochtonen» ook worden georganiseerd door
het Gewestelijk Agentschap Net Brussel om meer «allochtone»
vuilnismannen in dienst te nemen?

Hoeveel vuilnismannen zijn er momenteel in dienst bij het GAN?

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

Encouragement a recruter des «allochtones» a I'Agence regio-
nale Bruxelles-Proprete.

Dans le cadre de la politique d'integration que menent les
autorites, plusieurs services publics font des efforts pour rendre
certaines professions plus accessibles aux «allochtones».

C'est notamment le cas au ministere de I'lnterieur qui organise
des campagnes de sensibilisation et meme des sessions de formation
speciales pour augmenter le nombre d'allochtones dans les services
de police.

Pouvez-vous me dire si I'Agence regionale Bruxelles-Proprete
organise egalement des campagnes de sensibilisation et des sessions
de formation de ce type pour engager un plus grand nombre
d'eboueurs «allochtones»?

Combien d'eboueurs travaillent-ils actuellement a 1'ABP?
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Zijn de «allochtonen» in dit beroep ondervertegenwoordigd of
oververtegenwoordigd?

Hoeveel «allochtonen» met de Belgische nationaliteit zijn er als
vuilnisman in dienst bij het GAN? Hoeveel «allochtonen» zonder
Belgische nationaliteit zijn er in dienst bij het GAN?

Antwoord: Ik wil erop wijzen dat bij Net Brussel (waar mo-
menteel 1.406 mensen tewerkgesteld zijn) de arbeiders uitsluitend
worden aangeworven op grond van hun (fysieke) bekwaamheid
om het beroep uit te oefenen.

Hun nationaliteit doet niets ter zake en ik weiger principieel
dergelijke cijfers mee te delen.

Les «allochtones» sont-ils sous-representes ou surrepresentes
dans cette profession?

Combien d'«allochtones» travaillent-ils comme eboueurs a
1'ABP, combien possedent la nationalite beige et combien ne la
possedent pas?

Reponse: En reponse aux questions posees par 1'honorable
membre, je tiens a preciser que Ie recrutement d'ouvriers a 1'Agence
Bruxelles-Proprete (qui sont actuellement au nombre de 1.406) s'ef-
fectue exclusivement sur base des aptitudes, principalement physi-
ques, a exercer Ie metier.

Aucune consideration relative a la nationalite n'a de raison d'etre
et je me refuse par principe a proceder au type de comptabilite
sollicitee.

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.

Talrijke inwoners van ons Gewest klagen over het feit dat
sommige rivieren van het Brussels Hoofdstedeiijk Gewest onvol-
doende vaak uitgebaggerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval
met de Pede, op het grondgebied vanAnderlecht, en in het bijzonder
met het stuk langs de Neerpedestraat.

Kan de minister me bevestigen dat het uitbaggeren een gewes-
telijke bevoegdheid is? Zoja, kan hij me dan zeggen weike maat-
regelen hij getroffen heeft om dit probleem op te lessen? Kan hij
me zeggen welk beleid hij terzake voert en hoeveel geld hij hieraan
besteedt?

Antwoord: Het uitbaggeren van rivieren en vijvers is een
gewestmaterie. Wat het Brussels Hoofdstedeiijk Gewest betreft, zijn
de opdrachten inzake het beheer van de waterlopen, met uitzonde-
ring van de bevaarbare waterlopen, toevertrouwd aan het Bestuur
Uitrusting en Vervoer - Directie Water, die de plaats van de provincie
Brabant heeft ingenomen.

Het uitbaggeren van de watervlakken die gelijkgesteld worden
met de groene ruimten behoort tot de taken van het Brussels Instituut
voor Milieubeheer, dat hiervoor over een algemeen beheersplan en
de nodige financiele middelen beschikt.

De begroting voor het uitbaggeren van de niet-bevaarbare water-
lopen is uitgeschreven op aitikel 12 01 93 van afdeling 18 van de
Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedeiijk Gewest voor
het begrotingsjaar 1999.

Concreet gezien is de Directie Water gevraagd een kaderbestek
op te maken zodat de bijzondere prijsaanvragen kunnen worden
uitgeschreven op grond van de behoeften en de gekende prioriteiten,
zoals het uitbaggeren van de Pede en de bijbehorende vijvers, het
schoonmaken van de sifons van de Woluwe...

Ik wil er verder op wijzen dat aan de gunning van die opdrachten
studies moeten voorafgaan om het technisch gedeelte van de bestek-
ken te ondersteunen. De haalbaarheidsstudie betreffende de uitbag-
gering van de Pede zai rond eindjanuari 1999 worden aangevat.

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

Curage des rivieres de la Region de Bruxelles-Capitale.

Plusieurs habitants de notre Region se plaignent de 1'insuffisance
du curage de certaines rivieres de la Region de Bruxelles-Capitale.
II y va par exemple du curage de la Pede situee sur Ie territoire de la
commune d'Anderlecht, plus particulierement, dans son troncon Ie
long de la rue de Neerpede.

Monsieur Ie ministre peut-il me confirmer que la responsabilite
de ce curage est du ressort de la Region? Dans 1'affirmative, peut-il
me preciser les mesures qu'il a prises afin de pallier cette carence?
Peut-il plus generalement me definir sa politique en cette matiere
et Ie budget y afferent?

Reponse: Le curage des rivieres et etangs associes relevent des
matieres regionalisees. Au niveau de la Region de Bruxelles-
Capitale, les missions de gestion des cours d'eau, a 1'exclusion des
cours d'eau navigables, sont devolues a 1'Administration de
1'Equipement et des Deplacements - Direction de 1'Eau, qui s'est
substitute a la province du Brabant.

Pour ce qui concerne les plans d'eau, associes aux espaces verts,
la mission du curage de ces derniers incombe a 1'Institut Bruxellois
pour la Gestion de 1'Environnement, qui dispose a cet egard d'un
plan general de gestion asso.rti de moyens budgetaires y afferents.

Les budgets devolus specifiquement au curage des cours d'eau
non navigables sont notamment prevus a Particle 12 01 93, de la
Division 18 du Budget des Voies et Moyens de la Region, pour
1'annee budgetaire 1999.

Concretement, la Direction de 1'eau a ete invitee a elaborer un
cahier des charges cadre permettant de lancer les appels d'offres
specifiques, en fonction des besoins et des priorites connues, tels
que le curage de la Pede et des etangs associes, le nettoyage des
siphons de la Woluwe...

Je precise, en outre que des etudes prealables a la passation de
ces marches sont necessaires pour etayer la partie technique des
cahiers des charges; il estprevu de lancer celle relative a la faisabilite
du curage de la Pede d'ici la fin du mois dejanvier 1999.
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Vraag nr. 365 van de beer Dominiek Lootens-StaeI d.d.
27 oktober 1998 (N.):

Reis itaar de wereldtentoonstelling in Lissabon.

Kan de minister mij meedelen ofhij vanuit zijn functie de wereld-
tentoonstelling van Lissabon heeft bezocht?

Wanneer en gedurende hoeveel dagen en nachten liep dit bezoek?
Hoeveel medewerkers van het kabinet namen aan de reis deel?
Hoeveel leden van de pers (weike) namen aan de reis deel? Hoeveel
andere derden (weike) namen aan de reis deel?

Hoeveel beliepen de hotelkosten voor de volledige groep?
Hoeveel beliepen de reiskosten voor de volledige groep? Hoeveel
beliepen de kosten voor het vertier ter plaatse? Wat was de totale
kostprijs van deze uitstap? Op weike begrotingspost werd dit
geboekt?

Wat waren de concrete doelstellingen die de minister voor ogen
had wanneer deze uitstap werd gepland? Wat waren de concrete
baten voor het Brussels Gewest van deze reis?

Antwoord: Ik heb de wereldtentoonstelling in Lissabon bezocht
met twee van mijn medewerkers. De reis duurde 4 dagen en 3 nach-
ten. De reis- en hotelkosten van de joumalisten werden verdeeld
tussen de kabinetten die aan de reis hebben deelgenomen. Het
spreekt voor zich dat het Gewest enkel die onkosten voor zijn
rekening heeft genomen, ten laste van de begroting van het kabinet
(BA 05.02.12.19). Mijn onkosten bedroegen 220.000 BEF.

De tentoonstelling was aan het thema "water" gewijd en het is
dan ook als minister van Waterbeleid dat ik de tentoonstelling heb
bezocht om er de verwezenlijkingen van het Gewest ter zake voor
te stellen.

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

Visite de {'exposition universelle de Lisbonne.

Le ministre-president peut-il me dire s'il a visite 1'exposition
universelle de Lisbonne dans le cadre de sa fonction?

A quelle periode? Combiende temps a duresa visite? Combien
de collaborateurs de son cabinet, dejoumalistes (lesquels), de tiers
ont-ils participe au voyage?

A combien se sont eleves les frais d'hotel et de voyage de toute
la delegation? Quel montant a-t-il ete consacre aux distractions sur
place? Quel est le prix de revient total de cette visite? A quel poste
budgetaire a-t-il ete impute?

Quels objectifs concrets le ministre poursuivait-il lorsqu'il a
planifie cette visite? Quels en ont ete les benefices concrets pour la
Region bruxelloise?

Reponse: En reponse aux questions posees par !'honorable
membreJe precise avoir visite 1'exposition mondiale de Lisbonne
en compagnie de deux de mes collaborateurs. La visite fut de
4 jours et 3 nuits. Les frais de deplacement et d'hebergement des
journalistes ont ete partages entre les Cabinets participant au voyage.
II va de soi que seuls ces frais ont ete supportes par la Region, a
charge du budget du Cabinet (AB 05.02.12.19), ils se sont eleves
en ce qui me conceme a 220.000 BEF.

L' exposition etant consacree au theme de 1'eau, c'est bien enten-
du en tant que ministre de 1'Eau queje me suis rendu a 1'exposition
afm de presenter les realisations de la Region dans ce domaine.

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

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

Mijn schriftelijke vraag nr. 349 van 2 december 1994 luidde als
volgt:

"Het weekblad "PAN" van 9 november 1994 verklaart dat op
donderdag 3 november jongstleden, even voor 12.30 uur, op de
hoek van de Waversesteenweg en de Vorstlaan, een grijze bestel-
wagen van het merk Toyota, waarop de Iris als symbool van het
Hoofdstedelijk Gewest en het opschrift van de dienst Waters en
Bossen aangebracht waren, plots halt heeft gehouden voor het
restaurant op de hoek van deze twee straten. Een man is uit de
wagen gestapt met een everzwijn op de schouder, dat gedeeltelijk
met de alombekende vuilniszak van het Gewest bedekt was. Hij is
het restaurant binnengelopen, heeft er zijn lading achtergelaten en
is omniddellijk vertrokken.".

Vervolgens heb ik u gevraagd:

1. Of u mij deze feiten kon bevestigen?

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

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

Par ma question ecrite n° 349 du 2 decembre 1994, je vous
disais:

"L'hebdomadaire "PAN" du 9 novembre releve que le jeudi
3 novembre dernier, peu avant 12 h 30, a 1'angle de la chaussee de
Wavre et du Boulevard du Souverain, une camionnette de couleur
grise de marque Toyota, ornee de i'iris symbolisant la Region
bruxelloise, portant I'inscription "Administration des eaux et forets",
s'est an-etee brusquement devant le restaurant situe a 1'angle de ces
deux arteres. Un homme en est descendu portant sur son epaule la
depouille d'un sanglier, partiellement recouverte du fameux sac
poubelle de la Region. L'homme s'est engouffre dans le restaurant,
y a depose sa charge et est reparti aussitot".

Je vous demandais ensuite de bien vouloir:

1. Me confirmer les faits?
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2. Mij de opbrengst van de verkoop bekend te maken evenals de
post van de boekhouding waarop ze werd ingeschreven?

3. Mij uit te leggen hoe de medecontractant van het Gewest gekozen
is?

4. Mij uit te leggen of de hierboven geschreven gebeurtenis een
gewoonte is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

5. De wettelijke basis ervan te verduidelijken?

U hebt mij toen erg hoffelijk het volgende geantwoord:

"Ik bevestig aan het geachte lid de feiten vermeld in het tijdschrift
"PAN".

Dit pamflet dient echter te worden gerelativeerd en er moet op
worden gewezen dat:

- de boswachter, waarover sprake, in eigen naam heeft gehandeld;

- hij door de leidende ambtenaren van het BIM werd gei'den-
tificeerd;

~ een disciplinaire procedure aan de gang is.

De disciplinaire procedure houdt in dat momenteel geen bijko-
mend gegeven mag worden verspreid, teneinde het naieven van de
rechten van de verdediging van de beambte te waarborgen.".

2. Me communique!" Ie montant de la transaction et m'indiquer de
quelle inscription comptable elle a fait 1'objet?

3. Me communiquer comment a ete choisi Ie co-contractant de la
Region?

4. Me preciser si 1'episode decrit ci-dessus est pratique courante
en Region de Bruxelles-Capitale?

5. Sur quelle base legale elle s'appuie?

Vous me repondiez fort obligeamment:

"Je confirme a 1'honorable membre les faits relates dans 1'heb-
domadaire "PAN".

II convient toutefois de donner juste mesure au pamphlet et
signaler:

- que Ie garde forestier dont question a agi en son propre nom;

- qu'il a ete identifie par les fonctionnaires dirigeants de 1'IBGE;

- qu'une procedure disciplinaire est en cours.

La procedure disciplinaire implique qu'a 1'heure actuelle aucun
element supplementaire ne peut etre divulgue afm de garantir Ie
respect des droits de defense de 1'agent".

Mogelijk is de disciplinaire procedure op dit ogenblik afgelopen.
Zoja, kan u mij de conclusies in dit dossier meedelen?

Antwoord: Hierna vindt het geacht lid het antwoord op zijn
vraag.

Het personeelslid waartegen de tuchtprocedure ingesteld werd,
maakt niet langer deel uit van de dienst Bossen van het BIM.

La procedure disciplinaire etait peut-etre a present terminee
serait-il possible queje connaisse les conclusions de ce dossier?

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-apres reponse a sa
question.

L'agent ayant fait 1'objet de la procedure disciplinaire dont fait
etat 1'honorable membre ne fait plus partie des services forestiers
de 1'IBGE.

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

Aanleg en renovatie van speelterreinen en sportinfrastructiiur.

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 deplaines ilejeux et d'infrastructures
sportives.

Lors d'une communication a la presse (octobre 1998), Ie ministre
a fait part de projets concemant les plaines de jeux et les infra-
structures sportives dans les pares regionaux deja existants. I I
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?

Parailleurs, il est egalement question d'un programme specifique
de 60 millions: dans quel article budgetaire ce montant est-il repris?
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Antwoord: Hierna vindt het geacht lid een antwoord op haar
verschillende vragen:

De aanleg ofvemieuwing van speelpleinen is toe te dragen aan
de vaststelling te velde dat hun aantal ofde kwaliteit ervan ontoe-
reikend is.

Ofwel dienen er in wijken waar op stedenbouwkundig en sociaal
vlak reeds een nijpend tekort wordt waargenomen, braakliggende
terreinen te worden uitgerust zoals in de Dauwwijk in Anderlecht
ofde Gaucheretwijk in Schaarbeek; ofwei, en dit is het geval in het
Jubelpark, komt het erop aan de infrastructuur van een bestaand
openbaar park aan te passen dat zo druk bezocht wordt dat er
aanzienlijke schade wordt berokkend.

Meer in het algemeen berustte het programma hoofdzakelijk op
een analyse van de gewestelijke bevolkingskaart teneinde gebieden
te kunnen bevoorrechten waar men een overheersend aantal
minderjarigen onder 15 aantreft ook al wilde men niet uitsluitend
met dit criterium rekening houden: er moet immers worden verme-
den dat jongeren in een getto worden samengebracht; het is ook
van belang ze naar de buitenwijken te lokken, in de minder dichtbe-
volkte wijken waar er aanzienlijk meer openbare ruimtes zijn. Er
wordt immers vastgesteld dat de Brusselse kaart met betrekking tot
het aantal grote gezinnen omgekeerd evenredig is met die van de
groene ruimtes.

Hier volgt de lijst van de parken die onlangs werden aangelegd
ofbinnenkort zullen worden gecreeerd:

- Prick-square (Sint-Joost-ten-Node);
- Liedekerkepark (Sint-Joost-ten-Node);
- Plantsoen in de Grensstraat (Sint-Joost-ten-Node);
- Bonneviepark (Molenbeek);
- Lakenveldsquare (Molenbeek);
- Gaucheretpark (Schaarbeek);
- Stephensonpark (Schaarbeek);
- Jouet Reypark (Etterbeek);
- Park van de Lambinwijk (Oudergem);
- Park op de Hooikaai (Brussel);
- enz.

De schepping van speelpleinen wordt op BA 550.09 van de
begroting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer geboekt.

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver, ci-dessous,
les elements de reponse aux differentes questions posees:

Un programme d'installation ou de reamenagement de plaines
dejeux provient du constat de carence observe en la matiere:

Tantot il s'agit d'equiperdes terrains vagues situes au beau milieu
de quartiers deja peu gates sur Ie plan urbanistique et social comme,
par exemple, la Rosee aAnderlecht ou Ie Gaucheret a Schaerbeek,
tantot, comme au Cinquantenaire, il s'agit d'adapter les infrastruc-
tures d'un pare public existant soumis aune "pression" d'utilisation
telle que cela entratne de fortes degradations.

De maniere plus globale, un premier critere retenu a ete I'analyse
de la cartographic demographique regionale afm de privilegier les
zones ou les moins de 15 ans dominent... sans en faire un absolu,
car, plutot que de creer des ghettos pour jeunes, il faut aussi les
attirer du centre vers 1'exterieur, dans des communes plus aerees
ou nous disposons d'espaces plus grands. On constate, en effet,
qu'a Bruxelles, la carte des families nombreuses est inversement
proportionnelle a celle des espaces verts.

Pour ce qui concerne les nouveaux pares crees ou en cours de
creation, la liste est la suivante:

- square Frick (Saint-Josse-ten-Noode);
- pare Liedekerke (Saint-Josse-ten-Noode);
- square rue de la Limite (Saint-Josse-ten-Noode);
- pare Bonnevie (Molenbeek);
- square Laekenveld (Molenbeek);
- pare Gaucheret (Schaerbeek);
- pare Stephenson (Schaerbeek);
- pare Jouet Rey (Etterbeek);
- pare de la Cite Lambin (Auderghem);
- pare du Quai au Foin (Bruxelles);
- etc.

Pource qui concerne Ie budget relatif a 1'installation des plaines
dejeux, 1'article budgetaire est Ie 550.09 du budget de 1'lnstitut
Bruxellois pour la Gestion de 1'Environnement.

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

Stadsrenovatle - 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 urbaine - 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 ou en sont
les constructions par rapport au projet final? Les appartements
construits sont-ils vendus ou loues? Quel est Ie taux d'occupation
de ceux-ci? Quel bilan provisoire tire-t-il de ce projet de renovation
urbaine?
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Antwoord: Hierna vindt het geacht lid het antwoord op zijn
vraag. De site zai worden opgewaardeerd door de bouw van 80
appartementen met een totale bruto vioeroppervlakte van ± 8.000
m2.

De uitdaging is tweeledig: enerzijds nieuwe inwoners aanlokken
die zich in een sterk verloederde wijk willen vestigen en anderzijds
de prive-sector ertoe aanzetten via partnerschappen in die wijk te
investeren. Het leek ons dan ook redelijk het project in vier fasen
op te splitsen. Tijdens eike fase zai een gebouw met ± 20 apparte-
menten worden opgetrokken.

De bouw van het eerste gebouw is op 10 februari 1997 van start
gegaan en op 16 maart 1998 voltooid (datum van opievering van
het gebouw).

De bovengrondse bruto-oppervlakte bedraagt ± 1.868 m2, de
netto-woonoppervlakte 1.674 m2.

Het omvat 20 tweekamerappartementen van ± 80 m2.

Ondanks een eerste subsidie van 37.484.015 BEF (of 41,42%)
was de oorspronkelijke verkoopprijs van 32.000 BEF/m2 niet
aantrekkelijk genoeg. Er is slechts 1 gefnteresseerde koper komen
opdagen. Zes maanden na de voorlopige opievering van het gebouw
(16 maart 1998) heeft de Gewestregering op voorstel van de GOMB
een bijkomend bedrag van 6.171.000 BEF uitgetrokken, waardoor
de verkoopprijs kon worden teruggebracht tot 28.000 BEF/m2 netto-
woonoppervlakte om in te spelen op de bijzonder moeilijke markt-
voorwaarden in de Kuregemwijk.

De totale overheidssubsidie voor de eerste fase van dit project
bedraagt dus 43.655.215 BEF, of 48,25%. De inspanning loont
evenwel de moeite, aangezien momenteel bijna de helft van de
appartementen verkocht is (8 op 20) en er enkele ernstige opties
zijn genomen.

In het driejarenplan 1999-2001 is een bedrag van 34,3 miljoen
uitgetrokken voor dit project voor dejaren 2000 en 2001. De over-
heidssubsidie zai dus beduidend lager liggen voor de tweede en de
derde fase van het project.

De GOMB en haar partner bereiden reeds de tweede fase voor.

Reponse: En reponse aux questions posees par 1'honorable
membre, je precise que la valorisation optimale de ce site devrait
etre atteinte moyennant la construction de ± 8.000 m2 bruts plan-
cher, soit ± 80 appartements.

Compte tenu cependant de 1'importance du double defi qu'il
s'agit de relever a cet endroit, a savoir, d'une part, de convaincre
de nouveaux habitants de venir s'etablir dans un quartier parti-
culierement delabre et, d'autre part, d'inciter Ie secteur prive a y
investir selon la formule de partenariat mise en place, il nous a paru
raisonnable de realiser cette operation en quatre phases dont chacune
d'elles consiste a edifier un immeuble de ± 20 appartements.

La construction du premier d'entre eux a commence Ie 10 fevrier
1997 pour s'achever Ie 16 mars 1998 (date de la reception du
batiment).

Cet immeuble developpe une surface hors sol de ± 1.868 m2

bruts, soit ± 1.674 m2 nets habitables.

II comprend 20 appartements de 2 chambres de ± 80 m2/
appartement.

C'est ainsi qu'en depit de 1'injection dans 1'operation d'un
premiermontantdesubsidesde37.484.015 BEF (soit 41,42%), Ie
prix de vente initial de 32.000 BEF/m2 net habitable ne s'est pas
revele suffisamment attrayant puisqu'un seui candidat acquereur
s'est presente. Passe un delai de 6 mois apres la date de reception
provisoire du batiment (16 mars 1998), ie Gouvernement regional
a consenti sur proposition de la SDRB a verser un subside
complementaire de 6.171.200 BEF de sorte a pouvoir ramener Ie
prix de vente a 28.000 BEF/m2 net habitable eu egard aux difficultes
particulieres de commercialisation dans Ie quartier de Cureghem.

L'intervention publique dans la premiere phase de ce projet se
monte done a 43.655.215 BEF, soit 48,25%. II apparaitaujourd'hui
que cet effort substantiel s'est avere d'autant plus pertinent que
pres de la moitie des appartements sont vendus (8 sur 20) sans
compter plusieurs options serieuses.

Pour la suite, les 34,3 millions inscrits au plan triennal 1999-
2001 pour les annees 2000 et 2001 permettront de ramener Ie taux
d'intervention plus raisonnable pour les 2'™ et 3'"" phases.

La SDRB et son partenaire prepare des a present la seconde
phase.

Vraag nr. 384 van de heerAIain Adriaens d.d. 12 jainiari 1999
(Fr.);

Het beheer van het Zonienwoud.

Houthak in het Brusselse gedeelte van het Zonienwoud (aan
weerszijden van de Tumuliweg, achter de Vuylbeekvallei) heeft de
bezorgdheid aangewakkerd over het economisch beheer van het
Brusselse gedeelte van het woud. Kan de minister mij geruststellen
en mij een antwoord geven op de volgende vragen:

- Weike zijn de grote beleidslijnen voor het beheer van het woud
voor de zones die niet het statuut van natuurreservaat hebben?

Question n° 384 deM.AIain Adriaens du 12 janvier 1999 (Fr.);

Gestion de la foret de Soignes.

Des coupes de bois dans la partie bruxelloise de la foret de
Soignes (notamment de part et d'autre du chemin des Tumuli, au-
dela du vallon du Vuylbeek) ont ravive certaines craintes quant a la
gestion economique de la partie bruxelloise de la foret. Le ministre
veut-il bien me rassurer en me foumissant les precisions qui suivent:

- Quelles sont les grandes options retenues pour la gestion de la
foret en dehors des zones de reserve naturelle?
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- Hoe vaak wordt er hout gehakt en wanneer komen beuken in
aanmerking voor de kap?

- Hoeveel heeft de verkoop van hout in de laatste drie jaar
opgebracht? Zijn er prognoses voor de volgende jaren? Zo ja,
weike?

- Zai men in sommige delen van het woud de hoogstammige
gelijkjarige beuken (die er de specifieke schoonheid van uitma-
ken) behouden? Met weike boomsoorten wil men het woud een
meer gemengd karakter te geven? Waar zullen deze worden
geplant?

- Zijn de studies om de oorzaken van de ziektes bij de eiken
wetenschappelijk vast te stellen al klaar? Zijn ze hoopgevend?

Antwoord: Gezien de specificiteit van een woud dat zich rondom
een stad uitstrekt, is het beheer en de ontginning ervan bijzonder
ingewikkeld.

De sociale, landschappelijke en ecologische bestemmingen en
de ontginning ervan zijn de talrijke parameters die harmonieus met
elkaar moeten worden verzoend.

Rekening houdend met de wijze waarop deze parameters uit-
groeien, vooral de sociale bestemming, weike afhangt van het gedrag
van de gebruikers, moet er dynamisch worden opgetreden en het
beleid herhaaldelijk worden herzien.

Zoals beloofd zai ik binnen de komende maanden een nieuw
beheersplan van het ZoniSnwoud aan de Regering voorstellen die
het zai bespreken en nadien wordt het aan de verschillende instel-
lingen doorgegeven die hierbij betrokken zijn.

Het is niet aangewezen om in dit stadium meer elementen te
onthullen. Toch worden hierna een paar belangrijke richtlijnen van
het nieuwe beheersplan meegedeeld om zo het geacht lid dienstig
te zijn.

Men gaat ervan uit dat het beheer vooral de landschappelijke en
recreatieve bestemmingen moet benadrukken.

De houtproductie is enkel bijzaak maar is niet in strijd met de
bovengenoemde bestemmingen.

Op hetzelfde perceel wordt het hout om de 8 jaar gekapt. Op
sommige beplantingen waar de oudste bomen vervangen moeten
worden, gebeurt dit om de4jaar.

Die handelswijze beslaat 210 ha van het woud maar enkel 10 ha
van de houtpopulatie wordt vervangen. Op de overblijvende opper-
vlakte wordt voor open plekken gezorgd aan de hand van verdun-
ningen (vellen van sommige bomen om andere meer plaats te bieden
voor hun groei).

De economische bosbouwrnogelykheden werden tot in 1971
behouden; economisch gezien vergde dit evenwel 120 jaar om
interessant te zijn.

Na die datum werd overgegaan tot een bosbeheer waarin het
landschappelijk aspect vooraan werd gesteld, het gaat dus eerder
om een fysisch bosbeheer: de bomen blijven voortleven totdat ze
als het ware uit ouderdom doodgaan met uitzondering van een paar

Quelle est la frequence des coupes programmees et quel est 1'age
auquel onjuge bon d'abattre les hetres?

Quels ont ete les montant des recettes des ventes de bois ces
trois demieres annees? Des previsions sont-elles etablies pour
les annees a venir? Dans 1'affirmative, quelles sont-elles?

Des parties de la foret seront-elles gardees en futaies equiennes
de hetres (qui font la beaute specifique de la foret)? Quelles
especes sont prevues dans Ie but de rendre la foret plus mixte?
Ou seront-elles plantees?

- Les etudes destinees a evaluer scientifiquement les causes des
maladies qui frappaient les chenes sont-elles terminees? Sont-
elles rassurantes?

Reponse: La gestion et 1'exploitation de la foret de Soignes sont
particulierement complexes eu egard aux specificites de la foret
periurbaine.

En effet, les fonctions sociale, paysagere, ecologique et d'exploi-
tation sont autant de parametres qu'il convient d'integrer harmoni-
seusement.

La gestion se doit etre dynamique et reevaluee frequemment
compte tenu notamment de 1'evolution de ces parametres, en parti-
culier de la fonction sociale soumise aux changements de compor-
tement des usagers.

Comme je m'y suis engage, je presenterai au Gouvernement,
dans les tous prochains mois Ie nouveau plan de gestion de la foret
de Soignes. Ce plan sera soumis au debat contradictoire du Gouver-
nement et aux differentes instances concernees.

II ne convient pas a ce stade d'en devoiler les elements essentiels.
Toutefois pour repondre aux questions de 1'honorable membre,
certaines options importantes du nouveau plan de gestion seront
precisees dans les reponses apportees.

L'option de gestion est essentiellement basee sur les fonctions
paysagere et recreative.

La production de bois n'intervient que secondairement, mais ne
rentre pas en opposition des fonctions ci-dessus.

La frequence des coupes consiste en un passage sur la meme
parcelle tous les 8 ans. Dans certains peuplements en regeneration
(les plus vieux) en un passage tous les 4 ans.

210 ha de la foret sont ainsi visites par an, mais seuls 10 ha sont
regeneres. Sur Ie reste, les operations consistent en un marquage
en eclaircie (abattage de certains arbres pour donner de la place
aux autres pour leur developpement).

En matiere d'exploitabilite, Ie terme d'exploitabilite economique
(de 1'ordre de 120 ans) a ete maintenujusque 1971.

On est passe a partir de cette date a une exploitabilite paysagere
proche de 1'exploitabilite physique (qui laisse les arbres sur pied
jusqu'a leur deperissement), mais raccourcie pour des raisons de
securite du public; 180 ans pour ie hetre, et 250 ans pour Ie chene.
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omkappingen om veiligheidsredenen; 180 jaar voor de beuken en
250 jaar voor de eiken. In de praktijk duurt het meer dan 200 jaar
voor een beukbeplanting kan worden ontgonnen. De denbeplan-
tingen voor hun part worden zo lang mogelijk behouden. Het bos-
beheer inzake naaldbomen gebeurt dan ook op grond van het
landschappelijk aspect.

Cica 10 ha of 0,6% van het bosoppervlak wordt jaarlijks
vervangen en dit per kleine oppervlaktes van minder dan 1 ha. Het
nieuwe beheersplan voorziet in een versnelling van die vervan-
gingen. Rekening houdend met de gevorderde ouderdom van tal-
loze beplantingen, zai dejaarlijkse te vervangen oppervlakte meer
dan 10 hectare bestrijken.

Het behoud van het huidige uitzicht van het woud, met name de
hoogstammige bomen blijft centraal staan. daarnaast wordt een
grotere verscheidenheid van de boomsoorten nagestreefd teneinde
het volgende verscheidenheidscijfer te bereiken:

- 55% beuken;
- 20% eiken;
- 15% essen, esdoornen en fruitbomen;
- 10% naaldbomen (den en lork).

Zo wordt de beuk gevrijwaard als eerste boomsoort. Bewuste
boomsoorten worden geplant met inachtneming van de ecologische
vereisten (ecologisch gegevensbestand met betrekking tot de
boomsoorten).

Wat de gezondheidstoestand van het Zonienwoud betreft, heb
ik een studieprogramma gefinancierd dat in 1991 werd opgestart
en vierjaar heeft geduurd: men wilde te weten komen waarom beu-
ken en eiken aan het uitsterven waren. Vier akademische instellingen
hebben aan dit programma deelgenomen. De resultaten worden
hierna vooropgesteld.

Beuk

De aangetaste beuken beginnen eerst hun blaren aan de kruin te
verliezen, daarna wordt dit verschijnsel op de boom in zijn geheel
waargenomen. Alleen de zeer oude beplantingen worden door dit
goed zichtbare verschijnsel getroffen.

Het uitsterven van de beuksoort lijkt gebonden te zijn aan de
plaatsen en is in het bijzonder te wijten aan de bodemgesteldheid.
Het gaat immers om beplantingen op een bodem die aangetast is
door een tijdelijke overwatering aan de oppervlakte zodat hun
levensdrang stilaan teloor gaat (Ada en Adc-reeksen van de Bel-
gische bodemkaart). Deze waterachtige bodems of door het pseudo-
gley-effect uitgeloogde bodems kennen in wintertijden een over-
matige en min of meer langdurige waterverzadiging aan de opper-
vlakte. In de zomertijd ondergaan deze bodems daarentegen een
overmatige uitdroging. De auteur stelt vast dat de beuken er gezonder
uitzien wanneer ze op de bodems van de Aba (b) en Abc^reeksen
van de Belgische bodemkaart worden geplant.

Eik

De aangetaste eikenbomen vertonen een gelijkvormige ontbla-
dering van de kruin. Opeens beginnen de blaren bruin te worden en
sterven ze snel at. Op de aangetaste bomen worden eveneens gaatjes
in de schors waargenomen die zwarte vochtvlekken laten doorko-
men. De schors brokkelt afwaardoor zwamvlokken te voorschijn
komen. Deze bomen worden daarna in een mum van tijd door de
specht aangevallen.

Dans les faits, Ie terme d'exploitabilite de nombreux peuplements
de hetre est superieur a 200 ans. Les pineraies quant a elles, sont
maintenues Ie plus longtemps possible. Le terme d'exploitabilite
des resineux est done egalement une exploitabilite paysagere.

De 1'ordre de 10 ha (soit 0,6% de la surface de la foret) sont
regeneres annuellement et par petites surfaces (moins de 1 ha). Le
nouveau plan de gestion prevoit une acceleration de la regeneration.
Compte tenu de 1'age avance de nombreux peuplements, la surface
a regenerer annuellement sera done superieure a 10 hectares.

Le maintien du caractere actuel, soit la "mtaie cathedrale", restera
un objectifprioritaire. Cet objectifsera combine avec une diversi-
fication des essences afin d'obtenir un melange approchant les
proportions telles que reprise ci-dessous:

- 55% de hetres;
- 20%dechenes;
- 15% de frenes, erables et fruitiers;
- 10% de resineux (pins et melezes).

Le hetre conserve ainsi la place majeure. Ces essences seront
plantees tenant compte de leurs exigences ecologiques (fichier
ecologique des essences).

Concernant 1'etat sanitaire de la foret de Soignes, j'ai finance
un programme d'etudes sur 4 ans, demarre en 1991, et qui visait a
identifier les causes du phenomene de deperissement des hetres et
des chenes. Quatre universites participaient a ce programme. Les
resultats de ces etudes sont presentes ci-dessous.

Le hetre

Les arbres atteints par ce phenomene montrent une defoliation
qui debute au sommet de la partie atteinte, pour s'etendre a 1'en-
semble. Les seuls peuplements atteints par des phenomenes aisement
discemables sont ages voire tres ages.

Le deperissement du hetre parait lie a des caracteristiques
stationnelles, tout particulierement, a des conditions edaphiques.
Ce sont les peuplements sur limons loessiques affectes par une
hydromorphie temporaire de surface qui manifestent une plus grande
perte de vitalite (seriesAda etAdc de la carte des sols de Belgique).
Ces sols lessives hydromorphes ou lessives a pseudogley sont
affectes, en periode hivernale, par un engorgement excessifet plus
ou moins prolonge en surface. En periode estivale ces sols subissent
une dessiccation intense. L'auteur constate une meilleure vitalite
des hetres sur les sols des seriesAba (b) etAbc2 de la carte des sols
de Belgique.

Le chene

Les arbres atteints par le deperissement forestier montrent une
defoliation homogene de la couronne. Le feuillage brunit brusque-
ment et meurt rapidement. On observe egalement, sur les arbres
atteints, des percements de 1'ecorce qui laissent apparaitre des laches
noiratres humides. L'ecorce se decolle en plaques et laisse apparaitre
des filaments myceliens. Ces arbres sont rapidement attaques par
les pics.
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De wegkwijnende eiken staan gespreid onder de gezonde exem-
plaren. Die teloorgang is waarachtig een "persoonlijke zaak": over
het algemeen zijn de aangetaste bomen tamelijk oud, namelijk 150
jaar oud ofmeer zeifs. Op bepaalde plaatsen echter, zoals het Rood
Klooster, wordt vastgesteld dat ook de jongere exemplaren zijn
aangetast. Uit de studies is niet duidelijk gebleken waaraan dit te
wijten is. Heel waarschijniijk is het verschijnsel aan de factor plaats
toe te dragen; de voeding van de gesteelde eikeboom kan, gezien
de scheikundige samenstelling van de bodems, als groeibeperkend
en onevenwichtig worden beschouwd.

Misschien dient de teloorgang in verband te worden gebracht
met de bijzonder moeilijke weersomstandigheden van de voor-
gaandejaren. Men gaat ervan uit dat de bomen met de droogtes van
1989-1990 en zeifs 1991 vreselijk onder druk zijn geweest des te
meer dat ze tamelijk verzwakt raakten door de 3 opeenvolgende
harde winters. Bovendien hebben de plaatsomstandigheden onge-
twijfeld een bijzonder nadelige uitwerking.

Deze gegevens met betrekking tot de onverenigbaarheid tussen
boom- en bodemsoorten en de plaatsfactor zullen natuurlijk in het
nieuwe beheersplan worden opgenomen om de vervangingen beter
te kunnen plannen.

De verkoop van de houtproductie tijdens de voorgaande drie
jaren heefl het volgende opgebracht:

1996:31,9miljoen;
1997: 37,4miljoen;
1998: 36,6 miljoen.

Voor de komende jaren verwacht men een meeropbrengst te
danken aan het versneld tempo van dejaarlijkse vervangingen.

Daarenboven krijgen de kapbedrijven bijkomende dwangbepa-
lingen opgelegd (gewicht van de kaptoestellen, beschikkingen van
praktische aard, enz.) waardoor de eenheidsprijs zai dalen.

Les individus deperissants sont intimement melanges a des
individus sains. Le deperissement presente done un caractere "indi-
vidu". Les arbres atteints sont majoritairement ages (150 ans et
plus), mais sur certaines stations (Rouge-Cloitre par exemple), des
individus plusjeunes sont egalement atteints. Les etudes n'ont pas
permis d'identifier clairement les causes du phenomene. Le facteur
stationnel paralt le plus probable: 1'alimentation du chene pedoncule,
selon la composition chimique mesuree des sols peut etre consideree
comme limitante (de la croissance) et desequilibree.

II y aurait egalement une relation possible entre la phenomene
de deperissement et les conditions climatiques particulierement
difficiles des annees precedentes. On peut penser que les secheresses
de 1989-1990 (voire 1991) ont constitue un stress physiologique
que des arbres n'ont pas pu supporter car deja affaiblis par 3 annees
consecutives d'hivers particulierement rudes et de plus places dans
des conditions stationnelles non optimales.

II est evident que ces donnees d'incompatibilite entre essence et
sol ou station seront integrees au nouveau plan de gestion pour la
programmation des regenerations.

Enfin pour ce qui concerne les recettes des ventes de bois de ces
trois demieres annees, les chiffres sont les suivants:

1996: 31,9 millions;
1997: 37,4 millions;
1998: 36,6 millions.

Des augmentations des recettes, au cours des prochaines annees
sont previsibles compte tenu de 1'acceleration des regenerations
annuelles.

Toutefois, des contraintes supplementaires imposees aux entre-
prises d'abattage (poids des engins, dispositions pratiques, etc.)
entraineront parallelement une baisse des prix unitaires.

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

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

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

Aan het Daillyplein te Schaarbeek zijn, naar aanleiding van de
heraanleg van dit plein, reeds enige tijd wegenwerken aan de gang.
Ten gevolge hiervan zijn de wegmarkeringen veranderd. Het blijkt
echter dat dit op een bijzonder chaotische en hoogst onduidelijke
manier is gebeurd, met een woud aan wegmarkeringen waarin
nauwelijks nog een automobilist zijn weg kan vinden. Voor de
weggebruikers is het helemaal niet meer duidelijk waar zij nog wel
en niet dienen te rijden. Deze verwarrende toestand is bijzonder
gevaarlijk voor de veiligheid van de weggebruikers.

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

des Travaux publics et du Transport

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

Inextricable lads de marquage rentier pour les travaux de la
place Dailly a Schaerbeek.

Suite au reamenagement de la place Dailly a Schaerbeek, des
travaux de voirie sont en cours depuis un certain temps. En raison
de ces travaux, le marquage routier a change mais de maniere extre-
mement chaotique et des plus confuse. L'automobiliste est confronte
a un lacis inextricable de marquages routiers. Les utilisateurs de la
voirie ne savent plus ou ils peuvent rouler ou non. Cette situation
embrouillee est particulierement dangereuse pour leur securite.
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Weike maatregelen heeft de staatssecretaris genomen om hieraan
een einde te maken, en ervoor te zorgen dat de heraanleg van dit
plein zo ordentelijk mogelijk zou verlopen?

Antwoord: Hierbij geefik het geacht lid de antwoorden op zijn
vragen.

De inrichtingswerken aan het Daillyplein die in September 1997
zijn aangevat, werden in drie fasen verdeeld om de activiteiten van
de omwonenden en de gewoonten van de gebruikers van de
gewestweg die het plein doorkruist zo weinig mogelijk te verstoren.

De inrichtingswerken omvatten een herasfaltering van de
Leuvensesteenweg en van de aansluitende wegen binnen de grenzen
van de bouwplaats.

Enkele dagen na de asfaltering werden nieuwe markeringen op
het wegdek aangebracht en toen werden alle nodige maatregelen
genomen om de veiligheid van de automobilisten te waarborgen.
Trouwens, tijdens de werken werd mij geen enkel ernstig verkeers-
ongeval gemeld.

Quelles mesures Ie secretaire d'Etat a-t-il prises pour mettre fin
a cette situation et pour veiller a ce que Ie reamenagement de cette
place se fasse de facon aussi ordonnee que possible?

Reponse: Je porte a la connaissance de 1'honorable inembre les
reponses a ses questions.

Les travaux d'amenagement de la place Dailly, debutes en
septembre 1997, ont ete phases en trois parties de maniere a perturber
au minimum les activites des riverains et les habitudes des usagers
de la voirie regionale traversant cette place.

L'ensemble des travaux d'amenagement comprenait un reasphal-
tage de la chaussee de Louvain et des voiries adjacentes situees
dans les limites du chantier.

Un nouveau marquage au sol a ete effectue quelques jours apres
cet asphaltage et toutes les dispositions ont ete prises, a 1'epoque,
pour garantir la securite des automobilistes. D'ailleurs, aucun
accident de circulation grave ne m'a ete signale lors de ces travaux.

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

Herstellingswerken aan de Montgoinerytunnel.

Een tijd geleden heeft de bevoegde minister meegedeeld dat de
herstellingswerken aan de Montgommerytunnel tegen eind mei 1998
voltooid zouden zijn. ledereen verheugt zich daarover.

Tijdens de hele duur van de werken is het verkeer beperkt tot
een rijstrook, in de richting van de provincie naar de stad.

Het wekt verbazing dat de toegang tot de stad wordt verge-
makkelijkt en het verlaten ervan bemoeilijkt, wat door de concen-
tratie van auto's de vervuiling door de uitlaatgassen doet toenemen.

Kan de minister mij de technische redenen meedelen die tot
deze beslissing geleid hebben?

Antwoord: Bij wijze van inleiding wens ik eraan te herinneren
dat het niet gaat om de "Montgomerytunnel", maar wel om de
"Jubelparktunnel" (alias Kennedytunnel). Trouwens, het is precies
om dat soon verwarring te vermijden dat de gewestelijke tunnels
bijna 2 jaar geleden een nieuwe naam kregen, waaraan door de
media ruime aandacht is gegeven. In feite loopt de "Montgomery-
tunnel" onder het plein dat dezelfde naam draagt; hij ligt in de as
van de Sint-Michielslaan, terwiji de "Jubelparktunnel" in de as van
de Wetstraat-Tervurenlaan ligt en onder de arcaden van het Jubel-
parkmuseum loopt.

Sinds 1 mei 1998 is de "Jubelparktunnel" weer effectief en hele-
maa] opengesteld voor het verkeer in de beide richtingen.

Tijdens de werken werd prioriteit gegeven aan de toegang tot de
stad, eerder dan aan de richting naar de buitenwijken; dat gebeurde
om de volgende redenen, waarbij het tweede argument trouwens
het eerste uitlegt:

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

Travaux de refection du tunnel Montgomery.

II a ete annonce, en son temps, par Ie ministre competent, que
les travaux de refection du tunnel Montgomery seraient (ermines
en mai 1998. Tout Ie monde s'en rejouit.

Durant les travaux, celui-ci est reduit a une bande de circulation
dont Ie sens est, pendant toute la duree des travaux, celui de
province-ville.

N'est-il pas surprenant de faciliter 1'acces en ville et de rendre
difficile la sortie, ce qui a pour effet, par la concentration de voitures,
d'augmenter les pollutions dues aux echappements.

Monsieur Ie ministre peut-il me faire connaitre les raisons
techniques qui ont impose cette decision?

Reponse: En guise de preambule, je tiens a rappeler qu'il ne
s'agit pas du tunnel "Montgomery" mais bien du tunnel "Cinquan-
tenaire" (alias "Kennedy"). C'est d'ailleurs pour eviter ce genre de
confusion qu'une nouvelle denomination des tunnels regionaux a
ete largement mediatisee voici bientot deux ans. En realite, Ie tunnel
"Montgomery" passe sous Ie rond-point du meme nom et se situe
dans 1'axe du boulevard Saint-Michel, alors que Ie tunnel
"Cinquantenaire" se situe lui dans 1'axe rue de la Loi-avenue de
Tervueren, et passe sous les arcades des Musees du Cinquantenaire.

Depuisle l^mai 1998, Ie tunnel Cinquantenaire est effectivement
et totalement rouvert dans les deux sens de circulation.

Pendant les travaux, les motifs qui ont conduit a privilegier
1'entree ville plutot que la sortie vers les faubourgs sont les suivants,
Ie second argument expliquant d'ailleurs Ie premier:
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1. Uit verkeerstellingen bleek dat het aantal voertuigen per uur
kon worden verdeeld als volgt:

1. II resultait de comptages que Ie nombre de vehicules par heure
se repartissait comme suit:

Voertuigen/uur Toegang
Stad

Uitrit
Stad

En vehicule/heure Entree
Ville

Sortie
Ville

s morgens
's avonds

3.114
1.997

1.262
1.944

Matin
Soir

3.114
1.997

1.262
1.944

Deze tabel toont klaar en duidelijk dat de belangrijkste verkeers-
stroom 's morgens veruit die is in de richting van de stad, aangezien
hij 56% hoger is dan de densiteit van het verkeer dat de stad 's
avonds verlaat.

2. Om de stad te verlaten, beschikt de weggebruiker over meer
altematieve routes dan om de stad binnen te rijden. Bijvoorbeeld:
de inwoners van het oostelijk deel van het Gewest hadden de keuze
tussen de tunnel naar de autosnelweg van Luik (de "Reyerstunnel")
ofde Roodebeeksesteenweg.

Tot besluit, en hoewel de betrokken tunnel gelegen is op een
bijzonder gevoelige strategische as, heeft een mobiliteitsstudie die
voorafdoor een onafhankelijk en ter zake gespecialiseerd studie-
bureau werd uitgevoerd, mogelijk gemaakt de hinder voor het
verkeer tijdens de volledige duur van de werken tot een minimum
te beperken.

Het is evident dat door voorrang te geven aan de mobiliteit,
door opstoppingen of lange wachtfiles te vermijden, tegelijk een
grotere luchtvervuiling door uitlaatgassen werd beperkt.

Ce petit tableau met clairement en evidence que Ie flux predo-
minant est de loin celui correspondant au sens entree ville Ie matin,
puisqu'il est de 56% superieur a la densite de circulation sortant Ie
soir.

2. En sortie ville, 1'usager dispose de davantage d'itineraires
alternatifs qu'en entree ville. A titre d'exemple, les habitants de la
partie Est de la Region pouvaient avantageusement prendre soit Ie
tunnel vers 1'autoroute de Liege (tunnel "Reyers"), soit la chaussee
de Roodebeek.

En conclusion, et bien que Ie tunnel concerne se situe sur un
axe strategique particulierement sensible, une etude de mobilite
prealable effectuee par un bureau d'etudes independant et specialise
en la matiere a permis de creer Ie moins d'entraves possible a la
circulation pendant toute la duree du chantier.

II est evident qu'en privilegiant la mobilite et done en evitant la
formation d'engorgements ou de longues files d'attente, en corol-
laire, on limitait egalement 1'aggravation de la pollution due aux
gaz d'echappement.

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

Wegenwerken die door zijn administratie warden uitgevoerd,

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

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

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

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

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

Travaux de voiries realises par son administration.

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

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

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

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

Herasfaltering ofherstelling

Reasphaltage ou remise en etat

Bedrag
(in miljoenen)

Montant
(millions)

Afwerking

Finition

Gewest

Region

Brand Whitlocklaan (snelverkeerstroken tussen tunnels)
Bd Brand Whitlock (voies rapides entre tunnels)

1997 100%

Heringerichte "zware punten"

"Points noirs" reamenages

Woluwelaan/Vootstraat
Bd de la Woluwe/rue Voot

Kruispunten buiten "zware punten":
Carrefours hors "points noirs":
de Broquevillelaan-Gribaumontlaan (rotonde)
Av. de Broqueville-Gribaumont (rond-point)
de Broquevillelaan-Jos. Charlottesquare (rot.)
Av. de Broqueville-Sq. Jos. Charlotte (rond-point)
M. Thiry-Th. de Cuyperstraat (rotonde)
M. Thiry-rue Th. de Cuyper (rond-point)
Hymanslaan-Solleveldstraat
Av. Hymans-rue Solleveld

Gedeeltelijk ofvolledig
heringerichte wegen

Axes reamenages partiellement ou
completement

Thirylaan
Av. Thiry

Bedrag

Montant

20

8

8

5

project
projet

Bedrag Afwerking

Montant Finition

85 1996-97

Afwerking

Finition

1997-98

1996

1996

1998

1999
1999

Gewest

Region

100%

Geplaatste fonteinen

Fontaines placees

Bedrag

Montant

Afwerking

Finition

Gewest

Region

Josephine-Charlottesquare
Sq. Josephine-Charlotte

20 1996 100%

Gerestaureerde groene
ruimten

Espaces verts
restaures

Bedrag Afwerking

Montant Finition

Betrokken
weg

Axe
conceme

Gewest

Region

Vergotesquare
Square Vergote

1998 Reyerslaan/Brand Whitlocklaan
Bd. Reyers/Brand Whitlock

100%
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Fietsroutes

Itineraires cyclables

Bedrag

Montant

Afwerking

Finition

Betrokken weg

Axe concerne

Gewest

Region

FR13

ICR13

40 1998-99 Tak 13A: Hippokrateslaan tot Roodebeek
steenweg 100%
Tak 13b: Vanderveldelaan tot Stafhouder
Braffortstraat

40 1998-99 Branche 13A: avenue Hippocrate a ch. de
Roodebeek 100%
Branche 13b: avenue Vandervelde a rue
Batonnier Braffort

Gerenoveerde tunnels
(1995-1998)

Bedrag Afwerking Gewest Deel S.A.

Tunnels renoves
(1995-1998)

Woluwe

Montant

9

Finition

-

Region

100%

Part A.C.

0

Toelichting bij de tabel:

FR 13: wat tot nu toe is uitgegeven voor de ganse route.

Tunnel Woluwe: injecties, bespuiten (spuiten van beton) en
verwijdering van de bestaande panelen.

Samengevat:

- een herasfaltering;
- vijfheringerichtekruispunten;
- een heringerichte hoofdverkeersweg, de Thirylaan;
- een fontein (Josephine-Charlottesquare);
- een groene ruimte;
- defietsroute nr. 13;
- enkele werken aan een tunnel.

Voor 1999: het project van de rotonde Hymans/SoIleveld.

Commentaires sur les tableaux:

ICR 13: ce qui a ete depensejusqu'a present sur 1'ensemble de
1'itineraire.

Tunnel Woluwe: injections, gunitage (projection de beton) et
retrait des panneaux existants.

En resume:

- un reasphaltage;
- cinq carrefours reamenages;
- un grand axe reamenage, soit 1'avenue Thiry;
- une fontaine (Sq. Josephine-Charlotte);
- un espace vert;
- l'ICR13;
- quelques travaux relatifs a un tunnel.

A signaler pour 1999 Ie projet du rond-point Hymans/Solleveld.

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

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

Taalkennis van hetpersoneel in dienst bij de erkende Brusselse
huisvestingsmaatschappljen.

Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht dienen de erkende Brusselse huisvestingsmaat-
schappijen hun diensten zo te organiseren dat zij de burgers die op
hen een beroep doen, moeten kunnen bedienen in hun eigen taal.
Dit veronderstelt ofwel dat de betreffende personeelsleden tweetalig

Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

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

Connaissances lingiiistiques du personnel occupe dans les
socletes de logement agreees de la Region bnixellolse.

Conformement a la jurisprudence constante de la Commission
permanente de controle linguistique, les societes de logement
agreees de la Region bruxelloise doivent organiser leurs services
de maniere a pouvoir servir dans leur langue les citoyens qui y ont
recours. Cela suppose soit Ie bilinguisme du personnel concerne
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zijn, ofwel dat er in de betreffende diensten steeds een personeelslid
van eike taalrol aanwezig is, zodat de beide taalgemeenschappen
steeds in hun eigen taal kunnen worden bediend.

Kan de staatssecretaris mij in dit verband voor eike erkende
huisvestingsmaatschappij meedelen:

- hoeveel personeelsleden er in dienst zijn, met onderscheid tussen
voltijdse ofdeeltijdse betrekkingen;

- tot weike taalrol deze verschillende personeelsleden behoren;

- weike van deze personeelsleden tweetalig zijn;

- hoe deze tweetaligheid werd bewezen;

- of de uurregeling van deze personeelsleden zo werd geregeld
dat beide taalgemeenschappen steeds in hun eigen taal in
betreffende huisvestingsmaatschappij en terecht kunnen?

Antwoord: Ik verzoek net geacht lid hierbij het antwoord op
zijn vraag te willen vinden op basis van de door mijn bestuur
medegedeelde inlichtingen.

De openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) hebben grosso
modo 700 personeelsleden in dienst.

Er bestaat geen enkele wettelijke bepaling die voorziet in de
verplichting tot het opstellen van taalkaders of het organiseren van
taalexamens.

De OVM organiseren elk voor zich de diensten die belast zijn
met het contact met het publiek op zodanige wijze dat de burgers er
in hun eigen taal bediend worden.

Volgens het bestuur is de voogdij niet op de hoogte van klachten
van huurders ofkandidaat-huurders inzake taalhoffelijkheid.

soit la presence en permanence, dans les services concernes, d'un
membre du personnel de chaque role linguistique afin que les deux
communautes linguistiques puissent toujours etre servies dans leur
langue.

A cet egard. Ie secretaire d'Etat peut-il me communiquer pour
chaque societe de logement agreee:

- Ie nombre de membres du personnel en service, en distinguant
les emplois a temps plein des emplois a temps partiel;

- Ie role linguistique des differents membres du personnel;

- lesquelles de ces personnes sont bilingues;

- comment ce bilinguisme a ete prouve;

- si 1'horaire de ces membres du personnel a ete amenage de sorte
que les deux communautes linguistiques puissent toujours etre
servies dans leur langue dans les societes de logement concemees?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir trouver,
ci-apres, la reponse a sa question selon les donnees fournies par
mon administration.

Les effectifs des SISP se montrent approximativement a 700
agents.

II n'existe aucune disposition legale prevoyant 1'obligation d'eta-
blir des cadres linguistiques ou d'organiser des examens linguisti-
ques.

Les SISP precedent d'initiative a 1'organisation des services
charges des contacts avec Ie public de maniere telle que les citoyens
y soient servis dans leur propre langue.

Latutelle n'a pas, selon 1'administration, ete saisie de plaintes
de locataires ou de candidats locataires en matiere de courtoisie
linguistique.

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

Brochure "sociale huisvesting te Briissel".

Injanuari 1998 werd de 5e uitgave gepubliceerd van de brochure
"Sociale huisvesting te Brussel" In deze brochure vindt men op de
pagina's 41-55 een overzicht van de erkende sociale huisvestings-
maatschappijen met adresvermelding en telefoon- en faxnummers.
De praktijk leert echter dat een aantal van deze maatschappijen niet
permanent bemand worden door personeel.

Het is voor mensen die in contact wensen te treden met deze
huisvestingsmaatschappijen er het raden naar wanneer elk van deze
maatschappijen telefonisch ofter plaatse bereikbaar zijn. Het was
dus geen overbodige luxe geweest de openings- en bereikbaar-
heidsuren van deze maatschappijen te vermelden in de brochure.

Kan de staatssecretaris mij meedelen wanneer elk van deze
maatschappijen bereikbaar zijn in de week?

Question n° 193 deM. Dominiek Lootens-Stael du 28 avril 1998
(N.):

Brochure «Le logement social a Bruxelles».

La 5e edition de la brochure «Le logement social a Bruxelles» a
ete publiee en janvier 1998. On trouve aux pages 41-45 de cette
brochure un releve des societes de logement social agreees ainsi
que leur adresse et leurs numeros de telephone et de telecopieur.
On constate toutefois, dans la pratique, que Ie personnel n'assure
pas toujours de permanence dans certaines de ces societes.

Les personnes qui souhaitent contacter ces societes de logement
n'ont plus qu'a deviner a quelles heures chacune de ces societes est
accessible, par telephone ou sur place. II n'aurait done pas ete
superflu de mentionner dans la brochure les heures d'ouverture et
d'acces de ces societes.

Le secretaire d'Etat peut-il me communiquer les heures d'ouver-
ture de chacune de ces societes pendant la semaine?
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Overweegt de staatssecretaris maatregelen te nemen opdat in
een volgende uitgave de openingsuren van deze huisvestingsmaat-
schappijen in de brochure zouden worden opgenomen?

Antwoord: Ik verzoek het geacht lid hierbij het antwoord op
zijn vraag te willen vinden.

De openings- en bereikbaarheidsuren van de openbare vastgoed-
maatschappijen verschillen van maatschappij tot maatschappij en
kunnen door de maatschappijen op gelijk welk moment gewijzigd
worden. In het bestek van de geciteerde algemene brochure is het
dus niet aangewezen deze gegevens op te nemen.

Artikel 35 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 26 September 1996 voorziet evenwel dat de openbare
vastgoedmaatschappijen aan een kandidaat, die zijn aanvraag
indient, een document moeten afgeven waarin naast andere inlich-
tingen dit gegeven vermeld wordt.

Eike openbare vastgoedmaatschappij heeft ingevolge artikel 35
van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26
September 1996 haar eigen informatieve brochure waarin de door
u aangestreepte elementen aanwezig zijn.

Le secretaire d'Etat envisage-t-il de prendre des mesures pour
que les heures d'ouverture de ces societes de logement soient
mentionnees dans une prochaine edition?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir trouver
ci-apres la reponse a sa question.

Les heures d'ouverture et d'accessibilite des societes immobi-
lieres de service public varient d'une societe a 1'autre et sont suscep-
tibles d'etre modifiees atout moment par les societes. II ne s'indique
des lors pas de reprendre ces donnees dans le cadre de la brochure
a caractere general, a laquelle il est fait reference.

Cependant, 1'article 35 de 1'arrete du Gouvemement de la Region
de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 prevoit que les societes
immobilieres de service public sont tenues de remettre a un candidat
qui introduit sa demande, un document mentionnant, en plus
d'autres informations, ce renseignement-la.

Conformement a 1'article 35 de 1'arrete du Gouvemement de la
Region de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, chaque societe
immobiliere de service public a sa propre brochure d'information,
ou se retrouvent les elements que vous relevez.

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

Belangenverinenging en het daaruit voortvloeiende misbruik
van infonnatie vanwege leden van de raad van beheer van de
Brusselse Gewestelijke Htiisvestlngsinaatschappij.

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

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

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

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

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

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

Meent de staatssecretaris niet dat hierdoor een onaanvaardbare
belangenvermenging bestaat?

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

Question n° 197 de M. Dominiek Lootens-StaeI du 26 mai 1998
(N.):

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

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

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

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

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

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

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

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

Le secretaire d'Etat pense-t-il que les deputes concernes ont
encore leur place au conseil d'administration de la SLRB? Les autres
administrateurs ne considerent-ils pas que ces personnes se rendent
ainsi indesirables?
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Heeft de staatssecretaris reeds sancties getroffen ten aanzien van
dergelijke leden van de raad van beheer van de BGHM?

Overweegt de staatssecretaris een onverenigbaarheid in te voeren
tussen enerzijds het lidmaatschap van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad en anderzijds het lidmaatschap van de BGHM?

Antwoord: Ik verzoek het geacht lid hierbij het antwoord op
zijn vraag te willen vinden.

De ordonnantie van 9 September 1993 houdende de wijziging
van de Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en betreffende de sector van de sociale huisvesting voorziet in
principe in geen enkele onverenigbaarheid tussen enerzijds lid zijn
van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en anderzijds het lidmaat-
schap van de raad van bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huis-
vestingsmaatschappij.

Artikel 7, § 1, van de voomoemde ordonnantie stelt enkel het
maximum aantal leden van de raad van bestuur van de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij vast die eveneens lid mogen
zijn van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

De discretie, die al ofniet in acht genomen wordt, hangt afvan
de deontologische visie van de desbetreffende personen.

Voor het overige zijn de wetgevingen inzake overheidsopdrach-
ten, handelsvennootschappen en privacy op de leden van de raad
van bestuur vanzelfsprekend van toepassing.

Een voorstel tot wijziging van de voormelde ordonnantie wordt
door mij niet overwogen.

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

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

Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir trouver,
ci-apres la reponse a sa question.

L'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code
du Logement pour la Region de Bruxelles-Capitale et relative au
secteur du logement social ne prevoit pas, en principe, d'incompa-
tibilite entre, d'une part, la qualite de membre du Conseil Regional
Bruxellois et, d'autre part, la qualite de membre du conseil d'admi-
nistration de la Societe du Logement de la Region bruxelloise.

L'article 7, § 1"', de 1'ordonnance susmentionnee fixe uniquement
le nombre maximum de membres du conseil d'administration de la
Societe de Logement de la Region bruxelloise pouvant egalement
etre membres du Conseil Regional Bruxellois.

La discretion qui est observee depend de la vision deontologique
des personnes concernees.

Pour le surplus, les legislations en matiere de marches publics,
de societes commerciales, de respect de la vie privee sont bien
evidemment applicables aux membres du conseil d'administration.

Je n'envisage pas de formuler une proposition portant modi-
fication de 1'ordonnance precitee.

Vraag nr. 205 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
3 augustus 1998 (N.):

Gehrekkig onderwek van de BGHM van een vraag om inlich-
tingen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Zoals de staatssecretaris weet overtreden de Brusselse huisves-
tingsmaatschappijen meer de taalwetgeving dan dat ze ze naleven.

Ingevolge klachten die bij de Vaste Commissie voorTaaltoezicht
waren ingediend tegen het feit dat een aantal Brusselse openbare
vastgoedmaatschappijen in het Brusselse Franstalige weekbladVlan
een aantal wervingsadvertenties hadden geplaatst in het Frans,
zonder dat dit gepaard ging met een gelijkaardige wervingsadver-
tentie in de Nederlandstalige tegenhanger vanVlan, namelijk Deze
week in Brussel, vroeg de Vaste Commissie voor Taaltoezicht de
BGHM om nadere inlichtingen. In deze advertenties hadden de
betreffende huisvestingsmaatschappijen namelijk niet hun naam of
adres vrijgegeven, maar hadden zij doorverwezen naar het adver-
tentieblad indien de lezers wensten te reageren op deze wervings-
advertenties. Dientengevolge kon niet rechtstreeks worden achter-
haald om weike huisvestingsmaatschappijen het precies ging.

Om de identiteit van deze maatschappijen te achterhalen heeft
de Vaste Commissie voor Taaltoezicht de BGHM om meer inlich-

Question n° 205 de M. Dominiek Lootens-Stael du 3 aout 1998
(N.):

Reponse laciinaire de la SLRB a line demands de rensei-
gnements emanant de la Commission permanente de confrSle
linguistique.

Le secretaire d'Etat n'est pas sans savoir que les societes de
logement bruxelloises enfreignentplus souvent la legislation linguis-
tique qu'elles ne la respectent,

Suite a des plaintes deposees aupres de la Commission perma-
nente de controle linguistique parce que plusieurs societes immo-
bilieres de service public bruxelloises avaient insere dans 1'hebdo-
madaire francophoneVlan des offres d'emploi redigees en francais
sans inserer d'annonce similaire dans son pendant neerlandophone,
a savoir Deze week in Brussel, la Commission permanente de
controle linguistique a demande de plus amples renseignements a
la SLRB. Dans ces annonces, les societes de logement concernees
n'avaient communique ni leur nom, ni leur adresse mais demande
aux personnes interessees de transmettre leur candidature au journal.
En consequence, il etait impossible de connaitre directement le nom
des societes concernees.

Pour determiner 1'identite de ces societes, la Commission
permanente de controle linguistique a demande de plus amples
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tingen gevraagd. Deze maakte er zich in haar antwoord vanafmet
de bewering dat de openbare vastgoedmaatschappijen een zekere
autonomie hebben, en de BGHM derhalve niet op de hoogte was.

Diende de BGHM naar aanleiding van deze vraag om inlich-
tingen vanwege een rechtscollege zich niet te informeren bij de
huisvestingsmaatschappijen?

Is de BGHM niet op de hoogte welk het personeelsbestand is
van de verschillende huisvestingsmaatschappijen?

Heeft de BGHM er op formele ofinformele wijze geen enkele
weet van wanneer een huisvestingsmaatschappij personeel aanwerft?

Kan u mij meedelen weike openbare huisvestingsmaatschappijen
respectievelijk de volgende advertenties in het weekblad Vlan
plaatsten:

- Op 29 januari 1997 op pagina 29: «Societe immobiliere de
service public agreee par la Societe du Logement de la Region
bruxelloise engage pour un contrat a duree indeterminee secre-
taire de direction»;

- Op 29 januari 1997 op pagina 30: «Societe immobiliere de
service public a Bruxelles recherche assistant(e) social(e)»;

- Op 22 oktober 1997 op pagina 39: «Societe immobiliere de ser-
vice public agreee par la Societe du Logement de la Region
bruxelloise engage un(e) comptable»?

Kan u mij meedelen wanneer de betreffende betrekkingen werden
ingevuld en tot weike taalrol de betreffende personen behoren?

Antwoord: Ik verzoek het geacht lid hierbij het antwoord op
zijn vraag te willen vinden.

De openbare vastgoedmaatschappijen van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest hebben met de Brusselse Gewestelijke Huisves-
tingsmaatschappij een beheerovereenkomst afgesloten of zijn bij
gebrek aan het bestaan van een dergelijke overeenkomst onderwor-
pen aan een reglement dat door de Brusselse Gewestelijke Huisves-
tingsmaatschappij werd opgesteld.

In deze overeenkomst en in het reglement is voorzien dat de
openbare vastgoedmaatschappijen aan de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij mededeling moeten doen van de
aanwerving of het ontslag van personeelsleden alsmede van de bepa-
ling en de wijziging van hun wedde en verscheidene voordelen.
Deze gegevens worden in uitvoering van de beheersovereenkomst
of het reglement aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij ter informatie overgemaakt. Deze mededeling gebeurt
postfactum.

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij interfereert
derhalve niet in de procedure die tot aanwerving aanleiding geeft.

In het kader van de in de beheerovereenkomst of het reglement
opgenomen wederzijdse verplichtingen is het onmogelijk op basis
van de summiere gegevens betreffende de personeeladvertenties,
die niet noodzakelijkerwijze tot een effectieve aanwerving aanlei-
ding geven, de identiteit van de betreffende openbare vastgoedmaat-
schappij vast te stellen.

informations a la SLRB. Dans sa reponse, la SLRB s'est bornee a
pretendre que les societes immobilieres de service public disposent
d'une certaine autonomie et que, des lors, elle n'etait pas au courant.

La SLRB, suite a cette demande d'informations emanant d'un
college juridictionnel, n'aurait-elle pas du s'informer aupres des
societes de logement?

La SLRB ne connait-elle pas 1'effectifdes differentes societes
de logement?

La SLRB ne sait-elle pas de maniere formelle ou informelle
quand une societe de logement recrute du personnel?

Pouvez-vous me dire quelles sont les societes de logement qui
ont insere les annonces suivantes dans Ie Vlan:

- Le 29janvier 1997 a la page 29: «Societe immobiliere de service
public agreee par la Societe du Logement de la Region bruxel-
loise engage pour un contrat a duree indeterminee secretaire de
direction));

- Le 29janvier 1997 a la page 30: «Societe immobiliere de service
public a Bruxelles recherche assistant(e) social(e)»;

- Le22octobre 1997alapage39:«Societeimmobilieredeservice
public agreee par la Societe du Logement de la Region bruxel-
loise engage un(e) comptable»?

Pouvez-vous me dire la date a laquelle les postes concernes ont
ete pourvus et le role linguistique des personnes concernees?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir trouver,
ci-apres, la reponse a sa question.

Les societes immobilieres de service public de la Region de
Bruxelles-Capitale ont conclu avec la Societe du Logement de la
Region bruxelloise un contrat de gestion ou sont soumises, a defaut
d'un contrat de ce type, a un reglement etabli par la Societe du
Logement de la Region bruxelloise.

Ledit contrat et ledit reglement prevoient que les societes
immobilieres de service public sont tenues d'aviser la Societe du
Logement de la Region bruxelloise du recrutement ou du licencie-
ment de personnel, du niveau de leurs appointements et des
modifications qui y sont apportees, ainsi que des divers avantages
octroyes. En vertu du contrat de gestion ou du reglement, lesdits
renseignements sont transmis pour information a la Societe du
Logement de la Region bruxelloise. La communication de ceux-ci
se fait a posteriori.

Des lors, la Societe du Logement de la Region bruxelloise
n'interfere pas dans la procedure de recrutement.

Dans le cadre des obligations reciproques, reprises au contrat
de gestion ou dans le reglement, et sur base des donnees sommaires
relatives aux annonces d'offres d'emploi, lesquelles ne donnent
pas necessairement lieu a un recrutement effectif, il s'avere impos-
sible d'etablir 1'identite de la societe immobiliere de service public
en question.
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De selectie en aanwerving van het personeel van de openbare
vastgoedmaatschappijen behoort tot hun autonome bevoegdheid.
Deze relatieve autonomie vioeit voort uit de in toepassing van de
ordonnantie van 9 September 1993 houdende de wijziging van de
Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
betreffende de sector van de sociale huisvesting, vastgelegde
beginselen.

In de huidige stand van het dossier en met inachtneming van de
door de partijen opgenomen verplichtingen is het mij momenteel
onmogelijk het geacht lid de door hem gevraagde inlichtingen te
bezorgen.

La selection et Ie recrutement du personnel des societes immo-
bilieres de service public relevent de leur competence autonome.
Cette relative autonomie decoule des principes etablis en application
de 1'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code
du Logement pour la Region de Bruxelles-Capitale et relative au
secteur du logement social.

Dans 1'etat actuel du dossier et dans Ie respect des obligations
contractees par les parties, il m'estactuellement impossible de com-
muniquer a 1'honorable membre les renseignements demandes par
lui.

Vraag nr. 218 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
22 december 1998 (N.):

Taalverhoitdlngen in. de raad van bestum van de huisvestings-
maatschappijen.

Aansluitend op mijn schriftelijke vraag nummer 162 wens ik
een aantal bijkomende vragen te stellen, aangezien het antwoord
van de staatssecretaris op deze vraag bijzonder merkwaardig is.

Op 30 oktober 1995 stelde collega Van Walleghem een schrif-
telijke vraag aan de staatssecretaris omtrent de aanwezigheid van
Nederlandstaligen in de raad van bestuur van de verschillende
huisvestingsmaatschappijen (vraag nr. 8). Hij kreeg hierop zonder
enig probleem een volledig antwoord omtrent de verdeling van de
bestuurders volgens taalaanhorigheid.

Op mijn schriftelijke vraag nummer 162, die exact dezelfde is
als deze van collega Van Walleghem, met dit verschil dat zij een
aetuele stand van zaken wenst na drie jaar en na een ordonnan-
cerende wijziging, antwoordt de staatssecretaris ineens dat er geen
enkele wettelijke bepaling is die een rangschikking qua taalrol van
de bestuurders kan geven.

Hoe verklaart de staatssecretaris dat een dergelijk overzicht in
1995 wel probleemloos kon worden gegeven, en dat dit in 1998
niet meer kan?

Bestond er toen wel een wettelijke bepaling om de taalrol te
bepalen en nu niet meer?

Heeft de BGHM, zonder wettelijke of verordenende bepaling,
dan geen zicht over de taalaanhorigheid van de bestuurders?

Kan de staatssecretaris een dergelijk overzicht vooralsnog geven?

Antwoord: Ik verzoek het geacht lid hierbij het antwoord op
zijn vragen te vinden.

Er bestaat geen enkele wettelijke of verordenende bepaling voor
bestuurders van een openbare vastgoedmaatschappij om tot een
bepaalde taalrol te behoren ofom zich tot een bepaalde taalaanho-
righeid te bekennen.

Eir is niet voorzien in een rangschikking naar taalrol.

Question n° 218 de M. Dominiek Lootens-Stael du 22 decembre
1998 (N.):

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

Suite a ma question ecrite n° 162, je souhaite poser une serie de
questions complementaires; Ie secretaire d'Etat m'a, en effet, donne
une reponse assez etonnante.

Le 30 octobre 1995, mon collegue Van Walleghem a pose une
question ecrite au secretaire d'Etat concernant la presence des
neerlandophones dans le conseil d'administration des differentes
societes de logement (question n° 8). Dans la reponse, il a obtenu
sans probleme la repartition des administrateurs selon leur appar-
tenance linguistique.

A ma question ecrite n° 162 - identique acelle de mon collegue
Van Walleghem, si ce n'est qu'elle 1'inten-oge sur la situation actuelle
apres trois ans et une modification de 1'ordonnance - le secretaire
d'Etat repond qu'il n'existe aucune disposition legate permettant de
classer les administrateurs selon leur role linguistique.

Comment le secretaire d'Etat explique-t-il qu'un tel releve - qui
ne posait aucun probleme en 1995 - soit devenu impossible en
1998?

Existait-il a 1'epoque une disposition legale qui a disparu depuis
et qui permettait d'etablir le role linguistique?

La SLRB n'a-t-elle aucune idee de 1'appartenance linguistique
des administrateurs, meme en 1'absence de disposition legale ou
reglementaire?

Le secretaire d'Etat peut-il me transmettre un tel releve?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir trouver,
ci-dessous, les reponses a ses questions.

II n'existe aucune disposition reglementaire ou legale exigeant
des administrateurs d'une societe immobiliere de service public
d'appartenir a un certain groupe linguistique ou de declarer leur
appartenance linguistique.

Rien ne prevoit une classification selon le role linguistique.
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De gegevens, die in 1995 medegedeeld werden, werden geput
uit een niet-officiele inventaris door de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij, opgesteld op basis van de door haar
gemaakte vaststellingen.

Aan de betrokken bestuurders is er nooit officieel gevraagd tot
weike taalrol zij behoren of tot weike taalrol zij zich bekennen.

Een geactualiseerd overzicht van de leden van de raden van
bestuur van de OVM zonder vermelding van taalaanhorigheid is
steeds beschikbaar bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij.

Les donnees, fournies en 1995, ont ete extraites d'un inventaire
officieux de la Societe de Logement de la Region bruxelloise, etabli
sur base des constatations de cette institution.

II n'a jamais ete officiellement demande aux administrateurs
concernes de quel role linguistique ils font partie ou de quel role
linguistique ils reconnaissaient faire partie.

Un apercu actualise des membres des conseils d'administration
des SISP sans mention de 1'appartenance linguistique est toujours
disponible a la Societe de Logement de la Region bruxelloise.

Vraag nr. 220 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d.
22 december 1998 (N.):

Het niet-ultgeven van een brochure in het Nederlands door
La Cite Moderne naar aanleiding van haar 75-jarlg bestaan.

Ter zitting van 10 September 1998 onderzocht de Vaste Commis-
sie voor Taaltoezicht meerdere klachten (nrs. 29.331/1, 30.034/23
en 30.046/16) betreffende het feit dat de huisvestingsmaatschappij
La Cite Modeme een brochure had uitgegeven naar aanleiding van
haar 75-jarig bestaan. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht oor-
deelde dat deze klacht ontvankelijk en gegrond is, en dat deze
brochure in beide talen moest worden uitgegeven. La Cite Modeme
kondigde daarom ook aan dat zij nog dit jaar deze brochure zou
uitgeven.

Kan u mij meedelen:

- Of deze brochure inmiddels reeds in het Nederlands werd
uitgegeven?

- Op weike opiage deze brochure in respectievelijk het Frans en
het Nederlands gedrukt werd?

- Of beide brochures dezelfde inhoud hebben en kwalitatief en
druktechnisch identiek zijn?

- Weike maatregelen de staatssecretaris overweegt te nemen indien
blijkt dat deze maatschappij zich niet aan de wetgeving en haar
belofte houdt?

Antwoord: Ik verzoek het geacht lid hierbij het antwoord op
zijn vragen te willen vinden.

Op 17 december 1998 heeft de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht (VCT) haar advies betreffende de brochure uitgegeven
ter gelegenheid van de 75° verjaardag van de openbare vastgoed-
maatschappij "La Cite Modeme" medegedeeld.

Van de voormelde brochure werden 1.000 exemplaren in de
Franse taal aangemaakt.

De OVM, hierover aangesproken, bevestigt dat deze brochure
in vertaling is.

Question n° 220 de M. Dominiek Lootens-Stael du 22 decembre
1998 (N.):

Absence de publication en neerlandais par La Cite moderne
d'une brochure consacree a ses 75 annees d'existence.

En sa seance du 10 septembre 1998, la Commission permanente
de controle linguistique a examine plusieurs plaintes (nos 29.331/
I, 30.034/23 et 30.046/16) relatives a la publication par la societe
de logement La Cite moderne d'une brochure a 1'occasion de ses
75 annees d'existence. La Commission permanente de controle
linguistique a estime que cette plainte etait recevable et fondee et
que cette brochure devait etre publiee dans les deux langues. C'est
pourquoi La Cite moderne a annonce qu'elle publierait cette
brochure avant la fin de 1'annee encore.

Pouvez-vous me dire:

- Si, depuis lors, cette brochure a ete publiee en neerlandais?

Quel est son tirage en francais et en neerlandais?

Si les deux brochures ont Ie meme contenu et si elles sont
identiques du point de vue de la qualite et de la technique
d'impression?

Les mesures que vous envisagez de prendre s'il s'avere que cette
societe n'a pas respecte la legislation et a failli a sa promesse?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir trouver
ci-dessous la reponse a ses differentes questions.

Le 17 decembre 1998 la Commission permanente de controle
linguistique (CPCL) a rendu son avis sur la brochure relative au
75^ml! anniversaire de la SISP "La Cite Moderne".

Mille exemplaires de cette brochure ont ete publics en francais.

La SISP interrogee a ce sujet a confirme que la brochure est a la
traduction.
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Vraag nr. 222 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 13 januari
1999 (N.):

Overtreding van de taalwetgeving door de Jetse Hoard bij de
aanwerving van een personeelslid.

Ter zitting van 10 September 1998 onderzocht de Vaste Com-
missie voor Taaltoezicht een klacht tegen de Jetse Haard omwille
van het felt dat deze eentalig Franstalige personeelsadvertenties in
Vlan van 4 februari 1998 had geplaatst.

Volgens de vaste rechtspraak van de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht dienen dergelijke mededelingen nochtans steeds
tegelijkertijd in het Nederlands en het Frans geplaatst te worden in
publicaties die dezelfde verspreidingsnorm hebben, en dient de tekst
dezelfde inhoud te hebben. Dit betekent dat wanneer een Franstalige
advertentie in Vlan wordt geplaatst, tegelijkertijd een Nederlands-
talige advertentie in Brussel Deze Week moet worden geplaatst. De
Vaste Commissie voor Taaltoezicht oordeelde bijgevolg dat de klacht
ontvankelijk en gegrond was.

Kan de staatssecretaris mij meedelen weike maatregelen hij heeft
genomen met betrekking tot de onregelmatige aanwervingspro-
cedure die kon worden vastgesteld in bovengenoemd geval?

Antwoord: Ik heb kermis genomen van het advies van de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht terzake en dit advies bij brief van
7 december 1998 de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaat-
schappij medegedeeld opdat zij er het nodige gevolg aan zou geven.

Question n° 222 de M. Dominiek Lootens-Stael du 13 janvier
1999 (N.):

Infraction a la legislation linguistique tors du recriitement
d'lin meinbre dii personnel par Ie Foyer jettois.

En sa seance du 10 septembre 1998, la Commission permanente
de controle linguistique a examine une plainte deposee a 1'encontre
du Foyer jettois parce que celui-ci avait fait paraTtre des offres
d'emploi exclusivement francophones dans Ie Vlan du 4 fevrier
1998.

Conformement a la jurisprudence constante de la Commission
permanente de controle linguistique, des communications de ce type
doivent etre publiees simultanement en francais et en neerlandais
dans des publications ay ant la meme forme de diffusion et les deux
textes doivent avoir Ie meme contenu. Lorsqu'une annonce est
inseree en francais dans Ie Vlan, une annonce doit done etre inseree
simultanement en neerlandais dans Deze Week in Brussel. En
consequence, la Commission permanente de controle linguistique
a estime la plainte recevable et fondee.

Le secretaire d' Etat peut-il m' informer des mesures qu' il a prises
concernant 1'irregularite de la procedure de recriitement constatee
dans le cas evoque plus haut?

Reponse: J'ai bien recu 1'avis de la Commission permanente de
controle linguistique dans cette affaire. Je 1'ai transmis a la Societe
du Logement de la Region bruxelloise par un courrier date du
7 decembre 1998 pour qu'elle y reserve la suite qiril convient.

Vraag nr. 224 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 22 januari
1999 (Fr.):

Recuperatie van de premie voor de aankoop van een waning
bepaald in het KB van 23juni 1983.

Het koninkijk besluit van 23 juni 1993 bepaalt onder meer dat
de aanvrager van een premie voor de aankoop van een woning
gedurende een periode van vijfjaar het goed niet mag verkopen of
te huur aanbieden waarvoor hij die premie gekregen heeft, behalve
in geval van overmacht, of wanneer zijn materiele toestand emstig
bedreigd wordt ofwel om ernstige en uitzonderlijke gezondheids-
redenen (bijvoorbeeld: verhuizing om beroepsredenen, gezond-
heidsproblemen waardoor de woning niet meer aangepast is -
werkloosheid waardoor de begunstigde zijn lening niet meer kan
terugbetalen...).

Kan de geachte minister mij preciseren, voor de jongste drie
dienstjaren, hoeveel premies voor de aankoop van woningen door
de begunstigden voor een ander doel aangewend zijn dan voor het
eigenlijke doel?

Antwoord: Ik verzoek het geachte raadslid het antwoord op zijn
vraag hieronder te vinden.

AIle op grond van het besluit van 23 juni 1983, dit is 11.241
dossiers, toegekende premies werden door het bestuur gecontro-
leerd.

Question n° 224 de M. Stephane de Lobkowicz du 22 janvier
1999 (Fr.):

Recuperation de laprime a I'acquisition d'irn logement prevne
par I'arrete royal du 23juin 1983.

L'arrete royal du23juin 1993 precise notammentque le deman-
deur d'une prime a 1'acquisition d'un logement ne peut, pendant
une periode de cinq ans, proceder a 1'alienation du bien ayant fait
1'objet de la prime, ou le dormer en location, saufcas de force majeure
et qu'elle met gravement en peril sa situation materielle ou son etat
de sante ayant un caractere grave et exceptionnel. (Par exemple:
mutation professionnelle, problemes de sante rendant le logement
inadapte ou difficultes financieres - perte d'emploi... - empechant
le beneficiaire de faire face au remboursement de son emprunt...).

L'honorable ministre pourrait-il me preciser, pour les trois
demiers exercices, il a ete precede a la recuperation de combien de
primes de logement qui n'ont pas ete utilisees par leurs beneficiaires
pour 1'usage pour lequel elles avaient ete octroyees?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de bien vouloir ci-dessous
la reponse a sa question.

Toutes les primes accordees sur base de I'arrete du 23 juin 1983,
soit 11.241 dossiers, ont ete verifiees par 1'administation.
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Deze controle heeft aanleiding gegeven tot de opening van 1.957
overtredingsdossiers.

De controle van de ongeveer 5.000 premies die toegestaan
werden op grond van het besluit van 29 december 1998 is nog
steeds aan de gang. 3.000 dossiers werden reeds nagezien en hebben
de opening van 500 overtredingsdossiers tot gevolg gehad.

In de loop van de laatste drie jaar heeft het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest ongeveer vijftig miljoen gerecupereerd.

Cette verification s'est traduite par 1'ouverture de 1.957 dossiers
d'infractions.

Le controle des quelque 5.000 primes accordees sur base de
1'arrete du 29 decembre 1988 est toujours en cours; 3.000 dossiers
ont dej^ ete controles et ont entrame 1'ouverture de 500 dossiers
d'infractions.

Au cours des trois demieres annees, la Region de Bruxelles-
Capitale a recupere une cinquantaine de millions.
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Minister- Voorzitter van de Brusseise Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen

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

19.7.1995 3 Stephane de Lobkowicz * Onderzoeksopdrachten. 4585
Missions d'etudes.

19. 7.1995 5 Stephane de Lobkowicz * Organogram van de afdeling informatica in de verschillende gemeenten. 4585
Organigramme du personnel charge du departement de 1'informatique

dans les differentes communes.

5.10.1995 24 Walter Vandenbossche * Evolutie van de overboekingen ten aanzien van de totale ontvangsten
in de 19 gemeenten. 4585

Evolution des transferts par rapport aux recettes totales dans les
19 communes.

11.12.1995 64 Dominiek Lootens-Slael ° DAC-betrekkingen. 4621
TCT.

29.12.1995 79 Walter Vandenbossche * Controle over de schuldontwikkeling bij de lokale besturen. 4586
Controle de 1'endettement des pouvoirs locaux.

19. 1.1996 93 Stephane de Lobkowicz * Het computeriseren van de gemeenten - Toestand van het personeel. 4586
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. 4621

Usage des litres de «chefde cabinet)) et remuneration speciale y affe-
rente, dans les communes.

5.3.1996 134 Denis Grimberghs * Subsidies voor de trottoirs. 4586
Subsides pour les 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. 4621

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. 4586
Deuxieme, troisieme et quatrieme rapports linguistiques trimestriels.

3.9.1996 246 Jean-Pierre Cornelissen 0 Verplichting voor de Brusseise gemeenten om de taalrol van hun inwo-
ners mee te delen. 4621

Obligation imposee aux communes bruxelloises de communique!' Ie
role linguistique de leurs administres.

18.10.1996 289 Denis Grimberghs * Toepassing van de omzendbrief van 30 September ) 988 betreffende de
toelagen voor de aanleg van wegen voor voetgangersverkeer. 4586

Application de la circulaire du 30 septembre 1988 concernant les
subsides pour 1'amenagement des voies de circulation pietonne.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 15 februari 1999 (nr. 39) » (.'T-I
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 15 fevrier 1999 (n° 39)

Datum Vraagnr. Voorwerp Bladzijde
Auteur

Date Question n° Objet Page

* Vraag zonder antwoord * Question sans reponse
0 Vraag met voorlopig antwoord ° Question avec reponse provisoire
** Vraag met antwoord ** Question avec reponse

De vragen waarop het antwoord Les questions dont la reponse a ete
al in een vorig Bulletin werd publiee dans un Bulletin anterieur
gepubliceerd worden niet in dit ne figurent plus dans Ie present
zaakregister vermeld. sommaire.

t> 21.11.1996 312 Stephane de Lobkowicz 0 Verzekeringsmaatschappijendiederisico'sdekkenvoordedienstenvan
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4622

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. 4586

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. 4587
Reforme de 1'arrete du Regent de 1949.

5. 5.1997 384 Bernard Clerfayt * Het ontbreken van begrotingsvastleggingen voor de nakoming van de
defmitieve subsidietoezeggingen inzake gesubsidieerde werken. 4587

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. 4622
Repartition des fonctionnaires entre les deux groupes linguistiques.

29. 9.1997 452 Bernard Clerfayt ° Provinciale verordeningen die nog van kracht zijn. 4622
Reglements provinciaux encore en vigueur.

10.10.1997 458 Dominiek Lootens-Stael 0 Berekening van de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen
in de Brusselse gemeenten. 4622

Calcul de la repartition entre les deux groupes linguistiques des emplois
dans les communes bruxelloises.

22.10.1997 464 Andre Drouart * Gemeentelijke heffingen. 4587
Taxes communales.

28.10.1997 469 Stephane de Lobkowicz * Kunstwerken aangekocht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4587
Oeuvres d'art acquises par la Region de Bruxelles-Capitale.

17.11.1997 478 Francois ° Herkenningstekens voor beschermde monumenten en landschappen. 4622
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. 4587

Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs
constitues en marge de 1'administration.

12. 1.1998 503 Dominiek Lootens-Stael * Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar nut en de
parastatalen. 4587

Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans les orga-
nismes d'utilite pubiique et dans les pararegionaux.
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30. 1.1998 505 Dominiek Lootens-Stael ** Maatregelen die de minister-voorzitter heeft genomen naar aanleiding
van de zoveelste veroordeling van de gemeente Elsene door de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht in verband met de uitgave van het
gemeentelijk blad. 4625

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. 4588

Publicite de la Region de BruxelIes-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. 4622
Avantages sociaux octroyes par les communes en matiere d'enseignement.

29.4.1998 532 Dominiek Lootens-Stael * Opmerkingen gemaakt in het 154eBoekvanhetRekenhofmetbetrekking
tot werken uitgevoerd in het raam van de zogenaamde "veiligheids-
contracten". 4588

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, 4588

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. 4626

154e cahier de la Cour des Comptes: remarques sur les manquements de
la politique financiere regionale.

27. 4.1998 541 GuyVanhengel * Inwerkingtreding van het Politie Informatica Project (PIP) in de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4588

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

20. 5.1998 551 Marc Cools * Aanrekening van de wedden van sommige personeelsleden van de
ministeriele kabinetten. 4588

Imputation de la remuneration de certains membres du personnel occupe
dans les cabinets ministeriels.

12. 6.1998 553 Bernard Clerfayt * Contracten voor de handelskemen. 4588
Contrats de noyaux commerciaux.

3.8.1998 561 Dominiek Lootens-Stael * Studie over clandestiene arbeid. 4589
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. 4627

Abus du personnel communal de la commune d'Anderlecht concernant
Ie remplacement des nouvelles cartes d'identite.
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4. 8.1998 565 Dominiek Lootens-Stael ** Het overmaken van de taalrapporten. 4628
Transmission des rapports linguistiques.

10.9.1998 566 Dominiek Lootens-Stael * Steunverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan culturele
evenementen. 4589

Aide de la Region de Bruxelies-Capitale a des evenements culturels.

10. 9.1998 570 Dominiek Lootens-Stael * Advies omtrent de toepassing van de taalwetgeving. 4589
Avis concernant 1'application de la legislation linguistique.

6.10.1998 579 Stephane de Lobkowicz * GSOB. 4589
ERAP.

15.10.1998 580 AlainAdriaens * Heraanleg van het Luxemburgplein. 4589
Amenagement de la place du Luxembourg.

19.10.1998 586 Stephane de Lobkowicz * Universitaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven heeft. 4589
Commandes d'etudes universitaires par Ie cabinet.

19.10.1998 587 Stephane de Lobkowicz * Financiering van gewestelijke initiatieven door de Europese Unie. 4590
Financement par 1'Union Europeenne d'initiatives regionales.

27.10.1998 589 Stephane de Lobkowicz * Waardeverlies voor de gemeenten ingevolge de operatic Dexia-
Gemeentekrediet. 4590

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. 4628

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. 4590
«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. 4590

Cimetiere multiconfessionnel de Schaerbeek et creation d'une inter-
communale en la matiere.

20.11.1998 594 Stephane de Lobkowicz * Veroordelingen van het Ministerie van het Brussels hoofdstedelijk Gewest
in 1997enevolutie. 4590

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

7.12.1998 595 Dominiek Lootens-Stael ** Het verlenen van een subsidie van 15 miljoen frank door de gemeenteraad
van Brussel aan een onbestaande v.z.w. 4630

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

11.12.1998 596 Denis Grimberghs * Bijdragen van de Gemeenschapscommissies aan de BGDA. 4590
Contributions des Commissions Communautaires a 1'Orbem.
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22.12.1998 597 Andre Drouart ** GECO-banen voor sector kinderopvang. 4631
Mise a disposition de postes ACS aux milieux d'accueil de I'enfance.

22.12.1998 598 Dominiek Lootens-Stael ** Actuele stand van zaken omtrent de twee taalscholen die door deregering
werden aangeduid om taallessen te geven in het kader van het zoge-
naamde taalhoffelijkheidsakkoord. 4635

Point de la situation concernant les deux ecoles designees par Ie gou-
vemement pour donner des cours de langues dans Ie cadre de I'accord
pretendu de courtoisie linguistique.

12. 1.1999 599 Denis Grimberghs ** Inschrijving als werkzoekende van de personen die in Belgie wonen. 4636
Inscription comme demandeur d'emploi des personnes etablies sur Ie

territoire beige.

Minister belast met Economic, Financien, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen
Ministre de I'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. 4623

Exposition universelle de Seville - Transport et entreposage de docu-
mentation pour 1'exposition.

24.4.1998 230 Dominiek Lootens-Stael * Deinhet 154eBoekvanhetRekenhofgeformuleerdeopmerkingenmet
betrekking tot de zogenaamde "Algemene Rekening" van het Brussels
Gewest. 4591

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
totvastgesteldetekortkomingenvanhetgewestelijkfinancieelbeleid. 4637

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. 4591

Application de 1'ordonnance du 12 novembre 1992 relative a 1'alienation
des immeubles domaniaux.

19.10.1998 256 Serge de Patoul ** Nachttariefvooretalageverlichting. 4638
Tarifde nuit pour maintenir les vitrines allumees.

20.11.1998 260 Dominiek Lootens-Stael ** Actieprogramma voor ondernemingen. 4639
Programme d'action pour les entreprises.

22. 1.1999 265 Thierry ** Houding van minister Chabert in zijn omgang met de Italiaanse com-
de Looz-Corswarem munistische ministers. 4640

Attitude du ministre Chabert dans ses relations avec les ministres
communistes italiens.
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** Studiereis van de minister naar de Verenigde Staten van Amerika in
november 1998.

Voyage d'etudes du ministre aux Etats-Unis d'Amerique en novembre
dernier.

4641

29. 7.1996

17. 2.1997

Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer
Ministre de I'Amenagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport

142 Dominiek Lootens-Stael 0 Belangen van het Gewest in een gerechtszaak tegen enkele kabinets-
medewerkers van een voormalige minister van Openbare Werken.

Interets de la Region dans un proces centre plusieurs collaborateurs de
cabinet d'un ancien ministre des Travaux publics.

238 Dominiek Lootens-Stael ° Advertentiesvanoverheidsinstellingenenpararegionaleinstellingen in
partypolitieke bladen.

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

4623

4623

18. 7.1997 311 Guy Vanhengel * Bouw van een appartementsgebouw in het Albertpark te Molenbeek.
Construction d'un immeuble a appartements dans Ie pare Albert a Molen-

beek.

4591

3.11.1997 331 Stephane de Lobkowicz * Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Vente d'immeubles a 1'initiative de la Region de Bruxelles-Capitale.
4592

21. 1.1998 347 Denis Grimberehs * Onderbreking van de tramverbinding te Ukkel.
Interruption de la liaison tramway a Uccle.

4592

16. 1.1998 365 Jean-Pierre Comelissen * Benaming van een toekomstig metrostation na het doortrekken van de
kleine ring.

Denomination d'une future station de metro consecutivementau bouclage
de la petite ceinture.

4592

23. 2.1998 377 Philippe Smits * Fonds voor Stedenbouw en Grondbeheer.
Fonds d'amenagement urbain et foncier.

4592

r 24. 4.1998 390 Dominiek Lootens-Stael * 154ste Boek van het Rekenhof: opmerkingen m.b.t. de financiering van
een colloquium dat voor rekening van het Gewest werd ingericht
door een orgaan zonder rechtspersoonlijkheid - deiegatie van
bevoegdheid aan een persoon die niet gemachtigd is het Gewest te
verbinden.

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.

4592

28. 4.1998 391 MarieNagy * Personeelsleden van zijn kabinet.
Membres et agents constituant son cabinet.

4592
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15. 5.1998 400 Denis Grimberghs

19. 6.1998 413 Denis Grimberghs

31. 7.1998 419 Serge de Patoul

31. 7.1998 420 Denis Grimberghs

3. 8.1998 422 Dominiek Lootens-Stael

5.10.1998 429 Jean-Pierre Cornelissen

15.10.1998 440 Philippe Debry

27.10.1998 442 Dominiek Lootens-Stael

19.10.1998 445 Stephane de Lobkowicz

27.10.1998 449 Dominiek Lootens-Stael

20.11.1998 452 Dominiek Lootens-Stael

27.11.1998 453 Dominiek Lootens-Stael

30.11.1998 454 Walter Vandenbossche

11.12.1998 456 Andre Drouart

17.12.1998 458 Dominiek Lootens-Stael
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* Goedkeuring van het GBP. 4593
Adoption du "PRAS".

* Onderzoek over het IRISplan. 4593
Plan IRIS.

* Het bevorderen van het Brussels spoornet als stadsvervoer. 4593
Promotion du reseau ferroviaire bruxellois comme moyen de transport

urbain.

* Gevolg gegeven aan de internationale wedstrijd "De paden van Europa". 4593
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. 4642

Avis de la Commission permanente de controle linguistique concernant
Ie recrutement au service de surveillance generate de la STIB de per-
sonnel ignorant Ie neerlandais.

* Behoud van woongelegenheid in de voormalige Albertkazerne. 4593
Maintien de la fonction logement sur !e site de 1'ancienne caserneAlbert.

* Toekenning van "stilzwijgende" stedenbouwkundige vergunningen
wegens overschrijding van de termijnen. 4593

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

* Reis naar de wereldtentoonstelling in Lissabon. 4594
Visite de 1'exposition universelle de Lisbonne.

* Universitaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven heeft. 4594
Commandes d'etudes universitaires par Ie cabinet.

* Schrijffouten in een advertentie over de aankoop van nieuwe bussen
door de MIVB in het weekblad AZ. 4594

Annonce parue dans 1'hebdomadaireAZ relative a 1'achat par la STIB de
nouveaux bus.

** Reclame van de MIVB in een uitnodiging voor een eetfestijn van de SP
van Jette. 4643

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

* Het niet betalen van boetes door zwartrijders. 459-i
Amendes impayees par les fraudeurs.

** Ongevallen op de gewestwegen. 464;
Accidents sur les voiries regionales.

** Gewestelijk vervoerplan. 464;
Plan regional des deplacements.

** Publiciteit in de metrostations. 464(
Publicite dans les stations de metro.
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4. 1.1999 459 Evelyne Huytebroeck ** Landscape Virtual Gallery VILAR.
Landscape Virtual Gallery VILAR.
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4647

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 contre 1'Incendie et de 1'Aide medicale urgente

31.7.1997 148 Jean-Pierre Cornelissen * Taalverdeling van het optreden van de DBDMH.
Repartition linguistique des interventions du SIAMU.

18.12.1997 173 Stephane de Lobkowicz * Overzicht en samenstelling van de adviesraden of -commissies waarop
de administratieve diensten een beroep doen.

Releve et composition des conseils ou commissions consultatifs consti-
tues en marge de 1'administration.

29.9.1998 206 Jean-Pierre Cornelissen * Onderzoek over het beheer van de boekhoudingsdienst van de DBDMH.
Enquete concernant la gestion du service comptable du SIAMU.

19.10.1998 209 Stephane de Lobkowicz * Huur en onderhoud van bloemen en planten.
Location et entretien de fleurs et de plantes.

4594

4595

4595

4595

11. 1.1999 215 AlainAdriaens

21. 1.1999 216 SvenGatz

** Toegang tot de ondergrondse parkeerplaatsen voor voertuigen op LPG.
Acces des parkings souterrains par les vehicules propulses au LPG

** Verdeling tussen de Nederlandstaligen en Franstaligen bij de Brandweer.
Repartition entre francophones et neerlandophones au service incendie.

4649

4649

Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid
Ministre de 1'Environnement et de la Politique de 1'Eau, de la Renovation,

de la Conservation de la Nature et de la Proprete publique

18. 7.1996 150 Leo Goovaerts ** Bewustmakings- en voorlichtingscampagnes gevoerd door leden van
de Regering.

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

4650

10.10.1996 177 Roeland Van Walleghem * Advertentie van Net Brussel.
Annonce de Bruxelles-Proprete.

4595

5.12.1996 202 GuyVanhengel ** "Dynamiek" nummer 10.
"Entreprendre" n° 10.

4651
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12. 2.1997 224 Dominiek Lootens-Stael * Toekenning van taalpremies aan de werknemers van het ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4595

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

18.12.1997 303 Stephane de Lobkowicz * Overzicht en samenstelling van de adviesraden en-commissies waarop
de administratieve diensten een beroep doen. 4596

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. 4652

Permis d'environnement delivre par 1'IBGE Ie l°juillet 1997 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!". 4596
Publication de la brochure "Moins de dechets? Chiche!".

23. 2.1998 318 Philippe Smits * Fonds voor de bescherming van het milieu. 4596
Fonds pour la protection de 1'environnement.

23.2.1998 319 Philippe Smits * Fonds bestemd voor het onderhoud, de aankoop en deaanleg van groene
ruimten, bossen en natuurgebieden alsmede het opnieuw bepoten en
noodingrepen ten gunste van de fauna. 4596

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. 4653

Ramassage des carcasses a 1'occasion de !a fete dite du mouton.

28. 4.1998 330 MarieNagy * Personeelsleden van zijn kabinet. 4596
Membres et agents constituant son cabinet.

15.6.1998 345 Dominiek Lootens-Stael * Campagne voor de netheid. 4596
Campagne de proprete.

10.7.1998 347 Dominiek Lootens-Stael ** Stand van zaken met betrekking tot de afvalverbrandingsinstallatie te
Neder-Over-Heembeek. 4655

Point de la situation concernant 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. 4655

Encouragement a recruter des «allochtones» a 1'Agence regionale
Bruxelles-Proprete.

10. 9.1998 357 Alain Adriaens * Beheer van licht radioactief afval. 4596
Gestion des dechets faiblement radioactifs.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 15 februari 1999 (nr. 39)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 15 fevrier 1999 (n° 39) 4685

Datum Vraagnr. Voorwerp Bladzijde
- - Auteur - -

Date Question n° Objet Page

* Vraag zonder antwoord * Question sans reponse
0 Vraag met voorlopig antwoord 0 Question avec reponse provisoire
** Vraag met antwoord ** Question avec reponse

De vragen waarop het antwoord Les questions dont la reponse a ete
al in een vorig Bulletin werd publiee dans un Bulletin anterieur
gepubliceerd worden niet in dit ne figurent plus dans Ie present
zaakregister vermeld. sommaire.

18.9.1998 358 Fran?ois * Gevaren van een legionellaepidemie in Brussel. 4597
Roelants du Vivier Risques d'une epidemie de legionnellose a Bruxelles.

29.9.1998 359 Jean-Pierre Comelissen * Gratis fietsen voor de Brusselaars. 4597
Velos mis gratuitement a la disposition des Bruxellois.

29.9.1998 362 Andre Drouart ** Het uitbaggeren van derivieren van het Brussels HoofdstedelijkGewest. 4656
Curage des rivieres de la Region de Bruxelles-Capitale.

6.10.1998 363 Jean-Pierre Comelissen * Rol van de gewesten bij de toepassing van het akkoord over de vermin-
dering van de uitstoot van de broeikasgassen. 4597

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. 4657
Visite de 1'exposition universelle de Lisbonne.

15.10.1998 366 Dominiek Lootens-Stael * Openbaar onderzoek over het plan voor afvalpreventie en afvalbeheer. 4597
Enquete publique relative au plan de prevention et de gestion des dechets.

19.10.1998 368 Stephane de Lobkowicz * Financiering van gewestelijke initiatieven door de Europese Unie. 4597
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. 4657

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". 4597
Mission d'etude concemant la station d'epuration "Sud".

16.11.1998 373 Dominiek Lootens-Stael * Milieuvergunning van een snack te Jette. 4598
Permis d'environnement d'un snack a Jette.

19.11.1998 374 Dominiek Lootens-Stael * Vervuiling van een site te Sint-Lambrechts-Woluwe. 4598
Pollution d'un site a Woluwe-Saint-Lambert.

19.11.1998 375 Francoise Schepmans * Observatorium voor Gezondheid en Leefmilieu. 4598
Observatoire Sante et Environnement.

27.11.1998 376 Evelyne Huytebroeck ** Aanleg en renovatie van speelterreinen en sportinfrastructuur. 4658
Creation et rehabilitation de plaines dejeux et d'infrastructures sportives.

30.11.1998 377 Walter Vandenbossche * Jongeren in Brussel Net. 4598
Jeunes chez Bruxelles-proprete.

2.12.1998 378 AlainAdriaens * Vervuiling op de site van de Raad van de Europese Unie. 4598
Pollution sur Ie site du Conseil de 1'Union europeenne.

7.12.1998 379 Andre Drouart ** Stadsrenovatie - GOMB. 4659
Renovation urbaine - SDRB.
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11. 1.1999 381 GuyVanhengel * Selectieve ophalingen in de klaarblijkelijk "vergeten" Dikke Beuklaan <
te Jette. 4598

Absence de collectes selectives avenue de 1'Arbre Ballon a Jette.

12. 1.1999 384 AlainAdriaens ** Het beheer van het Zonienwoud. 4660 '
Gestion de la foret de Soignes.

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. 4599
Travaux publics impayes.

20. 3.1996 57 Denis Grimberghs * Werken in deKeizerKarellaan. 4599
Travaux avenue Charles-Quint.

23. 5.1996 63 Denis Grimberghs * Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4599
Regie fonciere de la Region de Bruxelles-Capitale.

6. 6.1996 65 Denis Grimberghs * Werken in de Troonstraat. 4600
Travaux rue du Trone.

14.6.1996 67 Jean-Pierre Comelissen * Erbarmelijke staat van het wegdek in de Luxemburgstraat. 4600
Etat lamentable de la voirie rue du Luxembourg.

2. 7.1996 72 Stephane de Lobkowicz * Beroepen ingesteld tegen handelingen van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering. 4600

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

8. 7.1996 76 Stephane de Lobkowicz * Borden ter verwelkoming in het Gewest. 4600
Panneaux routiers de bienvenue dans la Region.

23. 7.1996 79 Bernard Clerfayt * Onderhoud van het Vergoteplein. 4600
Entretien du square Vergote.

10.10.1996 86 Walter Vandenbossche * Verkeerslichten Sint-Niklaasinstituut Anderlecht. 4600
Feux de signalisation a hauteur du Sint-Niklaasinstituut a Anderlecht.

10.10.1996 87 Roeland Van Walleghem * Organisatie van een gala-avond. 4601
Organisation d'une soiree de gala.

10.10.1996 88 Denis Grimberghs * Reclameborden op de balustrades van de tunnels. 4601
Placement de panneaux sur les balustrades des tunnels.

10.10.1996 89 Denis Grimberghs * Gebruik van de paardenrenbaan van Bosvoorde. 4601
Utilisation du site de 1'hippodrome de Boitsfort.
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> 10.10.1996 91 AlainAdriaens

18.10.1996 93 Denis Grimberghs

28.10.1996 94 Benoit Veldekens

30.10.1996 95 JeanDeHertog

4.11.1996 96 JeanDeHertog

8.11.1996 97 JeanDeHertog

8.11.1996 99 Roeland Van Walleghem *

14.11.1996 100 JeanDeHertog

21.11.1996 102 JeanDeHertog

21.11.1996 103 JeanDeHertog

21.11.1996 104 GuyVanhengel

5.12.1996 105 GuyVanhengel

10. 1.1997 106 Evelyne Huytebroeck

20. 1.1997 107 Jacques Pivin

* 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.

Wegmarkeringen ten behoeve van de fietsers op de Rooseveltlaan. 4601
Acces cyclable aux gares de Bruxelles.

Ovemame van de verplichtingen die voortvloeien uit de door de provin-
cieraad aangenomen verordeningen die betrekking hebben op aan-
gelegenheden die nu tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest behoren. 4601

Reprise des obligations decoulant des reglements adoptes par Ie conseil
provincial qui ont fait 1'objet d'un transfert de competences a la Region
bruxelloise.

Aanleg van nieuwe rotondes in de de Broquevillelaan, op de Josephine-
Charlottesquare en op het kruispunt Gribaumontlaan/Ridder Koning-
laan (Sint-Lambrechts-Woluwe). 4601

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). 4602
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 5). 4602
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 5).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 4602
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 8).

Afsluiting van de Georges Lombaertstraat. 4602
Fermeture de la rue Georges Lombaert.

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15). 4602
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 15).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 4602
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 9).

Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6). 4603
Ordonnance relative a la publicite de 1'administration (article 6).

Perspectieven van de Brusselse Regering in verband met het zogenaamde
«Marconigebouw». 4603

Perspectives du gouvernement bruxellois pour Ie batiment "Marconi",

"Dynamiek" nummer 10. 4603
"Entreprendre" n° 10.

Aanleg van de Troonstraat. 4603
Amenagement de la rue du Trone.

Voorwaarschuwingstekens in de tunnels van de kleine ring. 4603
Presignalisation dans les tunnels de la petite ceinture.
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20. 1.1997 108 Evelyne Huytebroeck * Het Marconigebouw in Vorst.
Immeuble Marconi a Forest.

* 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,

4603

21. 1.1997 109 JeanDeHertog

21. 1.1997 110 Stephane de Lobkowicz

25. 2.1997 113 Stephane de Lobkowicz

28. 2.1997 115 JeanDeHertos

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 Evelyne Huytebroeck

21. 4.1997 125 JeanDeHertog

21. 4.1997 126 Dominiek Lootens-Stael

5. 5.1997 128 Stephane de Lobkowicz

21. 5.1997 129 Dominiek Lootens-Stael

26. 5.1997 130 JeanDeHertog

27. 5.1997 132 JeanDeHertog

30. 5.1997 134 Jean-Pierre Cornelissen

* Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de kabinetten. 4604
Representation des hommes et des femmes dans les cabinets ministeriels.

* Lijst van de publicaties van het kabinet. 4604
Inventaire des publications du cabinet.

* Aankoop van terreinen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4604
Achat de terrains par la Region de Bruxelles-Capitale.

* Honderdste verjaardag van de Tervurenlaan. 4604
Centenaire de 1'avenue de Tervueren.

* Infrastructuurwerken op kosten van de aanwonenden. 4604
Realisation d'infrastructures aux frais des riverains.

* Trap van de doorgang voor voetgangers in de tunnel onder de Tervuren-
laan. 4604

Passage pour pietons sous 1'avenue de Tervueren.

* Snelheid in de tunnels van de kleine ring. 4605
Vitesse dans les tunnels de la petite ceinture.

* Het gewestelijk erfgoed. 4605
Patrimoine regional.

* Werken in de Van Volxemlaan. 4605
Travaux de 1'avenue Van Volxem.

* Tweetaligheidspremie. 4605
Prime de bilinguisme.

* Wagenpark. 4605
Pare de voitures.

* Woonplaats van de gewestambtenaren. 4605
Lieu de domiciliation des agents regionaux.

* Wegmarkeringen op de gewestelijke wegen. 4606
Marquage au sol des voiries regionales.

* Ruimtelijke ordening - Noord-Oostwijk. 4606
Travaux publics - Quartier Nord-Est.

* Bevoegdheidsverdeling en raadpleging van advocaten. 4606
Repartition de competences et consultation d'avocats.

* Aanwerving van 68 vaste personeelsleden. 4606
Engagement de 68 fbnctionnaires statutaires.
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2. 6.1997 135 Jean De Hertog

2. 6.1997 136 Jean De Hertog

2. 6.1997 137 Jean De Hertog

9. 6.1997 139 Jean-Pierre Cornelissen

16. 6.1997 140 DanielleCaron

4. 7.1997 141 Jean De Hertog

18. 7.1997 144 Marc Cools

25. 7.1997 145 Jean De Hertog

31. 7.1997 146 Jean-Pierre Cornelissen

29. 8.1997 147 Dominiek Lootens-Stael

16. 9.1997 148 Walter Vandenbossche

22.10.1997 149 Denis Grimberghs

22.10.1997 150 Denis Grimberghs

22.10.1997 151 Denis Grimberghs

22.10.1997 152 Stephane de Lobkowicz

22.10.1997 153 Francois
Roelants du Vivier

28.10.1997 154 Stephane de Lobkowicz

* 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.

* Informatiecampagnes door de overheden gevoerd.
Campagnes d'information menees par les pouvoirs publics.

* V.z.w.'s - Subsidies.
A.s.b.l. - Subventions.

* Universiteiten. - Subsidies.
Universites. - Subventions.

* Bescherming van de bomen langs de openbare weg.
Protection des arbres plantes en voirie.

* Werken in onze hoofdstad.
Travaux dans la capitale.

* Overvliegende vliegtuigen. - Geluidshinder.
Survol d'avions. - Nuisances sonores.

4606

4606

4606

4607

4607

4607

* Plaatsing van nieuwe verwelkomingsborden langs de gewestwegen. 4607
Pose de nouveaux panneaux de signalisation sur les voies regionales.

* Uitvoerende macht. - Opdrachten aan derden. 4607
Pouvoir executif. - Missions confiees a des tiers.

* Onderhoud van de verlichting in het Elizabethpark. 4607
Entretien de 1'eclairage au pare Elisabeth.

* Tweetaligheidspremies. 4607
Primes de bilinguisme.

* Bescherming van de fietser. 4608
Protection du cycliste.

* Duur van de openbare werken. 4608
Duree des chantiers de travaux publics.

* Werken in de Jubelparktunnel. 4608
Travaux en cours de realisation dans Ie tunnel du Cinquantenaire.

* Regeling van de verkeerslichten op de lanen van de grote ring. 4608
Organisation des phases de feux sur les boulevards de la grande ceinture.

* Het door het Gewest bezoldigd personeel -Toestemming om te cumuleren, 4608
Personnel remunere par la Region - Autorisation de cumul.

* Door de trams en bussen geregelde verkeerslichten. 4608
Feux de signalisation commandes par les trams et bus.

* Kruispunt Churchill-Brugmann: tijd om aan de verkeerslichten over te
steken. 4609

Carrefour Churchill-Brugmann: temps de passage regle par les feux de
signalisation tricolores.
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3.11.1997 155 Stephane de Lobkowicz * Verkoop van gebouwen op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. 4609

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. 4609

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. 4609
Conventions "abonnements" avec des avocats.

28.11.1997 160 Stephane de Lobkowicz * Gehandicapten op het kabinet. 4609
Handicapes employes dans son cabinet.

28.11.1997 161 Stephane de Lobkowicz * Mededelingen van het ministerie en het kabinet. 4609
Communications du ministere et du cabinet.

24.11.1997 162 Denis Grimberghs * Rode assen gecreeerd door Brussel-Stad. 4610
Axes rouges crees par la Ville de Bruxeiles.

4.12.1997 163 Stephane de Lobkowicz * Leegstaande eigendommen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4610
Proprietes inoccupees de la Region de Bruxelles-Capitale.

4.12,1997 164 Stephane de Lobkowicz * Ongevallen met de wagens van het kabinet. 4610
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. 4610

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. 4610
Tremie d'acces au tunnel Belliard.

29.12.1997 168 Stephane de Lobkowicz * Steun aan v.z.w.'s ofandereverenigingen. 4610
Aide apportee a des a.s.b.l. ou autres associations.

12. 1.1998 169 Dominiek Lootens-Stael * Gebruik van dienstwagens bij het ministerie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, de gewestelijke instellingen van openbaar nut en de
parastatalen. 4611

Usage des vehicules de service du ministere de la RBC, dans les orga-
nismes d'utilite publique et dans les pararegionaux.

19. 1.1998 170 Jean-Pierre Comelissen * Bijgewerkt overzicht van de eigendomsoverdrachten van de Staat aan
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4611

Situation actuelle des transferts de proprietes de 1'Etat a la Region de
Bruxelles-Capitale.

5.3.1998 172 Dominiek Lootens-Stael ** Onoverzichtelijk woud van wegmarkeringen aan de werken op het
Daillyplein te Schaarbeek. 4663

Inextricable lacis de marquage routier pour les travaux de la place Dail ly
a Schaerbeek.
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5. 3.1998 173 Denis Grimberghs

» 3. 4.1998 176 Denis Grimberghs *

Infoborden aan de ingang van de tunnels.
Signalisation a 1'entree des tunnels.

Moderniseringswerken in de tunnels.
Travaux de modernisation des tunnels.

* 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.

4611

4611

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 *

Herstellingwerken aan de Montgomerytunnel. 4664
Travaux de refection du tunnel Montgomery.

Personeelsleden van zijn kabinet. 4611
Membres et agents constituant son cabinet.

Gevaarlijke plaatsen in het autoverkeer - Cartografie. 4611
Points a risque en matiere de circulation automobile - Cartographic.

Wegenwerken die door zijn administratie worden uitgevoerd. 4665
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). 4612

Etat d'avancement de la resolution du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale du 7 mars 1997 sur la politique en matiere de velos (collabo-
ration des communes afin de prendre des mesures de police facilitant
les deplacements cyclistes).

Subsidies aan het weekblad "Deze week in Brussel". 4612
Subside a 1'hebdomadaire "Deze week in Brussel".

Toepassing van de ordonnantie van 12 november 1992 betreffende de
vervreemding van onroerende domeingoederen. 4612

Application de 1'ordonnance du 12 novembre 1992 relative a 1'alienation
des immeubles domaniaux.

19. 6.1998 187 Denis Grimberghs Afbraak van gebouwen van het huizenblok Comines-Froissart.
Demolition des immeubles situes sur I'ilot Comines-Froissart.

4612

19. 6.1998 188 Mohamed Daif Heraanleg van de Ninoofsesteenweg.
Renovation de la chaussee de Ninove.

4612

23. 7.1998 189 Dominiek Lootens-Stael * Veiligheidsproblemen ter hoogte van het kruispunt van de Kolonel
Bourgstraat en de De Lombaerdestraat te Evere. 4612

Problemes de securite au croisement de la rue Colonel Bourg et de la
rue De Lombaerde a Evere.

23. 7.1998 191 Francoise Carton de Wiart *

31. 7.1998 192 Marc Cools

Oversteekplaatsen voor voetgangers. 4613
Marquages passages pietons.

Aanwerving van werkcontroleurs door het Gewest. 4613
Recrutement de controleurs des chantiers et travaux par la Region.
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10. 9.1998 194 Evelyne Huytebroeck * Automatische radars. 4613 '
Radars automatiques.

18. 9.1998 195 Jean-Pierre Cornelissen * Veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de fietsers. 4613
Mesures de securite en faveur des cyclistes.

18. 9.1998 196 Jean-Pierre Cornelissen * Renovatie van het Koningsplein. 4613
Renovation de la Place Royale.

12.10.1998 197 Stephane de Lobkowicz * Ingemetselde duiven. 4613
Pigeons emmures.

6.10.1998 198 Jean-Pierre Cornelissen * Zwaar verkeer over de Budabrug. 4614
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. 4614

Reamenagement des casse-vitesse non conformes 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. 4614
Retards dans la realisation des travaux de voirie rue de la Regence.

1.10.1998 202 Jean-Pierre Cornelissen * Inventaris van het gewestelijk patrimonium. 4614
Inventaire du patrimoine regional.

15.10.1998 203 AlainAdriaens * Heraanleg van het Luxemburgplein. 4614
Amenagement de la place du Luxembourg.

15.10.1998 204 Jean-Pierre Cornelissen * Gebrekkige verlichting in het Elisabethpark. 4614
Eclairage deficient au pare Elisabeth.

19.10.1998 206 Stephane de Lobkowicz * Universitaire studies waartoe het kabinet opdracht gegeven heeft. 4615
Commandes d'etudes universitaires par Ie cabinet.

19.10.1998 207 Stephane de Lobkowicz * Financiering van gewestelijke initiatieven door de Europese Unie. 4615
Financement par 1'Union europeenne d'initiatives regionales.

30.10.1998 208 Caroline Persoons * Aanleg van het Woluwepark. 4615
Pare de Woluwe. Amenagement.

19.11.1998 209 Francois * Verkeersproblemen op de Jacques Brellaan-Sint-Lambrechts-Woluwe. 4615
Roelants du Vivier Problemes de circulation survenant a 1'avenue Jacques Brel - Woluwe-

Saint-Lambert.
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* Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Economic, Financien, Begroting,
Energie en Externe Betrekkingen en aan de Minister belast met OpenbaarAmbt, Buitenlaiulse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
1 Secretaire d'Etat adjoint au Ministre de 1'Economie, des Finances, du Budget, de 1'Energie et

des Relations exterieures et au Ministre de la Fonction publique, du Commerce exterieur,
de la Recherche scientifique, de la Lutte centre 1'Incendie et de 1'Aide medicate urgente

16.4.1996 26 Dominiek Lootens-Stael * Uitgave van boeken en brochures. 4615
Edition de livres et de brochures.

25.4.1996 28 Serge de Patoul * Het door de minister gefmancierd niet-economisch onderzoek. 4616
Recherche scientifique non economique financee par ie ministre.

30.10.1996 45 JeanDeHertog * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 4). 4616
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 4).

4.11.1996 46 Jean De Hertog * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artike! 5). 4616
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 5).

8.11.1996 47 JeanDeHertog * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 8). 4616
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 8).

14.11.1996 48 Jean De Hertog * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 15). 4616
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 15).

21.11.1996 49 JeanDeHertog * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 9). 4616
Ordonnance relative a la publicite dans ['administration (article 9).

21.11.1996 50 JeanDeHertog * Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (artikel 6). 4617
Ordonnance relative a la publicite dans 1'administration (article 6).

12. 5.1997 62 JeanDeHertog * Kabinetsmedewerkers. - Dienstbetoon. 4617
Collaborateurs de cabinet. - Permanence sociale.

25.7.1997 68 JeanDeHertog * Uitvoerende macht. - Opdrachten aan derden. 4617
Pouvoir executif. - Missions conflees a des tiers.

1
31. 7.1997 69 Dominiek Lootens-Stael * AdviesvandeVasteCommissievoorTaaltoezichtaangaandedeenergie-

atlas. 4617
Avis de la Commission permanente de controle linguistique relatif a

1'Atlas de 1'energie.

10.10.1997 72 Paul Gal and * "Interfaces" tussen de v.z.w. Technopool en de Brusselse universiteiten,
Technopool en de v.z.w. Indutec. 4617

"Interfaces entre Technopole et les universites bruxelloises, Technopole
et Indutec".

21.10.1997 73 MarieNagy * Balans van de "interfaces" van het Brussels Gewest. 4617
Bilan des interfaces de la Region bruxelloise.
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17.11.1997 75 Stephane de Lobkowicz * Toepassing van de ordonnantie van l l ju l i 1991 betreffende de minimale
levering van electriciteit. 4618

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. 4618

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. 4618
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.
Reglement du Conseil provincial relatif a 1'octroi de prets complemen-

taires.

30.1.1998 183 Roland Frippiat * Bedenkelijke praktijken van hotelbedienden jegens de taxichauffeurs
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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 deerkende Brusselse huisves-
tingsmaatschappijen.

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".
Brochure "Le logement social a Bruxelles".

28. 4.1998 195 MarieNagy * Personeelsleden van zijn kabinet.
Membres et agents constituant son cabinet.

26.5.1998 197 Dominiek Lootens-Stael ** Belangenvermengingenhetdaaruitvoortvloeiendemisbruikvaninfor-
matie vanwege leden van de raad van beheer van de Brusselse Gewes-
telijkeHuisvestingsmaatschappij.

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.

3. 8.1998 205 Dominiek Lootens-Stael ** GebrekkigonderzoekvandeBGHMvaneenvraagominlichtingenvan
de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Reponse lacunaire de la SLRB a une demande de renseignements
emanant de la Commission permanente de controle linguistique.
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Datum Vraagnr. Voorwerp Bladzijde
- Auteur -

Date Question n° Objet Page

* Vraag zonder antwoord * Question sans reponse
0 Vraag met voorlopig antwoord ° Question avec reponse provisoire
** Vraag met antwoord ** Question avec reponse

De vragen waarop het antwoord Les questions dont la reponse a etc
al in een vorig Bulletin werd publiee dans un Bulletin anterieur
gepubliceerd worden niet in dit ne figurent plus dans Ie present
zaakregistervenneld. sommaire.

3. 8.1998 206 Dominiek Lootens-Stael * Bewering van de BGHM dat zij huisvestingsmaatschappijen op hun
taalveiplichtingen wijst. 4619

Affirmation de la SLRB selon laquelle elle attire 1'attention des societes
de logement sur leurs obligations linguistiques.

3. 8.1998 207 Dominiek Lootens-Stael * Gevolg dat werd gegevenaan het adviesnummer 29.331/L van deVaste
Commissie voor Taaltoezicht. 4619

Suite donnee a 1'avis n° 29.331/L de la Commission permanente de
controle linguistique.

1.10.1998 209 Jean-Pierre Comelissen 0 Aantal huurders dat zijn sociale woning heeft verlaten na de invoering
van de solidariteitsbijdrage. 4623

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 evoiutie per maatschappij. 4624
Nombre d'expulsions des logements sociaux et evolution par societe.

4.12.1998 217 Walter Vandenbossche * Anderlechtse Haard/Gebouwen Broekstraat-Prinsstraat. 4619
Foyer anderlechtois/Batiments rues Adophe Prins et de Broeck.

22.12.1998 218 Dominiek Lootens-Stael ** Taalverhoudingen in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschap-
pijen. 4672

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

22.12.1998 219 Dominiek Lootens-Stael * Ramadanfeest georganiseerd door Assam. 4619
Fete du Ramadan organisee par la societe Assam.

22.12.1998 220 Dominiek Lootens-Stael ** Het niet-uitgeven van een brochure in het Nederlands door La Cite
Moderne naar aanleiding van haar 75-jarig bestaan. 4673

Absence de publication en neerlandais par La Cite Moderne d'une
brochure consacree a ses 75 annees d'existence.

13. 1.1999 222 Dominiek Lootens-Stael ** Overtreding van de taalwetgeving door deJetseHaardbijdeaanwerving
van een personeelslid. 4674

Infraction a la legislation linguistique lors du recrutement d'un membre
du personnel par Ie Foyer jettois.

22. 1.1999 224 Stephane de Lobkowicz ** Recuperatie van de premie voor de aankoop van een woning bepaald
in het KB van 23 juni 1983. 4674

Recuperation de la prime a 1'acquisition d'un logement prevue par
1'arrete royal du 23 juin 1983.
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