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Mesdames, Messieurs,

Votre Commission a examine ce pro jet lors de ses
reunions du vendredi 1° decembre et du lundi
4 decembre 1989.

Dames en heren,

Uw Commissie besprak dit ontwerp djdens haar
vergaderingen van vrijdag 1 december en maandag
4 december 1989.

I. Ordre des travaux

Concernant ce point, les rapporteurs renvoient au
point I du rapport sur Ie projet d'ordonnance conte-
nant Ie budget des Voies et Moyens de la Region de
Bruxelles-Capitale pour les annees budgetaires 1989
et 1990 (doc. A-19/2 - 89/90).

I. Regeling van de werkzaamheden

Wat dit punt'betreft verwijzen de verslaggevers
naar punt I van het rapport over het ontwerp van
ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor de begrotings-
jaren 1989 en 1990 (doc. A-19/2 - 89/90).

11. Expose introductif du
Ministre des Finances et du Budget

L'Executif a 1'honneur de soumettre aux delibera-
tions du Conseil regional Ie projet de budget des
Recettes et des Depenses pour 1'annee budgetaire
1990.

II se presente comme suit:

I. Recettes 29.543,4 millions de francs

II. Depenses 35.058,0 millions de francs

III. Solde net a financer
du budget 5.514,6 millions de francs

1. Le budget de depenses

Le tableau repris ci-apres donne un apercu du
budget des depenses 1989 et 1990.

Les credits en favour des pouvoirs subordonnes et
des transports englobent plus de 56 % du budget
total. Toutefois, le financement regional pourrait etre
mis en danger si ces credits ne suffisaient pas pour
maintenir les deux secteurs en equilibre financier.

L'Executif regional suivra done leur evolution a la
trace et determinera les mesures b prendre pour eviter
des deraillements. •

Cette presentation du budget ne donne peut-etre
pas une image claire de 1'accent mis par 1'option de
politique generale sur le logement social et 1'environ-
nement. Les autorisations d'investissement pour le
secteur du logement social ont ete doublees (de 1 a
2 milliards); en ce qui concerne 1'Environnement, de
nombreux credits d'engagement sont disponibles qui
seront partiellement finances par les credits disponi-
bles au Fonds provincial.

II. Inleidende uiteenzetting van de
Minister van Financien en Begroting

De Executieve heeft de eer aan de beslissing van de
Gewestraad voor te leggen de begroting van Ontvang-
sten en Uitgaven voor het begrotingsjaar 1990.

Deze begroting geeft volgende resultaten :

I. Ontvangsten 29.543,4 milj oen frank

II. Uitgaven 35.058,0 miljoen frank

III. Netto sal.do te financieren
van de begroting 5.514,6 miljoen frank

1. De uitgavenbegroting

Onderstaande tabel geefl een overzicht van de
uitgavenbegrotingen 1989-en 1990.

De kredieten ten gunste van de Ondergeschikte
besturen en van Verkeerswezen slorpen meer dan
56 % van de totale begroting op. Mochten deze
kredieten evenwel niet volstaan om beide sektoren in
financieel evenwicht te brengen dan kan ook de
gewestfinanciering in het gedrang komen.

De Gewestexecutieve zai dan ook hun evolutie op
de voet volgen en zien weike maatregelen dienen
genomen om ontsporingen te vermijden.

Deze begrotingsvoorstelling geeft misschien geen
duidelijk beeld van de accentuering van het'beleid
inzake sociale huisvesting en het leefmilieu. De inves-
teringsmachtigingen voor de sociale huisvestingssec-
tor werden verdubbeld (van 1 miljard naar 2 miljard);
wat het Milieubeleid betreft zijn er belangrijke-vast-
leggingskredieten beschikbaar die gedeeltelijk.-zullen
gefinancierd worden met kredieten beschikbaar op
het Provinciaal fonds.
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Budget Propositions
1989 1990 + ou - Competences
_ -- — % —

Begroting Voorstellen + of - Bevoegdheden
1989 1990

Cabinets / Kabinetten 385,2 500,6 (1,40 %) + 115,4
Administration / Administratie 761,8 1.192,8 (3,40%) + 431,0 Chabert
Communes / Gemeenten 9.318,9 11.169,2 (31,86%) +1.850,3 Picque
Amenagem. / Stedel. orden. 1.814,6 2.284,8 (6,52 %) + 470,2 Picque
Economic 1.678,8 1.947,6 (5,55 %) + 268,8 Grijp
Emploi / Tewerkstelling 1.749,6 2.084,0 (5,94 %) ' + 334,4 Picque
Logement / Huisvesting 2.092,3 2.720,7 (7,76 %) + 628,4 Gosuin
Hygiene/Hygiene ' 545,0 633,4 (1,81%) + 88,4 Gosuin
Eau/ Water 747,3 1.172,3 (3,34%) + 425,0 Desir
Espaces verts / Groene ruimten 547,4 375,8 (1,07%) - 171,6 Gosuin
Politique exter. / Buitenl. betrek. 95,5 221,0 (0,63%) + 125,5 Chabert + Grijp + Picque
Informatique / Informatica 182,9 145,0 (0,41 %) - 37,9 Chabert + Picque
Travaux publics / Openb. Werken 1.738,4 1.685,0 (4,81%) - 53,4 Thys
Communications / Verkeerswezen 8.258,5 8.606,0 (24,55 %) + 347,5 Thys
Recherche scientifique /
Niet econ. wetenschappelijk onderzoek 0,6 110,0 (0,31%) + 109,4 Anciaux + D'Hoogh
Sites desaffectes /
Afgedankte bedrijisruimten 80,0 63,0 (0,18 %) - 17,0 Thys
Monuments / Monumenten 63,8 146,8 (0,47 %) + 83,0 Desir

30.060,6, 35.058,0 (100%) +4.997,4 +16,62%

2. Programme d'investissement du budget regional
1990

(en millions de francs)

2.1. Automations d 'engagements prevus
dans la loi budgetaire

Travaux subsidies communaux prefi-
nances par Ie Credit Communal de
Belgique 200,0
Programme de construction de la S.N.L. 2.000,0
Fonds d'Expansion economique (equi-
pement des zonings) 200,0
Fonds de lutte centre les nuisances (poli=
tique de 1'eau) 431,0
Autorisations d'emprunts pour la
S.D.R.B. en vue d'acquisitions de biens
a vocation industrielle 200,0

2. Investeruigsprogranima van de Gewestbegroting
1990

(in miljoenen frank)

2.1. Vastleggingsmachtigingen voorzien
in de begrotingswet

Gemeentelijke gesubsidieerde werken
geprefinancierd door het Gemeentekre-
diet van Belgie 200,0
Bouwprogramma van de N.M.H 2.000,0
Fonds voor Economische Expansie (uit-
rusting van de Zones) 200,0
Fonds voor de strijd tegen de hinder
(waterbeleid) 431,0
Leningsmachtigingen voor de G.O.M.B.
met het oog op het verwerven van goe-
deren met industriele bestemming 200,0

3.031,0 • 3.031,0
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2.2. Credits budgetaires
(Partie I du titre II)

Amenagement du territoire 1.718,5
Logement 115,6
Hygiene 668,9
Politique de 1'eau 2.800,0
Espaces verts 235,0
Travaux publics 1.905,0
Communications 1.750,0
Renovation des sites industriels desaffec-
tes 100,0
Monuments et Sites 240,0

2.2. Begrotingskredieten
(Deel I van Titel II)

Ruimtelijke ordening 1.738,5
Huisvesting 115,6
Hygiene 668,9
Waterbeleid 2.800,0
Groene ruimten 235,0
Openbare werken 1.905,0
Verkeerswezen - 1.750,0
Vernieuwing van afgedankte bedrijfs-
ruimten 100,0
Monumenten en landschappen 240,0

» 9.533,0 9.533,0

Total du programme 12.564,0 Totaal van het programma 12.564,0

3. Considerations sur la fixation des credits secteur
par secteur

3.1. Les credits de Cabinet
II est d'usage d'aborder politiquement ce type de

depenses d'une maniere concrete. Aussi longtemps
que 1'administration ne sera pas restructuree en
fonction de la reforme de 1'Etat, il ne sera pas possible
de reduire d'une maniere drastique les effectifs des
Cabinets, sous peine de mettre en danger Ie fonction-
nement de certaines competences et parfois, pour les
plus importantes, de les paralyser.

3.2. L'administration regionale
Cette section contient les credits destines au

Conseil regional. A co'te de cela, les credits ont ete
reconduits sur base de la situation actuelle. II a ete
tenu compte de la programmation sociale pour 1990.

3.3. Les pouvoirs subordonnes
Cette section contient exclusivement la subsidiation

directe des communes et de 1'Agglomeration. La
subvention au Fonds des Communes a ete maintenue
au meme montant qu'en 1989 (la dotation supplemen-
taire comprise). Deux nouvelles initiatives ont ete
inscrites.

3.4. L'Amenagement du territoire
L'accroissement important de cette section

concerne la renovation urbaine. Elle est la conse-
quence de la mise en paiement d'engagements du
passe (2,75 milliards) qui necessite la liberation d'un
credit d'ordonnancement en 1990.

3. De uitgangspunten voor de vaststelling van de
kredieten sectie per sectie

3.1. De Ministeriele kabinetten
Het is gebruikelijk dat dit soort kredieten politick

het meest op de korrel genomen wordt. Zolang de
administratie niet volledig zai geherstruktureerd zijn
op basis van de Gewestvorming zai het onmogelijk
zijn het aantal kabinetsmedewerkers drastisch te
verminderen op het gevaar af bepaalde sektoren en
soms de meest belangrijke volledig te verlammen.

3.2. De Gewestelijke Administrate
Deze sectie omvat de kredieten bestemd voor de

working van de Gewestraad. Daarnaast betreft het de
reconductie van de bestaande toestand, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de voorziene sociale pro-
grammatie in 1990.

3.3. Ondergeschikte besturen
Het betreft hier uitsluitend de subsidiering van de

gemeenten en de' Agglomeratie. De toelage aan het
Gemeentefonds wordt behouden op het bedrag van
1989 (de bijkomende dotatie inbegrepen). Twee
nieuwe initiatieven werden hier voorzien.

3.4. Ruimtelijke ordening
De belangrijke stijging binnen deze sectie heeft

betrekking op de stadsrenovatie. Dit is het gevolg van
een belangrijk bedrag aan vastleggingen in omioop
(2,5 miljard) waarvan een aanzienlijk bedrag in 1990
zai moeten betaald.
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3.5. Expansion economique
Ce secteur se caracterise par 1'augmentation sensi-

ble de la dotation ^ 1'I.R.S.I.A., necessaire pour
honorer egalement des obligations du passe.

3.6. Emploi et Travail
Cette section contient les programmes de remise au

travail des chomeurs qui necessitent »des efforts bud-
getaires importants. Un credit special est prevu pour
1'integration sociale des ch6meurs.

3.7. Logement
Une attention particuliere a ete accordee au loge-

ment social.

3.8. Hygiene et Sante publique
Des credits ont ete consacres a des travaux d'ame-

nagement necessaires a 1'usine d'incineration d'im-
mondices de 1'agglomeration.

3.9. Politique de I'eaii
L'accent a ete mis sur la construction de la station

d'epuration. Des moyens financiers seront en outre
transferes de la province de Brabant vers la Region.

3.10. Espaces verts
Les credits ne sont plus prevus pour 1'acquisition

d'entites importantes par la Region en vue de la
creation de reserves nature lies.

3.11. Politique exterieure de la Region
Cette section comprend les credits consacres au

commerce exterieur ainsi que la dotation a 1'Office
beige du Commerce exterieur. A c6te de cela, des
credits sont prevus en matiere de relations internatio-
nales afin de s'aligner sur les initiatives que les villes
de Strasbourg et de Luxembourg mettent en oeuvre en
faveur des parlementaires europeens. Par apres, des
contacts seront etablis avec des capitales d'Etats
federes.

3.12. Inforrnatique et statistiques regionales
Dans cette section, les credits sont egalement en

diminution. L'annee 1990 sera consacree a 1'examen
du developpement de 1'informatique regionale exis-
tante.

3.13. Travaux publics
En fait, en ce qui concerne cette section, on peut

parler d'un statu quo. En effet, 1'augmentation est la
consequence d'un mecanisme de financement par
lequel, en 1990, 2/3 des engagements sont prevus sous
forme de credits d'ordonnancement.

3.5. Economische expansie
In deze sector is het vooral de toelage aan het

I.W.O.N.L. die aanzienlijk verhoogt; het betreft hier
eveneens de betaling van in het verleden aangegane
verbintenissen.

3.6. Tewerkstelling
In deze sector zijn het de tewerkstellingsprogram-

ma's die een belangrijke bijkomende inspanning vra-
gen. Een krediet is uitgetrokken voor de sociale
integratie van werklozen.

3.7. De huisvesting

In deze sector wordt vooral bijkomende aandacht
besteed aan de sociale huisvesting.

3.8. Volksgezondheid en hygiene
Kredieten werden uitgetrokken voor de verdere

aanpassing van de verbrandingsinstallatie van de
agglomeratie.

3-. 9. Water beleid

De nadruk wordt hier vooral gelegd op de bouw
van de waterzuiveringsinstallatie. Daartoe zullen ook
de kredieten ter beschikking van het Gewest bij de
provincie Brabant aangewend worden.

3.10. Groene ruimten
Hier werden geen kredieten meer voorzien voor de

aankoop van bijkomende natuurreservaten.

3.11. Buitenlandse Politick van het Gewest
Deze sectie omvat de kredieten in het kader van de

buitenlandse handel, alsmede de toelage aan de Belgi-
sche Dienst voor Buitenlandse Handel. Daarnevens
werden kredieten voorzien voor de Internationale
betrekkingen die vooral zullen afgestemd worden op
de Europarlementsleden in navolging van wat Straats-
burg en Luxemburg doen. Later zullen kontakten
gelegd worden met andere federale hoofdsteden.

3.12. Informatics en regionale statistieken
Ook hier verminderen de kredieten ten opzichte

van het voorgaande jaar. Het jaar 1990 zai aangwend
worden om na te gaan op weike wijze het regionaal
statistisch bestand moet uitgebouwd worden.

3.13. Openbare Werken
In fejte kan men voor deze sectie spreken van een

statu quo. De verhoging is immers het gevolg van het
financieringsmechanisme waarbij in het jaar 1990 2/3
van de vastleggingen voorzien worden als ordonnan-
ceringskredieten.
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3.14. Communications
La croissance de cette section est due essentielle-

ment a la S.T.I.B. ou un effort important a ete fourni
aim d'accroltre les infrastructures.

3.15. Recherche scientifique non economique et
Energie

II s'agit d'une nouvelle section dans laquelle ont ete
regroupes des credits pour la recherche scientifique et
pour 1'utilisation rationnelle de 1'energie.

3.16. Renovation des sites industriels desaffectes
Cette nouvelle section est- constitute de credits

transferes qui figuraient entierement en amenage-
ment du territoire. La reglementation visant 1'octroi
de subsides doit encore etre elaboree.

3.17. Monuments et Sites
Ces credits qui existaient en amenagement du

territoire en 1989 ont ete doubles pour 1990.

Voici, Mesdames, Messieurs, Ie budget 1990 tel
qu'il est sounds a votre approbation par 1'Executif de
la Region de Bruxelles-Capitale. Le temps dont
disposait 1'Executif pour elaborer ce budget, sa
complexite avec des credits qui sont encore geres par
quatre departements ministeriels differents, nous a
mis dans 1'impossibilite de terminer ce budget plus
tot. II est a esperer que 1'elaboration du budget 1991
se fera avec moins de problemes.

3.14. Verkeerswezen
De stijging van deze sectie is uiteraard volledig voor

rekening van de M.I.V.B. waarbij een belangrijke
inspanning geleverd wordt voor de uitrusting van de
M.I.V.B.

3.15. Niet-economisch wetenschapsbeleid en Energie

Het betreft hier in feite een nieuwe sectie waarbin-
nen de overgedragen kredieten wetenschappelijk on-
derzoek en energiebeleid gehergroepeerd werden.

3.16. Vernieuwing van de afgedankte bedrijfsruimten
In deze nieuwe sectie werden de kredieten onderge-

bracht voorheen voorzien in de sectie ruimtelijke
ordening. De subsidieringsreglementering terzake
dient nog opgesteld.

3.17. Monumenten en Landschappen
De kredieten terzake die vroeger in de sectie

ruimtelijke ordening zaten werden meer dan verdub-
beld voor 1990.

Ziehier, dames en heren, de begroting 1990 zoals
•deze voorgelegd wordt aan uw goedkeuring door de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve. De tijdspanne
waarover de Executieve beschikte om deze begroting
op te stellen, de complexiteit ervan met kredieten die
nog steeds door vier ministeriele departementen be-
heerd worden heeft het ons onmogelijk gemaakt
vroeger klaar te komen met deze begroting. Hopelijk
zai de opstelling van de begroting 1991 probleemlozer
kunnen verlopen.

III. Discussion generale III. Algemene bespreking

La discussion generale est organisee sur base ,des
sections du budget, regroupees selon les matieres
relevant d'une commission permanente.

Chaque Ministre ou Secretaire d'Etat introduit les
sections correspondant a ses competences.

De algemene bespreking wordt georganiseerd op
basis van de secties van de begroting, gegroepeerd
volgens de materies die tot een permanente commis-
sie behoren.

ledere Minister of Staatssecretaris dient de secties
in die met zijn bevoegdheden overeenstemmen.

A. Administration et institutions r6gionales
(section 31)

Divers membres regrettent de ne pas avoir recu
I'ensemble des documents necessaires pour mener un
debat convenable.

A. Administratie en gewestelijke instellingen
(sectie 31)

Verscheidene leden betreuren niet alle nodige do-
cumenten te hebben ontvangen om een zinnig debat
te voeren.
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1. Expose introductif du Ministre des Finances, du
Budget, de la Fonction publique et des Relations
exterieures

« Vu Ie manque de temps et comme a. partir de
1'annee prochaine nous travaillerons avec des bud-
gets-cadres, nous avons, dans la mesure du possible,
respecte pour 1'annee 1990, la presentation budgetaire
des annees precedentes.

1. Inleidende uiteenzetting door de Minister van
Financien, Begroting, Openbaar Ambt en Externe
Betrekkingen

« Gelet op de tijdsnood en ook gelet op het feit dat
vanaf volgend jaar zai gewerkt worden met program-
mabegrotingen werd in de mate van het mogelijke
voor het jaar 1990 de begrotingspresentatie van de
voorgaande jaren gerespecteerd.

SECTION 31 • SECTIE 31

Art. 01.09. — Dotation du Conseil regional bruxel-
lois.
•' Le Greffe du Conseil regional nous a fait savoir que
les credits pour 1990 devront etre augmentes de
87,100 millions. Comme le Conseil decide souverai-
nement de ses besoins, 1'Executif introduira un amen-
dement en la matiere.

Art. 11.03, — Concerne les remunerations du
personnel statutaire.

II s'agit d'un credit tres difficile a chiffrer parce qu'il
faut tenir compte non seulement de 1'effectif du
Ministere actuel mais egalement du personnel a
transferor vers d'autres departements. Pour les depar-
tements les plus importants, nous ne connaissons pas
encore les membres du personnel qui seront trans-
feres. II en resulte que nous avons repris ici les credits
tels qu'ils nous ont ete communiques par les differents
departements nationaux concernes. Une marge sufB-
sante.a ete prevue pour la programmation sociale et le
completement du cadre.

Art. 11.04. — Remunerations du personnel *non
statutaire (').

Art. 11.06. — Subsides a la Regie fonciere de la
Region de Bruxelles-Capitale. .

En fait, cette Regie ne sera pas une nouvelle
institution mais bien une cellule independante au sein
de 1'administration. Ce credit doit, des lors, etre
examine conjointement avec 1'article 11.03.

Art. 12.01. — Frais generaux.
Ce credit prevoit les indemnites pour le personnel

telles que les abonnements sociaux, les indemnites
kilometriques et les voyages de service. Ici aussi nous
avons repris les demandes de credit provenant des
departements nationaux.

Art. 01.09. —Dotatie Brusselse Gewestraad.

De Griffie van de Gewestraad heeft mij meege-
deeld dat de kredieten voor 1990 zullen moeten
verhoogd worden met 87,100 miljoen. Aangezien de
Raad souverein oordeelt over haar behoeften zai de
Executieve ter zake een amendement indienen.

Art. 11.03 — Betreft de bezoldiging van het statu-
tair personeel.

Dit is een zeer moeilijk te ramen krediet omdat niet
alleen rekening moet gehouden worden met het
effectief van het huidig Ministerie maar eveneens met
het te transfereren personeel naar andere departe-
menten. De personeelsleden die zullen overgeheveld
worden zijn nog niet gekend voor de belangrijkste
departementen. Dit brengt met zich dat hier de
kredieten overgenomen werden zoals door de ver-
schillende betrokken nation'ale departementen opge-
geven. Er werd een voldoende marge voorzien voor
de sociale programmatic en de opvulling van het
kader.

Art. 11.04 — Bezoldiging niet-statutair perso-
neel (l).

Art. 11.06. — Subsidies aan de Regie van de
Grondeigendommen van het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest.

In feite zai deze Regie geen nieuwe instelling zijn
maar een afzonderlijke eel binnen de administratie.
Dit krediet moet bijgevolg samen bekeken worden
met het artikel 11.03.

Ar.t. 12.01. — Allerlei kosten.
Dit krediet voorziet in de vergoedingen voor het

personeel zoals sociale abonnementen, kilometerver-
goeding, dienstreizen. Ook hier werden de krediet-
aanvragen van de nationale departementen afkom-
stig, in opgenomen.

(') Ce credit concerne principalement les contractuels. Nous
avons tenu compte, dans ce cas, de la situation existante.

(') Dit krediet betreft vooral de contractuelen. Hier werd
rekening gehouden met de bestaande toestand.
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A?'/. 72.06. — Loyer des biens immobiliers.
Les credits destines au renouvellement de bail de

bailments sont egalement composes en partie de
credits venant des autres departements.

Depenses de capital

Art, 74.01. — Les depenses decapital du Ministere
ont ete regroupees globalement dans cet article. »

2. Discussion

Un membre demande des precisions sur les credits
speciaux prevus pour Ie Jubile du Roi Baudouin.

Le Ministre repond que la Region de Bruxelles-
Capitale y participera, mais qu'il n'est pas encore
prevu de credit ad hoc. Celui-ci sera neanmoins pris
sur 1'ensemble des budgets, mais la methode qui sera
utilisee n'est pas encore fixee. Comme le Budget 1990
est un budget programme, d'importants documents
seront introduits dans 1'annee courante.

Le meme membre se declare heureux qu'un objec-
tif de 1'Executif est de completer le cadre du person-
nel du Ministere de la Region. II demande des
precisions sur la part destinee a completer le cadre du
personnel dont les remunerations sont prevues b
1'article 11.03. Quant au montant prevu a Parti-
cle 11.04, il est surpris de constater qu'il couvrira la
remuneration d'un nombre important d'agents
contractuels subventionnes. II souhaite connaitre le
nombre exact de personnes non statutaires a la
Region et le sort des ACS pour les zones d'education
prioritaires jusqu'au 31 decembre 1989.

Le Ministre du Budget repond que c'est le Ministre
de 1'Emploi et du Travail qui est competent en la
matiere.

Le meme membre s'interroge par ailleurs sur 1'inte-
ret d'avoir regroupe des rubriques aussi diverses sous
1'article 12.01. Le Ministre 1'informe qu'il s'agit d'une
pratique reprise des budgets de 1'Etat central.

L'interyenant s'etonne egalement de ce que le
credit de 90 millions alloue a la SDRB pour 1'annee
budgetaire 1989, ne se retrouve plus dans le projet
d'ordonnance pour 1'annee budgetaire 1990.

Le Ministre repond que le credit de fonctionnement
a ete transfere a la section 33.

Un autre membre se demande comment un mon-
tant a pu etre fixe pour 1'article 11.03 alors qu'on ne
connatt pas les transferts de personnel. De maniere
generale, il souhaite que le Ministre definisse le cadre,

Art. 12.06. — Huur van onroerende goederen.
De kredieten voor de inhuring van gebouwen is

eveneehs gedeeltelijk samengesteld door kredieten
komende van de andere departementen.

Kapitaaluitgaven

'Art. 74.01. — De vermogensuitgaven van het Minis-
terie werden globaal hieronder gehergroepeerd. »

2. Bespreking

Een lid vraagt verduidelijkingen wat de speciale
kredieten betreft, voorzien voor het Jubileum van
Koning Boudewijn.

De Minister antwoordt dat het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest daaraan meedoet, maar dat er nog geen
krediet ad hoc werd voorzien. Dat zai hoe dan ook uit
het geheel van de begrotingen moeten komen, maar
de methode die zai worden gebruikt, werd nog niet
vastgelegd. Aangezien de Begroting voor 1990 een
geprogrammeerde begroting is, zullen in de loop van
het jaar belangrijke documenten worden voorgelegd.

Hetzelfde lid verkla'art zich gelukkig met het feit
dat een van de doelstellingen van de Executieve het
vervolledigen is van het personeelskader van het
Ministerie van het Gewest. Hij vraagt meer uitleg
over het deel dat bestemd is voor het vervolledigen
van het personeelskader waarvoor de bezoldigingen
voorzien werden in artikel 11.03. Wat het in artikel
11.04 voorziene bedrag betreft, is hij verbaasd vast te
stellen dat het de bezoldigingen dekt van een groot
aantal gesubsidieerde contractuelen. Hij wenst het
precieze aantal niet-statutairen te kennen die voor het
Gewest werken en de bestemming van GEKO's voor
de prioritaire educatieve zones tot en met 31 decem-
ber 1989.

De Minister van Begroting antwoordt dat het de
Minister van Arbeid en Tewerkstelling is die inzake
deze materie bevoegd is.

Hetzelfde lid stelt zich ook vragen over het nut om
zulke diverse rubrieken onder artikel 12.01 te hebben
samengebracht. De Minister antwoordt dat het gaat
over een praktijk die werd overgenomen uit de
begrotingen van de Centrale Staat.

Het tussenkomende lid verwondert er zich even-
eens over dat het krediet van 90 miljoen dat aan de
GOMB werd toegekend voor het begrotingsjaar 1989,
niet meer voorkomt in het ontwerp van ordonnantie
voor het begrotingsjaar 1990. .

De Minister antwoordt dat het werkingskrediet
overgedragen werd naar sectie 33.

Een ander lid vraagt zich af hoe een bedrag kon
worden vastgesteld voor artikel 11.03 terwiji men nog
niets afweet van de personeelsoverdrachten. Alge-
meen wenst hij dat de Minister een zicht geeft op het
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Ie programme, la methodologie, 1'organisation de
1'administration, ainsi que 1'articulation de 1'ensemble
sous 1'administration; par exemple, les problemes
d'agglomeration qui ont deja ete abordes ce matin.

Quant a la remuneration du personnel non statu-
taire, Ie Ministre affirme qu'on a tenu compte de la
situation actuelle. Un membre estime qu'il est difficile
de debattre a partir de montants ratures dans Ie pro jet
d'ordonnance. A propos du montant de
169,8 millions de francs, il croit savoir que ce montant
serait attribue a des nettoyeuses et des traducteurs, et
il demande des explications.

Le meme membre s'etonne qu'a 1'article 11.06 on
ne mentionne pas 1'informatique. Le Ministre informe
le membre que la Regie fonciere bruxelloise n'aura
pas la personnalite juridique d'une Regie.

II s'agit bien d'un service de 1'administration dont
les recettes et depenses sont affectees.

Le meme membre se demande pourquoi le credit
de 80 millions de francs prevu a 1'article 12.01 pour les
indemnites generalement quelconques au personnel a
ete remplace par la somme de 45,6 millions de francs.

En ce qui concerne le personnel du Ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale, le Ministre signale qu'il
comprend :
1) 340 personnes reparties dans les 8 Cabinets;
2) 287 personnes statutaires et contractuelles de 1'ad-

ministration;
3) 35 personnes supplementaires chargees de 1'entre-

tien des huit Cabinets ministeriels de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Le membre demande a propos du personnel des
Cabinets, plus particulierement des Secretaires
d'Etat, si un tel effectif est necessaire.

Un autre membre desire analyser 1'evolution des
credits attribues aux Cabinets et a 1'administration
pour 1'annee 1990 en comparaison de 1'annee 1988 et
1989. En 1989 les depenses des Cabinets represen-
taient 306 millions de francs. En 1990 elles ont ete
portees a 486 millions de francs. Quant aux depenses
de fonctionnement du Conseil regional bruxellois,
elles ont ete portees de 196 millions de francs a
290 millions de francs par un transfert des credits
« Travaux publics ». L'intervenant est d'avis qu'il
vaudrait mieux renforcer 1'administration. Un autre
membre demande si dans les 553 millions de francs
alloues a la remuneration du personnel statutaire de
1'administration, les 2 % de la programmation sociale
sont compris. Le Ministre repond affirmativement.

kader, programma, methodologie, organisatie van de
administratie en de samenhang van het geheel binnen
de administratie; bijvoorbeeld de problemen inzake
de agglomeratie waarover vanmorgen reeds werd
gesproken.

Wat de bezoldiging van het niet-statutair personeel
betreft, bevestigt de Minister dat er rekening werd
gehouden met de actuele toestand. Een lid is van
mening dat het moeilijk is te debatteren op basis van
bedragen die geschrapt werden in het ontwerp van
ordonnantie. Wat het bedrag van 169,8 miljoen frank
betreft, meent hi]' te weten dat het zou bestemd zijn
voor onderhouds- en vertaaldiensten, en vraagt
uitleg.

Hetzelfde lid verwondert er zich over dat in artikel
11.06 niet wordt gesproken over informatica. De
Minister informeert het lid dat het Grondbedrijf van
het Brusselse Gewest niet de rechtspersoonlijkheid
van een Regie zai hebben.

Het gaat wel degelijk over een dienst van de
administratie waarvan de ontvangsten en uitgaven
werden toegewezen.

•
Hetzelfde lid vraagt zich af waarom het krediet van

80 miljoen frank dat in artikel 12.01 werd voorzien,
voor allerhande algemene personeelsvergoedingen
vervangen werd door het bedrag van 45,6 miljoen
frank.

Wat het personeel van het Ministerie van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreft, signaleert
de Minister dat het bestaat uit :
1) 340 personen verdeeld over de 8 Kabinetten;
2) 287 statutairen en contractuelen van de adminis-

tratie;
3) 35 supplementairen belast met het onderhoud van

de acht ministeriele Kabinetten van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.

Het lid vraagt zich af, wat het personeel van de
Kabinetten en vooral dat van de Staatssecretarissen
betreft, of er zulk een groot effectief nodig is.

Een ander lid wenst een analyse te maken van de
evolutie van de kredieten, toegekend aan de Kabinet-
ten en administratie, voor het jaar 1990 in vergelijking
met 1988 en 1989. In 1989 bedroegen de uitgaven van
de Kabinetten 306 miljoen frank. Voor 1990 werden
ze op 486 miljoen gebracht. Wat de uitgaven voor de
werking van de Brusselse Gewestraad betreft, werden
ze van 196 op 290 miljoen frank gebracht via over-
dracht van kredieten « Openbare Werken». Het
tussenkomend lid is van mening dat beter zou zijn de
administratie te versterken. Een ander lid vraagt of in
de 553 miljoen voor de bezoldiging van het statutair
personeel ook de 2 % van de sociale programmatie
inbegrepen werden. De Minister bevestigt dat.
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II dit partager Ie souci de tous les membres de voir
renforcer 1'administration. Un prealable est cepen-
dant necessaire, a savoir un bon organigranune. Des
specialistes realisent actuellement 1'etude necessaire,
en y incluant 1'agglomeration. II ne faut pas un effectif
plethorique, mais bien une equipe performante et
motivee. C'est la raison de 1'augmentation de 100 mil-
lions de francs demandee.

Deux. commissaires a la reforme — que nous
payons 300.000 FB par mois, frais de secretariat
inclus — remettront pour la fin de 1'annee leur
rapport de fond qui sera discute en commission.

Le Ministre estime que les Cabinets ne sont pas
plethoriques, car la Region bruxelloise est compe-
tente pour les matieres bicommunautaire, monocom-
munautaire et d'agglomeration. Le personnel des
8 Cabinets pourrait etre re.duit si 1'administration etait
en mesure de travailler directement avec les Minis-
tres, ce qui n'est pas le cas. L'augmentation des
depenses des Cabinets s'explique aussi par 1'augmen-
tation du nombre de Ministres et de Secretaires
d'Etat.

Divers membres sont surpris par le montant de la
remuneration des deux commissaires et demandent
que le Ministre fournisse des informations detaillees
sur leur profil a'la commission.

Le Ministre rappelle que lorsque, pour d'autres
fonctions, il avait. commande une etude a la firme
McKinsey, la somme etait bien plus elevee. II ajoute
que les 300.000 FB incluent le secretariat.

Hij zegt dat hij de bezorgdheid deelt van alle leden
wat het versterken van de administratie betreft. Een
noodzakelijke voorwaarde is over een goed organi-
gram beschikken. Specialisten maken momenteel de

•nodige studie, ook rekening houdend met de agglo-
meratie. Het personeel moet niet te talrijk zijn, maar
een goed presterende en gemotiveerde ploeg vormen.
Dat verklaart de gevraagde verhoging met 100 mil-
joen.

Twee commissarissen voor de hervorming — die we
300.000 BF per maand betalen, secretariaatskosten
inbegrepen —zullen tegen het einde van het jaar een
grondig rapport binnen brengen dat in commissie zai
besproken worden.

De Minister is van oordeel dat de Kabinetten niet
overtallig bemand zijn want het Brussels Gewest is
bevoegd voor bicommunautaire, unicommunautaire
en agglomeratieaangelegenheden. Het personeel van
de 8 Kabinetten zou kunnen worden verminderd als
de administratie mogelijk rechtstreeks met de Minis-
ters zou kunnen samenwerken, hetgeen niet het geval
is. De verhoging van de uitgaven van de Kabinetten
wordt eveneens verklaard door de toename van het
aantal Ministers en Staatssecretarissen.

Verscheidene leden zijn verbaasd over het bedrag
van de bezoldigingen voor de twee commissarissen en
vragen dat de Minister meer uitleg geeft over hun
profiel.

De Minister herinnert eraan dat voor andere aange-
legenheden hij een studie door de firma McKinsey
had laten uitvoeren, en dat het bedrag daar nog veel
hoger lag. Hij voegt eraan toe dat de 300.000 frank de
secretariaatskosten bekken.

B. Politique exterieure de la Region
(section 42)

1. Expose du Ministre des Finances, du Budget, de la
Fonction publique et des Relations exterieures

La loi sur les institutions bruxelloises a donne a
Bruxelles la personnalite juridique; la Region a des
lors une politique de presence a mener a 1'etranger.

Outre cette politique qui ne sera pas la tache
principale de la Region, Bruxelles devra egalement
mettre au point une politique d'accueil pour mettre
mieux en valeur son role europeen. Le premier credit
de 95 millions sera priiicipalement destine a cet effet.

Dans les prochains mois, nous etablirons un pro-
gramme complet en la matiere.

B. Buitenlandse politick van het Gewest
(sectie 42)

1. Uiteenzetting door de Minister van Financien, Be-
groting, Openbaar Ambt en Buitenlandse Betrek-
kingen

« Door de wet op de Brusselse instellingen heeft
Brussel de rechtspersoonlijkheid verworven en heeft
alsdusdanig een aanwezigheidspolitiek te voeren in
het Buitenland.

Naast dit beleid dat volgens mij niet de voor-
naamste taak zai zijn van het Gewest, is er eveneens
het onthaalbeleid dat door Brussel zai moeten uitge-
dokterd worden om de Europese rol van Brussel beter
naar voor te brengen. Het eerste krediet van 95 mil-
joen is vooral hiervoor bestemd.

In de loop van de volgende maanden zai ter zake
een volledig programma opgezet worden.
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Les deux credits suivants ont trait au commerce
exterieur. Le deuxieme credit a ete entierement
transfere au Fonds du Commerce exterieur.

Le dernier article a trait aux initiatives qui seront
prises en la matiere par le President de 1'Executif.

Beide volgende kredieten hebben betrekking op de
buitenlandse handel waarvan het tweede volledig
getransfereerd werd naar het Fonds voor Buiten-
landse Handel.

Het laatste artikel heeft betrekkingen op initiatie-
ven die ter zake zullen genomen worden door de
Voorzitter van de Executieve. »

2. Discussion 2. Bespreking

Un membre se montre surpris de 1'evolution des
credits attribues a la politique exterieure puisqu'ils
sont passes de 95 millions de francs en 1989 a 221 mil-
lions de francs en 1990. II constate par ailleurs que
deux articles budgetaires sur quatre sont consacres a
1'accueil des fonctionnaires europeens a Bruxelles.
Bruxelles est deja fortement mis a contribution.
L'intervenant est d'avis que ces personnes profitent
des services de Bruxelles sans aucun apport. II de-
mande si les institutions europeennes ne pourraient
elles-memes appuyer cet effort.

Un autre membre demande une explication sur la
difference entre le credit de 95 millions de francs
destine a promouvoir les relations exterieures. de la
Region et son image internationale, et celui de
34 millions de francs en vue de promouvoir 1'image
nationale et internationale de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Ce membre constate par ailleurs qu'il reste beau-
coup a faire pour ameliorer 1'accueil, car les autres
villes candidates au titre de capitale europeenne,
entretiennent toujours la concurrence en soignant
leur accueil par une panoplie d'attentions. II souligne
par ailleurs que la politique de presence de la Region
doit etre menee par une action sur son propre
territoire et non a travers une representation critiqua-
ble a 1'etranger. Bruxelles doit eviter ce type. de
depenses ridicules effectuees par la Flandre et la
Wallonie. Etant donne le caractere bilingue de la
Region, qu'elle partage avec 1'Etat beige, ne peut-on
envisager une negociation avec le Ministere des
Affaires Etrangeres^ en vue d'une presence a 1'etran-
ger au sein des ambassades et des consulats beiges?
Selon 1'intervenant ceci augmenterait le prestige de la
Region et representerait egalement une economic
considerable. II demande des explications a propos
des 32 millions de francs consacres au commerce
exterieur et des 60 millions de francs destines au
Fonds du Commerce exterieur. Sur ce point, le
Ministre du Budget declare que c'est son collegue
charge de 1'economie qui est competent.

Un autre membre n'est pas d'accord avec tous les
efforts entrepris pour ameliorer 1'image de marque de
Bruxelles, en tant que capitale europeenne. II rappel-

Een lid is verwonderd over de evolutie van de
kredieten die werden toegekend voor het buiten-
landse beleid aangezien ze van 95 miljoen in 1989 op
221 miljoen voor 1990 werden gebracht. Hij stelt
trouwens vast dat twee op vier van de budgettaire
artikelen gewijd zijn aan het onthaal van de Europese
ambtenaren in Brussel. Brussel draagt al zoveel bij.
Het tussenkomend lid meent dat die personen gebruik
maken van de Brusselse diensten zonder zeif bijdra-
gen te leveren. Hij vraagt zich af of de Europese
instellingen zeif die inspanningen niet zouden kunnen
ondersteunen.

Een ander lid vraagt uitleg over het verschil tussen
het krediet van 95 miljoen frank voor het bevorderen
van externe betrekkingen van het Gewest en het
internationaal imago en dat van 34 miljoen frank voor
het promoten van het nationaal en internationaal
imago van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Dat lid stelt trouwens vast dat er nog veel werk te
leveren blijft bm het onthaal te verbeteren want de
andere steden die zich ook kandidaat stellen als
hoofdstad van Europa, geven zich nog niet verloren
en verzorgen hun onthaal door middel van tal van
attenties. Hij onderstreept ook dat het aanwezig-
heidsbeleid van het Gewest moet gevoerd worden
vanuit een actie op het eigen grondgebied en niet
langs een bekritiseerbare vertegenwoordiging in het
buitenland om. Brussel moet dat soort ridicule uitga-
ven vermijden, in tegenstelling met Vlaanderen en
Wallonie. Gelet op het tweetalig karakter van het
Gewest, dat het met de Belgische Staat deelt, is het
misschien mogelijk te denken aan onderhandelingen
met het Ministerie van Buitenlandse Zaken met het
oog op een aanwezigheid in het buitenland in de
school van Belgische ambassades en consulaten. Vol-
gens het tussenkomend lid zou dit het prestige van het
Gewest doen toenemen en een aanzienlijke besparing
betekenen. Hij vraagt meer uitleg over de 32 miljoen
voor de buitenlandse handel en de 60 miljoen voor
het Fonds voor Buitenlandse Handel. Wat die kwestie
betreft, antwoordt de Minister dat hievoor zijn colle-
ga belast met economic bevoegd is.

Een ander lid zegt niet akkoord te gaan met alle
inspanningen voor het verbeteren van het imago van

• Brussel, als hoofdstad van Europa. Hij herinnert
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Ie qu'il y a 25 % d'etrangers a Bruxell&s, dont 20 % se
trouvant dans une situation sociale difficile. II
compare les 100 millions de francs de subsides aux
communes en vue de promouvoir Pintegration et la
cohabitation des differentes communautes locales a
1'article 43.05 de la section 32 aux 221 millions de
francs de la politique exterieure. Si 1'Executif desire
realiser des efforts d'economie Ie montant de 221. mil-
lions de francs, lui parait excessif.

Le Ministre observe que, comme un fruit, Bruxel-
les, capitale de 1'Europe, est en train de murir, mais
que la cueillette ne se fera pas sans difficultes. Si
1'Europe ^ Bruxelles est un phenomene irreversible, il
faut etre vigilant car les concurrents n'ont pas demobi-
lise. Les depenses necessaires doivent done etre faites
pour attirer les fonctionnaires europeens.

La politique exterieure du Ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale comprend les actions sui-
vantes :
— 1'information de nos representations diplomati-

ques nationales concernant les interets de la Re-
gion de Bruxelles-Capitale;

— la politique d'accueil a Bruxelles. Si les fonction-
naires europeens sont tres heureux de vivre b
Bruxelles, des ameliorations sont epcore possi-
bles.

eraan dat er in Brussel 25 % vreemdelingen zijn
waarvan 20 % zich in een sociaal benarde toestand
bevindt. Hij vergelijkt de 100 miljoen subsidies voor
de gemeenten voor het bevorderen van de integratie
en de samenleving van de verschillende gemeen-
schappen uit artikel 43.05 van sectie 32 met de
221 miljoen voor buitenlands beleid., Als de Execu-
tieve besparingsinspanningen wil leveren, lijken die
221 miljoen hem overdreven.

De Minister zegt dat, net zoals fruit, Brussel,
hoofdstad van Europa, rijp wordt maar dat de oogst
niet zonder problemen zai verlopen. ALis Europa in
Brussel een onomkeerbaar fenomeen, toch moet men
aandachtig zijn want de concurrenten hebben de
moed nog niet opgegeven. De nodige uitgaven moe-
ten dus worden gedaan om de Europese ambtenaren
aan te trekken.

Het buitenlandse beleid van het Ministerie van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest omvat de volgende
acties :
— het informeren van onze nationale diplomatieke

vertegenwoordigingen over de belangen van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

— het onthaalbeleid in Brussel. Ofschoon de Euro-
pese ambtenaren heel gelukkig zijn in Brussel te
wonen, zijn er nog verbeteringen mogelijk.

i»

Au conseiller qui a compare les credits destines a
"mener une politique d'accueil des fonctionnaires
europeens aux 100 millions de francs pour 1'integra-
tion et la cohabitation des differentes communautes
locales, le Ministre repond qu'ameliorer 1'image euro-
peenne de Bruxelles est aussi une condition d'une
bonne politique envers les immigres. C'est une nou-
veaute, dit-il, de trouver 100 millions de francs au
Budget de la Region de Bruxelles-Capitale pour les
immigres. Les fonctionnaires des institutions Interna-
tionales representent par ailleurs, 98.750 personnes
inscrites au service du protocole du Ministere des
Affaires etrangeres. Une convention sera negociee
entre 1'Etat beige et les Institutions europeennes pour
que leurs fonctionnaires soient inscrits dans les
communes beiges.

Le Ministre informe par ailleurs que 1'article
01.04 financera diverses mesures visant a ameliorer
1'accueil de fonctionnaires europeens, mais egalement
des initiatives tendant a promouvoir le prestige de
Bruxelles. Une manifestation culturelle prestigieuse
comme « Europalia » qui attirera cette annee 2 mil-
lions de visiteurs a Bruxelles aura certainement sa
part de ces 34 millions de francs, car 1'effet en retour
de cette manifestation culturelle est enorme.

Aan het raadslid dat de kredieten voor onthaal van
de Europese ambtenaren vergeleken heeft met de
100 miljoen voor de integratie en de samenleving van
de verschillende lokale gemeenschappen, antwoordt
de Minister dat de verbetering van het Europese
imago van Brussel ook een voorwaarde is van een
goed migrantenbeleid. Het is nieuw, zegt hij, dat op
het Budget van het Brussels Gewest 100 miljoen werd
voorzien voor de immigranten. De ambtenaren van
de internationale instellingen zijn trouwens met
98.750 ingeschreven op de protocoldienst van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zai tussen de
Belgische Staat en de Europese instellingen worden
onderhandeld om te komen tot een overeenkomst
opdat hun ambtenaren zich in Belgische' gemeenten
inschrijven.

De Minister zegt ook dat artikel 01.04 verscheidene
maatregelen zai financieren met het oog op het
verbeteren van het onthaal van de Europese ambtena-
ren, maar ook initiatieven inzake het bevorderen van
het prestige van Brussel. Een prestigieuse culturele
manifestatie als « Europalia » die dit jaar 2 miljoen
bezoekers naar Brussel zai brengen, zai zeker een
deel van die 34 miljoen opslorpen want de weerslag
van die culturele manifestatie zai enorm zijn.
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Un membre souligne que pour que la metamor-
phose de Bruxelles en capitale de 1'Europe se passe
bien, il faudrait tenir compte des Bruxellois. Pour
illustrer ses propos il cite les problemes qui se posent a
la place Jourdan.

Le Ministre repond a sa preoccupation en rappelant
que 1'Executif a deja prevu un effort important en
matiere de logement, ce qui est de nature a ameliorer
les relations entre les Bruxellois et les fonctionnaires
europeens.

Een lid onderstreept dat opdat de metamorfose van
Brussel in hoofdstad van Europa goed zou verlopen,
men rekening zou moeten houden met de Brusse-
laars. Om zijn voorstellen te illustreren, ;haalt hij de
problemen aan die zich op het Jourdanplein stellen.

De Minister antwoordt op zijn bezorgdheid door
eraan te herinneren dat de Executieve reeds een
belangrijke inspanning heeft voorzien inzake huisves-
ting, hetgeen van aard is de relaties tussen de Brusse-
laars en de Europese ambtenaren te bevorderen.

C. Travaux Publics et Communications
(sections 44 et 45)

1. Expose du Ministre des Travaux publics, des
Communications et de la Renovation des Sites
d'Activites economiques desaffectes

« Le budget qui a ete depose par 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale respecte 1'imperatif de
rigueur en elaborant un budget en equilibre mais aussi
en faisant preuve d'imagination notamment en ce qui
concerne les investissements Communications et Tra-
vaux publics.

Prudence et rigueur ne signifient pas pour autant
absence*' de choix ou de nouvelle politique dans le
cadre de la Region de Bruxelles-Capitale en ce qui
concerne les matieres qui sont de ma competence.

En effet, des a present, en accord avec 1'Executif,
j'ai souhaite jeter les bases d'une nouvelle politique
globale et integree qui va devoir maitriser 1'ensemble
de la problematique Travaux publics et Communica-
tions.

Lors de mon expose devant la Commission de
1'infrastructure et lors du debat devant le Conseil
regional relatif a la declaration de politique generate
de la Region de Bruxelles-Capitale, nous avons in-
forme les membres du Conseil de cette volonte et des
moyens politiques que nous comptons donner pour
realiser cet objectif. Aujourd'hui, devant vous, chers
collegues, ces choix politiques sont traduits en termes
budgetaires et je vais vous les commenter.

En ce qui concerne la Societe Anonyme du Canal,
le programme d'investissement sous forme de dota-
tion est confirme dans le budget. Cette societe est
auto-supportee en ce qui concerne son fonctionne-
ment. Les recettes realisees a Bruxelles couvrent

' effectivement les depenses de fonctionnement de
ladite societe.

C. Openbare Werken en Verkeerswezen
(secties 44 en 45)

1. Uiteenzetting van de Minister van Openbare
Werken, Verkeerswezen, de Renovatie van
Afgedankte Bedrijfsruimten.

« De begroting, die werd ingediend door de Brus-
selse Hoofstedelijke Executieve, eerbiedigt de bud-
gettaire voorschriften. Het is een begroting in even-
wicht. De Executieve geeft echter blijk van verbeel-
ding, met name voor wat betreft de investeringen
voor Openbare Werken en Verkeerswezen.

Voorzichtigheid en nauwgezetheid zijn echter geen
bewijs voor een eventueel gebrek aan keuzemogelijk-
heden of aan een nieuw beleid in het kader van het
Brusselse Hoofstedelijk Gewest en voor wat betreft
materies die onder mijn bevoegdheid vallen.

Ik heb van nu af aan, en in overeenstemming met
de Executieve, de basis willen leggen van een nieuw
globaal en geintegreerd beleid voor de hele problema-
tiek van Openbare Werken en Verkeerswezen.

Tijdens mijn uiteenzetting over de verklaring van
het algemeen beleid van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest voor de infrastruktuurcommissie en tijdens
het debat voor de Gewestraad hebben wij de leden
van de Raad in kennis gestel4 van deze politieke wil
en van de politieke middelen die wij willen ter
beschikking stellen om deze doelstelling te bereiken.
Vandaag, geachte collega's, worden deze politieke
keuzen vertaald in budgettaire termen die ik zai
voorzien van het nodige commentaar.

Het investeringsprogramma voor de N.V. Zeeka-
naal, dat de vorm heeft van een dotatie, wordt
bevestigd in de begroting. Deze maatschappij is « self
supporting» op het vlak van haar werking. De
opbrengsten die ze realiseert in Brussel, dekken haar
werkingskosten.
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Je voudrais souligner qu'il y a interaction entre les
sections 44 et 45, a savoir les Communications et les
Travaux publics.

J'ai, en effet, traite de maniere globale ces deux
sections pour realiser la politique de deplacements
annoncee dans la declaration de politique generale.

Augmenter 1'offre en matiere de transports en
commun et ameliorer la qualite de ceux-ci, repond
done a une demande reelle qui doit etre rencontree
par la mise en oeuvre d'un reseau efficace et perfor-
mant.

Pour ce faire, la STIB est autorisee a emprunter un
montant de 2.104 millions en vue de :

— moderniser ses installations fixes a concurrence de
207 millions;

— moderniser son materiel roulant d'exploitation a
concurrence de 1.486 millions;

— moderniser son equipement de reseau a concur-
rence de 282 millions.

En outre, les moyens sont prevus en vue de debuter
les etudes du prototype d'un nouveau tram.

C'est dire que ce programme 1990 d'investisse'ment
massif dans Ie renouvellement du capital immobilise
de la STIB traduit la volonte deliberee de 1'Executif
de donner a la societe de transports les moyens en
materiel pour faire face a notre volonte d'ameliorer
les frequences et les dessertes du reseau de surface.

S'il est vrai que je souhaite privilegier la renovation
du reseau de surface, il n'en reste pas moins vrai qu'il
convient, dans Ie cadre d'une politique coherente
menee en matiere de Travaux publics et de Communi-
cations, de terminer Ie programme en cours de genie
civil et d'exploitation du reseau metro.

C'est ainsi que vous trouverez en annexe de ma
declaration Ie programme physique 1990 des travaux a
executer en vue d'assurer la promotion et la moderni-
sation des trasprots urbains dont Ie montant annuel de
1'engagement a ete fixe pour 1990 a 1.750 millions. .

La declaration de politique generale avait claire-
ment indique la volonte de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale de terminer pour 1993 1'axe nord-
sud.

La premiere phase de la realisation de cette volonte
se traduit par la mise en route du gros-oeuvre du parvis
de Saint-Gilles, pour un montant de 530 millions, et
du genie civil de Fonsny : 400 millions.

Graag wijs ik hier op de wisselwerking tussen de
afdelingen 44 en 45, te weten, Openbare Werken en
Verkeerswezen.

Ik neb beide afdelingen globaal behandeld om het
vervoerbeleid te realiseren dat in de verklaring van
het algemeen beleid werd aangekondigd.

De uitbreiding van het aanbod van het Openbaar
Vervoer en de verbetering van de kwaliteit ervan
beantwoordt bijgevolg aan een reele vraag waaraan
moet tegemoet worden gekomen door de aanleg van
een doeltreffend net.

Hiervoor wordt aan de MIVB de vergunning ver-
strekt om een bedrag van 2.104 miljoen te lenen,
waarvan :
— 207 miljoen bestemd is voor de modernisering van

haar vaste installaties;
— 1.486 miljoen voor de modernisering van haar

rollend exploitatiematerieel;
— en 282 miljoen voor de modernisering van de

uitrusting van haar net.

Bovendien werden de nodige middelen voorzien
om te starten met de studie van het prototype van een
nieuwe tram.

Dit toont aan, mevrouwen, mijne heren, dat dit
uitgebreide investeringsprogramma 1990 voor de ver-
nieuwing van het vaststaand kapitaal van de MIVB
uiting geeft aan het vaste voornemen van de Execu-
tieve om aan de transportmaatschappij het materieel
te bezorgen om onze wens voor een verbetering van
de frequenties en van het aandoen van het Gewest
door het het aan de oppervlakte, te vervullen.

Ook al is het juist dat ik de renovatie van het net
aan de oppervlakte wil bevoorrechten, toch moet in
het kader van een koherent beleid van Openbare
Werken en Verkeerswezen het lopend bouwkundig
en exploitatieprogramma van het metronet worden
voltooid. -.

Bij mijn verklaring voeg ik dan ook het feitelijk
programma 1990 van de werken die moeten worden
uitgevoerd om de promotie en de modernisering van
het stadsvervoer te verzekeren. Het jaarlijks bedrag
van de vastlegging werd voor 1990 - vastgesteld op
1.750 miljoen.

De verklaring van het algemeen beleid gaf duidelijk
uiting aan de wil van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve om voor 1993 de as noord-zuid te vol-
tooien.

De eerste .fase van de realisatie van deze wens komt
tot uiting door het begin van de ruwbouw van het
voorplein van Sint-Gillis voor een bedrag van 530 mil-
joen, en van de bouwkundige werken van Fonsny
yoor een bedrag van 400 miljoen.
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Des Ie vote du budget, Ie gros-ceuvre du parvis de
Saint-Gilles sera d'ailleurs adjuge, 1'Executif a d'ores
et deja approuve Ie mode de passation du marche.

La mise en ceuvre de 1'axe nord-sud necessite Ie
renouvellement du pare de materiel roulant tramway.
II est evident que Ie materiel roulant d'une societe de
transport en commun est porteur de son image et si
1'on veut attirer la clientele, il faut que Ie materiel soit
moderne et confortable.

En ce qui concerne Ie tramway, certains des vehi-
cules qui circulent a Bruxelles datent des annees 50 et
il est urgent de les remplacer par des vehicules
repondant aux nouvelles normes technologiques.

Des etudes seront tres prochainement entamees
dans ce sens, comme je 1'ai souligne.

-»
' Ce tramway moderne devra avoir :

— en pre-metro, des performances similaires a celles
du metro : bonne acceleration, bon freinage, tres
bonne accessible pour les usagers;

— en surface, il devra pouvoir utiliser Ie reseau
actuel.

L'accessibility pour les voyageurs devra etre tres
nettement amelioree : larges portes, suppression des
marches...

Comme je vous Ie signalais, les etudes commence-
ront des 1990 et j'espere pouvoir receptionner les
premiers exemplaires de ce tramway ultramoderae
des la mise en service du prolongement de 1'axe nord-
sud vers la place Albert, en 1993.

Dans Ie cadre de la cicatrisation de la ville, j'avais
insiste dans la declaration de politique generale, sur la
necessite de terminer les travaux sur Ie boulevard
Leopold II.

C'est ainsi que nous engagerons Ie chantier Saincte-
lette et ses abords, que nous terminerons les travaux
place de 1'Yser et sur Ie troncon Ourthe-Simonis.

Des credits necessaires sont egalement prevus pour
1'habillage des tremies Rogiers et Yser existantes.

En outre, deuxieme point noir de la ville, les
travaux complementaires rue de Stalle seront prevus
en 1990, pour terminer la premiere phase et realiser la
seconde. L'objectif est de mettre en service, rue de
Stalle, une ligne de tramway a la fin des travaux, soit
fin 1990.

Zodra de begroting zai worden gestemd zai de
ruwbouw van het voorplein van Sint-Gillis worden
toegewezen. De Executieve heeft reeds haar
goedkeuring gehecht aan de wijze van het sluiten van
de overeenkomst.

De realisatie van de as noord-zuid vereist de
vernieuwing van het park van het rollend materieel
van de tramlijnen. Het is vanzelfsprekend dat het
rollend materieel de maatschappij van Openbaar
Vervoer haar imago verschaft. Indien men klanten wil
aantrekken, dan moet dit materiaal modern en kom-
fortabel zijn.

Bepaalde tramstellen, die in gebruik zijn' in Brussel,
dateren uit de jaren '50. Zij moeten dringend worden
vervangen door voertuigen die beantwoorden aan de
nieuwe technologische normen.

Ik onderstreepte reeds dat hierover zeer binnenkort
studies zullen worden uitgevoerd.

Deze moderne tram zai :
— voor wat betreft de pre-metro, prestaties moeten

kunnen leveren die overeenstemmen met deze van
de metro : een goede vaartvermeerdering, een
goed remvermogen, een uitstekende toegankelijk-
heid voor de gebruikers;

— aan de oppervlakte zai deze tram het bestaande
net moeten kunnen gebruiken.

De toegankelijkheid voor de reizigers zai heel wat
moeten verbeterd : brede deuren, afschaffing van de
treden.

De studies zullen, zoals ik reeds zei, beginnen in
1990. Ik hoop de eerste exemplaren van deze zeer
moderne tram te kunnen ontvangen in 1993, voor de
indienststelling van de verlenging van de as noord-
zuid naar het Albertplein.

In het kader van de heling van de stad had ik in de
verklaring van het algemeen beleid gewezen op de
noodzaak om de werken op .de Leopold II-laan te
voltooien.

We zullen dan ook starten met de werken op het
Saincteletteplein en in de omgeving ervan. Ook zullen
we de werken op het IJzerplein en op het gedeelte
Ourthe-Simonis voltooien.

Ook de kredieten, die noodzakelijk zijn voor de
afwerking van de bestaande tunnelmonden Rogier en
Uzer, zijn voorzien.

Het tweede zwarte punt van de stad wordt gevormd
door de bijkomende werken in de Stallestraat. Deze
zullen worden uitgevoerd in 1990. De eerste fase zai
worden voltooid, de tweede zai worden gerealiseerd.
We zijn immers van plan om op het einde van 1990,
na de voltooiing van de werken, in de Stallestraat een
tramlijn in dienst te stellen.
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Le Conseil d'administration de la STIB a, en effet,
marque son accord pour la creation d'une ligne pilote
depuis la rue de Stalle jusqu'au centre ville.

Une serie de mesures techniques sont prises pour
ameliorer la circulation :
— par des sites sureleves franchissables;
— mise ^ sens unique de certains troncons de voirie;
— il est envisage ires serieusement de realiser un

prolongement vers Drogenbos de la voie de tram
afin d'y implanter, en accord avec la Region
flamande, un parking de dissuasion. Des contacts
sont d'ailleurs etablis dans ce sens avec la Region
flamande.

Troisieme axe de ma politique de cicatrisation :
c'est la fin des travaux sur la petite ceinture; j'ai en
effet prevu un montant de ± 93 millions pour termi-
ner les amenagements de ladite ceinture.

Vous trouverez en annexe de ma declaration le
detail des postes y relatifs.

J'avais mis en exergue, dans ma declaration de
politique generale que le temps des micro-investisse-
ments etait arrive.

C'est ainsi que 90 millions seront consacres soit a
des entreprises d'intervention ponctuelle qui visent a
ameliorer la securite et la qualite du transport, soit a
la realisation de phases du plan regional de deplace-
ment.

Et je voudrais dire combien il est necessaire de
disposer d'un plan permettant de definir de maniere
globale et coherente un reseau de transport public a
moyen et a long terme, optimalisant au maximum les
infrastructures existantes, en ce compris celles de la
SNCB et de la SNCV.

Le plan Star 21 depose par M. le Ministre des
Communications de 1'Etit central implique une serie
de reflexions que j'ai entamees avec le Service des
Routes de Bruxelles-Capitale et de la Societe des
Transports Intercommunaux de Bruxelles sur la ne-
cessite d'integrer ce plan au plan regional de deplace-
ment.

II est clair que, si 1'on veut ameliorer le deplace-
ment des personnes dans la Region de Bruxelles-
Capitale, il n'en reste pas moins vrai qu'en aucun cas,
cette amelioration du deplacement des personnes ne
doit entralner un exode de la population vers la
peripherie de Bruxelles.

II y va de notre avenir financier.

De beheerraad van de MIVB heeff inderdaad de
aanleg goedgekeurd van een modellijn van de Stalle-
straat tot in het stadscentrum.

Er zullen een reeks technische maatregelen worden
getroffen om het verkeer te verbeteren :
— door oversteekbare verhoogde beddingen;
— eenrichtingsverkeer op bepaalde weggedeelten;
— er wordt ernstig overwogen om de tramlijn te

veriengen naar Drogenbos toe zodat er na
akkoord van het Vlaamse Gewest een overstap-
parking zou kunnen worden aangelegd. Hiervoor
werden trouwens kontakten gelegd met het
Vlaamse Gewest.

Derde pool van mijn vervoerbeleid : het einde van
de werken op de kleine ring. Ik heb een bedrag van
ongeveer 93 miljoen voorzien om de werken voor de
aanleg ervan te voltooien.

Bij mijn verklaring voeg ik een gedetailleerd
overzicht van de desbetreffende posten.

In mijn verklaring van het algemeen beleid wees ik
erop dat de tijd van micro-investeringen is aange-
broken.

Er zullen dan ook ongeveer 90 miljoen worden
aangewend voor plaatselijke interventies voor een
verbetering van de veiligheid en de kwaliteit van het
vervoer en voor de realisatie van fases van het
gewestelijk vervoerplan.

Graag onderstreep ik hier de noodzaak van een
plan dat toelaat een net van openbaar vervoer op
middellange en lange termijn op globale en coherente
wijze te definieren, en optimaal gebruik maakt van de
bestaande infrastrukturen, met inbegrip van deze van
de NMBS en de NMVB.

Het plan Star 21, mevrouwen, mijne heren, dat
werd ingediend door de Nationale Minister van
Verkeerswezen vereist een reeks gesprekken over de
noodzaak om dit plan te integreren in het gewestelijk
vervoerplan. Ik ben hieraan begonnen in samen-
werking met de Dienst Wegen van Brussel-Hoofdstad
en de Maatschappij voor het Intercommunaal vervoer
te Brussel.i

Indien men het personenvervoer in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest wil verbeteren, dan mogen
deze verbeteringen in geen geval een stadsvlucht naar
de periferie van,Brussel veroorzaken.

Het gaat hier immers over onze financiele toe-
komst.
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Dois-je vous rappeler que notre systeme de finance-
ment est bati sur Ie rendement de l'imp6t des per-
sonnes physiques et, partant, de la population habi-
tant la Region de Bruxelles-Capitale.

Afin de garantir une qualite de vie dans notre
Region, j'ai particulierement veille a ce que Ie pro-
gramme du Titre I des sections 44 et 45 permette de
couvrir les depenses d'entretien.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne les Travaux
publics, les moyens financiers vont globalement a
1'entretien des espaces verts, a 1'entretien des voiries
regionales, a celui des ouvrages d'art de la Region.

Une attention particuliere est accordee a la signali-
sation des voiries, aux pistes cyclables et trottoirs.

En annexe, je vous suggere egalement de consulter
Ie programme justificatif de ces montants.

En ce qui concerne les Communications, vous
constaterez, chers collegues, que j'ai veille a prevoir
un credit budgetaire en vue d'assurer la securite dans
les transports en commun.^

En effet, si notre reseau de transport est un des plus
surs au monde, il existe, il est vrai, un sentiment diffus
d'insecurite dans Ie public qui ne correspond pas
toujours a des donnees objectives.

Afin de repondre a ce sentiment de la population,
1'Executif, sur ma proposition, a accepte de renforcer
pendant la periode de fin d'annee la brigade intercom-
munale de securite du metro et les agents de securite
de la STIB par des agents de societe de gardiennage
prive. II s'agira bien entendu d'une operation ponc-
tuelle liee aux fetes de fin d'annee, destinee a rassurer
Ie public.

t
Au vu de 1'evaluation qui sera realisee pour fin

d'annee 1989, je proposerai a 1'Executif, si 1'expe-
rience 1989-1990 est concluante, de proceder a la
meme operation en 1990-1991.

A cet effet, un credit budgetaire de 15 millions a ete
prevu au budget 1990.

Le dernier poste que nous devons examiner
concerne bien entendu le deficit d'exploitation cou-
rant de la STIB.

Comme je m'y etais engage, j'ai veille a faire
apparaitre clairement le deficit de 1'exercice 1990 de la
STIB, separe des charges financieres liees au renou-
vellement de ses installations.

Ik moet u er ongetwijfeld niet aan herinneren dat
ons financieringssysteem gabaseerd is op het rende-
ment van de belasting op de natuurlijke personen die
wordt aangerekend aan de bevolking van het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest.

Om de kwaliteit van het leven in ons Gewest te
vrijwaren, heb ik er bijzonder over gewaakt dat het
programma van Titel I van de afdelingen 44 en 45 de
uitgaven voor onderhoud zou kunnen dekken.

Het is omwille van deze reden dat de financiele
middelen»voor Openbare Werken globaal worden
besteed aan het onderhoud van de.groene ruimten,
van de Gewestwegen en van de kunstwerken van het
Gewest.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de
wegsignalisatie, de fietspaden en de trottoirs.

Ik ben zo vrij om u te suggereren het bijgevoegd
programma te raadplegen dat deze geldmiddelen
rechtvaardigt.

Voor wat betreft Verkeerswezen zai u vaststellen,
geachte collega's, dat ik erover heb gewaakt dat een
budgettair krediet zou worden voorzien voor de
veiligheid van het openbaar vervoer.

Ook al is ons vervoernet een van de veiligste ter
wereld, toch bestaat er een diffuus gevoel van onvei-
ligheid bij het publiek dat niet altijd overeenstemt
met objektieve gegevens.

Om in te gaan tegen dit gevoel bij de bevolking
heeft de Executieve, op mijn voorstel, aanvaard om
de Intercommunale veiligheidsbrigade van de metro
en het aantal veiligheidsagenten van de MIVB tijdens
de eindejaarsperiode aan te vullen met personeel van
private bewakingsdiensten. Het gaat hier vanzelfspre-
kend om een punctuele operatie voor de eindejaars-
periode die bestemd is om het publiek gerust te
stellen.

Na een evaluatie, die zai worden gemaakt voor het
einde van 1989, zai ik aan de Executieve voorstellen
om over te gaan tot dezelfde operatic voor 1990-1991,
althans indien de balans voor 1989-1990 positief is.

Voor deze operatic werd in de begroting 1990 een
budgettair krediet voorzien van 15 miljoen.

De laatste post die we nu nog moeten onderzoeken,
mevrouwen, mijne heren, betreft vanzelfsprekend het
lopend exploitatietekort van de MIVB.

Ik heb erover gewaakt — ik had me trouwens
hiertoe verbonden — om een duidelijk overzicht te
geven van het tekort van het boekjaar 1990 van de
MIVB, gescheiden van de financiele lasten voor de
vernieuwing van de installaties.
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Le deficit courant de la societe s'elevera en 1990 a
5.530 millions.

II s'agit la sans aucun doute, d'une somme impor-
tante et qui est une consequence logique du systeme
de transport en commun urbain qui est, par nature,
une activite non rentable.

Entre 1982 et 1988, le subside a franc constant a la
STIB, a diminue de 19,6 %, soit environ 3 % par an.

En 1989, le subside a ete maintenu au taux de 1988,
soit encore une diminution de 3 % compte tenu de
1'inflation.

Un effort tres important de reduction des depenses
a ete realise pendant toutes ces annees.

Je voudrais particulierement attirer votre attention
sur le fait qu'entre le 1" janvier 1982 et le 31 decembre
1988, les effectifs de la societe ont ete reduits de
1.319 unites, soit 20 %, passant de 6.754 a 5.435
agents.

Au terme de cet effort, les indicateurs globaux
montrent un accroissement de la productivite et des
infrastructures mises en place :
Stations souterraines = + 26 %
Km/voiture = + 7 %
Places/Km = + 21 %.

Si 1'effort de redressement financier de la societe ne
peut etre considere comme termine, il n'en reste pas
moins vrai qu'une planification plus fine est indispen-
sable et qu'il est necessaire d'envisager une reorienta-
tion de 1'effort, compte tenu de la responsabilite de la
Region de Bruxelles-Capitale en matiere de transport
public et de' deplacement.

Les principes generaux qui guident mon action en
matiere de deficit de la societe d'exploitation sont les
suivants :
1. Adoption du programme global d'investissement

pour permettre a la STIB de faire face au renouvel-
lement de son materiel. C'est 1'autorisation d'em-
prunt de 2.104 millions.

2. Transparence dans le budget regional en retirant
du deficit de la STIB les charges des emprunts, qui
dorenavant, apparaitront sur des postes separes.

3. Enfin, volonte de la baisse de la creance moyenne
sur la Region par le versement de fagon reguliere
de la dotation annuelle de fonctionnement accor-
dee a la STIB. Les simples mesures de liquidations

Het lopend tekort van de maatschappij zai in 1990
5.530 miljoen bedragen.

Het gaat ongetwijfeld over een belangrijk b'edrag.
De omvang ervan is evenwel het logisch gevolg van
het systeem van het stedelijk openbaar vervoer dat,
op zich, een onrendabele aktiviteit is.

Was het getal van de subsidie ongewijzigd geble-
ven, dan zou de subsidiering van de MIVB tussen
1982 en 1988 gedaald zijn met 19,6 %. Dit is ongeveer
3 % per jaar.

In 1989, bleef de subsidie-behouden op het percen-
tage van 1988, wat gelet op de inflatie, nog een dating
met 3 % betekende.

Tijdens al deze jaren werden zeer grote inspannin-
gen gedaan voor een beperking van de uitgaven.

Ik zou hier bijzonder uw aandacht willeh vestigen
op het feit dat het personeel van de maatschappij
tussen 1 januari 1982 en 31 december 1988 gedaald is
met 1.319 eenheden. Dit is 20 %. Het daalde immers
van 6.754 tot 5.435 ambtenaren. '

Na deze inspanning vertoonden de globale indika-
toren een toename van de produktiviteit en van de
gebruikte infrastrukturen :
Ondergrondse stations = + 26 %
Km per stel = + 7 %
Plaatsten per km = + 21 %.

Ook al kan de inspanning voor de financiele
gezondmaking van de maatschappij niet als beeindigd
worden beschouwd, toch is het zo dat een meer
nauwkeurige planning onontbeerlijk is en dat een
herorientering van de inspanning moet worden over-
wogen, vooral indien men rekening houdt met de
verantwoordelijkheid van het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest op het vlak van het openbaar vervoer en
het vervoer in het algemeen.

De algemene principes waarop ik me baseer voor
mijn aktie op het vlak van het tekort van de exploita-
tiemaatschappij zijn de volgende :
1. Het aannemen van een globaal investeringspro-
, gramma om de MIVB in de mogelijkheid te stellen

om de vernieuwing van haar materieel te financie-
ren. Daarom werd de vergunning verstrekt voor
een lening van 2.104 miljoen.

2. Doorzichtigheid van de begrotmg van het Gewest
door van het verlies van de MIVB de lasten af te
trekken van leningen die voortaan op aparte
posten worden weergegeven.

3. Tenslotte, de wil tot een verlaging van de gemid-
delde schuldvordering op het Gewest door de
regelmatige storting van de jaarlijkse dotatie die
aan de MIVB wordt toegekend voor haar werking.
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automatiques a la society permettraient de dimi-
nuer les charges financieres a. concurrence de
250.000 F par jour.

La voie que nous avons choisie est de permettre
d'investir de facon reguliere dans la societe de trans-
ports afin de diminuer de cette facon ses charges
d'exploitation.

C'est la seule voie possible pour diminuer Ie deficit
courant de la societe dans un proche avenir.

Certes, des solutions financieres sont envisageables
a plus long terme et seront examinees dans Ie courant
de 1'annee 1990. A savoir, a 1'exemple de ce qui s'est
fait dans d'autres societes publiques comme la Sabe-
na, la possibility de recapitaliser la societe.

En effet, au point de yue de la direction particulie-
reinent, la gestion des dettes et des pertes est demoti-
vante.

Par centre, gerer un capital detenu par la societe
pour en tirer Ie meilleur parti, toujours dans 1'optique
du service public et avec une aide publique definie est
une optique fondamentalement differente pour Ie
gestionnaire et Ie personnel.

L'operation de recapitalisation que j'examinerai
dans Ie courant de 1'annee 1990 :
— implique un apport d'argent frais par la Region;
— une redefinition du r61e du subside regional;
— 1'introduction dans la societe de la pratique d'un

plan de developpement ou plan strategique dans Ie
cadre d'un contrat de gestion;

— e t la redefinition en consequence du fonctionne-
ment des organes de decision et de gestion de la
STIB.

Lors de la discussion du budget 1991, Ie Conseil
regional de Bruxelles-Capitale sera saisi de proposi-
tions relatives a ce que je viens de developper.
L'Executif, sur ma proposition a approuv6 Ie rapport
d'expertise que j'ai fait realiser sur la situation finan-
ciere de la STIB et m'a charge de mener a bien les
elements developpes ci-avant.

J'en ai termine avec mon expose en ce qui concerne
les choix budgetaires qui ont ete faits par 1'Executif de
la Region de Bruxelles-Capitale au niveau des
Communications et des Travaux publics ».

De eenvoudige maatregelen voor automatische
uitkeringen aan de maatschappij zullen toelaten,
de financiele lasten met 250.000 fr. per dag te
verminderen.

De koers, die we hebben gekozen, moet toelaten
op regelmatige wijze te investeren in de vervoermaat-
schappij om zo haar exploitatielasten te verlichten.

Dit is de enige mogelijkheid voor een verlaging van
net lopend tekort van de maatschappij in de nabije
toekomst.

Er kunnen natuurlijk financiele opiossingen wor-
den overwogen op langere termijn. Deze zullen
worden onderzocht in de loop van 1990. Te weten,
wat bijvoorbeeld wordt gedaan in andere openbare
maatschappijen zoals Sabena : de mogelijkheid om de
maatschappij te herkapitaliseren.

Vooral op net niveau van de directie werkt net
beheer van de schulden en de tekorten ontmoedi-
gend.

Het beheer door de maatschappij van een kapitaal
om het zo goed mogelijk aan te wenden, altijd vanuit
het oogpunt van de openbare dienstveriening en met
een vastgestelde openbare steun, is een totaal ver-
schillend gezichtspunt voor de beheerder en voor het
personeel.

De herkapitalisatieoperatie, die ik zai onderzoeken
in de loop van het jaar 1990, impliceert :
— een inbreng van nieuw kapitaal door het Gewest;
— een herdefiniering van de gewestelijke steun;
— de praktische toepassing in de maatschappij van

een ontwikkelingsplan of van een strategisch plan
in het kader van een beheerovereenkomst;

— en de hieruit volgende herdefiniering van de
werking van de beslissings- en beheerorganen van
de MIVB.

Tijdens de bespreking van de begroting 1991 zullen
aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad voorstellen
worden voorgelegd in verband met bovengenoemde
punten. De Executieye heeft op mijn voorstel het
onderzoeksrapport goedgekeurd dat ik heb laten
opstellen over de financiele situatie van de MIVB. Zij
heeft me belast met de realisatie van de elementen die
hierboven worden aangehaald.

Hiermee ben ik aan het einde van mijn uiteenzet-
ting voor wat betreft de budgettaire keuzen die
werden gemaakt door de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve op het vlak van Verkeerswezen en Open-
bare Werken ».
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Je voudrais conclure en soulignant que ces choix
budgetaires traduisent reellement la volonte politique
qui a ete exprimee dans la declaration de politique
generate, a savoir la priorite absolue au transport en
commun et la cicatrisation de la ville.

Les moyens budgetaires qui ont ete consacres a ces
deux axes fondamentaux permettront en 1990 de
realiser physiquement Ie programme que je vous ai
expose.

Augmentation tarifaire depuis 1982
en rapport avec 1'inflation

%
140^-1

Ik zou willen besluiten door te onderstrepen dat
deze budgettaire keuzen de werkelijke weergave zijn
van de politieke wil die werd uitgedrukt in de
verklaring van het algemeen beleid, te weten, de
absolute voorrang voor het openbaar vervoer en de
heling van de stad.

De budgettaire middelen die werden gewijd aan
deze twee polen, zullen toelaten, in 1990, het pro-
gramma dat ik u neb uiteengezet, ook werkelijk te
realiseren.

Tarifaire verhoging sedert 1982
in verhouding tot de inflatie

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

—I— Evol. indice prix -0- Evol. tarif
(6vol. tarif pond. par rap. aux voyag.)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

—(— Evol. prijzenindex , 0 Evol. tarief
(evol. gewogen tarief in verheuding tot de reizigers)

2. Discussion 2. Bespreking

Un membre affirme que Ie Ministre connait bien ses
dossiers, mais qu'il est neanmoins difficile d'y voir
clair etant donne que les documents ont ete distribues
tardivement. II s'etonne par ailleurs que Ie Ministre
parie d'un budget des Travaux publics et des.Commu-
nications en equilibre alors qu'il presente un deficit de
4 milliards de francs. Le membre demande a disposer
de la liste exhaustive des emprunts pour que 1'on
puisse evaluer exactement la dette regionale. Un
autre membre souligne que les 4 milliards de francs
portent sur le budget total de la Region.

A propos de la STIB, il s'etonne qu'avec un capital
de 1,8 milliards de francs, on puisse recapitaliser une
societe dont les pertes representent 5,5 milliards par
an. Cette politique lui paratt vouee a 1'echec, a moins
d'une restructuration drastique. De plus, il se de-
mande ou seront puises les moyens : dans le budget
meme ou grace a un emprunt special?

Een lid bevestigt dat de Minister zijn dossiers goed
kent, maar dat het hoe dan ook moeilijk is daar een
duidelijk zicht op te krijgen, gelet op het feit dat de
documenten laat werden verspreid. Het verwondert
hem trouwen's dat de Minister zegt dat de begroting
voor Openbare Werken en Verkeerswezen in even-
wicht is, terwiji er een tekort van 4 miljard bestaat.
Het lid vraagt een uitgebreide lijst met de leningen
opdat men een preciese evaluatie zou kunnen maken
van de gewestelijke schuld.

Wat de MIVB betreft, verwondert hij zich erover
dat men met een kapitaal van 1,8 miljard, een maat-
schappij kan herkapitaliseren waarvan het verlies
5,5 miljard per jaar bedraagt. Dat beleid lijkt hem tot
mislukking gedoemd, tenzij er een drastische her-
structuratie komt. Bovendien vraagt hij zich af waar
men de middelen zai halen. Uit de begroting zeif of
via een bijzondere lening?
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Le Ministre des Travaux publics et des Communica-
tions souligne que la Region de Bruxelles-Capitale est
autorisee a apporter sa garantie aux emprunts
contracts par la Societe des Transports Intercommu-
naux Bruxellois pour un volume de pret n'excedant
pas 2.104 millions de francs en 1990. C'est la seule
garantie fournie par la Region de Bruxelles-Capitale.

L'execution des garanties de la Region est reprise
dans 1'article 26, page 12, du projet de budget 1990.

Quant a la recapitalisation de la STIB :
a) Suite a la decision de 1'ERB, un rapport de la

situation financiere de la STIB a ete redige par les
deux experts Bouchat & Missant qui proposent
une operation recapitalisation.

b) Cette problematique sera examinee dans le cou-
rant de 1'annee 1990 et je ferai des propositions
ulterieures a ce suJet.

c) Je prendrai egalement contact avec la Sabena dont
1'exemple pourrait guider une reflexion generale
en ce sens.

d) Des contacts seront egalement pris avec le milieu
financier afin d'examiner differentes possibilites.

Le membre. appuye par un collegue, demande plus
de precisions sur le contenu des credits alloues a la
politique de gestion du reseau routier (art. 12.28), aux
etudes relatives a la politique des Travaux publics et b
Fimplantation des bailments regionaux (art. 12.32)
ainsi qu'aux depenses d'entretien des routes et rela-
tives aux ouvrages hydrauliques (art. 14.06). Le
Ministre precise que le montant prevu a 1'article 14.06
vise b augmenter la securite.

Enfin, le meme intervenant s'etonne du change-
ment d'intitule de 1'article 22.01 par rapport au budget
de 1989 (art. 01.01). Quant a la S.A. du Canal, il
constate que dans le budget precedent, il s'agissait
d'une avance recuperable. \

Un autre membre demande si les depenses d'etudes
prevues a 1'article 12.32 concernent un service d'etude
special de la STIB.

Le Ministre precise qu'il s'agit d'une partie des
moyens budgetaires necessaires a la realisation du
plan regional de Deplacement, dont il a ete question
dans la declaration de I'Executif. II ajoute que des
credits en la matiere se retrouvent egalement dans les
credits relevant des competences du Ministre-Presi-
dent.

De Minister van Openbare Werken en Verkeers-
wezen onderstreept dat het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest gemachtigd is om zich borg te stellen voor de
leningen die door de MIVB zijn aangegaan voor een
leenvolume dat voor 1990 niet hoger ligt dan
2.104 miljoen. Dat is de enige borgstelling vanwege
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

De uitvoering van de garanties van het Gewest is
opgenomen in artikel 26, pagina 12, van het ontwerp
van begroting 1990.

Wat de herkapitalisering van de MIVB betreft :
a) Als gevolg van de beslissing van de BGE, werd

een verslag gemaakt van de financiele toestand
van de MIVB, en dat door de twee experten
Bouchat & Missant die een herkapitaliseringsope-
ratie voorstellen.

b) Die problematiek zai in de loop van het jaar 1990
worden onderzocht en ik zai later voorstellen ter
zake doen.

c) Ik zai eveneens contact opnemen met Sabena dat
als voorbeeld zou kunnen dienen bij een algemene
beschouwing in die zin.

d) Er zullen ook contacten worden gelegd met de
financiele middens om de verschillende mogelijk-
heden te onderzoeken.

- Het lid, gesteund door een collega, vraagt meer
uitleg over de kredieten voorbehouden voor beheer
van het wegennet (art. 12.28), voor beleidstudies
inzake openbare werken en inplanting van geweste-
lijke gebouwen (art. 12.32), evenals voor uitgaven
voor onderhoud van de wegen en voor waterbouw-
kundige werken (art. 14.06). De Minister preciseert
dat het bedrag voorzien in artikel 14.06 bestemd is
voor het verhogen van de veiligheid.

Tenslotte is hetzelfde lid verwonderd over het
veranderen van de titel van artikel 22.01 in verge-
lijking met de begroting van 1989 (art. 01.01). Wat de
N.V. Zeekanaal betreft, stelt hij vast dat het in de
vorige begroting over een terug te betalen voorschot
ging-

Een ander lid vraagt of de studieuitgaven voorzien
in artikel 12.32 bestemd zijn voor een speciale studie-
dienst van de MIVB.

De Minister preciseert dat het gaat over een deel
van de begrotingsmiddelen die nodig zijn voor de
realisatie van het gewestelijk mobiliteitsplan waarvan
er in de verklaring van de Executieve sprake is
geweest. Hij voegt daaraan toe dat de kredieten
terzake eveneens deel uitmaken van de kredieten
bestemd voor de bevoegdheden van de Minister-
Voorzitter.
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A ce membre qui s'etonne de la somme de 230
millions de francs attribuee a la promotion des
transports urbains, Ie Ministre repond que ce credit
servira d'une part a realiser la PTU (promotion du
transport urbain). II comprend par ailleurs une provi-
sion pour Ie service special d'etude.

Le membre ne retrouve pas dans les depenses
d'investissement relatives aux routes, point C, amena-
gement de la petite ceinture, dans le programme
justificatif, joint en annexe, 1'amenagement entre la
place Louise et la Porte de Namur. 11 souhaite savoir
par ailleurs si 1'etude dite du « goulet Louise »
commahdee par 1'Executif precedent a et approuvee
par 1'Executif actuel.

En ce qui concerne l'am6nagement de 1'axe « place
Louise-Porte de Namur » et ensuite jusqu'^ la Porte
de Halle, le Ministre signale que les commandes ont
ete imputees au budget de 1989 et que les travaux
debuteront en mars 1990.

Quant a 1'etude du « goulet Louise » qui releve des
competences du Ministre charge de 1'Urbanisme, elle
servira de base aux travaux qui y seront realises. Une
somme de 40 millions de francs a ete retenue a cette
fin a 1'article 73.01.

Le membre ne retrouve pas de budget pour lutter
centre la pollution dans les tunnels. Dans le pro-
gramme justificatif (Titre II, 4.1.), il ne retrouve que
des credits de 12 millions pour des isoloirs acousti-
ques.

Le Ministre informe la Commission de ce qu'un
comite interministeriel a ete mis sur pied pour trailer
de 1' ensemble des problemes de pollution. Des
normes communes seront etablies pour tout le
Royaume. L'Executif negocie avec 1'Etat central. En
ce qui concerne la pollution du tunnel Leopold II par
exemple, le Ministre declare qu'il revient a 1'Etat
central d'adapter les mesures necessaires.

Un membre s'interesse a ce qui est reellement
prevu pour 1'extension du metro jusqu'^ I'hopital
Erasme en 1990.

Le Ministre 1'informe de ce qu'une premiere
tranche de 20 millions de francs est prevue pour la
realisation des essais geotechniques Bizet/CERIA
(programme physique communications Titre II —
Partie I Section 45 en annexe). Le solde sera repris
aux budgets de 1991 et de 1992.

Le meme membre interroge le Ministre sur les
moyens qui seront mis en oeuvre pour relancer 1'utili-
sation des tramways en surface. II demande si des
credits pour le developpement de sites propres aux
tramways sont prevus? Dans le cas contraire, 1'effet
du a 1'augmentation de la frequence serait annihile.

Aan dat lid dat zich verwondert over de som van
230 miljoen bestemd voor het bevorderen van het
'stedelijk vervoer, antwoordt de Minister dat het
krediet enerzijds zai dienen voor het verwezenlijken
van PSV (promotie van het stedelijk vervoer). Het
omvat trouwens een provisie voor de speciale studie-
dienst.

Het lid vindt in de investeringsuitgaven voor de
wegen, punt C, aanpassing van de kleine ring, in de
verantwoording in bijiage bijgevoegd, niets over de
aanleg van de weg tussen het Louizaplein en de
Naamse Poort. Hij wenst trouwens te weten of de
studie van de zogenaamde « Louiza-flessenhals»,
door de, vorige Executieve besteld, door de huidige
Executieve werd goedgekeurd.

Wat de aanpassing van de as Louizaplein-Naamse
Poort en daarna Louizaplein-Hallepoort betreft,
signaleert de Minister dat de bestellingen in de
Begroting van 1989 werden opgenomen en de werken
in 1990 van start gaan.

De studie van de « Louiza-flessenhals », die onder
de bevoegdheden van de Minister belast met Stede-
bouw valt, zai als basis dienen voor de werken die
zullen worden uitgevoerd. Een som van 40 miljoen
werd ter zake voorzien in artikel 73.01.

Het lid vindt geen spoor van geld voor het strijden
tegen de vervuiling in de tunnels. In het verantwoor-
dingsprogramma, Titel II, 4.1., vindt hij alleen 12 mil-
joen kredieten terug voor akoestische gedempte
ruimten.

De Minister brengt de Commissie ervan op de
hoogte dat een interministerieel comite werd opge-
richt voor de gehele behandeling van de vervuilings-
problemen. Gemeenschappelijke normen zullen voor
heel het Rijk worden vastgelegd. ,De Executieve
onderhandelt met de Centrale Staat. Wat bijvoor-
beeld de vervuiling van de Leopold II-tunnel betreft,
verklaart de Minister dat het de Centrale Staat is die
de nodige maatregelen moet nemen.

Een ander lid stelt belang in de uitbreiding van de
metro tot het Erasmus-ziekenhuis.

De Minister zegt dat een eerste schijf van 20 mil-
joen is voorzien voor het verwezenlijken van geotech-
nische studies Bizet/CERIA (programma verkeerswe-
zen, Titel II — Deel I — Sectie 45 in bijiage). Het
saldo zai worden voorzien op de begrotingen voor
1991 en 1992.

Hetzelfde lid ondervraagt de Minister over de
middelen die zullen worden aangewend voor het
aanmoedigen van het gebruik van het bovengronds
tramverkeer. Hij vraagt zich af of er kredieten
voorzien worden voor het aanleggen van eigen bed-
dingen voor de trams. Zoniet zou het effect te wijten
aan het verhogen van de frekwentie verloren gaan.
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Le Ministre repond que Ie financement de ces
travaux est assure par le credit de 250 millions de
francs prevus pour les voies et lignes aeriennes en
reseau. Des propositions doivent etre faites par la
STIB a ce sujet. Plusieurs membres demandent si le
Conseil d'administration de la STIB sera restructure ?
Le Ministre repond qu'un projet d'ordonnance sera
depose ^ ce sujet en 1990. Un de ses objectis sera de
rendre le Conseil d'administration efficace, dynami-
que et representatif des forces politiques de la Region
de Bruxelles-Capitale.

A propos de la promotion du transport urbain, le
Ministre signale qu'un Service special d'etudes existe.
Des pourparlers sont en cours pour effectuer un
partage du personnel et des taches entre la STIB et la
Region de Bruxelles-Capitale (confer 1'etude des deux
commissaires abordee par le Ministre du Budget).

Un membre s'inquiete par ailleurs de ce que la
somme consacree h 1'entretien des routes soit infe-
rieure a celle de 1989. Le Ministre signale qu'aux
280 millions de francs prevus a 1'article 14.06 il faut
ajouter 98 millions de recettes.

Ce membre. ainsi qu'un autre, regrettent de ne
trouver que 30 millions de francs pour les pistes
cyclables et les trottoirs (programme justificatif de
Travaux publics, Titre I - Depenses courantes, Sec-
tion 44, point G). Le Ministre repond que les trottoirs
relevent des competences du Ministre-President, que
la part consacree aux pistes cyclables n'a pas encore
ete determinee. II signale toutefois que dans un
premier temps, le montant sera utilise pour la refec-
tion de pistes existantes et non pour 1'amenagement
de nouvelles pistes cyclables.

L'intervenant interroge le Ministre sur P adequation
des moyens pour 1'entretien des espaces verts. Le
Ministre repond que jusqu'au 12 juillet 1989 il en avait
la charge. Actuellement c'est au Secretaire d'Etat
competent a veiller a ce point. Le Ministre n'a
conserve que la partie liee aux espaces publics en tant
que tels, pour laquelle une ligne budgetaire de 71 mil-
lions de francs a ete prevue (programme justificatif
Travaux publics, Titre I - Depenses courantes, Sec-
tion 44, point A, en annexe).

Un membre, apres avoir egalement souligne 1'exer-
cice d'improvisation auquel les Conseillers sont
condamnes vu la remise tardive des documents,
constate que beaucoup d'etudes sont prevues —
article 12.28 et article 12.32.

Le Ministre repond que la part d'etudes du Minis-
tere des Travaux publics et des Communications
represente 27 millions de francs sur un budget global
de 11 milliards. II s'agit d'un minimum car ce sont les
services du Cabinet qui realiseront ces etudes. Le Plan
regional de Deplacement est un bon exemple; c'est
nous qui le maitriserons.

De Minister antwoordt dat de financiering van die
werken voorzien werd in het krediet van 250 miljoen
voor de luchtlijnen van het net. Terzake moet de
MIVB voorstellen doen. Verscheidene leden vragen
zich af of de Raad van Bestuur van de MIVB zai
worden herstructureerd? De Minister antwoordt dat
een ontwerp van ordonnantie hieromtrent in 1990 zai
worden ingediend. Een van de doelstellingen is die
Raad van Bestuur efficienter te maken, dynamischer
en representatiever voor de politieke machten van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Wat het promoten van het stedelijk vervoer betreft,
zegt de Minister dat een bijzondere studiedienst
bestaat. Er worden onderhandelingen gevoerd om het
personeel en de taken te verdelen tussen de MIVB en
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (cfr. de studie
van de twee commissarissen waarover de Minister van
Begroting heeft gesproken).

Een lid maakt zich bovendien zorgen over het feit
dat de som voor het onderhoud van de wegen kleiner
is dan in 1989. De Minister zegt dat aan de 280 mil-
joen voorzien in artikel 14.06 er 98 miljoen aan
ontvangsten moeten worden toegevoegd.

Dat lid betreurt, samen met een collega, slechts
30 miljoen terug te vinden voor fiets- en voetpaden
(verantwoordigsprogramma van Openbare Werken
— Titel I — Lopende uitgaven — Sectie 44, punt G).
De Minister 'antwoordt dat de voetpaden vallen onder
de bevoegdheden van de Minister-Voorzitter en dat
het deel voor de fietspaden nog niet werd vastgelegd.
Hij zegt echter wel dat in een eerste fase, het bedrag
gebruikt zai worden voor het .herstellen van de
bestaande paden en niet voor het aanleggen van
nieuwe fietspaden.

Het tussenkomend lid onderstreept bovendien het
gebrek aan onderhoud van de groene ruimten. De
Minister antwoordt dat hij tot 12 juli 1989 daarvoor
bevoegd was. Nu moet de bevoegde Staatssecretaris
daar voor zorgen. De Minister is alleen nog bevoegd
voor de openbare ruimten als dusdanig, waarvoor een
begrotingslijn van 71 miljoen werd voorzien (ver-
antwoordingsprogramma Openbare Werken — Titel I
— Lopende uitgaven — Sectie 44, punt A, in bijiage).

Een lid stelt vast — nadat hij eveneens heeft
gewezen op de improvisatieoefening die de leden
moeten maken gelet op het laattijdig ontvangen van
de documenten — dat vele studies voorzien worden
— artikel 12.28 en artikel 12.32.

De Minister antwoordt dat de post « studies » van
het Ministerie van Openbare Werken en Verkeerswe-
zen 27 miljoen vertegenwoordigt op een globale be-
groting van 11 miljard. Het gaat over een minimum-
bedrag, want het zijn de diensten van het Kabinet die
de studies zullen maken. Het gewestelijk mobiliteits-
plan is een goed voorbeeld; wij zullen er verantwoor-
delijk voor zijn.
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Ce membre constate que 1'article 14.06 prevoyant
20 millions de francs pour les depenses d'entretien
normal li6 a la politique des travaux publics, routes,

..voies hydrauliques et leurs abords, ainsi que les
bailments regionaux et 1'acquisition de biens semi-
durables et la securite, est Ie type meme de credit
budgetaire qui permet de faire beaucoup de choses.
Queues sont les intentions concretes du Ministre ?

Le Ministre estime avoir deja repondu a la ques-
tion.

L'intervenant interroge ensuite le Ministre sur la
signification du montant global des travaux rue de
Stalle, car dans le pro jet d'ordonnance pour le budget
1990 ne sont repris que les travaux complementaires.

Le Ministre rappelle que ce dossier a ete entrepris
parl'Etat central. La Region en a herite. Et constate
que d'importants retards ont ete enregistres, dus a :

— des impetrants : le gaz, 1'eau, 1'electricite et le
telephone;

— d'autres services ne dependant pas de la Region.
Exemple : la decouverte d'une chapelle a provo-
que les retards necessaires a la preservation de la
chapelle.

Au total le Ministre evalue les depenses rue de
Stalle :
— 200 millions de francs pour la pose des voies;
— 100 millions de francs pour les impetrants;
— 60 millions de francs pour les voies.

Le meme membre s'etonne de trouver une ligne
budgetaire pour les travaux au Botanique alors que
des travaux entames sur trois communes — Etter-
beek, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert
— sont en attente depuis des annees. Si ceux-ci
peuvent ameliorer le cadre de vie de tres nombreux
habitants, quelle est par centre 1'utilite de 1'amenage-
ment du carrefour du Botanique ?

Le Ministre repond qu'il y va de la coherence de la
politique globale SL mener. D'une part, le Botanique
fait partie 1'axe Basilique - Gare du Midi. D'autre
part, 1'Executif s'est engage a terminer tous les
travaux entames.

Le meme membre souhaiterait obtenir de plus
amples informations quant aux 300 millions de francs
prevus comme divers decomptes aux depenses d'in-
vestissement relatives aux routes (confer programme
physique Travaux publics en annexe). Le Ministre
precise que tout budget porte le poids du passe, en
1'occurrence des decisions prises avant la creation de
la Region de Bruxelles-Capitale. Cette somme

Dat lid stelt vast dat artikel 14.06, dat 20 miljoen
voorziet voor onderhoudspitgaven die normaal ver-
bonden zijn aan net beleid inzake openbare werken,
wegen, waterwegen en oevers, evenals gewestelijke
gebouwen, verwerven van niet-duurzame goederen
en veiligheid, het soort begrotingskrediet is waarmee
men alle .richtingen uit kan. Weike zijn de concrete
plannen van de Minister?

De Minister meent reeds op die vraag te hebben
geantwoord.

De intervenient ondervraagt de Minister vervolgens
over de betekenis van het globale bedrag voor de
werken in de Stallestraat, want in het voorstel van
ordonnantie voor de begroting 1990, werden slechts
de complementaire werken vermeld.

De Minister herinnert eraan dat het dossier door de
Centrale Staat werd geopend. Het Gewest heeft het
geerfd. Hij stelt vast dat er aanzienlijke vertragingen
zijn, te wijten aan :
— nevengeschikte werken : gas, water, electriciteit

en telefoon;
— andere diensten die niet van het Gewest afhangen.

Bijvoorbeeld : het ontdekken van een kapel heeft
geleid tot de nodige vertragingen wat het behoud
van de kapel betreft.

De Minister schat de totale kosten voor de Stalle-
straat op :
— 200 miljoen voor het aanleggen van de sporen;
— 100 miljoen voor de nevengeschikte werken;
— 60 miljoen voor de sporen. »

Hetzelfde lid "is verbaasd over de begrotingslijn
voor de bedekking van de Kruidtuin terwiji werken in
drie gemeenten — Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en
Sint-Lambrechts-Woluwe — reeds jaren stilliggen.
Die werken zouden het leven van een groot aantal
inwoners aangenamer kunnen maken, maar wat is
integendeel het nut van de aanpassing van het kruis-
punt aan de Kruidtuin.

De Minister antwoordt dat het hier gaat over de
samenhang van het globaal te voeren beleid. De
Kruidtuin maakt enerzijds deel uit van de as Basiliek-
Zuidstation en anderzijds heeft de Executieve zich
ertoe verbonden alle aan de gang zijnde werken te
voltooien.

Datzelfde lid wenst meer te weten over de 300 mil-
joen aan diverse afrekeningen voor investeringsuitga-
ven voor wegen (cfr. programma Openbare Werken
in bijiage). De Minister merkt op dat eike begroting
het gewicht van het verleden met zich sleept, in dit
geval de beslissingen die werden genomen voor het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest opgericht werd. In
dat bedrag zitten trouwens ook de 80 miljoen voor het
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contient par ailleurs egalement 80 millions de francs
pour Ie viaduc Teichman. Le Ministre specific que
tout ce qui pourra etre recupere aupres de 1'Etat
central, le sera.

.L'intervenant s'interroge ensuite sur le probleme de
1'eclairage et de la signalisation des routes.

Le Ministre precise a ce sujet que 1'Administration
fera 1'inventaire — aujourd'hui inexistant — des
voieries regionales et des voieries nationales. Lorsque
ce rapport sera termine, le probleme sera examine
avec les entites locales en termes budgetaires.

Le meme membre souligne la problematique de la
signalisation lumineuse directionnelle. Les automobi-
listes n'eprouvent aucune difficulte a trouver les
indications adequates pour Anvers, Namur. Par
contre, 1'etranger est incapable de s'orienter dans les
19 communes. Cela lui semble tout a fait contraire a
1'interet de la Region. Le commissaire fera des
propositions en la matiere en Commission d'lnfra-
structure.

Le Ministre specifie que les 30 millions de francs
prevus pour la signalisation lumineuse directionnelle
ne constituent qu'un premier pas. La declaration de
1'Executif est claire sur ce point. Un systeme de
cartographie digitalisee sera elabore. Et c'est sur cette
base que la signalisation sera prise en consideration.
A son avis, il faudra etablir un plan quinquennal pour
1'ensemble de la signalisation.(''

L'intervenant s'etonne egalement que 12 millions
de francs soient consacres a 1'isolation acoustique du
tunnel Leopold II. Le Ministre precise qu'il disposera
de cabines telephoniques isolees, et que le chiffre
n'est encore qu'une estimation,

En ce qui concerne la somme de 35 millions de
francs pour le tunnel Reyers, le Ministre souligne que
ce credit comporte non seulement un eclairage de
securite, mais egalement le deplacement du terminal
d'autostrade chaussee de Louvain.

A propos du credit de 17 millions de francs pour
1'aide verte prioritaire, le Ministre specifie que les
transports en commun seront pris en compte en
premiere ligne.

Le meme membre s'inquiete par ailleurs de ne pas
retrouver de montant consacre aux travaux neces-
saires pour assurer la securite sur 1'axe de la chaussee
de Waterloo, ou le nombre d'accidents mortels ne fait
que s'accroitre.

Teichman-viaduct. De Minister specifieert dat alles
wat van de Centrale Staat zai kunnen worden gerecu-
pereerd, dat ook zai worden.

De intervenient snijdt vervolgens het probleem aan
van de verlichting van de wegen en van de bewegwij-
zering.

t
De Minister verduidelijkt daaromtrent dat de Ad-

ministratie de inventaris zai maken — die bestaat
momenteel nog niet — van de gewestelijke en natio-
nale wegen. Wanneer dat rapport klaar is, zai het
probleem in begrotingstermen samen met de plaatse-
lijke overheden worden onderzocht.

Datzelfde lid vestigt de aandacht op de problema-
tiek van de verlichte bewegwijzering. De autobe-
stuurders hebben geen enkel probleem met de doel-
treffende aanduiding richting Antwerpen en Namen.
De vreemdelingen daarentegen kunnen zich heel
moeilijk orienteren in de 19 gemeenten. Dat lijkt hem
in te gaan tegen de belangen van het Gewest. De
commissaris zai dienaangaande voorstellen doen in de
Commissie voor Infrastructuur.

De Minister verduidelijkt dat de 30 miljoen fr.
voorzien voor de verlichte bewegwijzering slechts een
eerste stap betreft. De verklaring van de Executieve is
duidelijk op dit punt. Er zai een gedigitaliseerd
stadsplan worden uitgewerkt. Op die basis zai de
bewegwijzering worden overwogen. Naar mijn me-
ning zou er een vijfjarenplan moeten worden opge-
steld voor het geheel van de bewegwijzering.

Spreker verbaast er zich eveneens over dat er
12 miljoen fr. wordt besteed aan de ak9estische
isolatie van de Leopold II-tunnel. De Minister verdui-
delijkt dat hij over gei'soleerde telefooncellen zai
beschikken, en dat het cijfer hier nog maar een
schatting is.

Wat het bedrag van 35 miljoen fr. betreft voor de
Reyerstunnel, benadrukt de Minister dat dit krediet
niet enkel de veiligheidsverlichting betreft, maar
eveneens de verplaatsing van het einde van de auto-
strade Leuvensesteenweg.

Wat de -kredieten van 17 miljoen fr. betreft voor de
prioritaire groene zone verduidelijkt de Minister dat
er eerst en vooral voor het openbaar vervoer zai
worden gezorgd.

Hetzelfde lid verontrust er zich trouwens over dat
hij het bedrag niet heeft teruggevonden dat is be-
stemd om de nodige werken uit te voeren om de
veiligheid te verzekeren op de as van de Waterloose-
steenweg waar het aantal dodelijke ongevallen nog
toeneemt.
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Le Ministre souligna que ces travaux sont prevus
dans le cadre du credit budgetaire de 150 millions de
francs d'intervention ponctuelle visant a ameliorer la
securite et la qualite du transport. Une etude sera
menee conformement au plan de la gendarmerie.

f
Le membre aborde ensuite le probleme du tunnel

Cortenberg. Dans la troisieme phase de liaison entre
les tunnels en direction de Liege, la Region ne pren-
dra-t-elle rien en charge pour eviter les engorgements
de la circulation entrante ?

Le Ministre rappelle que la declaration de 1'Execu-
tif a mis en exergue les responsabilites de 1'Etat cen-
tral. II y a eu deliberation gouvernementale et un
'amendement sera introduit pour prevoir 980 millions
de francs pour le tunnel Cortenberg au budget des
Travaux publics.

Plusieurs membres s'interrogent sur les 128,5 mil-
lions de francs prevus pour le prototype de tramway
moderne. L'etude d'un nouveau prototype est-elle
reellement la bonne solution alors que nous vivons
dans un marche ouvert et que des entreprises etran-
geres ont developpe des tramways modernes. Ne
serait-il pas plus efficace d'adapter le tramway mo-
derne de 1'industrie fran$aise au lieu d'ouvrir un nou-
veau dossier? Le developpement d'un prototype bei-
ge n'entramera pas automatiquement des debouches
sur les marches etrangers.

•i
Un membre s'etonne par ailleurs du fait que le pro-

totype de tramways serait confie a une entreprise
beige alors que pour les nouveaux bus de la STIB un
appel d'offre europeen a ete lance.

Le Ministre specific que des 128,5 millions de francs
prevus a 1'article budgetaire autres equipements +
divers, seuls 50 millions de francs iront au prototype.
Si cela s'avere necessaire, un appel europeen sera fait.
Quant aux 120 bus de la STIB, ce fut la volonte de la
societe de lancer un appel d'offre europeen. Le Minis-
tre a ete sollicite a maintes reprises pour que ces bus
soient attribues a une entreprise beige. II se pourrait
qu'il en soit ainsi.

Un membre s'inquiete que la Brugeoise et Nivelles
fasse des offres de tramway^ plus interessantes a la
ville d'Amsterdam qu'a Bruxelles. Le Ministre sou-
ligne que s'il y avait appel d'offre europeen ce serait
pour briser ce monopole.

Le meme intervenant s'etonne de trouver dans 1'ar-
ticle consacre aux travaux a executer en vue d'assurer
la promotion et la modernisation des transports
urbains, d'une part 225 millions de francs, et d'autre
part, 250 millions de francs destines a la STIB.

De Minister heeft benadrukt dat deze werken voor-
zien zijn binnen een begrotingskrediet van 150 mil-
joen fr. gerichte tussenkomsten die tot doel hebben
de veiligheid en de kwaliteit van het vervoer te verbe-
teren. Er zai een studie worden uitgevoerd overeen-
komstig het plan van de rijkswacht.

Vervolgens snijdt een lid het probleem aan van de
Kortenbergtunnel. Zai het Gewest in de derde verbin-
dingsfase tussen de tunnels richting Luik, niets ten
laste nemen om de opstoppingen van het binnenko-
mend verkeer te vermijden?

De Minister herinnert eraan dat de verklaring van
de Executieve-de verantwoordelijkheden van de Cen-
trale Staat heeft benadrukt. De regering kwam in
beraad bijeen en er zai een amendement worden inge-
diend om 980 miljoen fr. te voorzien voor de Korten-
bergtunnel op de nationale begroting van Openbare
Werken.

Verschillende leden stellen zich vragen bij de
128,5 miljoen fr. voorzie^i voor het prototype van de
moderne tram. Is de studie van een nieuw prototype
Wel een goede opiossing wanneer we in een open
markt leven en buitenlandse ondernemingen moderne
trams hebben ontwikkeld? Zou het niet doeltreffen-
der zijn de moderne tram aan te passen van de Franse
industrie in plaats van een nieuw dossier te openen?
De ontwikkeling van een Belgisch prototype zai niet
automatisch .afzetmogelijkheden op buitenlandse
markten met zich brengen.

Een lid verbaast er zich over dat het tramprototype
zou worden toevertrouwd aan een Belgische onderne-
ming, terwiji voor de nieuwe bussen van de MIVB
een offerteaanvraag op Europese schaal werd gedaan.

De Minister verduidelijkt dat van de 128,5 miljoen
voorzien in het begrotingsartikel « andere uitrustin-
gen en diversen », slechts 50 miljoen voorzien zijn
voor het prototype. Indien het nodig is, zai een Euro-
pese aanvraag worden gedaan. Wat de 120 bussen van
de MIVB betreft, was het de Maatschappij die een
offerteaanvraag op Europese schaal wou doen. De
Minister werd meermaals benaderd opdat de bouw
van die bussen aan een Belgische onderneming zou
worden toevertrouwd. Het kan zijn dat het zo uit-
draait.

Een lid is bezorgd over het feit dat de offerten voor
trams die de Brugeoise & Nivelles aan Amsterdam
voorstelt interessanter zijn dan die weike ze aan Brus-
sel voorstelt. De Minister onderstreept dat indien een
offerteaanvraag op Europese schaal werd gedaan, de
bedoeling zou zijn dat monopolie te doorbreken.

Dezelfde intervenient verbaast er zich over in het
artikel aangaande de uit te voeren werken met het
oog op het promoveren en het moderniseren van het
stedelijk vervoer, enerzijds 225 miljoen te vinden en
anderzijds 250 miljoen voor de MIVB.
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Le Ministre precise que les 225 millions de francs
consacres ^ la regularisation du passif de la STIB se
rapportent aux comptes fiscaux des chantiers en
cours. La justification des 250 autres millions de
francs a dej& et6 abordee dans 1'expose introductif.

Le'Tnembre souhaiterait enfin disposer d'informa-
tions sur les actions qui seront entreprises pour deco-
rer les grands carrefours de la capitale europeenne.
Le Ministre elabore un projet d'ordonnance concer-
nant les amenagements de ce type.

Un membre s'interroge sur les criteres utilises pour
fixer le montant de 71 millions de francs consacres a
1'entretien des espaces verts et de 90 millions de francs
a 1'entretien des voieries regionales. Representent-ils
uniquement des frais de personnel? Quel a ete le cout
de base retenu?

Le Ministre reconnait qu'il ne possede pas de don-
nees precises, qu'il s'agit d'une estimation sur base de
credits transferes.

Quant aux problemes de securite dans les stations
de metro, evoques par 1'intervenant le Ministre sou-
ligne qu'une societd de gardiennage sera engagee
pour les fetes de fin d'annee. Le membre s'inquiete de
cette solution car des deboires ont et6 commis par des
societes de gardiennage. Le Ministre se declare ouvert
a toute suggestion.

Le meme intervenant desire obtenir de plus amples
informations quant aux parkings de dissuasion.

Le Ministre repond qu'un credit budgetaire existe
pour les parkings de dissuasion.

De maniere generate, les parkings de dissuasion, le
plan RER et le plan Star 21 seront examines avec la
plus grande prudence pour eviter 1'exode hors de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Le membre aborde le malaise actuel du personnel
de la STIB, provoqu^ par des problemes de securite,
d'horaires de travail et de salaire du personnel. Une
ligne budgetaire est-elle prevue dans le projet d'or-
donnance ?

Le Ministre tient a rendre hommage au personnel
de la STIB. A son avis, on ne peut favoriser une poli-
tique de transport en commun en continuant & res-
treindre le personnel. En accord avec le Ministre-
President charge de 1'Emploi, 200 conducteurs sup-
plementaires ont ete prevus, completes par 35 stagiai-
res. Le mouvement de greve actuel n'est pas reconnu
par les organisations des travailleurs, qui ne revendi-
quent pas le mouvement comme tel.

Un membre souleve le probleme de la signalisation
routiere pour les non-voyants.

De Minister verduidelijkt dat de 225 miljoen voor
de.regularisering van het passief van de MIVB slaan
op de eindkosten van de werken in uitvoering. De
verantwoording voor de 250 andere miljoen werd
reeds gegeven in de inleidende uiteenzetting.

Het lid wenst tenslotte gegevens over de acties die
zullen ondernomen worden om de grote kruispunten
van de Europese hoofdstad te verfraaieri. De Minister
werkt ter zake een ontwerp van ordonnantie uit.

Een lid stelt zich vragen over de criteria die werden
aangewend om een bedrag van 71 miljoen vast te leg-
gen voor het onderhoud van de groene ruimten en van
90 miljoen voor het onderhoud van de gewestelijke
wegen. Gaat het hier alleen over personeelskosten?
Weike basiskostprijs werd er weerhouden?

De Minister geeft toe dat hij niet over juiste gege-
vens beschikt, het gaat hier over een raming op basis
van getransfereerde kredieten.

Wat het probleem van de veiligheid in de metro
betreft dat door de intervenient werd aangehaald,
onderstreept de Minister dat voor de eindejaarsfees-
ten op een bewakingsfirma beroep zai worden ge-
daan. Het lid maakt zich zorgen over die opiossing,
want er is veel misgegaan met bewakingsfirma's. De
Minister zegt dat hij openstaat voor suggesties.

Dezelfde intervenient wenst meer gegevens wat de
transitparkings betreft.

De Minister antwoordt dat een begrotingskrediet
voor die overstapparkings bestaat.

Algemeen wordt gesteld dat de transitparkings, het
VVN-plan en het plan Star 21 met de grootste zorg
zullen onderzocht worden om de exodus te voorko-
men weg van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Het lid spreekt over de huidige malaise die bij het
personeel van de MIVB leeft, veroorzaakt door pro-
blemen inzake veiligheid, werkuren en salaris van het
personeel. Wordt er een begrotingslijn voorzien in het
ontwerp van ordonnantie?

De Minister houdt eraan hulde te brengen aan het
personeel van de MIVB. Volgens hem kan er geen
beter transportbeleid worden gevoerd wanneer men
het personeel blijft verminderen. In akkoord met de
Minister-Voorzitter, belast met Tewerkstelling, werd
de aanwerving van 200 supplementaire chauffeurs
voorzien en van 35 stagiairs. De huidige malaise
wordt niet erkend door de werkhemersorganisaties
die deze beweging niet steunen.

Een lid pakt het probleem aan van de bewegwijze-
ring voor de blinden.
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Un membre signale que Ie reseau des routes
regionales ne correspond plus a la realite, principale-
ment dans Ie Sud de la region depuis la creation de
1'autoroute vers Paris.

Le Ministre des Travaux publics et des Communica-
tions souligne que le reseau de routes regionales sera
redetemiin6 apres 1'etude du plan regional des depla-
cements.

Le meme membre interroge le Ministre sur 1'arti-
cle 14.06.02 B) pour savoir si la chaussee de Waterloo
est comprise dans le programme, ou le revetement
presente des problemes divers et d'aquaplaning. Bref,
il presente des defectuosites. II est encore en plus
mauvais etat dans sa partie situee en Region fla-
mande.

Le meme intervenant rappelle qu'en ce qui
concerne la signalisation en D), un ancien Ministre
des Travaux publics avait publie un arrete normalisant
cette matiere. Ne pourrait-on pas le realiser dans
notre Region?

Le Ministre regional des Communications prepare
1'insertion dans le code de la route de la normalisation
de la signalisation touristique. Cela devait etre chose

^faite pour la fin du premier trimestre 1990.

Par ailleurs, il a ete prevu a 1'article 14.06.01 un
montant de ± 10 millions de maniere a reetudier
I'ensemble de la signalisation directionnelle dans
notre Region.

Le Ministre repond que la modernisation de la
chaussee de Waterloo n'est pas comprise dans 1'arti-
cle 14.06.2b. Cette modernisation est a 1'etude actuel-
lement:
— carrefour chaussee de Waterloo-Defre-Belle Al-

liance : sera encadr6 dans le cadre de carrefour
(article 73.01 A);

— carrefour chaussee de Waterloo-Vivier d'Oie : est
a 1'etude et sera soumis prochainement au permis
de batir.

Le budget prevu au 14.06b est principalement
prevu pour des entretiens locaux,

Pour le reste (Region) je prendrai contact avec mon
collegue de la Region flamande.

L'intervenant se demande 6galement si pour le
paragraphe F, les 21 millions sont suffisants?

Le Ministre repond que les montants sont fixes en
fonction des marches passes. Au cas ou des correc-
tions seront necessaires, elles seront executees en
cours d'exercice. '

Een lid wijst erop dat het gewestelijk wegennet,
vooral in het zuiden, niet meer met de werkelijkheid
overeenstemt sinds de aanleg van de autoweg naar
Parijs.

De Minister van Openbare Werken en Verkeers-
wezen onderstreept dat het gewestelijk wegennet zai
herzien worden na de studie van het gewestelijk
mobiliteitsplan.

Hetzelfde lid ondervraagt de Minister over arti-
kel 14.06.02 B) om te vragen of het programma ook
de Waterloosesteenweg omvat, waar de wegbe-
dekking voor problemen zorgt, bijvoorbeeld aquapla-
ning. Kortom, de weg ligt er slecht bij. Het deel van
de weg dat op Vlaams grondgebied ligt, is er nog
slechter aan toe.

Wat de bewegwijzering onder D) betreft, herinnert
dezelfde spreker eraan dat een voormalig Minister
van Openbare Werken een besluit heeft uitgevaardigd
ter normalisering van deze materie. Zou dit ook in
ons Gewest kunnen gebeuren?

De Gewestelijke Minister van Verkeerswezen be-
reidt de inlassing voor van de normalisering van de
toeristische bewegwijzering in het Verkeersregle-
ment. Dit zou moeten gebeurd zijn tegen het einde
van het laatste kwartaal van 1990.

Anderzijds heeft hij in artikel814.06.01 een bedrag
van ongeveer 10 miljoen voorzien om het geheel van
de bewegwijzering in ons Gewest te heronderzoeken.

De Minister antwoordt dat de modernisering van de
Waterloosesteenweg niet in artikel 14.06.2b is. Deze
modernisering ligt momenteel ter studie :

— kruispunt Waterloosesteenweg-Defre-Belle Al-
liance : zai in het kruispunt inbegrepen worden
(artikel 73.01. A);

— kruispunt Waterloosesteenweg-Vivier d'Oie : ligt
ter studie en er zai binnenkort een bouwvergun-
ning worden toegekend.

De begroting voorzien in 14.06b is hoofdzakelijk
bedoeld voor het lokale onderhoud,

Voor de rest (Gewest) zai ik contact opnemen met
mijn collega van het Vlaamse Gewest.

Het lid vraagt zich ook af of, wat paragraaf F
betreft, de 21 miljoen waarin voorzien wordt vol-
doende zijn.

De Minister antwoordt dat de bedragen werden
vastgelegd in functie van de afgesloten contracten.
Indien er verbeteringen moeten aangebracht worden,
zullen ze in de loop van het dienstjaar uitgevoerd
worden.
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En ce qui concerne 1'article 81.28, les 50 millions
prevus pour 1'amelioration des arrets de surface sont
insuffisants et en cours d'annee ils devraient pouvoir
etre ajustes vers Ie haut. Par exemple en ajoutant les
50 millions prevus pour les interets de retard et aussi
les 75 millions pour les divers.

Le Ministre est tout a fait d'accord avec Ie raisonne-
ment du membre.

«
Le Ministre se dit egalement preoccupe par le pro-

bleme.

Un autre intervenant se demande si les deplace-
ments legers sont repris dans les lignes budgetaires
des Travaux publics et des Communications. Le Mi-
nistre repond que le credit pour les Interventions
ponctuelles visant a ameliorer la securite et la qualite
du transport, comprend les deplacements legers.

Le meme membre constate que le montant de
50 millions de francs pour les travaux en surface sur
un total de 1.750 millions de francs pour les travaux ^
executer en vue d'assurer la promotion et la moderni-
sation des transports urbains, ne represente pas grand
chose. Le Ministre fait observer que 1'axe nord-sud ne
comprend pas uniquement des travaux de metro.

Un membre s'inquiete de 1'entretien des tunnels.
Ce point est repris dans la ligne budgetaire de 117 mil-
lions de francs pour 1'entretien d'ouvrages d'art de la
Region. Le Ministre a decide d'effectuer 1'entretien
des tunnels une a deux fois par mois.

Un autre intervenant constate que la S.A. Canal ne
regoit plus 95,9 M pour 1990 en avance recuperable.
Est-ce exact?

Le Ministre souligne que la constatation est effecti-
vement correcte et que la situation budgetaire en 1989
est :

95,9 M arrete royal d'Avance
recuperable

+ 208,- M de dotation

Wat artikel 81.28 betreft, zijn de 50 miljoen die
voorzien zijn voor de verbeteringen van de boven-
grondsehalten onvoldoende. Ik zou wensen dat het in
de loop van het jaar naar boven getrokken wordt,
bijvoorbeeld door de 50 miljoen waarin voorzien
wordt door de achterstallige interesten en de 75 mil-
joen voor de diversen erbij te voegen.

De Minister stemt volledig in met de redenering
van het lid.

De Minister zegt dat dit probleem hem inderdaad
bezig houdt.

Een ander lid vraagt zich af of de lichte verplaatsin-
gen in de begrotingslijnen van Openbare Werken en
Verkeerswezen werden opgenomen. De Minister ant-'
woordt dat het krediet voor doelgerichte acties met
het oog op het verbeteren van de veiligheid en kwali-
teit van het vervoer ook slaat op de lichte verplaatsin-
gen.

Datzelfde lid stelt vast dat het bedrag van 50 mil-
joen voor bovengrondse werken op een totaal van
1.750 miljoen voor uit te voeren werken in het kader
van het promoten en moderniseren van stedelijk ver-
voer, niet veel voorstelt. De Minister merkt op dat de
Noord-Zuidas niet alleen gaat over metrowerken.

Een lid maakt zich zorgen over het onderhoud van
de tunnels. Dat punt is opgenomen in de begrotings-
lijnen van 117 miljoen voor het onderhoud van kunst-
werken van het Gewest. De Minister heeft besloten
een of twee keren per maand de tunnels te laten. on-
derhouden.

Een andere spreker stelt vast dat de N.V. Zeeka-
naal niet meer 95,9 M voor 1990 ontvangt in de vorm
van een terug te betalen voorschot. Is dat waar?

De Minister onderstreept dat die vaststelling inder-
daad juist is; en de begrotingssituatie voor 1989 emit
ziet als volgt :

95,9 M koninklijk besluit inzake
Invorderbaar Voorschot

+ 208,- M dotatie

303.9 M 303,9 M

En ce qui concerne le budget 1990, il est prevu une
dotation de 280 M. Cela n'implique pas 1'abandon de
la recuperation des avances.

Un commissaire s'interroge sur les 40 millions de
francs alloues H la S.A. du Canal et des installations
maritimes de Bruxelles. Comment attribuer une som-
me de 40 millions de francs SL une societe qui sera scin-
dee?

Wat de begroting voor 1990 betreft, een dotatie van
280 M werd voorzien. Dat houdt niet in dat de voor-
schotten niet zullen moeten worden terugbetaald.

Een commissaris stelt zich vragen over de 40 mil-
joen voor de N.V. Zeekanaal en de maritieme instal-
laties van Brussel. Hoe kan men een som van 40 mil-
joen toekennen aan een maatschappij die zai worden
opgesplitst?
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Le Ministre precise que 1'article 61 de la loi speciale
du 16 janvier 1989 relative, au financement des Com-
munautes et des Regions permet une telle affectation.
Le probleme de la S.A. du Canal sera aborde en
Commission lorsqu'il y aura accord avec la Region fla-
mande.

Un membre s'inquiete de 1'entretien des transports
en commun.

Le Ministre estime qu'il faudrait retirer les postes
d'entretien et de securite du budget de la STIB. C'est
a la collectivite a supporter ces frais.

Un membre constate que le programme physique
« Communications - Titre II - Partie I - Section 45 »
pour 1'annee 1990 prevoit un engagement budgetaire
de 400 millions pour un ouvrage de genie civil a reali-
ser dans 1'avenue Fonsny.

Ce montant est a imputer a 1'article 81.28 « Travaux
a executor en vue d'assurer la promotion et la moder-
nisation des transports urbains ».

De Minister verduidelijkt dat artikel 61 van de bij-
zondere wet van 16 januari 1989 inzake de financie-
ring van de Gemeenschappen en Gewesten zulks
mogelijk maakt. Het probleem van de N.V. Zeeka-
naal zai in commissie worden behandeld na het berei-
ken van een akkoord met het Vlaamse Gewest.

Een lid maakt zich zorgen over het onderhoud van
het openbaar vervoer.

De Minister meent dat de posten voor onderhoud
en veiligheid uit de begroting van de MIVB moeten
worden weggenomen. De gemeenschap moet deze
kosten dragen.

Een lid stelt vast dat het materiele programma
« Verkeerswezen - Titel II - Deel I - Sectie 45 » voor-
ziet voor 1990 in een bedrag van 400 miljoen op de
begroting voor burgerlijke werken die op de Fonsny-
laan uit te voeren zijn.

Dat bedrag moet worden opgenomen in artikel
81.28 « Werken uit te voeren met het oog op de be-
vordering en de modernisering van het stedelijk ver-
voer ».

Quelle est la justification de cette depense? Hoe wordt die uitgave gerechtvaardigd?

Le Ministre rappelle que 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale a clairement indique que 1'acheve-
ment de 1'axe souterrain « Gare du Nord-Gare du
Midi-Place Albert » constitue la priorite parmi les
investissements lourds a realiser. Cet axe doit devenir
une ligne pilote des tramways.

Le grand avantage du mode d'exploitation d'un axe
souterrain par tramways par rapport au metro lourd,
est de pouvoir realiser une meilleure adequation entre
1'offre et la demande de transport.

Ainsi, des que cette demande ne justifie plus une
concentration des places offertes, u est possible,
moyennant la construction de rampes d'acces, de.per-
mettre a certaines lignes du tronc commun de quitter
celui-ci et de rejoindre la surface pour poursuivre en
mode d'exploitation tramway classique.

Inversement, les lignes irriguant les quartiers peri-
pheriques doivent pouvoir converger vers 1'axe sou-
terrain.

Ainsi, en ce qui concerne le troncon Sud de 1'axe
« Nord-Sud », 3 tremies d'acces sont prevues :
— une dans 1'avenue Jupiter;
— une autre dans 1'avenue Albert;
— la troisieme dans 1'avenue Fonsny.

De Minister herinnert eraan dat de Executieve-van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest duidelijk heeft
gezegd dat de afwerking van de ondergrondse as
«Noordstation-Zuidstation-Albertplein » de priori-
teit is wat de grote investeringen betreft. Die as moet
een pilootlijn worden voor de trams.

Het grote voordeel van de uitbating van een onder-
grondse tramas in vergelijking met de zware metro ,
ligt in een beter evenwicht tussen de vraag naar en
aanbod van vervoer.

Van zodra die vraag geen concentratie meer recht-
vaardigt van de aangeboden plaatsen, is het mogelijk,
mits de bouw van toegangen, sommige lijnen het ge-
meenschappelijk traject te laten verlaten en boven-

' gronds te komen om daar op het klassieke systeem te-
rug te vallen.

Omgekeerd moeten de lijnen uit de randstadwijken
op de ondergrondse as kunnen aansluiten.

'• Wat het gedeelte Zuid betreft van de Noord-Zuid-
verbinding wordt in 3 toegangen voorzien :
— een op de Jupiterlaan;
— een op de Albertlaan;
— de derde op de Fonsny laan.
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L'ouvrage de 1'avenue Fonsny permettra done aux
tramways circulant sur cet axe en surface et desser-
vant Forest, Uccle et Drogenbos, d'acceder, au
moyen d'une rampe, dans la Gare du Midi souter-
raine.

Cette possibility permettra :
— de garantir Ie nombre de places ^ offrir dans la

Gare du Midi vers Ie centre;
— de faciliter considerablement les correspondances

entre les lignes de tramways desservant cette gare
et Ie metro de la petite ceinture (correspondance
sur Ie meme quai).

De plus, la mise en souterrain de tout Ie trafic ferr6
urbain b hauteur deJa Gare du Midi liberera la sur-
face et permettra un reamenagement complet de
celle-ci en vue des infrastructures a realiser pour Ie
terminal TGV.

De werken aan de Fbnsnylaan zullen het de trams
die op die bovengrondse as rijden en die Vorst, Ukkel
en Drogenbos aandoen dus mogelijk maken om, via
een toegangshelling in het ondergrondse Zuidstation
aan te komen.

Daardoor zai het mogelijk worden :
— het aantal plaatsen te garanderen die aangeboden

worden in het Zuidstation naar het centrum;
— de aansluitingen te vergemakkelijken tussen de

tramlijnen die dit station aandoen en de metro van
de kleine ring (aansluiting op hetzelfde perron).

Bovendien zai het onder-de-grond-brengen van
heel het stedelijk spoorverkeer ter hoogte van het
Zuidstation het bovengronds verkeer verlichten en
een volledig nieuwe organisatie ervan mogelijk ma-
ken met het oog op de te verwezenlijken infrastruc-
tuur voor de SST-terminal.

D. — Politique de 1'eau
(section 40)

1. Expose introductif du Ministre du Logement, de
FEnvironnement, de la Conversation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau

« L'importance de la politique de 1'eau en region de
Bruxelles-Capitale n'aura echapp6 a personne.

II est essentiel que les habitants des 19 communes
non seulement disposent d'une eau de qualite et en
quantite suffisante et surtout qu'un systeme coherent
et fiable d'epuration des eaux usees soit mis en place.
C'est sur ce dernier point en effet que nous avons
decide de porter 1'essentiel de notre effort financier.

L'augmentation importante des montants consa-
cres aux investissements pour 1'annee 1990 (soit
2.800.000.000 en engagement) est la manifestation de
ma volonte de mettre en route Ie processus de
construction des stations d'epuration.

Un montant de 1.800.000.000 francs en credit
d'engagement a ete reserve pour la construction de la
station d'epuration Sud de Bruxelles.

Je ferai un bref commentaire sur chacun des articles
de ce budget ci-apres.

D. — Waterbeleid
(sectie 40)

1. Inleidende uiteenzetting van de Minister van Huis-
vesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid

« Het belang. van het waterbeleid in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest zai niemand ontgaan zijn.

Het is zeer belangrijk dat de inwoners van de
19 gemeenten niet enkel over kwaliteitswater be-
schikken in voldoende hoeveelheid maar vooral dat ze
een coherent en betrouwbaar zuiveringssysteem van
afvalwater krijgen. Inderdaad, wij hebben beslist
vooral voor dit laatste punt de grootste financiele
inspanning te leveren.

De belangrijke verhoging van de investeringsbedra-
gen voor het jaar 1990 (namelijk 2.800.000.000 als
vastlegging) is de uitdrukking van mijn wil om werk te
maken van het bouwen van zuiveringsstations.

Een bedrag van 1.800.000.000 fr. vastleggingskre-
dieten werd voorbehouden voor het bouwen van het
zuiveringsstation Brussel-Zuid.

Ik zai een kort commentaar geven bij elk artikel
van de bijgevoegde begroting.
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Nous diviserons notre expose en trois grandes
parties :
1. les depenses courantes qui s'etablissent a 89,3 mil-

lions;
2. les investissements : les engagements pour 1990

s'eleveront a 2.800 millions (centre 120 millions en
1989). Quant aux credits d'ordonnancement ils ont
ete portes 605 a millions (contre 59,4 millions en
1989); •

3. les depenses en capital non liees aux investisse-
ments s'elevent a 478 millions.

Wij zullen onze uiteenzetting in drie grote delen
verdelen :
1. de lopende uitgaven die 89,3 miljoen bedragen;

2. de investeringen : de vastleggingen voor 1990
zullen 2.800 miljoen bedragen (tegenover 120 mil-
joen in 1989). De ordonnanceringskredieten wer-
deri op 605 miljoen gebracht (tegenover 59,4 mil-
joen in 1989);

3. de niet aan de investeringen gebonden kapitaaluit-
gaven bedragen 478 miljoen.

1. Tout d'abord, en matiere de depenses courantes :

Art. 12.28. — Un montant de 40 millions est destine
a permettre un entretien de la Senne et de ses berges
(cours d'eau importance 1);

La rationalisation apportee a ces travaux a permis
toutefois de ramener Ie montant de ce poste de
48 millions en 1989 a 40 millions en 1990. '

Art. 12.53. — En outre nous avons decide de
parfaire 1'installation d'un reseau de telemesure et de
prises d'echantillons nous permettant non seulement
une surveillance en temps reel, mais aussi 1'archivage
des renseignements fournis au sein d'un fichier infor-
matique, capital pour la gestion de nos futures sta-
tions d'epuration et pour Ie controle des eaux souter-
raines.

Art. 31.30. — Nous continuerons aussi a payer les
subventions en interet octroyees aux entreprises qui
ont decide d'mstaller elles-memes des systemes d'epu-
ration et avaient recouru a des emprunts pour ce faire.

1. Ten eerste, wat de lopende uitgaven betreft :

Art: 12.28. — Een bedrag van 40 miljoen is be-
stemd voor het onderhoud van de Zenne en haar
oevers (waterloop van belangrijkheid 1).

Nochtans heeft de rationalisatie van deze werken
ertoe geleid dat het bedrag voor deze post van
48 miljoen in 1989 op 40 miljoen in 1990 werd ge-
bracht.

î

Art. 12.53. — Bovendien hebben wij beslist de
installatie te vervolmaken van een net met afstandme-
ting en monsterneming wat ons de mogelijkheid zou
bieden niet enkel bewaking uit te voeren op. het
ogenblik zeif, maar eveneens de verkregen inlichtin-
gen in een archief te verwerken binnen een informa-
tica bestand, wat zeer belangrijk is voor het beheer
van onze toekomstige zuiveringsstations en voor de
controle van het grondwater.

Art. 31.30. — Wij zullen ook verder subsidies en
interesten betalen aan die ondernemingen die beslist
hebben zeif een zuiveringssysteem te installeren en
die daarvoor leningen hadden aangevraagd.

2. Venons-en maintenant aux depenses en capital liees
aux investissements :

Art. 51.80. — Des subsides seront octroyes a la
QBE et 1'IBDE pour 1'execution des travaux lies aux
stations d'epuration et a la distribution d'eau dans les
19 communes. Ces travaux viennent d'ailleurs d'etre
relances suite a la creation recente de 1'IBDE. La
possibility d'engagement s'eleve a 130 millions et celle
d'ordonnancement a 45 millions pour 1990.

Art. 51.88. — Nous interviendrons egalement dans
Ie cout des etudes et de la construction d'installation
d'epuration des eaux usees des entreprises privees
conformement aux articles 33 et 35 de la loi du

2. Laten wij nu overgaan tot de kapitaalsuitgaven
verbonden aan de investeringen :

Art. 51.80. — Er zullen subsidies worden toege-
kend aan de BIWM en de BIWZ voor de uitvoering
van de werken verbonden aan de zuiveringsstations
en aan de waterverdeling in de 19 gemeenten. Deze
werken werden trouwens nieuw leven ingeblazen
omdat onlangs de BIZW werd opgericht. De moge-

, lijkheid van vastlegging bedraagt 130 miljoen en de
ordonnancering 45 miljoen voor 1990.

Art. 51.88. — Wij zullen eveneens bijdragen in de
kosten voor het bestuderen en het bouwen van zuive-
ringsinstallaties voor afvalwater van prive-onderne-
mingen overeenkomstig de artikelen 33 en 35 van de
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26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
centre la pollution. Ici les engagements seront de
30 millions et las ordonnancements de 10 millions.

Art. 63.84. — Tout Ie poids de notre effort portera
sur la construction de la station d'epuration Sud de
Bruxelles, pour lequel un engagement de 1,8 milliard
est prevu. Quant a 1'ordonnancement, il est autorise a
concurrence de 225 millions.

En ce qui concerne la construction des collecteurs
d'amenee au boulevard Industriel, a Saint-Gilles, a
Uccle et au CERIA, ainsi que Ie paiement de 1'etude
hydraulique en 1990. Notre pouvoir d'engagement est
de 540 millions et celui d'ordonnancement de 275 mil-
lions.

Cet ensemble de decisions fait preuve de notre
ferine volonte de passer aux actes en ce domaine.

Art. 63.85. — Nous avons prevu par ailleurs des
subsides aux associations et administrations subor-
donnees pour des travaux exceptionnels d'assainisse-
ment relatifs aux cours d'eaux non navigables. II s'agit
du renforcement des berges et du voutement de la
Senne en vertu de la loi du 28 decembre 1967
(articles 11 et 15).

Ces travaux devraient commencer fin 1990, c'est
pourquoi nous avons prevu 300 millions en engage-
ment, mais seulement 50 millions d'ordonnancement.

wet van 26 maart 1971 over de bescherming van het
oppervlakte water tegen vervuiling. Hier bedragen de
vastleggingen 30 miljoen en de ordonnanceringen
10 miljoen.

Art. 63.84. — Wij zullen ons vooral inspannen om
het bouvven van het zuiveringsstations Brussel-Zuid te
yerwezenlijken, waarvoor een vastlegging van
1,8 miljard is voorzien. Wat de ordonnancering be-
treft is er een toelating ten belope van 225 miljoen.

De mogelijkheid tot vastlegging bedraagt voor het
bouwen van toevoercollectoren in de Industrielaan
te Sint-Gillis, te Ukkel en bij het COOVI, alsmede
voor de betaling van de hydraulische studie in
1990, 540 miljoen, de ordonnanceringsmogelijkheid,'
275 miljoen.

Uit het geheel van deze beslissingen blijkt onze
uitdrukkelijke wil om op dit vlak tot daden over te
gaan.

Art. 63.85. — Wij hebben bovendien subsidies
voorzien voor de verenigingen en ondergeschikte
besturen voor uitzonderlijke zuiveringswerken aan de
niet bevaarbare waterlopen. Het gaat over verstevi-
ging van de oevers en van de beddingen van de
Zenne, krachtens de wet van 28 december 1967
(artikels 11 en 15).

Deze werken zouden einde 1990 moeten aangevat
worden, daarom hebben wij 300 miljoen in vastleg-
gingen voorzien, maar enkel 50 miljoen in ordonnan-
ceringen.

3. Abordons en fin les depenses en capital non liees aux
investissements :

Art. 51.30 — Celles-ci sont principalement de deux
ordres : d'une part les subventions en capital payees
aux entreprises industrielles en application de 1'arrete
royal du 9 avril 1975 pour 1 million de FB.

Art. 61.86. — Et d'autre part, les transferts de
fonds destines a la lutte centre les nuisances et a la
protection de 1'eau.

Ces fonds seront utilises suivant quatre axes bien
precis :
a) realisation de collecteurs pour la station d'epura-

tion Sud a Forest et a Anderlecht;
b) dans Ie cadre de la lutte centre les inondations,

construction du bassin d'orage du Watermaelbeek
pour lequel 740 millions ont deja ete engages en
decembre 1988;

c) poursuite des etudes en matiere d'eaux usees dans
Ie secteur Nord, en ce compris 1'etude de la
faisabilite financiere de la station Nord;

d) 1'etude des zones de protection en matiere de
captage et de distribution d'eau.

3. Laten wij het tenslotte hebben over de kapitaaluitga-
ven die niet gebonden zijn aan de investeringen :

Art. 51.30. — Deze bestaan hoofdzakelijk uit twee
zaken : enerzijds de kapitaalssubsidies betaald aan de
industriele ondernemingen in toepassing van het ko-
ninklijk besluit van 9 april 1975 voor 1 miljoen fr.

Art. 61.86. — En anderzijds, de overdracht van
fondsen bestemd voor de strijd tegen hinder en voor
de waterbescherming.

Deze fondsen zullen worden gebruikt volgens yier
welbepaalde assen :
a) de verwezenlijking van collectoren voor het zuive-

ringsstation te Brussel-Zuid, Vorst en Anderlecht;
b) in het raam van de strijd tegen overstromingen,

het bouwen van een stormbekken voor de Water-
maelbeek waarvoor reeds 740 miljoen werden
vastgelegd in december 1988;

c) voorzetting van de studies inzake afvalwater in de
sector Noord, met inbegrip van de studie over de
finahciele doenbaarheid voor het station-Noord;

d) de studie van de beschermingszones inzake het
opvangen en het verdelen van water.
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Pour mener a bien 1'ensemble de ces realisations,
nous avons prevU d'engager 431 millions et de liqui-
der des factures pour 455 millions en 1990 ».

Om het geheel van deze verwezenlijkingen tot een
goed einde te brengen hebben wij 431 miljoen vast-
leggingen voorzien en facturen ten belope van
455 miljoen in 1990 te betalen ».

2. Discussion

Un membre se demande si les montants budgetaires
suffiront' pour realiser Ie programme des stations
d'epuration. II faut appliquer Ie principe du pollueur-
payeur. La concession de service public est-elle envi-
sagee comme methode de financement?

Le Ministre precise que les investissements pour la
station Sud atteindront 3,843 milliards, dont 2 mil-
liards seront engages au cours de 1990.

Le principe du pollueur-payeur est a 1'etude, les
pollueurs pouvant etre tant des pardculiers que des
industriels.

• ' ^
La concession de service public pourra etre envisa-

gee pour la mise en oeuvre de la future station
d'epuration Nord.

Le meme membre interroge ensuite le Ministre sur
le dossier du voutement de la Senne qui remonte a des
annees, mais n'est pas encore clos. II souhaite obtenir
un plan du voutement et des pro jets de troncons
encore a realiser.

Le Ministre constate que les berges de la Senne se
destabilisent et que la Region doit proceder a leur
renforcement et meme sur certains troncons au voute-
ment du cours d'eau, a un cout de 800.000 F le metre.
Les travaux debuteront a partir de juin 1990.

Enfin, apres avoir regrette le retard dans la trans-
mission du programme justificatif, le membre de-
mande la communication d'un plan pluriannuel des
travaux a realiser par le departement.

2. Bespreking

Een lid vraagt of de budgettaire bedragen zullen
volstaan om het programma van de waterzuiverings-
stations te verwezenlijken. Het principe « de vervui-
ler betaalt » moet toegepast worden. Wordt er even-
tueel een concessie met een openbare dienst overwo-
gen als een financieringsmethode?

De Minister verduidelijkt dat de investeringen voor
het station Brussel-Zuid 3,843 miljard zullen bedra-
gen, waarvan 2 miljard zullen worden vastgelegd
tijdens het jaar 1990.

Het principe « de vervuiler betaalt » ligt ter studie,
de vervuilers kunnen zowel particulieren als indus-
trielen zijn.

Voor het toekomstige zuiveringsstation Brussel-
Noord een concessie met een openbare dienst worden
overwogen.

Hetzelfde lid ondervraagt vervolgens de Minister
over het dossier van de bedding van de Zenne dat
reeds jaren oud is, maar dat nog altijd niet afgehan-
deld is. Hij wenst een plan van de bedding en van de
projecten van de nog te verwezenlijken stukken.

De Minister stelt vast dat de oevers van de Zenne
onstabiel worden en dat het Gewest ze moet verstevi-
gen wat ook moet gebeuren voor sommige delen van
de bedding van de waterloop, dit zai 800.000 fr./meter
kosten. De werken zullen in juni 1990 worden aan-
gevat.

Tenslotte, na de laattijdige mededeling van het
verantwoordingsprogramma van de begroting te heb-
ben betreurd, vraagt het lid dat een meerjarenplan
zou worden voorgelegd van de door het departement
te verwezenlijken werken.

Plusieurs membres insistent sur la necessite des
contr61es en matiere de politique de 1'eau.

Un membre souhaite que la station d'epuration Sud
soit le plus rapidement possible operationnelle. L'etat
des engagements de credit est cependant inquietant
pour les delais.

Verschillende leden steunen op de noodzaak
controles uit te voeren inzake waterbeleid.

Een lid wenst dat het waterzuiveringsstation Brus-
sel-Zuid zo vlug mogelijk operationeel wordt. Noch-
tans is de toestand van de vastlegging van de kredie-
ten verontrustend wat de termijnen betreft.
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II estime que Ie voutement de la Senne est une
mauvaise priority. Le credit d'assainissement de
300 millions aurait mieux ete affecte au probleme de
bassin d'orage du Maelbeek et de la rue Gray, ce qui
aurait repondu a une demande de quartiers d'habita-
tion plut6t que des industriels.

La comparaison des chiffres des budgets 1989 et
1990 du departement fait apparaitre une diminution
des depenses courantes et en capital non liees au
programme d'mvestissement.

Le Ministre souligne que son departement est un
des rares postes du budget regional a augmenter en
1990, puisqu'il passe de 750 millions a 1,2 milliard. Le
probleme des bassins d'orage, notamment du Mael-
beek, est pose et est important, mats tout est question
de priorites.

Un membre insiste sur une actualisation du plan
directeur et notamment la revision du reseau de
telemesures. Le fonds provenant des taxes provin-
ciales, destine a des operations d'assainissement et
d'epuration, s'eleve-t-il bien a 488 millions? La proce-
dure de recuperation de cette somme est-elle
engagee?

Le Ministre precise que selon ses chiffres, ce fonds
pour ordre s'eleve a 454 millions. II est mis a la
disposition de la Region par la province sur base de
conditions strides.

,'
Concernant la station d'epuration Sud, le meme

membre interroge le Ministre sur 1'accord conclu avec
la Region flamande prevoyant une intervention de
cette Region a concurrence de 11 % du cout des
travaux. Ce montant, qui doit atteindre environ
60 millions, est-il recouvre?

Le Ministre confirme la repartition du cout de la
station d'epuration Sud, soil 88,4 % pour la Region
bruxelloise et 11,6 % pour la Region flamande.

Une repartition est egalement prevue pour la
station d'epuration Nord, soit 91,25 % pour la Region
bruxelloise et 8.75 % pour la Region flamande.

Le Ministre veillera a recuperer ces montants.

Un membre evoque le probleme des bassins
d'orage. Quel est le schema des travaux du Water-
maelbeek? Des bassins d'orage sont-ils prevus dans la
vallee de la Woluwe? Un plan pluriannuel des bassins
d'orage est-il prevu? Le Ministre compte-t-il repren-
dre le plan provincial existant?

Hij is van mening dat de bedding van de Zenne een
slechte prioriteit is. Het saneringskrediet van 300 mil-
joen had beter besteed geweest aan het probleem van
het stormbekken van de Maalbeek en van de Gray-
straat, want dit beantwoordt een vraag van de woon-
buurten in plaats van die van de industrielen.

De vergelijking van de cijfers van de begrotingen
1989 en 1990 van het departement vertonen een
vermindering van de lopende uitgaven en van de
kapitaaluitgaven die niet gebonden zijn aan het inves-
teringsprogramma.

De Minister onderstreept dat zijn departement een
van de weinige posten van de gewestelijke begroting
is die in 1990 werd verhoogd, vermist hij van 750 mil-
joen naar 1,2 miljard gaat. Het probleem van de
stormbekkens, ondermeer van de Maalbeek is gesteld
en het is belangrijk, maar alles hangt af van de
voorrang die wordt verleend.

Een lid dringt aan op de actualisering van het
richtplan en ondemeer de herziening van het net voor
afstandmeting. Bedragen de fondsen die voortvloeien
uit provinciale belastingen, bestemd voor zuivenngs-
operaties en saneringsverrichtingen, wel 488 miljoen?
Werd reeds een procedure tot terugwinning van dit
bedrag in gang gezet?

De Minister verduidelijkt dat volgens zijn cijfers dit
fonds 454 miljoen bedraagt. Het wordt door de pro-
vincie ter beschikking van het Gewest gesteld, op
basis van nauwkeurige woorwaarden.

Wat het zuiveringsstation Brussel-Zuid betreft,
heeft hetzelfde lid de Minister ondervraagt over het
akkoord dat werd gesloten met het Vlaamse Gewest
waarbij een bijdrage van dit Gewesf wer4 voorzien
ten belopen van 11 % van de werkingskosten. Is dit
bedrag, dat ongeveer 60 miljoen moet bedragen,
ingevorderd?

De Minister bevestigt de verdeling van de kosten
van het zuiveringsstation Brussel-Zuid, namelijk
88,4 % voor het Brusselse Gewest en 11,6 % voor het
Vlaamse Gewest.

Een verdeling is eveneens voorzien voor het zuive-
ringsstation Noord, namelijk 91,25 % voor het Brus-
selse Gewest en 8,75 % voor het Vlaamse Gewest.

De Minister zai ervoor zorgen deze bedragen te
recupereren.

Een lid snijdt het probleem aan van de storm-
bekkens. Welk schema is voozien voor de werken van
de Watermaalbeek? Werden stormbekkens voorzien
in de vallei van Woluwe? Werd er een meerjarenplan
voor stormbekkens opgesteld? Denkt de Minister dat
hij het bestaande provinciaal plan zai kunnen over-
nemen?
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Le Ministre precise que Ie projet de bassins d'orage
du Watermaelbeek concerne la vallee de la Woluwe.
Ce projet decharge les communes de Watermael,
d'Auderghem et les deux Woluwe. 740 millions sont
prevus, dont 200 millions en credits d'ordonnance-
ment. Les travaux debuteront vers juilllet 1990.

Le bassin d'orage de la Woluwe suivra. La tendance
retenue est celle de bassins de moyenne importance
sur des affluents de la Woluwe. Certaines communes
imposent meme pour les grosses constructions d'im-
meubles la construction de petits bassins d'orage.

Un autre membre interroge le Ministre sur les
moyens de controle des eaux rejetees dans les collec-
teurs et sur les subventions aux pouvoirs locaux pour
la construction des collecteurs. Les montants prevus
pour la construction du collecteur a Uccle qui accueil-
le aussi les eaux provenant de la Region flamande
sont-ils uniquement pris en charge par la Region de
Bruxelles-Capitale?

Le Ministre insiste sur la necessite de coordonner
les systemes de contr61e qui varient d'une commune a
1'autre. L'efricacite du contr61e depend de son appli-
cation a tous les cours d'eau. La mise en place d'un
systeme de telemesures est prevue. La Region n'est
pas seule competente mats aussi 1'IBGE et la CIBE.

II precise qu'une serie de communes ont deja rentre
un dossier de creation de collecteur (Saint-Gilles,
Uccle, Forest). Tout travail qui concerne deux regions
doit etre negocie de region a region au sein des
commissions de coordination et de concertation. Les
montants inscrits au budget sont uniquement ceux a
charge de la Region bruxelloise.

De Minister verduidelijkt dat het project van het
stormbekken voor de Watermaalbeek eveneens de
vallei van Woluwe betreft. Dit ontwerp ontlast de
gemeenten Watermaal, Oudergem, en de beide Wo-
luwes. Er zijn 740 miljoen voorzien, waarvan 200 mil-
joen in ordonnanceringskredieten. De werken zullen
beginnen omstreeks juli 1990.

Het stormbekken van Woluwe zai volgen. Men
heeft gekozen voor bekkens van middelmatige
grootte op de zijrivieren van de Woluwe. Bepaalde
gemeenten leggen zeifs het bouwen van kleine storm-
bekkens bij de bouw van grote gebouwen.

Een ander lid ondervraagt de Minister over de
controlemiddelen over de wateren die in de collecto-
ren worden afgevoerd en over de subsidies aan de
plaatselijke besturen voor het bouwen van collecto-
ren. Zijn de bedragen voor de bouw van de collector
te Ukkel die ook de wateren opvangt die van het
Vlaamse Gewest komen, enkel bedragen ten laste van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest?

De Minister benadrukt de noodzaak de controlesys-
temen te coordineren die verschillen van de ene
gemeente tot de andere. Pe doeltreffendheid van de
controle hangt af van haar toepassing op alle waterlo-
pen. Het plaatsen van een systeem voor afstandme-
ting is voorzien. Het Gewest is niet alleen bevoegd,
het BIWZ en het BIWM zijn dat ook.

Hij benadrukt dat een reeks gemeenten reeds een
dossier hebben ingediend voor het bouwen van collec-
toren (Sint-Gillis, Ukkel, Vorst). Elk werk waarbij
twee gewesten betrokken zijn moet van gewest tot
gewest worden onderhandeld binnen de coordinatie
en de overlegcomites. De bedragen die in de begro-
ting zijn ingeschreven zijn enkel ten laste van het
Brusselse Gewest.

Le meme membre propose d'imposer la construc-
tion de petits bassins d'orage pour les constructions de
moyenne importance dans le reglement general des
batisses de la Region.

Le Ministre signale que le probleme des bassins
d'orage est delicat. Prevoir trop grand risque de voir
le bassin ne servir que tres rarement, mais en cas de
gros orages (par exemple en 1986 et en 1988), les
degats peuvent etre importants en cas de bassins trop
petits. Le Ministre recommandera aux communes de
generaliser Pimposition de petits bassins de retenue
prives et examinera si la Region a le pouvoir d'impo-
ser ces constructions via le Reglement' general des
batisses.

Hetzelfde lid stelt voor, het bouwen van kleine
stormbekkens verplicht te maken in het algemeen
' bouwreglement van het Gewest indien het gebouwen
van gemiddelde grootte betreft.

De Minister wijst erop dat het probleem van de
stormbekkens delikaat is. Indien men ze te groot
voorziet, loopt men het gevaar dat het bekken slechts
zeiden zai dienen; maar in geval van hevige onweders
(bijvoorbeeld in 1986 en 1988), kan de schade aan-
zienlijk zijn wanneer de bekkens te klein zijn. De
Minister zai de gemeenten aanbevelen de verplichting
kleine bekkens te bouwen te veralgemenen en zai
ondezoeken of het Gewest de mogelijkheid heeft het
bouwen ervan te verplichten langs het algemeen
bouwreglement om.
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Un membre demande si 1'intervention de la Region
en faveur des particuliers et entreprises pour la
construction d'installations d'epuration d'eau, prevue
a 1'article 51.58 du budget, n'est pas contraire au
principe du pollueur-payeur.

Le Ministre admet qu'il en est ainsi en apparence,
mais que cela s'inscrit dans une politique d'epuration
centralisee des eaux.

Le meme membre desirerait connaitre le cout total
previsible de la station d'epuration Sud (arti-
cle 63.84). Le montant des etudes prevues a 1'arti-
cle 61.86 pour la station d'epuration Nord lui paratt
eleve.

Le Ministre precise que le cout de la station Sud
s'elevera a 3,84 milliards et 1'estimation des couts
pour la station Nord a 1'gtude, a 12,52 milliards. II
souligne 1'importance des stations d'epuration dans
1'enveloppe budgetaire globale.

Les frais d'etudes prevus doivent etre mis en
relation avec 1'importance de 1'investissement a rea-
liser.

Sur la demande d'un membre, le Ministre remettra
pour annexe au rapport la liste des entreprises qui ont
beneficie des subventions en' capital en 1989 et la liste
des bureaux d'etudes pour les collecteurs et la station
d'epuration Nord.

Een lid vraagt of de tussenkomst van het Gewest
ten gunste van de particulieren en de ondernemingen
voor het bouwen van waterzuiveringsinstallaties,
zoals voorzien bij artikel 51.58 van de begroting, niet
tegenstrijdig is met het principe « de vervuiler be-
taalt ».

De Minister geeft toe dat het blijkbaar zo is, maar
dat het ingeschreven staat in een gecentraliseerd
waterzuiveringsbeleid.

Hetzelfde lid zou de totale kostprijs willen kennen
die is voorzien voor het zuiveringsstation Brussel-
Zuid (artikel 63.84 .̂ Het bedrag van de studies
voorzien bij artikel 61.86 voor het zuiveringsstation
Brussel-Noord lijkt hem hoog te zijn.

De Minister benadrukt dat de kostprijs voor het
station Brussel-Zuid 3,84 miljard zai bedragen en dat
de schatting van .de kosten voor het station Brussel-
Noord ter studie ligt, en op 12,52 miljard wordt
geraamd. Hij benadrukt het belang van de zuiverings-
stations in de globale budgettaire enveloppe.

De voorziene studiekosten moeten in verband wor-
den gebracht met het belang van de te verwezenlijken
investering. „

Op verzoek van een lid, zai de Minister als bijiage
de lijst van de ondernemingen geven die kapitaalsub-
sidies hebben genoten in 1989, evenals de lijst van de
studiebureaus voor de collectoren en voor het zuive-
ringsstation Brussel-Noord.

E. Espaces verts
(section 42)

1. Expose introductif du Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre de I'Environnement

« 1. Qui est competent? Pour quoi?

En Region bruxelloise, il y a actuellement trois
administrations qui s'occupent de la gestion des
Espaces verts au sens large : 1'Administration du Plan
Vert, ainsi que le Service des Espaces verts et le
Service des Eaux et Forets qui sont tous deux
regroupes au sein de 1'Administration des Ressources
naturelles et de 1'Environnement (ARNE).

— L'Administration du Plan Vert depend actuelle-
ment du Departement national des Travaux publics et
sera regionalisee le 19 janvier 1990. En Region
bruxelloise, elle gere toute une serie de pares, squares
et bords de voiries (voir annexe I ci-jointe). Signalons
toutefois que la gestion des bords de routes depend de
mon collegue J.-L. Thys. Par bords de routes, il faut
entendre les bermes et emprises routieres plantees ou
non d'arbres.

E. Groene ruimten ;
(sectie 42)

1. Inleidende uiteenzetting van de Staatssecretarls
toegevoegd aan de Minister van Leefmilieu

« 1. Wie is bevoegd? Waarvoor?

In het Brusselse Gewest zijn er op dit ogenblik drie
administraties belast met het beheer van de groene
ruimten, in de brede betekenis van het woord : de
Administratie van het Groen Plan, evenals de Dienst
voor de Groene Ruimten en de Dienst voor Water en
Bossen, die beide deel uitmaken van de Administratie
voor Natuurlijke Rijkdommen en Milieu.

— De Administratie van het Groen Plan valt nu
onder het nationaal departement van Openbare
Werken en zai op 19 januari 1990 geregionaliseerd
worden. In het Brusselse Gewest beheert zij een reeks
parken, plantsoenen en wegbermen (zie bijiage I,
bijgevoegd). Voor het beheer van de wegbermen is
echter mijn collega J.-L. Thys bevoegd. Met wegber-
men wordt bedoeld de bermen en de al dan niet met
bomen beplante wegdelen.
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— Le Service des Espaces verts gere les pares
regionaux dont la liste est jointe a 1'annexe II.
Certains de ces sites, recemment acquis par la Region
sont encore en cours d'amenagement.

— Le Service des Eaux et Forets gere les forets et
bois domaniaux (foret de Soignes, bois du Laerbeek,
bois de Dieleghem) ainsi que les reserves naturelles
de la Region (Poelbos, Kinsendael, Kriekenput).

Dans un souci d'efficacite, je compte fusionner ces
trois administrations de maniere a mettre en commun
le materiel et les budgets disponibles. En outre, le
Cadre administratif charge de 1'entretien et de la
surveillance des pares sera etoffe par transfer! de
personnel depuis 1'Agglomeration.

— De Dienst voor de Groene Ruimten beheert de
gewestelijke parken, waarvan de lijst in bijiage II.
Sommige van deze door het Gewest onlangs verwor-
ven zones zijn nog in aanleg. ^

— De Dienst voor Water en Bossen beheert de
domaniale wouden en bossen (Zonienwoud, Laar-
beekbos, Dieleghembos) en de natuurlijke rijkdom-
men van het Gewest (Poelbos, Kinsendael, Krie-
kenput).

Met het oog op doeltreffendheid ben ik zinnens
deze drie administraties te fusioneren om de be-
schikbare materialen en budgetten gemeenschappe-
lijk te maken. Daarenboven zai het administratief
kader dat instaat voor het onderhoud van en het
toezicht op de parken, aangevuld worden met perso-
neel dat van de Agglomeratie zai overgeheveld
worden.

2. Gestion, acquisition . 2. Beheer, aanwinst

Je compte mettre avant tout 1'accent sur la gestion
et 1'entretien correct des pares plutot que de privile-
gier les nouvelles acquisitions qui seront limitees a des
achats de parcelles ou de sites « strategiques » (pour
empecher par exemple des constructions qui risque-
raient de destructurer certains Hots). Cette gestion
sera dgalement plus respectueuse de 1'environnement
(limitation puis interdiction des herbicides et develop-
pement de methodes de desherbage alternatives,
augmentation et amelioration de nos capacites de
compostage et de recyclage de la matiere organique,
plantation d'essences indigenes, etc.).

Par ailleurs, certaines zones sensibles (fonds hu-
mides) feront 1'objet d'une attention toute parti-
culiere : amelioration de 1'alimentation en eau du
marais de Ganshoren, fauchage et evacuation de la
litiere dans le marais de Jette (pare Roi Baudouin,
phase III) et les prairies humides du pare Tournay-
Solvay, etc., sont autant d'exemples de ce type
d'action a mener.

En outre, je favoriserai toute initiative visant a la
prise en charge de 1'entretien des pares par les
initiatives privees (associations, mecenats, parrai-
nages, etc.).

L'exemple du fauchage et de la gestion du marais
de Jette confie a la Commission de 1'Environnement
de Bruxelles-Ouest en est un exemple. Nous
comptons egalement mettre gratuitement a la disposi-
tion des particuliers certains terrains comme potagers;
1'entretien etant a leur charge.

Ik zai eerst en vooral de nadruk leggen op het
beheer en het korrekte onderhoud van de parken in
plaats van de nieuwe aanwinsten te bevoorrechten,
die zullen beperkt zijn tot de aankoop van « strategi-
sche » percelen of- zones (bijvoorbeeld om het op-
trekken van gebouwen te voorkomen die een bedrei-
ging zouden vormen voor bepaalde kernen). Dit
beheer zai tevens het milieu beter eerbiedigen (be-
perking van en dan verbod op onkruidverdelgers,
toepassing van alternatieve onkruidbestrijdings-
methodes, verhoging en verbetering van onze capaci-
teit van compostering en recyclering van organische
materie, aanplanting van inheemse boomsoorten,
enz.).

Anderzijds zai aan sommige gevoelige zones (voch-
tige grond) bijzondere aandacht geschonken worden :
verbetering van de watertoevoer voor het moeras van
Ganshoren, maaien en verwijderen van het strooisel
van het moeras van Jette (Koning-Boudewijnpark,
fase III) en de vochtige weiden van het Tournay-
Solvaypark, enz. Dit zijn allemaal voorbeelden van de
acties die kunnen gevoerd worden.

Ik zai ook elk initiatief aanmoedigen dat ertoe
strekt het onderhoud van de parken door prive-
initiatieven te laten verzorgen (verenigingen, mecena-
ten, peetschappen, enz.).

Zo werd bijvoorbeeld het maaien en het beheer van
het moeras van Jette aan de Commissie voor Milieu
van Oost-Brussel toevertrouwd. Wij zullen ook gratis
gronden ter beschikking stellen van particulieren voor
moestuinen. Zij zullen wel moeten instaan voor het
onderhoud.
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N'oublions pas non plus que 1'interet didactique de
certains pares doit etre mis en valeur. C'est notam-
ment dans cette optique que je compte mettre pro-
chainement a la disposition du public une brochure
visant a mieux faire connaltre les richesses que
recelent nos pares. C'est egalement dans ce cadre que
je compte y installer des panneaux didactiques.

En ce qui concerne les Reserves naturelles, ici
encore, je compte avant tout injecter des moyens
pour ameliorer leur gestion plutot que de proceder a
des acquisitions en masse. Mes moyens budgetaires ne
me permettent du reste pas de mener actuellement ce
type de politique. Toutefois, cela ne signifie pas que
nous ne procederons pas a 1'achat de nouvelles
parcelles.

En tout etat de cause, il me parait urgent de creer
rapidement en foret de Soignes un certain nombre de
Reserves naturelles de maniere a proteger les sites les
plus sensibles et assurer la survie des especes mena-
cees qui y vivent.

L'lBGE realisera des plans de gestion de ces
reserves. Ceux-ci seront soumis pour examen a un
comite de gestion scientifique unique qui se chargera
de verifier la bonne execution des travaux par 1'admi-
nistration.

Un dernier mot concernant les Reserves naturelles
privees :. il importe de creer Ie cadre legal permettant
1'agreation des reserves naturelles privees de maniere
a cornier aux associations de protection de 1'environ-
nement la prise en charge de certains sites d'interet
biologique. Je pense tout particulierement au Moe-
raske ainsi qu'a d'autres sites. II n'est d'ailleurs pas
souhaitable que la Region ait Ie monopole en matiere
d'achat et de gestion de reserves naturelles ».

We mogen ook niet nalaten het didactisch belang
van sommige parken in de verf te zetten. In die zin wil
ik binnenkort een brochure ter beschikking stellen
van het publiek om de rijkdom van onze parken beter
bekend te maken. In hetzelfde kader ligt het in mijn
bedoeling didactische panelen te laten installeren.

Wat de natuurlijke rijkdommen betreft wil ik ook
eerst en vooral middelen ter beschikking stellen om
hun beheer te verbeteren en niet overgaan tot massale
aankopen. Trouwens, mijn budgettaire middelen la-
ten me nu niet toe dergelijk beleid te voeren. Toch is
het niet uitgesloten dat er nieuwe percelen zullen
aangekocht worden.

In elk geval lijkt het me dringend nodig om in het
Zonienwoud een aantal natuurreservaten te creeren
om de meest kwetsbare zones te beschermen en het
overleven van aldaar levende bedreigde soorten te
verzekeren.

Het BIMB zai voor deze resgrvaten beheersplan-
nen maken. Ze zullen voor onderzoek worden voor-
gelegd aan een wetenschappelijk beheerscomite dat
zai belast worden met het nagaan van de goede
uitvoering van de werken van de administratie.

Een laatste woord betreft de prive-natuurreserva-
ten : een wettelijk kader moet worden opgericht om
de erkenning van prive-natuurreservaten toe te laten
zodanig dat men aan verenigingen die het leefmilieu
beschermen bepaalde landschappen die biologisch
belangrijk zijn, kan toevertrouwen. Ik denk in het
bijzonder aan het Moeraske evenals aan andere
landschappen. Het is trouwens niet wenselijk dat het
Gewest een monopolie heeft op de aankoop en het
beheer van natuurreservaten ».

2. Discussion 2. Bespreking

Comparant les chiffres des budgets 1989 et 1990, un
membre constate une diminution des frais d'etudes
d'animation et d'entretien, 1'inscription a Parti-
cle 51.02 des possibilites de transfert aux entreprises
pour des raisons non precisees et une diminution de
moitie des credits d'investissement. II demande quels
montants seront consacres au soutien des associations
ecologiques.

Un membre regrette que Ie Secretaire d'Etat ne re-
mette pas de programme justificatif detaillant les arti-
cles budgetaires.

Wanneer de cijfers van de begrotingen 1989 en 1990
worden vergeleken, stelt een lid vast dat de kosten
voor. studie, animatie en onderhoud werden vermin-
derd; dat in artikel 51.02, de overdrachtmogelijkhe-
den naar de ondernemingen voor niet nader verklaar-
de redenen werd ingeschreven en dat de investerings-
kredieten gehalveerd worden. Hij vraagt weike be-
dragen zullen worden besteed voor"de steun aan de
ecologische verenigingen.

Een lid betreurt dat de Staatssecretaris geen gede-
tailleerd verantwoordingsprogramma van de begro-
tingsartikelen heeft overhandigd.
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Plusieurs membres interrogent Ie Secretaire d'Etat
sur I'absence de credits pour 1'acquisition de terrains
en vue de la creation de reserves naturelles. Qu'ad-
vient-il du Kauwberg? L'Executif precedent avait
prevu 1'expropriation de ± 20 ha du Kauwberg. Le
Ministre-President avait confirme cette intention,
pour autant que 1'indemnite soit raisonnable. L'Exe-
cutif renonce-t-il au developpement d'une reserve
naturelle au Kauwberg?

Plusieurs membres demandent des explications sur
1'article 12.32. En 1989, un credit de 36 millions etait
prevu. Quelles etudes ont ete faites? Quelles etudes
sont prevues pour 1990?

Un membre demande egalement le programme jus-
tificatif de 1'article 12.40, le releve des espaces verts
sous tutelle regionale ave'c leur superficie et le person-
nel d'entretien y affecte et aussi les intentions de
I'Executif quant au projet de pare de la Pede a Ander-
lecht.

A 1'article 12.60, un membre demande des preci-
sions sur les solutions de I'Executif face aux proble-
mes d'eutrophisation de certains plans d'eau et un au-
tre sur les travaux d'entretien des berges des etangs
bruxellois.

Un membre desirerait connaitre le numero de 1'arti-
cle — et son montant — prevu pour 1'acquisition de
parcelles ou d'espaces verts. II souhaite aussi connai-
tre la date d'ouverture du pare du square Meudon a
Woluwe-Saint-Lambert.

Le Secretaire d'Etat souligne que sa priorite en
matiere d'espaces verts est la gestion et 1'amenage-
ment, plutot que I'achat. II y aura des acquisitions de
parcelles sur base des soldes des annees anterieures,
mais ces acquisitions seront strategiques. Ainsi au
Kauwberg, il semble impossible d'acquerir le terrain
au prix de 500 F/m2. Les acquisitions de parcelles
pourront servir a geler des operations qui compromet-
traient 1'affectation future du site.

Le solde des annees anterieures prevu pour les
acquisitions s'elevent a 10 millions a 1'article 51.02
pour 1'acquisition des sources du Kinsendael et a
50 millions et 30 millions aux articles 71.01.02 et
73 .'11.02, notamment pour 1'amenagement du pare
Mettewie a Molenbeek. L'acquisition des sources du
Kinsendael, en amont de la reserve du Kinsendael, se
justifie par une menace immobiliere qui impose de
completer la reserve existante. Un membre se felicite
de cette initiative. Le Secretaire d'Etat s'engage a
transmettre la situation exacte des sources du Kinsen-
dael.

Verschillende leden ondervragen de Staatssecreta-
ris over de afwezigheid van kredieten voor de aanwer-
ving van^ronden om natuurreservaten aan te leggen.
Wat zai er gebeuren met de Kauwberg? De vorige
Executieve had voorzien ± 20 ha van de Kauwberg te
onteigenen. De Minister-Voorzitter had deze intentie
bevestigd voor zover de vergoeding redelijk zou zijn.
Zai de Executieve afzien van de aanleg van een na-
tuurreservaat op de Kauwberg?

tVerschulende leden vragen uitleg over het arti-
kel 12.32. In 1989 werd een krediet van 36 miljoen
voorzien. Weike studies werden uitgevoerd? Weike
studies zijn voorzien voor 1990?

Een lid vraagt eveneens het verantwoordingspro-
gramma van het artikel 12.40, het overzicht van de
groene ruimten onder gewestelijke voogdij met hun
oppervlakte en het onderhoudspersoneel dat ervoor is
voorzien en eveneens de intenties van de Executieve
wat het project van het Pedepark te Anderlecht be-
treft. -

In artikel 12.60 vraagt een lid verduidelijkingen
over de opiossingen van de Executieve ten opzichte
van de problemen van eutrofiering van bepaalde wa-
tervlakken. Een ander lid vraagt uitleg over de onder-
houdswerken aan de oevers van de Brusselse vijvers.

Een lid zou het nummer van het artikel — en het
.bedrag — willen kennen dat is voorzien voor het aan-
kopen van groene ruimten of percelen. Hij wenst
eveneens de openingsdatum te kennen van het park
van het Meudonplein te Sint-Lambrechts-Woluwe.

De Staatssecretaris benadrukt dat wat de groene
ruimten betreft hij eerder de voorrang geeft aan het
beleid en de inrichting ervan, in plaats van aan de
aankoop. Er zullen percelen worden aangekocht op
basis van de saldo's van de vorige jaren, maar deze
aankopen zullen strategisch zijn. Zo blijkt het onmo-
gelijk te ziJn het terrein op de Kauwberg aan te kopen
tegen 500 fr./m2. De aankoop van percelen zou kun-
nen dienen om acties te Verhinderen die de toekomsti-
ge bestemming van het landschap in het gedrang zou-
den kunnen -brengen.

Het saldo van de vorige jaren voorzien voor aanko-
pen bedraagt 10 miljoen in het artikel 51.02 voor de
aankoop van de bronnen van Kinsendael en 50 mil-
joen en 30 miljoen in de artikelen 71.01.02 en
73.11.02, namelijk voor de inrichting van het Mette-
wiepark te Molenbeek. De aanschaffing van de bron-
nen van Kinsendael stroomopwaarts van het reservaat
van Kinsendael is gerechtvaardigd door de bedreiging
die van de vastgoed sector uitgaat, waardoor het aan-
vullen van het bestaande reservaat noodzakelijk
wordt. Een lid verheugt zich over dit initiatief. De
Staatssecretaris verbindt er zich toe de exacte situatie
van de bronnen van de Kinsendael toe te lichten.
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Un membre fait observer que concernant Ie Kauw-
berg, Ie Secretaire d'Etat semble plus realiste que son
predecesseur. Une expropriation n'est possible que
moyennant une juste indemnite. Mais la notion d'ac-
quisition strategique est inquietante. S'agit-il d'ache-
ter une parcelle au milieu du site pour tout bloquer
sans avoir de projet d'ensemble pour Ie site?

Le Secretaire d'Etat precise qu'il ne se lancera dans
aucune operation qu'il ne pourrait pas finaliser sur un
plan ecologique.

Les etudes prevues par 1'article 12.32 concernent le
deperissement de la Foret de Soignes, 1'etat de 1'appli-
cation des directives europeennes en matiere d'envi-
ronnement et 1'etablissement d'une brochure pedago-
gique sur les espaces verts. La liste des etudes effec-
tuees en 1989 sera communiquee.

L'article 12.40 est destine a la quinzaine de la Foret
de Soignes. Le releve des espaces verts et le cadre du
personnel d'entretien sera communique. Les espaces
verts seront situes sur une carte de la Region.

En ce qui concerne les plans d'eaux, la priorite va a
1'amelioration des berges a Rouge-Cloitre, au pare
Roi Baudouin et au pare de Woluwe. Les couts seront
comprimes via un marche global gere par un seryice
unique.

Une troisieme phase d'etudes est conclue avec
1'UCL pour mesurer la qualite des eaux et le debit des
etangs au Rouge-Cloitre, pour un montant de 9,5 mil-
lions.

Concernant le pare du square Meudon, il est prevu
le maintien des grilles existantes et la plantation d'une
haie vive. Des que cette haie sera a maturite, les gril-
les seront retirees, L'economie par rapport aux pro-
jets precedents s'eleve a 13 millions. Le chantier se
terminera prochainement sur les credits de 1989.

L'article 51.02 concerne 1'amenagement des espa-
ces verts sur les sites de PULB et de la VUB, 1'amena-
gement des espaces verts du centre ADEPS a Auder-
ghem et 1'amenagement d'espaces sur terrains com-
munaux, par exemple le pare de la Pede.

Concernant 1'article 32.60, un nouveau credit de
4,5 millions et prevu pour le soutien aux associations
en faveur de la nature. II souligne la volonte de favori-
ser le contact entre la Region et les associations.

Een lid merkt op dat wat de Kauwberg betreft, de
Staatssecretaris realistischer schijnt te zijn dan zijn
voorganger. Een onteigening is slechts mogelijk wan-
neer een billijke vergoeding wordt betaald. Maar het
begrip van strategische aankoop is verontrustend.
Betekent dit dat er een perceel moet worden aange-
schaft midden in een landschap om alles te blokkeren
zonder over een project te beschikken voor het geheel
van het landschap?

De Staatssecretaris laat weten dat hij aan niets zai
beginnen dat hij met kan ten einde brengen binnen
een ecologisch plan.

De studies voorzien in artikel 12.32 betreffen de
teloorgang van het Zonienwoud, de toepassing van de
Europese richtlijnen inzake leefmilieu en het opstel-
len van een pedagogische brochure over de groene
ruimten. De lijst van de in 1989 uitgevoerde studies
zai worden medegedeeld.

Het artikel 12.40 is bestemd voor de veertiendaagse
van het Zonienwoud. Het overzicht van de groene
ruimten en het personeelsbestand van de onderhouds-
dienst zai worden medegeeld. De groene ruimten zul-
len op een kaart van het Gewest worden aangeduid.

Wat de watervlakken betreft, wordt voorrang ver-
leend aan de verbetering van de oevers van Rood
Klooster, het Boudewijnpark en het Woluwepark. De
kosten zullen gedrukt worden via een globale markt
die door een dienst wordt geleid.

Een derde studiefase wordt gesloten met de UCL
om de waterkwaliteit te meten en het debiet van de
vijvers van het Rood Klooster, voor een bedrag van
9,5 miljoen.

Wat het park van het Meudonplein betreft, wordt
er voorzien de bestaande omheining te behouden en
een levende haag te planten. Wanneer deze haag vol-
groeid zai zijn wordt de omheining weggenomen. De
besparing ten opzichte van het vorige project be-
draagt 13 miljoen. De werf zai binnenkort beeindigd
worden op de kredieten van 1989.

Het artikel 51.02 betreft de inrichting van groene
ruimten op de terreinen van de ULB en de VUB, de
inrichting van de groene ruimten van het ADEPS-
centrum te Oudergem en van de gemeentelijke terrei-
nen, bijvoorbeeld het park van Pede.

Betreffende het artikel 32.60 werd een nieuw kre-
diet van 4,5 miljoen voorzien ter ondersteuning van
de verenigingen voor natuurbehoud. Hij benadrukt
dat hij het contact tussen het Gewest en de verenigin-
gen wil bevorderen.



A-23/3- 89/90 — 43 — A-23/3- 89/90

F. Hygiene et Sante publique
(section 38)

1. Expose introductif du Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre du Logement, de I'Environnement, de la
Conservation de la Nature et de la Politique de
1'Eau

« Sur Ie plan de 1'administration, 1'IBGE sera ame-
ne ^ jouer un role tres important.

Ces moyens financiers devront etre adaptes en
consequence des qu'il aura fait ses preuves.

II convient toutefois de tenir compte de ce que
1'IBGE doit etre en mesure de generer des recettes
d'ici deux ou trois ans.

Son programme prioritaire dans 1'annee a venir
s'etablira comme suit :

Durant les six premiers mois de 1990,1'Institut s'at-
tellera essentiellement aux taches suivantes :

F. Hygiene en Volksgezondheid
(sectie 38)

1. Inleidende uiteenzetting van de Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister van Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid

« Op het vlak van de administratie zai het BIMB
een zeer belangrijke rol moeten spelen.

De financiele middelen zullen bijgevolg moeten
worden aangepast vanaf het ogenblik dat de instelling
haar bekwaamheid heeft aangetoond.

Nochtans moet er rekening worden gehouden met
het feit dat het BIMB irustaat moet zijn binnen 2 of
3 jaar ontvangsten te produceren.

Voor het komende jaar zai haar prioritair program-
ma als volgt worden opgesteld :

Gedurende de eerste 6 maanden van 1990, zai het
Instituut zich in hoofdzaak met de volgende taken
bezighouden :

Gestion generale de 1'environnement Algemeen milieubeheer

Organisation d'un service/reseau de documenta-
tion sur 1'environnement (s'appuyant sur les cen-
tres et banques de donnees existants).
Elaboration d'un Etat de 1'environnement bruxel-
lois.
Developpement de procedures devaluation des
incidences sur 1'environnement en milieu urbain
(en concertation avec 1'administration de I'urba-
nisme).
Conception d'un Code Bruxellois de 1'environne-
ment, a commencer par des avant-projets de tex-
tes reglementaires sur :
— les dechets;
— Ie Conseil Bruxellois de 1'environnement;
— I'acces ^ 1'information;
— un regime unifie d'autorisation « environne-

ment » et d'« etudes d'impact ».

Organisatie van een documentatiedienst of -net
over het milieu steunende op bestaande'gegevens-
centra en -banken).
Uitwerking van 'een Brusselse milieustaat.

Ontwikkeling van procedures die de weerslag op
het stedelijk leefmilieu moeten evalueren' (in
samenwerking met de administratie voor stede-
bouw).
Ontwerp van een Brusselse Milieucode, te begin-
nen met voorontwerpen van reglementaire teksten
over :
— afval;
— de Brusselse Milieuraad;
— toegang tot de informatie;
— een eengemaakt stelsel voor « milieu » vergun-

ningen en « milieueffectrapporten ».

Education et participation ; Opvoeding en deelname

Publication d'un premier Cahier de 1'IBGE (base
sur les travaux de la Table-Ronde organisee en
1989).
Coordination des projets « telephone vert » exis-
tants.
Coordination des actions « Education a 1'environ-
nement ».
Reunion avec les responsables des 19 communes
sur leurs besoins en matiere d'environnement.

Een eerste publikatie van het BIMB (gesteund op
de werkzaamheden van de Ronde Tafel georgani-
seerd in 1989).
Coordinate van de bestaande projecten « groene
telefoon ».
Coordinatie van de acties « Opvoeding over het
leefmilieu ».
Vergaderen met de verantwoordelijken van de
19 gemeenten over nun noden inzake leefmilieu.
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Gestion de la nature Natuiirbeheer

— Participation a la procedure de planification « Es-
paces Verts » (Inventaire et typologie des sites
naturels et semi-naturels).

— Octroi du statut de reserves naturelles a des zones
prioritaires et elaboration des plans de gestion de
ces zones.

— Elaboration d'un plan de gestion des talus de che-
mins de fer.

— Inventaire des arbres remarquables.

Gestion des dockets

— Elaboration d'un plan regional de gestion des
dechets.

— Constitution d'un groupe de travail (et de negotia-
tion) en matiere de recuperation-recyclage.

Gestion de I'eau

— Gestion des dossiers d'autorisation des rejets dans
les eaux.

— Rapport de base sur 1'etat de la situation preparant
a la negotiation de programmes de reduction des
rejets.

— Reactualisation du Plan directeur en matiere d'as-
sainissement et de lutte centre les inondations en
Region bruxelloise.

— Organisation d'une equipe de surveillance et de
contr61e des pollutions.

— Direction des etudes en matiere d'eaux usees et
notamment celles relatives aux stations d'epura-
tion.

— Organisation d'une reunion visant a une meilleure
coordination des actions communales en matiere
de gestion des reseaux d'egouts et de collecteurs.

— Deelname aan de procedure tot planning
« Groene Zones » (Inventaris en typologie van de
natuurlijke en semi-natuurlijke landschappen).

— Toekenning van het statuut van natuurreservaat
aan prioritaire zones en uitwerking van de beleids-
plannen voor deze zones.

— Uitwerking van een beleidsplan voor de spoorweg-
bermen. ,

— Inventaris van de buitengewone bomen.

Afvalbeleid

— Het opstellen van een gewestelijk plan voor het
afvalbeleid.

— Het oprichten van een werkgroep (en onderhan-
delingsgroep) inzake de terugwinning-recycling.

Waterbeleid

— Beheer van de dossiers houdende toelating voor
lozingen.

— Basisverslag over de toestand als voorbereiding op
de onderhandeling over programma's voor afval-
vermindering.

— Het heractualiseren van het Richtplan inzake
sanering en de strijd tegen overstromingen in het
Brusselse Gewest.

— Het organiseren van een ploeg voor toezicht en
controle op de vervuiling.

— Het leiden van studies inzake afvalwater, en met
name deze die betrekking hebben op zuive-
ringsinstallaties.

— Het organiseren van een vergadering met het oog
op een betere coordinatie van de gemeentelijke
acties inzake het beheer van de netwerken voor de
riolering en de collectoren.

Gestion de I'air Luchtbeleid

— Inventaire/Bilan des emissions.
— Collaboration avec 1'IHE afin d'etablir des re-

seaux d'informations, de mesures et d'analyses
correspondant aux besoins regionaux.

Gestion du bruit

— Collecte et traitement de donnees « bruit ».

— Organisation d'une collaboration technique avec
les autorites locales.

II conviendra par ailleurs d'accompagner Ie travail
de ce pararegional par une serie de conventions reali-
sees notamment en matiere de mesures et de contr61e
de la pollution en collaboration avec les institutions
scientifiques existantes (Universites, IHE, IRM, ...).

— Inventaris/Balans van de emissies.
— Sanering met het IHE teneinde informatie meet-

en analysenetwerken op te stellen die overeen-
stemmen met de gewestelijke behoeften.

Lawaaibeleid

— Verzamelen en verwerken van de gegevens over
« lawaai ».

— Het organiseren van een technische<samenwerking
met de plaatselijke besturen.

Het zou trouwens goed zijn het werk van deze para-
gewestelijke instelling te laten vergezellen van een
reeks overeenkomsten inzake het meten en het
controleren van de verontreiniging, die opgesteld
worden in samenwerking met de bestaande weten-
schappelijke instellingen (Universiteiten, IHE, KMI,
...).
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De manure plus particuliere, nous serons amenes a
traiter un certain nombre de problemes immediats en
matiere de dechets. C'est dans cet esprit que nous
comptons renouveler si elle s'avere efficace — la
convention de ramassage des petits dechets chimi-
ques, tout en developpant un guide a 1'usage du public
sur les dechets toxiques et dangereux.

Nous serons egalement amenes a prevoir d'impor-
tants investissements sur ce que je qualifierais de la
problematique de 1'incineration.

Nous devons, me semble-t-il, en tout cas, prevoir la
separation fine-machefer et la possibility de stockage
complementaire par la construction d'une deuxieme
fosse.

Ceci.n'excluant pas, bien entendu, que des mesures
soient prises afin de reduire les dechets (negociations
avec les industries de 1'emballage, filieres administra-
tives pour Ie papier et recyclages divers).

Les possibilites de stockage complementaire, les
filieres de recyclage pourraient alors eventuellement
permettre de ne pas construire Ie 4°" four et de proce-
der au lavage des fumees pour se mettre en ordre avec
la directive europeenne en la matiere.

C'est en tout cas la vote budgetaire que nous avons
choisie.

II est cependant clair que les investissements a reali-
ser en matiere d'environnement ainsi que la gestion
de ceux-ci ne pourront seulement etre pris en charge
par des credits budgetaires.

II s'averera done indispensable d'avoir recours a des
recettes basees sur Ie principe « pollueur-payeur ».

Meer in net bijzonder zullen wij ertoe worden ge-,
bracht om een aantal problemen te behandelen die nu
reeds bestaan inzake afvalstoffen. Het is in deze geest
dat wij erop rekenen de overeenkomst te vernieuwen
— indien ze doeltreffend blijkt te zijn — betreffende
het verzamelen van kleine chemische afval, waarbij
een gids zou worden opgesteld voor het publiek over
giftige en gevaarlijke afvalstoffen.

Wij zullen eveneens belangrijke investeringen moe-
ten voorzien over wat ik de problematiek van de ver-
branding zou noemen.

In ieder geval moeten wij, denk ik, een scheiding
voorzien tussen fijne afval en slakken en zorgen voor
een bijkomende opslagplaats door het bouwen van
een tweede kuil.

Dit sluit natuurlijk niet uit dat er maatregelen wor-
den genomen om de afvalstoffen te verminderen
(onderhandelingen met de verpakkingsnijverheid, de
administratieve weg voor papier en allerlei vormen
van recyclering).

De mogelijkheden voor een bijkomende opslag, de
wegen tot het recycleren zouden het dan eventueel
mogelijk maken dat er geen 4de oven wordt gebouwd
en dat men tot het wassen van de rookgassen kan
overgaan en zo de Europese richtlijn in deze materie
naleven.

Dit is in ieder geval de begrotingsweg die wij heb-
ben gekozen.

Het is echter duidelijk dat de te verwezenlijken
investeringen inzake leefmilieu evenals het beheer
ervan niet enkel door de budgettaire kredieten zullen
kunnen worden ten laste genomen.

Bijgevolg is het onvermijdelijk dat wij beroep doen
op ontvangsten gesteund op het principe « de vervui-
ler betaalt ».

2. Discussion 2. Bespreking

Un membre insiste sur 1'importance des controles
en matiere d'environnement. Quel est Ie credit prevu
pour 1'acquisition d'equipement de controle de la pol-
lution atmospherique et du bruit?

Le Secretaire d'Etat precise que 15 millions sont
prevus ^ 1'article 12.51 et que des sommes sont egale-
ment disponibles EI 1'article 61.87. II souligne toutefois
la necessite de collaborer plus etroitement avec 1'IHE
et avec les laboratoires universitaires.

Een lid dringt aan op het belang van de controles op
het leefmilieu. Welk krediet is er voorzien om uitrus-
ting aan te schaffen die de luchtvervuiling en het
lawaai kan controleren?

De Staatssecretaris verduidelijkt dat 15 miljoen zijn
voorzien bij artikel 12.51 en dat er eveneens bedragen
beschikbaar zijn in artikel 61.871 Nochtans onder-
streept hij de noodzaak om nauwer samen te werken
met het IHE en met de universitaire laboratoria.
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Une premiere convention a ete conclue avec 1'IHE
pour un contr61e permanent des mesures de pollution
athmospherique. Le Secretaire d'Etat prend les
contacts avec les medias, notamment la RTBF, en vue
d'une diffusion des resultats de ces mesures aupres du
public.

Plusieurs membres deplorent 1'absence de pro-
gramme justificatif pour cette section egalement, ce
qui les oblige a poser des questions ponctuelles au
Secretaire d'Etat sur la ventilation des articles budge-
taires.

Ainsi, plusieurs membres souhaitent connaitre la
repartition des credits des articles 01.01 et 12.51. L'ar-
ticle 63.83 enregistre une forte hausse par rapport a
1989. Cette augmentation de credits est-elle unique-
ment destinee ^ 1'usine d'incineration de 1'Agglomera-
tion?

s

Le Secretaire d'Etat ventile les articles 01.01 et
12.51.

Concernant le traitement des dechets, il faut prefe-
rer une politique de reduction et de recyclage des

, dechets ^ la construction dJun 4" four d'incineration.
Cependant, la construction de ce 4° four pourrait bien-
etre rendue indispensable par les directives euro-
peennes qui imposent le lavage des fumees. Le Secre-
taire d'Etat envisage toutefois de resoudre ce pro-
bleme par la construction d'une 2° fosse d'entrepo-
sage.

II envisage egalement des investissements pour la
separation des dechets fins et du machefer.

Un membre s'etonne que les etudes en matiere
d'environnement regional ne soient pas confiees a
1'IBGE.

II regrette que rien ne soit prevu pour developper la
bio-methanisation, qui permettrait peut-etre d'eviter
la construction du 4" four. En tout etat de cause, ce
4° four devra faire 1'objet d'une etude d'incidences.

Le Secretaire d'Etat precise que 1'IBGE et 1'admi-
nistration regionale seront charges de transposer les
directives europeennes en droit regional. Peut-etre
devront-ils toutefois faire appel a des etudes exte-
rieures, d'ou un credit de 11 millions prevu a 1'article
12.51. La bio-methanisation peut egalement etre etu-
diee dans le cadre de cet article, ainsi qu'une analyse
du probl^me des dechets toxiques.

Le meme membre souhaite connattre la repartition
precise des r61es de 1'IBGE et de 1'administration
regionale.

Een eerste overeenkomst werd gesloten met het
IHE om een permanente controle uit te voeren van
opgemeten atmosferische verontreiniging. De Staats-
secretaris neemt contact op met de media, ondermeer
met de RTBF, om de resultaten van deze opmetingen
kenbaar te maken bij het publiek.

Verschillende leden betreuren de afwezigheid van
een verantwoording in verband met deze sectie, wat
hen ertoe verplicht vragen te stellen aan de Staatsse-
cretaris over de verdeling van de budgettaire arti-
kelen.

Aldus wensen verschillende leden de verdeling van
de kredieten te kennen van de artikels 01.01 en 12.51.
Het artikel 63.83 toont een sterke verhoging in verge-
lijking met 1989. Is deze kredietverhoging enkel
bestemd voor de verbrandingsoven van de Agglome-
ratie?

De Staatssecretaris detailleert de artikels 01.01 en
12.51.

Wat de afvalverwerking betreft, moet de voorkeur
worden gegeven aan de vermindering en het recycle-
ren van afvalstoffen boven het bouwen van een vierde
verbrandingsoven. Nochtans, zou het kunnen dat het
bouwen van een vierde oven absoluut noodzakelijk
wordt door de Europese richtlijnen die het wassen
van de rookgassen opieggen. De Staatssecretaris
overweegt echter dit probleem op te lessen door het
bouwen van een tweede opslagkuil.

Hij overweegt eveneens investeringen te doen om
de fijne afvalstoffen, van de slakken te scheiden.

Een lid verbaast zich erover dat de studies inzake
gewestelijk leefmilieu niet worden toevertrouwd aan
het BIMB.

Hij betreurt dat niets werd voorzien om de bio-
methanisatie te ontwikkelen, waardoor eventueel, het
bouwen van een vierde oven zou overbodig worden.
In ieder geval zai deze vierde oven onderworpen wor-
den aan een milieueffectenrapport.

De Staatssecretaris verduidelijkt dat het BIMB en
de gewestelijke administratie belast zullen worden
met het omzetten van Europese richtlijnen in gewes-
telijk recht. Nochtans zullen ze misschien beroep
moeten doen op studies van buiten uit, vandaar dat er
een krediet is voorzien van 11 miljoen bij artikel
12.51. De bio-methanisatie kan eveneens worden be-
studeerd in het raam van dit artikel, evenals een ana-
lyse van het probleem van giftige afvalstoffen.

Hetzelfde lid wenst de nauwkeurige verdeling te
kennen van de rol van het BIMB en van de geweste-
lijke administratie. '
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Concernant 1'IBGE, 125 millions sont prevus au
budget 1990 par rapport aux 100 millions inscrits en
juillet 1989. Comment expliquer cette reduction de la
dotation?

Concernant les depenses de 1'IBGE, Ie cadre prevu
en juin 1989 est-il augmente? Quelles missions sont
confiees au personnel contractuel? Quelle formation
professionnelle est prevue pour Ie personnel? Quels
sont les locaux de 1'Institut? Quelles publications sont
sorties en 1989?

Le membre s'inquiete que Ie report des credits 1989
ne soit pas precise dans le projet d'ordonnance.

Le Secretaire d'Etat souligne que 1'IBGE a ete mis
sur pied dans des circonstances difficiles. L'Executif
actuel n'en est pas responsable. II faut donner a 1'Ins-
titut le temps de fonctionner et de s'organiser. Les
sommes non depensees en 1989 lui restent acquises et
s'ajoutent aux 125 millions prevus au budget 1990.

Le Secretaire d'Etat n'est pas en mesure de fournir
des reponses precises sur les divers postes budge-
taires. Le budget que lui ont fourni les responsables
de 1'IBGE presente des discordances avec le docu-
ment budgetaire remis a la commission.

Un membre souligne la patience de 1'opposition qui
ne s'indigne meme pas que le Secretaire d'Etat lui
annonce une discordance entre ses propres documents
et ceux remis a la Commission. Dans une volonte de
conciliation, il va meme jusqu'a proposer au Secre-
taire d'Etat de modifier 1'intitule de la section 38 en
« Environnement », plus porteur aupres du public.

L'lBGE a ete constitue en pararegional sans que les
problemes de personnel soient regles. II est difficile
dans ces conditions de demarrage d'avoir une serie de
precisions sur des ventilations budgetaires. Le but
reste que 1'Institut se structure et fonctionne. Son
budget de 125 millions existe.

Un membre souligne que les problemes actuels de-
coulent de la precipitation du precedent Executif de
constituer 1'IBGE.

Un membre demande quels sont les propositions du
Secretaire d'Etat en ce qui concerne les dechets
industriels, des dechets toxiques et des dechets hospi-
taliers. Pour ces dechets des inventaires et des plans
de gestion devraient etre mis en ceuvre.

Wat net BIMB betreft, werden 125 miljoen voor-
zien in de begroting 1990 in vergelijking met 100 mil-
joen ingeschreven in juli 1989. Hoe verklaart u deze
vermindering van de dotatie?

Wat de uitgaven van het BIMB betreft, werd het
kader, voorzien in juni 1989, verhoogd? Weike taken
werden aan het contractueel personeel toevertrouwd?
Weike beroepsvorming is voor het personeel voor-
zien? Over weike lokalen beschikt het Instituut? Wei-
ke publikaties zijn er in 1989 bekend gemaakt?

Het lid verontrust zich erover dat de overdracht van
de kredieten 1989 niet in het ontwerp van ordonnantie
werden verduidelijkt.

De Staatssecretaris onderstreept dat het BIMB in
moeilijke omstandigheden werd opgericht. De hui-
dige Executieve is daar niet verantwoordelijk voor.
Men moet het Instituut de tijd geven te werken en
zich te organiseren. De in 1989 niet gebruikte som-
men blijven verworven en daarbij worden de 125 mil-
joen gevoegd van de begroting 1990.

De Staatssecretaris is niet in staat nauwkeurige
antwoorden te geven op de verschillende budgettaire
posten. De begroting die hem door de verantwoorde-
lijken van het BIMB werd gegeven, stemt niet voile-
dig overeen met het begrotingsdocument dat aan de
Commissie werd gegeven.

Een lid onderstreept het geduld van de oppositie
die er 'zeifs niet over verontwaardigd is dat de
Staatssecretaris zegt dat er een verschil is tussen zijn
eigen documenten en die weike aan de Commissie
werden voorgelegd. In een wil tot bemiddeling stelt
hij zeifs aan de Staatssecretaris voor om de hoofding
van sectie 38 te veranderen in « Milieu », wat beter
overkomt bij het publiek.

Het BIMB werd als een paragewestelijk orgaan
opgericht zonder dat de personeelsproblemen werden
geregeld. Het is moeilijk om onder dergelijke start-
voorwaarden een reeks verduidelijkingen te krijgen
over budgettaire verdeling. Het doel bestaat erin dat
het Instituut wordt gestructureerd en gaat werken.
Haar begroting van 125 miljoen bestaat.

Een lid onderstreept dat de huidige problemen
voortvloeien uit de haast waarmee de vorige Execu-
tieve bet BIMB heeft •opgericht.

Een lid vraagt weike voorstellen de Staatssecretaris
doet in verband met de industriele afval, de giftige
afval en de ziekenhuizenafval. Voor dit soort afval
zouden inventarissen moeten opgesteld en beheers-
plannen uitgewerkt worden.
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G. Pouvoirs subordonnes
(section 32)

et Informatique communale
(section 43)

1. Expose introductif du Ministre-President

« a. Pouvoirs subordonnes

Le budget 1990, traduit, en sa section 32, consacree
aux transferts vers les pouvoirs locaux, notre souci
quant a la situation financiere des communes bruxel-
loises et notre volonte d'amplifier les efforts en vue de
restaurer leurs equilibres.

Malgre les mecanismes de la loi de financement, le
montant du Fonds des communes, ainsi que de la
dotation complementaire au Fonds des communes est
maintenu a son niveau de 1989, et represente done
une charge de 5.600 millions en 1990.

La situation financiere des communes est precaire,
. malgre 1'irrecouvrabilite des creances du Fonds 208 et
5 annees de plan d'assainissement.

Les communes bruxelloises devront rembourser
pres de 18.000 millions entre 1992 et 1997, le rythme
de remboursement des creances recouvrables au
Fonds 208 imposera un remboursement de 6.600 mil-
lions en 1996, et le deficit budgetaire cumule des
communes bruxelloises (hors ville de Bruxelles)
s'eleve aujourd'hui a plus de 12.000 millions, compte-
tenu des 14.600 millions de creances irrecouvrables du
Fonds 208.

Des lors, nous avons decide de poursuivre et d'am-
plifier les efforts financiers consentis par la Region en
leur faveur.

Nous avons, sans ceder aux tentations de debudge-
tisation et de la consolidation, pris en charge le rem-
boursement de 1'emprunt, dit « Demuyter », d'un
montant de 1.497 millions.

De plus, nous avons maintenu 1'alimentation du
Fonds d'aide aux communes bruxelloises en difficultes
pour un montant de 1.402 millions. Ce fonds est des-
tine b aider les communes bruxelloises a faire face aux
remboursements des emprunts Hatry I (8.000 mil-
lions) et Hatry II (7.000 millions) b partir de 1992.

Les criteres de repartition de ce montant feront
1'objet d'une analyse objective, en fonction des situa-
tions structurelles des communes. Le principe du
versement de ces montants sur des comptes bloques
sera maintenu.

G. Ondergeschikte besturen
(sectie 32)

en Gemeentelijke informatica
(sectie 43)

1. Inleidende uiteenzetting van de Minister-Voorzitter

« a. Ondergeschikte besturen

Sectie 32 van de begroting 1990, die handelt over de
overdrachten naar de plaatselijke besturen, is de
uiting van onze zorg voor de financiele toestand van
de Brusselse gemeenten en van onze wil om meer in-
spanningen te doen om hun evenwichten te her-
stellen.

Ondanks de mechanismen van de financieringswet
wordt het bedrag van het Gemeentefonds en van de
aanvullende dotatie aan bedoeld Fonds op zijn niveau
yan 1989 behouden en vertegenwoordigt dus een last
van 5.600 miljoen in 1990.

De financiele toestand van de gemeenten is precair
ondanks de oninvorderbaarheid van de vorderingen
van Fonds 208 en een 5 jaar-saneringsplan.

De Brusselse gemeenten zullen tussen 1992 en 1997
ongeveer 18.000 miljoen terugbetalen. Het terugbeta-
lingsritme van de invorderbare vorderingen aan
Fonds 208 zai een terugbetaling van 6.600 miljoen
vereisen voor 1996 en het gecumuleerde begrotingste-
kort "van de Brusselse gemeenten (behalve Brussel-
stad) bedraagt op heden ruim 12.000 miljoen, reke-
ning houdend met de oninvorderbare vorderingen van
Fonds 208 die 14.600 miljoen bedragen.

Wij hebben derhalve beslist de financiele inspan-
ningen van het Gewesf ten gunste van de gemeenten
verder te zetten en uit te breiden.

Zonder te bezwijken aan de verleiding van debud-
getisering en consolidatie hebben we de terugbetaling
van de « Demuyter »-lening ten belope van 1.497 mil-
joen ten laste genomen.

Bovendien werden de inkomsten van het Hulp-
fonds voor de Brusselse gemeenten in moeilijkheden
op 1.402 miljoen behouden. Dat Fonds is ervoor be-
stemd de Brusselse gemeenten te helpen om het
hoofd te bieden aan de terugbetaling van leningen
Hatry I (8.000 miljoen) en Hatry II (7.000 miljoen)
vanaf1992.

De verdelingscriteria van dat bedrag zullen het on-
derwerp uitmaken van een objektieve analyse naar
gelang van de structurele toestanden van de gemeen-
ten. Het principe van de storting van die bedragen op
geblokkeerde rekeningen zai worden behouden.
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Outre les echeances de remboursement des em-
prunts Hatry I et Hatry II, les charges d'interets de ces
emprunts seront, pour 1'annee 1990, de pres de
1.900 millions.

Nous avons decide de prendre en charge 1'integra-
lite de ces interets, ce qui represente pour la Region
un effort superieur de 1.400 millions a ses obligations
contractuelles vis-a-vis des banques et des communes.

En matiere de securite, les efforts entrepris en 1989
par la Region, en collaboration avec Ie Ministere de
rinterieur, seront poursuivi. Malgre la diminution de
1'aide accordee par Ie Ministere de 1'Interieur (de
60 millions a 20 millions), nous avons decide de main-
tenir notre effort au niveau de 1989, et c'est done
60 millions que la Region alloue aux policiers bruxel-
lois.

De plus, des initiatives nouvelles, en matiere de
securite pourront etre financees en 1990 grace a un
montant de 50 millions que nous avons affecte a des
acquisitions de materiel pour la police des 19 com-
munes.

II s'agit done de plus de 100 millions qui seront, en
1990, specialement affectes a 1'amelioration de la
securite des bruxellois.

Enfin, 1'Executif a decide de creer un credit special
aux communes, que nous avons dote de 100 millions
en 1990, en vue de permettre une meilleure integra-
tion de la population au sein de chaque commune.

Ce credit permettra d'encourager les actions en
matiere de jeunesse, de developper 1'encadrement
concernant la formation professionnelle, que ce soit
en milieu scolaire particulierement frequente par des
jeunes issus de 1'immigration, ou concernant les acti-
vites para-scolaires.

En matiere d'A'gglomeration, il existe un credit
figurant au budget du Ministere de 1'Interieur, qui fait
partie de moyens transferes par la loi speciale de
financement. En 1990, nous avons maintenu ce credit
special et nous 1'avons meme indexe, Ie portant a un
montant de 320 millions.

En resume, 1'effort consenti a 1'egard des pouvoirs
locaux est porte en 1990 a 11.169 millions, ce qui
represente un accroissement par rapport b 1989 de
19,9 %, soit 1.850 millions. »

b. ,Informatiqne communale
En guise d'introduction a ce sujet, je vous rappelle-

rai 1'arrete royal de decembre,1987 et de novembre
1988 relatifs a 1'octroi de subsides aux communes en
matiere d'informatique.

Naast de vervaldata van de terugbetaling van de
Hatry I en II leningen zullen de interestlasten van die
leningen ongeveer 1.900 miljoen bedragen voor het
begrotingsjaar 1990.

Wij hebben beslist die interesten in hun geheel ten
laste te nemen, wat voor het Gewest een inspanning
vormt die met 1.400 miljoen haar kontraktuele ver-
plichtingen tegenover de banken en de gemeenten
overschrijdt.

Op het vlak van de veiligheid zullen de inspannin-
gen die in 1989 door het Gewest in samenwerking met
het Ministerie van Binnenlandse Zaken werden on-
dernomen, worden verdergezet. Ondanks de beper-
king van de door het Ministerie van Binnenlandse
Zaken verleende steun (van 60 miljoen tot 20 mil-'
joen) hebben we beslist onze inspanning op het ni-
veau van 1989 te behouden; het Gewest zai dus
60 miljoen toekennen aan de Brusselse politie-
beambten.

Bovendien zullen er nieuwe initiatieven inzake
veiligheid in 1990 kunnen worden gefinancierd d.m.v.
een bedrag van 50 miljoen die we hebben bestemd
voor de aankoop van materieel voor de politic korpsen
van de 19 gemeenten.

Het gaat dus om ruim 100 miljoen die in 1990 spe-
ciaal zullen worden bestemd voor de verbetering van
de veiligheid van de Brusselaars.

De Executieve heeft tenslotte ook nog beslist een
speciaal krediet te scheppen voor de gemeenten; dat
krediet krijgt voor het begrotingsjaar 1990 een dotatie
van 100 miljoen en beoogt een betere integratie van
de bevolking in eike gemeente.

Dit krediet zai het mogelijk maken de op de jeugd
gerichte akties aan te moedigen, de begeleiding
inzake beroepsopleiding te ontwikkelen, hetzij in
schoolmiddens met vooral jonge migranten, hetzij in
para-scolaire aktiviteiten.

^
Op het vlak van de Agglomeratie bestaat er een

krediet dat op de begr.oting van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken staat en dat deel uitmaakt van de
door de bijzondere financieringswet overgedragen
middelen. Wij hebben dat krediet in 1990 behouden
en zeifs geindexeerd zodat het nu 320 miljoen be-
draagt.

Samenvattend kan worden gezegd dat de inspan-
ning die ten bate van de plaatselijke besturen wordt
geleverd, verhoogd wordt in 1990 tot 11.169 miljoen,
wat een toename met 19,9 % tegenover 1989 verte-
genwoordigt, hetzij 1.850 miljoen ».

b. Gemeentelijke Information
Bij wijze van inleiding herinner ik aan het konink-

lijk besluit van december 1987 en november 1988
inzake de toekenning van subsidies aan de gemeenten
op het vlak van informatica.
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Pour 1990, 20 millions seront consacres aux sub-
sides de fonctionnement pour des systemes d'informa-
tique en exploitation et 300 millions de credits d'enga-
gement en vue de promouvoir des nouveaux projets
d'equipements et de subsidises 1'acquisition de nou-
veaux materiels.

En 1989, il y avait 90 millions de credits non disso-
cies, ce qui ne permettait pas de financer toutes les
demandes. II y a done un accroissement pour que les
communes puissent s'informatiser.

Le Centre informatique de la Region bruxelloise
aura la meme dotation qu'en 1989, soit 30 millions.

Dans le budget apparaissent egalement de petits
postes :
— la realisation d'une banque de donnees commu-

nale : 5 millions;
— le financement d'une revue qui pourrait etre une

sorte d'atlas statistique reprenant des donnees
socio-economiques, techniques, demographiques,
enregistrees soit par les communes, soit par le
Centre informatique.

Voor 1990 zijn 20 miljoen subsidies voorzien voor
de working van informatica- en exploitatiesystemen
en 300 miljoen aan vastleggingskredieten met het oog
op het promoten van nieuwe uitrustingsprojecten en
het subsidieren van de aankoop van nieuwe mate-
rialen.

In 1989, waren er 90 miljoen niet gesplitste kredie-
ten, wat niet toeliet alle vragen te financieren. Bijge-
volg is een verhoging voorzien zodat de gemeenten
zich kunnen informatiseren.

Het Informaticacentrum van het Brusselse Gewest
zai dezelfde dotatie krijgen als in 1989, namelijk
30 miljoen.

In de begroting komen eveneens kleine posten
voor :
— de verwezenlijking van een gemeentelijke gege-

vensbank : 5 miljoen;
—' de financiering van een tijdschrift dat een soort

statistische atlas zou kunnen zijn waarin socio-
economische, technische, demografische gegevens
voorkomen, die ofwel door de gemeenten, ofwel
door het informaticacentrum werden geregis-
treerd.

2. Discussion 2. Bespreking

Plusieurs membres interrogent le Ministre-Presi-
dent quant a 1'utilisation des 60 millions destines a la
securite en 1989, du mode de distribution entre com-
munes.

Un membre souligne que le Ministre de 1'Interieur
n'a pas respecte le minimum minimorum des 60 mil-
lions promis a la Region de Bruxelles-Capitale pour
1990. Or, il faut savoir que si la loi Nothomb relative a
la reforme de la police communale a permis une ame-
lioration de la formation des agents, 1'exigence d'un
dipl6me du secondaire superieur et des connaissances
linguistiques, n'a pas ete valorisee au niveau des
remunerations. La situation est telle qu'on ne trouve
plus de candidats pour les 19 corps de police de la
capitale. Ces credits devraient des lors etre augmentes
pour 1990.

Le Ministre repond que le budget de 1990 ne pourra
etre augmente. Cependant un audit du personnel de-
vrait permettre de degager le personnel de la police
des taches administratives, du moins de celles qui sont
dissociables des taches d'intervention. II est certain
que certains policiers ne sont plus capables d'interve-
nir soit pour des raisons psychologiques, soit pour des
raisons medicales. L'engagement d'un certain nombre
de redacteurs devrait ameliorer la situation, II faut
absolument defimr des statuts intermediaires, ainsi

Verschillende leden ondervragen de Minister-
Voorzitter over het gebruik van de 60 miljoen be-
stemd voor de veiligheid in 1989 en over de verde-
lingswijze tussen de gemeenten.

Een lid onderstreept dat de Minister van Binnen-
landse Zaken het minimum minimorum van de be-
loofde 60 miljoen voor het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest voor 1990 niet heeft nageleefd. Maar, indien
de wet Nothomb met betrekking tot de hervorming
van het gemeentebeleid een verbetering van de opiei-
ding van de beambten heeft mogelijk gemaakt, werd
de eis over een diploma van hoger secundair on-
derwijs te beschikken, evenals de taalkennis, in de
bezoldiging niet gevaloriseerd. De toestand is zo erg
dat er geen kandidaten meer te vinden zijn voor de
19 politiekorpsen van de hoofdstad. Bijgevolg moe-
ten de kredieten worden verhoogd voor 1990.

De Minister antwoordt dat de begroting van 1990
niet kan worden verhoogd. Nochtans zou een perso-
neelsaudit het mogelijk moeten maken het politieper-
soneel vrij te stellen van administratieve taken, ten
minste van deze die van interventietaken kunnen
worden onderscheiden. Het is duidelijk dat bepaalde
politieagenten niet meer in staat zijn tussen te komen
ofwel om psychologische ofwel om medische redenen.
De aanwerving van een aantal opstellers zou de toe-
stand moeten verbeteren. Het is absoluut noodzake-



A.-23/3- 89/90 — 51 — A-23/3-89/90

qu'un statut regional de la police qui ne soit cepen-
dant pas contraire a la legislation nationale. Enfin, Ie
Ministre souligne les difficultes rencontrees pour
realiser des synergies et etablir des collaborations
inter-polices, vu 1'hostilite de la Conference des
Bourgmestres.

Un membre precise au Ministre-President que ce
qui irrite la Conference des Bourgmestres, c'est que
ce soient toujours les meilleurs elements qui soient
appeles a la resco.usse.

Plusieurs membres posent la question du transfer! ,
de 1,402 milliard au Fonds d'aide aux communes
bruxelloises en difficulte.

Un membre souligne que Ie Ministre-President
signalait dans la lettre qu'il adressait aux communes,
ainsi que Ie Ministre du Budget a la p. 10 de son expo-
se, que ce credit est destine au Fonds de reserve pour
1'amortissement de 1'emprunt d'assainissement de
1983 ou des emprunts d'assainissement de 1983 et de
1984. Or, deja en 1989, ce meme budget de 1,4 mil-
liard avait souleve des problemes de repartition. Et on
ose esperer que Ie recours introduit aupres du Conseil
d'Etat par une commune, s'il introduit des retards,
aura au moins Ie merite d'imposer 1'etablissement de
criteres connus.

Dans cette attente, ne faut-il pas deja considerer
que 1'inscription de ce credit de 1,4 milliard en 1990
devrait etre accompagnee tant de sa destination pre-
cise que des criteres de repartitions entre les commu-
nes.

Si, comme 1'indique M. Ie Ministre Chabert, ce
fonds special est destine aux seuls amortissements de
1'emprunt d'assainissement de 1983, comment expli-
quer que la part attribuee a certaines communes en
1989 couvre plusieurs annuites qu'elles auront a sup-
porter entre 1992 et 1997 alors que d'autres commu-
nes ne recoivent qu'une aum6ne sinon rien.

Si Ie budget regional prevoit cette aide aux commu-
nes pour la constitution d'un fonds de reserve devant
permettre, entre 1992 et 1997, Ie remboursement du
capital de 1'emprunt d'assainissement de 1983 (8,974
milliards), 1'Executif n'aurait-il pas du prevoir, des a
present une aide pour Ie remboursement au cours de
la seule annee 1993 de 1'emprunt d'assainissement de
1984 (7.061,2 millions). Aucune commune bruxelloise
ne pourra faire face a ces echeances en 1993.

Le Ministre repond que la philosophie generale
accompagnant ces credits de 1,402 milliard est d'aider
les remboursements des emprunts consentis, vu 1'im-
passe financiere des communes.

lijk een tussenstatuut te bepalen evenals een geweste-
lijk politiestatuut dat echter niet tegenstrijdig is met
de nationale wetgeving. Tenslotte benadrukt de Mi-
nister de moeilijkheden die hij heeft gehad om deze
synergismen te verwezenlijken en de samenwerking
tussen de politiediensten te bevorderen gezien de
vijandigheid van de Conferentie van Burgemeesters.

Een lid verduidelijkt aan de Minister-Voorzitter dat
het feit dat men altijd de beste elementen ter hulp
roept de Conferentie van Burgemeesters irriteert.

Verschillende leden stellen de vraag over de over-
dracht van 1,402 miljard aan het Hulpfonds voor de
Brusselse gemeenten in moeilijkheden.

Een lid benadrukt dat de Minister-Voorzitter, in de
brief die hij aan de gemeenten heeft gericht, evenals
de Minister van Begroting op bladzijde 10 van zijn uit-
eenzetting, erop hebben gewezen dat dit. krediet be-
stemd is voor het reservefonds voor de afschrijving
van de saneringslening van 1983 of van de saneringsle-
ningen .van 1983 en 1984. Maar, reeds in 1989, heeft
dezelfde begroting van 1,4 miljard verdelingsproble-
men veroorzaakt. Men durft te hopen dat het beroep
ingediend bij de Raad van State door een gemeente,
waardoor misschien achterstand opgelopen wordt,
tenminste de verdienste zai hebben gekende criteria
vast te leggen.

Moet men, in afwachting daarvan, nu reeds niet
gaan overvvegen dat de inschrijving van dit krediet
van 1,4 miljard in 1990 zou moeten gepaard gaan met
zowel een duidelijke bestemming als de verdelingscri-
teria tussen de gemeenten.

Indien, zoals de Minister Chabert het zegt, dit
bijzonder fonds enkel bestemd is voor de afschrijvin-
gen van de saneringslening van 1983, hoe legt men
dan uit dat het gedeelte toegekend aan bepaalde
gemeenten in 1989 verschillende annui'teiten dekt die
ze tussen 1992 en 1997 zullen moeten dragen, terwiji
andere gemeenten slecht een aalmoes krijgen of niets.

Indien de gewestelijke begroting deze bijstand aan
de gemeenten voorziet om een reservefonds op te
richten dat tussen 1992 en 1997 de terugbetaling moet
mogelijk maken van het kapitaal van de saneringsle-
ning van 1983 (8,974 miljard) zou de Executieve dan
vanaf nu reeds niet de bijstand kunnen voorzien voor
de terugbetaling tijdens het jaar 1993 van de sane-
ringslening van 1984 (7.061,2 miljoen). Geen enkele
Brusselse gemeente kan aan deze vervaldata in 1993
het hoofd bieden.

De Minister antwoordt dat de algemene filosofie
die achter deze kredieten van 1,402 miljard schuilt,
erin bestaat de toegestane leningen te helpen terugbe-
talen gezien de financiele impasse waarin de gemeen-
ten zich bevinden.
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Les criteres utilises pour la ventilation de ces credits
se baseront sur les elements structurels de ces commu-
nes. Le Ministre-President distingue trois externalites
"qui seront prises en charge :

—» les externalites regionales;
—» les externalites nationales;
—» les externalites europeennes.

Quant aux parametres utilises pour ventiler les em-
prunts Hatry I et Hatry II, on devrait les connaitre. Le
Ministre-President fournira la liste des criteres rete-
nus. II souligne que ce Fonds d'aide aux communes
bruxelloises en difficulte est un outil de solidarisation.
Des productivites fiscales seront etablies; prise en
charge de 1'aide sociale des communes, de 1'espace, de
la demographic, richesse des communes,.... Si une
commune decide de ne pas appliquer la taxe sur les
bureaux ou sur les immeubles abandonnes, il est
evident qu'il en sera tenu compte dans la ventilation.

Un membre constate & propos des articles 43.02
(70) et 43.67 (71) ou sont respectivement prevus 787,1
millions et 1.089,3 millions, que ces credits devant
etre verses dans le Fonds devant permettre a la
Region de supporter les interets des emprunts d'assai-
nissement de 1984 (Hatry II) et 1983 (Hatry I). Dans
son expose (page 10). Le Ministre de Budget souligne
qu'il n'y a pas d'obligation legale pour la Region de
supporter les interets et les amortissements de ces
emprunts d'assainissement. II est b esperer que cette
precision ne constitue pas une maniere de devoiler des
intentions pour les exercices ulterieurs.

Un autre membre souligne qu'en 1989 1'article
43.02 n'etait que de 588,5 millions. La difference est-
elle due uniquement a une augmentation des charges
financieres.

Le Ministre explique les 787,1 millions de 1'article
43.02 (70). Les interets de 1'emprunt Hatry II de 1984,
c'est-a-dire la constitution en 1984-1985 d'un fonds de
1,214 milliard. II restait en 1989 un solde de 198,6 mil-
lions. La charge pour la Region etait done de 787,1
millions moins 198,6 millions, ce qui signifiait 588,5
millions. Et en 1990, il n'y a plus de solde. On a des
lors la pleine charge de 787,1 millions.

Le meme membre souligne que 1'article 43.03 (73)
confirme, pour les communes qui ont eu acces au
Fonds d'aide au redressement financier, que la Re-
gion n'accordera plus une ristourne en interets de 2 %
pour 1'annuite couvrant le solde de leur dette.

De gebruikte criteria voor de verdeling van deze
kredieten zullen op structurele elementen van deze
gemeenten zijn gesteund. De Minister-Voorzitter on-
derscheidt drie externe factoren die ten laste zullen
worden genomen :
—> de gewestelijke externe factoren;
—> de nationale externe factoren;
—» de Europese externe factoren.

De gebruikte parameters betreffende de verdeling
van de leningen Hatry I en Hatry II zouden moeten
bekend zijn. De Minister-Voorzitter zai de lijst van de
weerhouden criteria bezorgen. Hij benadrukt dat dit
hulpfonds voor Brusselse gemeenten in moeilijkhe-
den een instrument is voor solidariteit. Fiscale pro-
ductiviteiten zullen vastgelegd worden, de sociale bij-
stand aan de gemeenten wordt ten laste genomen,
evenals de ruimte, de demografie, de rijkdom van de
gemeenten... Indien een gemeente beslist de belasting
op kantoorruimten of op leegstaande huizen niet toe
te passen, zai daar uiteraard rekening mee gehouden
worden in de verdeling.

'/
Een lid stelt vast in verband met de artikelen 43.02

(70) en 43.67 (71) : respectievelijk 787,1 miljoen en
1.089,3 miljoen voorzien, deze kredieten zullen in net
Fonds moeten gestorf worden, waardoor het Gewest
de last van de interesten van de saneringsleningen zai
kunnen dragen voor 1984 (Hatry II) en 1983 (Ha-
try I). Wanneer de heer Minister Chabert in zijn uit-
eenzetting (biz. 10) zegt dat het Gewest niet wettelijk
verplicht is voor de interesten en de afbetalingen van
de saneringsleningen in te staan, hopen we toch dat
dit geen manier is om de bedoelingen voor de volgen-
de jaren te ontsluieren.

Een ander lid merkt op dat in 1989 artikel 43.02
slechts 588,5 miljoen bedroeg. Is het verschil enkel
het resultaat van een stijging van de lasten?

De Minister verklaart de 787,1 miljoen in artikel
43.02 (70). De interesten voor de lening Hatry II van
1984, te weten de oprichting in 1984-1985 van een
fonds van 1,214 milliard. In 1989 bleef een saldo van
198,6 miljoen. De last voor het Gewest bedroeg dus
787,1 miljoen, min 198,6 miljoen wat neerkomt op
588,5 miljoen. En voor 1990, blijft er geen saldo meer
over. Van dan af zit men opgescheept met de volle-
dige last van 787,1 miljoen.

Hetzelfde lid onderstreept het volgende : artikel
43.03 (73), bevestigt dat voor de gemeenten die toe-
gang hebben gehad tot het Hulpfonds voor financieel
herstel, het Gewest geen interestristorno's van 2 %
meer toestaat voor de annuiteit ter dekking van het
saldo van hun schuld.

Le Ministre-President confirme. De Minister-Voorzitter bevestigt dit.
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Un membre s'interroge sur la dotation Agglomeration
inscrite ^ 1'article 43.21 du budget. N'eut-il pas mieux
convenu d'inscrire Ie deficit de 1'Agglomeration a cet
article?

Par ailleurs, Ie meme membre demande pour quels
montants 1'Agglomeration a eu acces au Fonds 208.

(Les reponses a ces deux questions se retrouvent
dans Ie rapport sur Ie budget de 1'Agglomeration,
Doc. A-21/2, p. 8.)

Deux membres soulignent que 1'article 43.04 (09)
reprend Ie credit du Fonds des communes : 5 milliards
524 millions a repartir entre les communes, alors que
M. Chabert fait etat en page 2 de son expose, d'une
recette de 5,695,2 milliards pour la Region. Si 1'on
peut s'interroger sur 1'affectation donnee a la diffe-
rence de 171,2 millions 1'on doit surtout etre informe
des criteres de repartition entre les communes. Repe-
ter aux communes, chaque annee, qu'elles sont auto-
risees a prevoir une meme recette que 1'annee ante-
rieure ne repose sur aucune base serieuse. C'est la
negation meme de 1'evolution de leur situation et de
leurs besoins autant que de revolution du cout de la
vie.

Le Ministre informe que 73,6 millions d'amortisse-
ment de capital ont ete laisses au Titre II, le reste est
passe au Titre I. II y a 3 millions de moins au total.

Plusieurs membres abordent le probleme des fonc-
tionnaires europeens. D'une part, le protocole des
Affaires etrangeres, qui theoriquement etablirait un
listing de ces 6 ^ 8.000 fonctionnaires europeens. Ce
listing fort mal etabli par ailleurs est ensuite transmis
au Ministere de 1'Inteneur et puis seulement est
achemine vers la Region de Bruxelles-Capitale.

L'inscription dans les differentes communes est
bien la moindre des choses pour ces fonctionnaires qui
ne paient pas d'impots en vertu du Traite de Rome.

Un membre souligne que, puisque ces fonction-
naires privilegies jouissent des services des differentes
communes, il faudrait reflechir pour qu'ils participent
aux differentes charges de la Region.

Le Ministre-President repond que les taxes sur
1'usage des equipements urbains seront examinees. Le
President de 1'Executif a introduit la demande aux
autorites europeennes pour avoir la liste des fonction-
naires europeens. Jusqu'a ce jour, il n'a pas obtenu de
reponse.

Een lid stelt zich vragen over de dotatie voor de
Agglomeratie, opgenomen in artikel 43.21 van de
begroting. Is er niet beter overeengekomen om het
deficit van de Agglomeratie in dat artikel op te
nemen?

Datzelfde lid vraagt zich trouwens af ten belope van
weike bedragen de Agglomeratie toegang tot het
Fonds 208 heeft gekregen.

(De antwoorden op die twee vragen bevinden zich
in het verslag over de Agglomeratiebegroting, Doc.
A-21/2, biz. 8.)

Twee leden onderstrepen dat artikel 43.04 (09) het
krediet van het gemeentefonds herneemt : 5,524 mil-
jard te verdelen onder de gemeenten, terwiji de heer
Chabert op biz, 2 van zijn uiteenzetting spreekt van
een ontvangst van 5 miljard 695,2 miljoen voor het
Gewest. Indien men zich vragen kan stellen over de
bestemming van het verschil van 171,2 miljoen, moet
men vooral worden geinformeerd over de criteria van
verdeling onder de verschillende gemeenten. Elk jaar
opnieuw aan de gemeenten zeggen dat hen wordt toe-
gestaan een zeifde ontvangst te voorzien als het jaar
voordien, berust op geen enkele ernstige basis. Dat is
de evolutie van hun situatie negeren, evenals dat van
hun noden en van de levensduurte.

De Minister informeert dat 73,6 miljoen voor kapi-
taalsaflossing in Titel II werd behouden en de rente
naar Titel I werd overgebracht. In totaal is er dus
3 miljoen minder.

Verscheidene leden schuiven het probleem van de
Europese ambtenaren naar voren. Enerzijds is er het
protokol van Buitenlandse Zaken dat theoretisch een
lijst zou opstellen van de 6 tot 8.000 Europese ambte-
naren. Die trouwens slecht opgestelde lijst wordt dan
naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken overge-
zonden en komt dan uiteindelijk bij het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest terecht.

Zich in de verschillende gemeenten inschrijven is
wel het minste wat die ambtenaren kunnen doen. Ze
betaleh trouwens geen belasting, krachtens het Ver-
drag van Rome.

Een lid onderstreept dat, aangezien die bevoor-
rechten ambtenaren genieten van de diensten van de
verschillende gemeenten, men er zou moeten over
denken hen te doen bijdragen in de verschillende las-
ten van het Gewest.

De Minister-Voorzitter antwoordt dat de belastin-
gen op het gebruik van de stedelijke uitrustmgen
worden onderzocht. De Voorzitter van de Executieve
heeft aan de Europese overheden de lijst gevraagd
van de Europese ambtenaren. Tot op heden heeft hij
nog geen antwoord gekregen.
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Plusieurs membres se demandent si les 300 millions
de la mainmorte ne sont pas sous-e values. Le Minis-
tre-President informe que le probleme de la renego-
ciation de la mainmorte a ete pose. Une commission
interministerielle a ete mise sur pied.

Les 100 millions pour 1'integration et la cohabita-
tion des differentes communautes locales posent plu-
sieurs questions, meme si 1'initiative est bien accueil-
lie. Quel va en etre le mode de distribution? L'Execu-
tif va-t-il presenter des projets ou les communes y ver-
ront-elles un appui a leurs projets? D'apres quels cri-
teres, les projets seront-ils etudies?

Pourront-ils egalement etre presentes via les
CPAS? Les 100 millions ne sont-ils pas largement
sous-evalues par rapport aux besoins? Ne vaudrait-il
pas mieux viser a 1'integration et a la cohabitation via
les commissions communautaires ? Un membre sou-
haite savoir si ces 100 millions feront partie des zones
d'education prioritaires - ZEP?

Le Ministre-President informe qu'il s'agit d'actions
realisees sur le mode contractuel avec les communes
et qu'ils ne s'integrent pas dans les ZEP. Meme si
1'interlocuteur est communal, les associations n'en
sont pas exclues pour autant. Les modes d'interven-
tion seront precises plus tard.

A la question de la tutelle de 1'Executif sur le per-
sonnel communal, le Ministre-President distingue
sept points fondamentaux a trailer a moyen et long
terme en dehors des structures financieres :

relation des communes avec leurs CPAS;
audit personnel, qui ne se limite pas a une photo-
graphic de la structure pyramidale qui s'erode,
mais qui cerne reellement le probleme du manage-
ment communal; 1'absence de politique de recrute-
ment et de promotion;
cadastre foncier des proprietes baties et non
baties;
equipements; le report de la renovation et de 1'en-
tretien chaque annee est dangereux car il peut
mener a la caducite en meme temps que 1'accumu-
lation d'annuites importantes;
structure hospitaliere, pas encore assainie;

">
outils statistiques; les communes en etant depour-
vues, il faudra augmenter les possibilites financie-
res;
le Plan de Developpement communal doit etre
integre dans le Plan de Developpement regional.

Verscheidene leden vragen zich af of de 300 mil-
joen van de dode hand niet onderschat zijn. De Minis-
ter-Voorzitter zegt dat het probleem van het heron-
derhandelen over de dode hand werd gesteld. Een
interministeriele conference <werd in het leven geroe-
pen.

De 100 miljoen voor de integratie en de samenle-
ving van de verscheidene plaatselijke gemeenschap-
pen roept meerdere vragen op, ook al wordt het ini-
tiatief goed onthaald. Hoe zai dat bedrag worden ver-
deeld? Zai de Executieve voorstellen doen of zullen
de gemeenten steun krijgen voor hun eigen voorstel-
len? Zullen die projecten worden onderzocht en
volgens weike criteria? ^

Zouden ze eventueel via de OCMW'S worden
voorgedragen? Worden die 100 miljoen niet onder-
schat in vergelijking met de noden? Zou het niet beter
zijn die integratie en die samenleving te beogen via de
gemeenschapscommissies? Een lid wenst te weten of
die 100 miljoen zullen bestemd zijn voor de « zones,
d'education prioritaires » — ZEP's?

De Minister-Voorzitter onderstreept dat het gaat
over acties die gevoerd werden op contractuele basis
met de gemeenten en dat ze niets te maken hebben
met die zones. Ook al zijn de gesprekspartners de
gemeenten, de verenigingen worden niet uitgesloten.
De manieren van tussenkomen worden later naderbe-
paald.

Wat het vraagstuk van de voogdij van de Execu-
tieve over het gemeentelijk personeel betreft, onder-
scheidt de Minister-Voorzitter zeven fundamentele
punten die op middellange en lange termijn moeten
worden aangepakt, afgezien van de financiele struc-
turen :
— relaties van de gemeenten met hun OCMW's;
— personeelsaudit, wat zich niet beperkt tot een

beeld van de pyramidale structuur die afbrokkelt,
maar werkelijk het probleem van het gemeentelij-
ke management omschrijft, het gebrek aan een be-
leid inzake aanwerving en promotie;

— grondregister van bebouwde en niet-bebouwde
eigendommen;

— uitrustingen; het uitstellen van de renovatie en het
onderhoud, elk jaar opnieuw, is gevaarlijk want
kan leiden tot verval en terzelfdertijd opstapeling
van belangrijke annuiteiten;

— structuur van de ziekenhuizen, nog niet gesa-
neerd;

— statistische werkmiddelen; aangezien de gemeen-
ten er niet over beschikken zullen de financiele
mogelijkheden moeten worden verhoo'gd;

— het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan moet wor-
den opgenomen in het Gewestelijk Ontwikke-
lingsplan.
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En matiere d'informatique, plusieurs membres s'in-
terrogent sur 1'article 01.03 (35) qui en 1989 prevoyait
48,0 millions de credits d'engagement et 5,7 millions
de credits d'ordonnancement pour 1'asbl Dire? Quelle
a ete 1'activite de cette asbl pendant 1'annee 1989 et
pourquoi aucun credit n'est inscrit pour 1990 ?

Le Ministre-President informe que les moyens
etaient excedentaires par rapport aux services prestes,
1'edition de deux brochures. Cependant des credits
moins importants de 4 millions ont ete prevus a
1'article 01.03 (89) de la section 43; depenses de
fonctionnement du Centre d'etudes regionales bruxel-
loises. Les fonctions de 1'asbl devront etre requali-
fiees.

Des questions surgissent egalement a propos du
Centre informatique de la Region bruxelloise, qui
s'est substitus a 1'ancien Centre informatique de
1'Agglomeration bruxelloise. En 1989 le CIRB avait
10 millions pour le personnel statutaire et 4 millions
pour le personnel contractuel. Le Ministre-President
informe qu'une reevaluation a ete effectuee. Subsis-
tent 6,5 millions de credits pour le personnel statu-
taire et 3,5 millions pour le personnel contractuel.
Cette diminution de credits n'a pas entrame de
reduction de personnel vu la reevaluation. Le nombre
de personnes statutaires n'est pas precise. Le Ministre
du Budget et le Ministre-President soulignent qu'il
s'agit d'un probleme de remuneration de personnel.

Un membre pose la question de 1'informaticien
engage il y a 3 semaines. S'agit-il bien d'un contrac-
tuel pour effectuer des missions permanenres ? Le
Ministre du Budget acquiesce. Les informaticiens ne
sont pas prevus au cadre, parce que comme contrac-
tuels ils peuvent etre remuneres au prix du marche.

Un membre souhaiterait avoir plus de precisions
quant a 1'article 01.06 (01) de la Section 43. Le Minis-
tre repond/qu'il s'agit de promouvoir 1'informatique
audio-visuelle au profit des habitants de Bruxelles. La
ventilation precise est encore a discuter au sein de
1'Executif.

Wat informatica betreft, stellen verscheidene leden
zich vragen over artikel 01.03 (35), dat in 1989 48 mil-
joen vastleggingskredieten voorzag en 5,7 miljoen
ordonnanceringskredieten voor de vzw « Dire? ».
Weike activiteiten heeft die vzw in 1989 uitgeoefend
en waarom werd er voor 1990 geen enkel krediet
voorzien?

De Minister-Voorzitter zegt dat de middelen over-
dreven waren in vergelijking met de geleverde diens-
ten, het uitgeven van twee brochures. Ondertussen
werden in artikel 01.03 (89) sectie 43, minder belang-
rijke kredieten — 4 miljoen — voorzien; uitgaven
voor de working van het Centrum voor Brusselse
regionale studies. De taken van de vzw moeten op-
nieuw worden omschreven,,

Er rijzen ook vragen omtrent het Centrum voor
Informatica van het Brusselse Gewest dat het voor-
malige Centrum voor Informatica van de Brusselse
Agglomeratie vervangt. Het CIBC beschikte in 1989
over 10 miljoen voor statutair en over 4 miljoen voor
contractueel personeel. De Minister-Vborzitter zegt
dat een nieuwe evaluatie werd gemaakt. Er blijven
6,5 miljoen aan kredieten over voor het statutair en
3,5 miljoen voor het contractueel personeel. Die
vermindering van de kredieten heeft geen verminde-
ring van het personeel met zich gebracht, gelet op de
nieuwe evaluatie. Het aantal statutairen wordt met
nader bepaald. De Minister voor Begroting en de
Minister-Voorzitter onderstrepen dat het hier gaat
over een probleem van bezoldiging van het personeel.

Een lid stelt een vraag over de informaticus die drie
weken geleden werd aangeworven. Gaat het hier wel
over een contractuele voor het uitvoeren van vaste
opdrachten? De Minister voor Begroting beaamt dat.
De informatici worden niet in het kader opgenomen,
want als contractuelen kunnen ze bezoldigd worden
volgens de gangbare barema's.

Een lid wenst meer uitleg over artikel 01.06 (01)
van de Sectie 43. De Minister antwoordt dat het gaat
om het promoten van de audiovisuele informatie ten
behoeve van de Brusselse bevolking. De juiste verde-
ling moet nog in de Executieve besproken worden.

H. Informatique et statistiques regionales
(section 43)

1. Expose introductif du Ministre des Finances, du
Budget, de la Fonction publique et des Relations
exterieures

« L'informatique regionale doit etre subdivisee en
deux secteurs : 1'informatique liee au Centre informa-
tique et les initiatives vers 1'exterieur.

H. Regionale informatica en statistieken
(sectie 43)

1. Inleidende uiteenzetting van de Minister van Finan-
cien, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Be-
trekkingen

« De gewestelijke informatica moet in twee secto-
ren worden opgesplitst : de informatica verbonden
met het Centrum voor informatica en de initiatieven
naar buiten toe.
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1. Le Centre informatique cree par la loi du 21 aout
1987 occupe actuellement 11 personnes (5 statutaires
et 6 cohtractuels). Le probleme est le suivant : la
Region dispose de trois outils informatiques :

— le Service informatique du departement (il s'agit
surtout de 1'informatisation du service de la
comptabilite);

— le Service informatique de 1'Agglomeration (re-
prise des agents de 1'ex-CIAB);

— le Centre informatique : parastatale A.

II apparait necessaire de coordonner 1'action des ces
trois outils durant 1'annee 1990 et d'eviter des doubles
emplois. Dans le souci de restructurer 1'Agglomera-
tion, on pourrait envisager de recuperer le personnel
du Service informatique de 1'Agglomeration et de le
transferor au departement ou au Centre informatique.
Si les credits de personnel 1990 du Centre informati-
que ont ete reduits, c'est qu'U a ete tenu compte de
reports sur les credits 1989 verses au Centre informa-
tique.

2. Les initiatives exterieures :
Dans le passe, beaucoup d'etudes ont ete realisees

par convention, a la demande des Executifs prece-
dents. Ces etudes n'ont pas toujours donne les
reponses esperees. II apparait necessaire de realiser la
demande inverse de celle du passe, c'est-a-dire, de
faire 1'inventaire de ces etudes, d'en faire la synthese.
Ce travail sera de preference confie ^ une cellule de
1'administration. Avant de se lancer dans de nouvelles
etudes, souvent couteuses, il me semble important de
faire le'point sur ce que nous avons dans nos armoires
et d'en tirer un certain nombre d'enseignements. »

1. Het Informaticacentrum dat bij de wet van
21 augustus 1987 werd opgericht stelt momenteel
11 personen te werk (5 statutairen en 6 contractue-
len). Het probleem is het volgende : het Gewest
beschikt over drie informaticadiensten :
— de Informaticadienst van het department (het

gaat hier vooral over het informatiseren van de
boekhouding);

— de Informaticadienst van de Agglomeratie (over-
name van personeel van het voormalig Centrum
voor Informatica van de Brusselse Agglomeratie);

— het Informaticacentrum : parastataal A.

Voor 1990 is het nodig de acties van die drie
diensten op elkaar af te stemmen en dubbel gebruik te
voorkomen. Met het oog op de herstructurering van
de Agglomeratie, zou men kunnen denken aan het
overplaatsen van het personeel van de Informatica-
dienst van de Agglomeratie naar het departement of
naar het Informaticacentrum. Indien de personeels-
kredieten voor 1990 van het Informaticacentrum
vermiftderd werden, is dat omdat er rekening werd
gehouden met de overdracht van de kredieten van
1989 voor het Informaticacentrum.

2. De initiatieven naar buiten toe :
In het verleden werden veel studies verwezenlijkt,

na overeenkomst, op vraag van de vorige Executie-
ven; die studies hebben niet altijd het verwachte
resultaat opgeleverd. Het blijkt nodig anders tewerk
te gaan als in het verleden, te weten de inventarissen
op te maken van die studies en er de synthese van te
maken. Dat werk wordt bij voorkeur toevertrouwd
aan een administratieve eel. Alvorens nieuwe, mees-
tal dure, studies aan te vragen, lijkt men belangrijk te
weten waarover we reeds beschikken en daar de
nodige lessen uit te halen. »

2. Discussion 2. Bespreking

Un membre se pose des questions ^ propos de
1'article 01.06 (01), pourquoi retrouve-t-on 1'audio-
visuel dans 1'informatique regionale?

Le Ministre precise qu'il s'agit de 1'information
audio-visuelle destinee a 1'information globale des
habitants de la Region de Bruxelles-Capitale.

La section 43 ne concerne pas uniquement 1'infor-
matique mais egalement 1'information et les statisti-
ques regionales.

Force m'est de constater qu'en matiere de statisti-
ques regionales nous nous trouvons devant un vide
important.

Toutes les conventions en vigueur seront revues et
le cas echeant modifiees ou supprimees.

Een lid stelt zich vragen over artikel 01.06 (01).
Waarom is er sprake van het audiovisueel in de
gewestelijke informatica?

De Minister verduidelijkt dat het om audiovisuele
informatie gaat bestemd voor een globale informatie
van de bewoners van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

Sectie 43 betreft niet alleen informatica maar ook
informatie en gewestelijke statistieken.

Ik moet toegeven dat we op het vlak van de
gewestelijke statistieken in een vacuum staan.

Alle van kracht zijnde overeenkomsten zullen
herzien worden en indien nodig aangepast of afge-
schaft worden.
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Lors de la restructuration de 1'administration, une
cellule sera creee au niveau de 1'administration qui
elaborera des statistiques de base.

Plusieurs membres s'interrogent sur 1'ancien Centre
informatique'de 1'Agglomeration de Bruxelles. Le
personnel a-t-il ete transfere vers le CIRB?

Pourquoi les. 10 millions pour le personnel statu-
taire en 1989 ont-ils ete ramenes a 6,5 millions en
1990 et les 4 millions pour le personnel contractuel en
1989 a 3,5 millions en 1990? Le Ministre du Bugdet
rassure le membre qu'il s'agit d'une reevaluation des
couts de personnel et non une diminution de 1'effectif.

En ce qui concerne le CIAB, les commissaires se
penchent actuellement egalement sur le probleme de
1'informatique a 1'interieur de I'Agglomeration. On
cherche la reponse a la question de confier 1'e traite-
ment a un organisme exterieur ou a une cellule
interieure.

En ce qui concerne le CIRB, un membre parcourt
son budget propre. Depenses :

511.01 : Comment s'explique cette difference?
Combien d'emplois prevus au cadre sont-ils reelle-
ment occupes?

511.02 : Quels sont les emplois prevus a ce poste?
Quelles sont les missions qu'ils remplissent et s'il
s'agit de missions permanentes, pourquoi ne sont-
elles pas remplies par du personnel statutaire?

Ce membre repose la question qu'il avait deja
adressee au Ministre-President lors de son expose sur
1'mformatique communale; le recrutement d'un infor-
maticien recemment decide par 1'Executif se fait-il
dans le cadre organique ou est-ce un emploi contrac-
tuel?

Le membre souhaite avoir des eclaircissements sur
les articles 511.08, 511.09 et 521.06 du budget des
Depenses du CIRB.

Ter gelegenheid van de herstructurering van de
administratie zai er een eel opgericht worden die
basisstatistieken zai uitwerken.

Verschillende leden stellen zich vragen over het
voormalig Centrum voor Informatica van de Brus-
selse Agglomeratie. Werd het personeel naar het
CIBG overgeheveld?

Waarom werden de 10 miljoen van 1989 voor het
statutair personeel teruggebracht in 1990 tot 6,5 mil-
joen en de 4 miljoen van 1989 voor het contractuel
personeel tot 3,5 miljoen in 1990? De Minister van
Begroting stelt het lid gerust : het gaat om een nieuwe
evaluatie van de personeelskosten en niet om een
vermindering van het personeelsbestand.

Wat het CIBA betreft, onderzoeken de commissa-
rissen op dit ogenblik ook het probleem van de
informatica binnen de Agglomeratie. Men zoekt uit of
de verwerking aan een extern organisme of aan een
interne eel zou toevertrouwd worden.

Een lid overloopt de eigen begroting van het CIBG.
Uitgaven :

511.01 : Hoe legt men dat verschil uit? Hoeveel van
de in het kader voorziene arbeidsplaatsen worden
werkelijk ingevuld?

511.02 : Weike betrekkingen werden er op deze
post voorzien? Weike opdrachten voeren ze uit?
Indien het permanente opdrachten zijn, waarom
worden die niet aan het statutair personeel toever-
trouwd?

Het lid stelt nogmaals de vraag die hij reeds aan de
Minister-Voorzitter had gesteld bij zijn uiteenzetting
over de gemeentelijke informatica : wordt de door de
Executieve onlangs aangeworven informaticus opge-
nomen in het vast kader of is hij een contractueel?

Het lid wenst opheldering over de artikelen 511.08,
511.09 en 521.06 van de Uitgavenbegroting van het
CIBG.

I. Emploi I. Tewerkstelling
(section 35) (sectie 35)

1. Expose introductif du Ministre-President 1. Inleidende uiteenzetting van de Minister-Voorzitter
« La regionalisation d'un certain nombre de ma-

tieres, dont les programmes de remise au travail, a
considerablement etendu les competences de la Re-
gion de Bruxelles-Capitale en matiere d'emploi.

Trois montants de la section 35 doiv&nt retenir no-
tre attention :
L Les credits reserves aux depenses inherentes a la

mise au point, au developpement et au finance-
ment des programmes de remise au travail (01.01).

« De regionalisering van een aantal materies, waar-
onder de programma's voor hertewerkstelling, heeft
de bevoegdheden. van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest inzake tewerkstelling aanzienlijk uitgebreid.

Drie bedragen in sectie 35 moeten onze aandacht
weerhouden :
1. De kredieten voorbehouden voor de uitgaven die

inherent zijn aan het creeren, uitwerken en finan-
cieren van de hertewerkstellingsprogramma's
(01.01).
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2. Les subventions relatives au fonctionnement de
1'ORBEM (42.01.02 et 42.01.03), en ce compris les
subventions a 1'ORBEM pour les initiatives nou-
velles en matiere d'aide a 1'embauche et de disposi-
tifs d'insertion socio-professionnelle (42.01.04).

3. Les credits et subventions relatifs aux frais d'etu-
des et d'experimentation en matiere d'emploi
(12.32).

2. De subsidies voor de working van de BGDA
" (42.01.02 en 42.01.03), met inbegrip van de subsi-
dies aan het BGDA voor nieuwe initiatieven inza-
ke hulp voor aanwerving en maatregelen voor
socio-professionele plaatsingsschikkingen.

3. De kredieten en subsidies inzake kosten voor stu-
dies en experimenten inzake tewerkstelling
(12.32).

1. Les credits reserves aux depenses inherentes a la
mise au point, an developpement et au financement
des programmes de remise au travail (art. 01.01 :
montant prevu : 1.640.000.000)

Ce credit connait une augmentation significative
due a plusieurs raisons :
— 1'intervention accrue de la Region au niveau des

emplois du FBI;
— une augmentation des personnes mises au travail

dans les administrations locales (ACS);

— 1'accroissement des postes TCT.

Cet accroissement des depenses pour les FBI et les
ACS dans les pouvoirs locaux, TCT, est Ie fruit de
decisions anterieures prises par Ie Gouvernement
national et qui n'ont pas donne lieu a des transferts de
moyens budgetaires equivalents au niveau de la loi de
financement. -

A 1'instar des deux autres Regions, evocation sera
faite par la Region de Bruxelles-Capitale aupres du
Comite de Concertation Gouvernement/Executif a ce
propos et, s'il ne s'agit pas de remettre en cause la loi
de financement, il est par centre possible de negocier
avec Ie Gouvernement national des formes de rattra-
pages, notamment par Ie biais de 1'article 70 de la loi
de financement qui permet au Gouvernement natio-
nal, en accord avec les Regions, d'accroltre Ie mon-
tant des droits de tirage pour certaines categories de
ch6meurs et notamment les ch6meurs de longue du-
ree.

L'Executif s'emploie pour 1'instant a negocier de
telles adaptations avec Ie Gouvernement national, no-
tamment au sein de la Conference intermmisterielle
de 1'Emploi.

En outre, il revient ici a 1'Executif d'attirer 1'atten-
tion du Conseil regional sur un point essentiel en
matiere de plan de resorption : nonobstant 1'evalua-
tion, Ie recalibrage et, 1'harmonisation des normes
actuelles de remises au travail, 1'Executif devra tenir
compte de 1'attitude du Gouvernement national en
matiere de droits de tirage.

1. De kredieten voorbehouden voor de uitgaven in-
herent aan de uitwerking, de ontwikkeling en de
financiering van de hertewerkstellingsprogramma's
(art. 01.01 : voorziene bedrag ; 1.640.000.000)

Dat krediet werd aanzienlijk verhoogd en dat om
verschillende redenen :
— de grotere interventie van het Gewest op het vlak

van de tewerkstelling van het IBF;
— een toename van het aantal personen dat in de

plaatselijke administraties is tewerkgesteld
(GEKO's);

— de toename van het aantal DAC'ers.

Die verhoging van de uitgave voor het IBF, de
GEKO's in de plaatselijke besturen en de DAC'ers is
de vrucht van vroegere beslissingen, weike door de
Nationale Regering werden genomen en die geen aan-
leiding hebben gegeven tot de overdracht van equiva-
lente begrotingsmiddelen op het vlak van de financie-
ringswet.

In navolging van de twee andere Gewesten zai het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bij het Overlegco-
mite Regering/Executieve ter zake uitleg vragen en al
is er geen sprake van de financieringswet in vraag te
stellen, is het toch mogelijk met de Nationale Rege-
ring onderhandelingen te voeren met het oog op
vormen van inhaalbeweging, onder andere via artikel
70 van de financieringswet dat de Nationale Regering
toelaat om, na akkoord met de Gewesten, het bedrag
van de trekkingsrechten voor sommige categorieen
werklozen te verhogen en dat onder andere voor de
langdurige werklozen.

De Executieve voert momenteel onderhandelingen
met de Nationale Regering over die aanpassingen,
onder andere in de schoot van de Interministeriele
Conferentie voor Tewerkstelling.

De Executieve moet hier de aandacht van de Gewest-
raad vestigen op een essentieel punt wat de plannen
voor een geleidelijke verdwijning van de werkloos-
heid betreft. Ondanks de evaluatie, het herkalibreren
en harmonizeren van de huidige normen inzake
hertewerkstelling zai de Executieve rekening moeten
houden met de houding van de Nationale. Regering
inzake de trekkingsrechten.
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En effet, s'il se confirme que Ie Gouvernement
national limite 1'enveloppe budgetaire consacree aux
droits de tirage en 1992 (verses aux Regions chaque
fois qu'il y a remise au travail) et refuse son indexa-
tion, Ie risque est grand de voir la Region devoir re-
ajuster sa subvention regionale a due concurrence.

La aussi, il y a negociation avec Ie Gouvernement
national et la Region defend, conune 1'indique la loi
de financement, 1'expose des motifs et les debats en
seance publique, Ie principe de 1'automaticite du ver-
sement des droits de tirage.

Enfin, des negociations sont entamees avec les deux
Communautes afin de rechercher des formes de
cofmancement pour les programmes d'interet
communautaire et national.

Dans Ie budget qui nous est propose, ce cofinance-
ment n'a pas ete budgetise et il s'agira en temps utile
et en fonction des r6sultats de la negociation, d'envi-
sager un reajustement eventuel des credits.

Weinu, indien blijkt dat de Nationale Regering de
begrotingsenveloppe irizake trekkingsrechten voor
1992 inderdaad beperkt (aan de Gewesten uitgekeerd
telkens hertewerkstelling plaats heeft) en de indexatie
weigert, bestaat er een groot gevaar dat het Gewest in
de zeifde mate de gewestelijke subsidies zai moeten
aanpassen.

Ook wat dat betreft worden er met de Nationale
Regering onderhandelingen gevoerd en het Gewest
verdedigt het principe van de automatische doorstor-
ting van de trekkingsrechten, zoals de financie-
ringswet de uiteenzetting van de motieven en de
debatten in openbare zitting het voorschrijven.

Tenslotte worden er met de twee gemeenschappen
onderhandelingen gevoerd met het oog op het vinden
van gemeenschappelijke financieringsvormen voor de
programma's met communautair en nationaal belang.

In het budget dat ons wordt voorgelegd,, werd die
gemeenschappelijke financiering niet in de begroting
opgenomen en het zai erop aankomen ten gepaste
tijde en afhankelijk van de resultaten van de onder-
handelingen, een mogelijke aanpassing van de kredie-
ten in overweging te nemen.

t

2. Les subventions relatives au fonctionnement general
de I'ORBEM et aux initiatives nouvelles

2. De subsidies voor de algemene working van de
BGDA en voor de nieuwe initiatieven

2.1. Le fonctionnement general 2.1. De algemene werking

Outre 1'effort qui est maintenu en matiere d'infor-
matisation des services de placement de I'ORBEM,
effort tout relatif dans la mesure ou il apparait que le
« cout informatique » de I'ORBEM reste le plus bas,
toute chose etant egale par ailleurs, par rapport a ceux
du VDAB et du'FOREM (cf. art. 42.01.02), il s'agit
de mettre I'ORBEM en etat de remplir ses nouvelles
missions (42.01.03).

Ces nouvelles missions, notamment en matiere de
suivi des plans de resorption, sont desormais impor-
tantes et d'autant plus complexes que la reforme
institutionnelle accroit les arcanes juridiques et admi-
nistratives a mettre en oeuvre. Des lors, 1'accroisse-
ment de son cadre et de ses locaux est imperatif.

v
Par ailleurs, il est bon de rappeler ici que c'est par le

biais de cette subvention que le futur Comite pour
1'Emploi et la Formation (qui remplacera le Comite
subregional de 1'Emploi) sera finance.

Naast de inspanning die wordt geleverd inzake het
informatiseren van de plaatsingsdiensten van de
BGDA, een relatieve inspanning in de mate dat blijkt
dat de informatiseringsprijs van de BGDA de laagste
blijft, wanneer voor de rest alles gelijk blijft, in verge-
lijking met die van de VDAB en de FOREM (cf. art.
42.01.02), komt het erop aan de BGDA in staat te
stellen zijn nieuwe opdrachten uit te voeren
(42.01.03).

Deze nieuwe opdrachten, onder andere inzake het
opvolgen van de resorptieplannen, zijn nu ook be-
langrijk en des te ingewikkelder daar de institutionele
hervorming de te doorlopen juridische en administra-
tieve doolhoven nog vermeerdert. Meer personeel en
lokalen zijn dus een dwingende noodzaak,

Bovendien, is het goed er hier aan te herinneren dat
het langs deze subsidie om is dat het toekomstig
Comite voor Tewerkstelling en Vorming (dat het sub-
regionaal Tewerkstellingscomite zai vervangen) zai
worden gefinancierd.
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2.2. Les initiatives nouvelles en matiere d'aide a
1'embauche et de dispositifs d'insertion socio-
professionnelle (art. 42.01.04)

L'Executif, conformement a sa declaration politi-
que, a decide de financer diverses experiences inno-
vantes. Pour rappel, il s'agit de creer, a partir des
initiatives qui existent deja sur Ie terrain, mais en les
structurant, des lieux coordonnes en matiere d'em-
ploi/formation. Ainsi, vraisemblablement trois cel-
lules pour 1'emploi et la formation (CLEF) seront
lancees. Elles reposeront sur 1'activite deja existante
d'acteurs locaux prives ou publics et seront organisees
a un niveau intercommunal. Elles articuleront trois
types de mission qui chacune correspond a des initia-
tives' existantes qu'il convient de developper et de
structurer :

— les missions locales (coordination pour 1'insertion
socio-professionnelle);

— Ie guichet unique (promotion de la creation d'em-
ploi — liaison avec 1'expansion economique);

— des ateliers de recherche active d'emploi dans Ie
cadre d'antennes decentralisees de 1'ORBEM.

De plus, d'autres innovations, non integrees neces-
sairement dans ce dispositif, pourront etre financees
par cet article;

Enfin, d'autres experiences innovantes seront sus-
ceptibles d'etre financees par ailleurs, notamment
dans des communes qui menent des experiences parti-
culieres.

Ces diverses experiences innovantes ont fait 1'objet
de demandes de concours aupres du FSE. II est
impossible de preciser pour 1'instant Ie montant qui
sera octroye par Ie FSE si ces demandes sont accep-
tees. Mais on peut esperer, a concurrence des investis-
sements realises — mais encore faut-il qu'il y ait inves-
tissement de la part de la Region — « un retour »
dont 1'ampleur doit etre en tout etat de cause relati-
vise dans la mesure ou ces experiences emargeront
seulement a 1'article 1, § I", du reglement du Fonds
qui prevoit que 5 % du FSE sont consacres a des
experiences innovantes.

En liaison avec Ie Comite pour 1'Emploi et la For-
mation, Ie Comite de Gestion de 1'ORBEM, un cahier f

des charges sera mis au point par la delegation a
1'insertion socio-professionnelle. Ce cahier des char-
ges fixera de maniere precise les conditions de subsi-
diation pour ces cellules et leurs composantes.

2.2. De nieuwe initiatieven inzake hulp voor aanwer-
ving en socio-professionele plaatsingsschikkin-
gen (art. 42.01.04)

De Executieve heeft, overeenkomstig haar poli-
tieke verklaring, beslist verscheidene nieuwe experi-
menten te financieren. Ter herinnering, vertrekkende
van initiatieven die reeds op het terrein bestaan maar
die gestructureerd worden, moeten er plaatsen wor"
den opgericht die de tewerkstelling en de vorming
coordineren. Aldus, zullen waarschijniijk drie cellen
voor tewerkstelling en vorming worden opgericht
(CTV). Zij zullen steunen op de reeds bestaande
activiteit van plaatselijke prive of openbare actors en
zullen georganiseerd worden op een intercommunaal
niveau. Zij zullen drie soorten opdrachten omvatten
die elk overeenstemmen met bestaande initiatieven
die ontwikkeld en gestructureerd moeten worden :
— de plaatselijke opdrachten (coordinatie voor de

socio-professionele plaatsingsschikkingen);
— het enig loket (bevordering van het scheppen van

tewerkstelling — relatie met de economische
expansie);

— ateliers die aktief zoeken naar tewerkstelling in
het raam van de gedecentraliseerde antennes van
de BGDA.

Daarenboven, zullen andere vernieuwingen, die
niet noodzakelijkerwijze gei'ntegreerd zijn in deze
bepaling, door dit artikel kunnen worden gefinan-
cierd.

In samenwerking met het Comite voor Tewerkstel-
ling en Vorming, met het Beleidscomite van de
BGDA, zai een lastenkohier worden opgesteld door
de afvaardiging bij de socio-professionele plaatsings-
schikkingen. Dit lastenkohier zai op duidelijke wijze
de subsidievoorwaarden bepalen voor deze cellen en
hun componenten.

Tenslotte, zullen andere vernieuwende experimen-
ten gefinancierd kunnen worden, onder meer in ge-
meenten die specifieke experimenten uitvoeren.

Voor deze verschillende vernieuwende experimen-
ten werd steun gevraagd bij het SEF. Het is onmoge-
lijk voor het ogenblik het bedrag te bepalen dat door
het SEF zai worden toegekend indien deze vragen
worden aanvaard. Maar men kan hopen — indien er
een investering is van het Gewest — dat er een « te-
rugbetaling » komt ten belope van de verwezenlijkte
investeringen waarvan de belangrijkheid in ieder ge-
val moet worden gerelativeerd in de mate waarin deze
experimenten enkel zullen voortvloeien uit artikel 1, §
1 van het reglement van het Fonds dat voorziet dat
5 % van het SEF aan vernieuwende experimenten zai
worden gewijd.
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Par ailleurs, a cote de ces experiences innovantes,
environ 23 millions seront consacres a des primes a
1'embauche pour les chomeurs de longue duree. Dans
la mesure ou Ie dispositif reglementaire ne pourra etre
pret qu'en date du 1" juillet 1990, ce chiffre couvre
une demi-annee. ,

D'ores et deja, nous savons que nous pouvons par
ailleurs escompter un montant equivalent (23 mil-
lions) du FSE.

Daarenboven, zullen naast deze vernieuwende
experimenten, ongeveer 23 miljoen worden besteed
aan aanwervingspremies voor langdurige werklozen.
In de mate dat de reglementaire voorziening slechts
zai kunnen klaar zijn op 1 juli 1990, dekt dit cijfer een
half jaar.

Nu reeds weten wij dat wij kunnen rekenen op een
gelijkwaardig bedrag van net SEF (23 miljoen).

3. Les frais d'etudes et d'experimentation en matiere
d'emploi (12.32)

Ces frais d'etudes et d'experimentation en matiere
d'emploi couvrent essentiellement cinq initiatives qui
sont elles-memes liees etroitement :
3.1. aux demandes de concours introduites aupres du

FSE qui exige des etudes preparatoires et des
evaluations des actions projetees;

3.2. aux experiences innovantes qui sont decrites en
justification de 1'article 42.01.04.

3. De studie- en experimentkosten inzake tewerkstel-
ling (12.32)

De studie- en experimentkosten inzake tewerkstel-
ling dekken in hoofdzaak vijf initiatieven die sterk
verbonden zijn :
3.1. met de vragen voor sfeun voorgelegd aan het

SEF, die voorbe'reidende studies en evaluaties
van de geplande acties vereist;

3.2. met de vernieuwende experimenten die be-
schreven zijn in de verantwoording van arti-
kel 42.01.04.

Ces cinq recherches concernent :
1° la mise en place et Ie fonctionnement de la delega-

tion bruxelloise a 1'insertion socio-professionnelle;

2° la premiere phase (1990) d'une operation nouvelles
qualifications;

3° une recherche specifique sur 1'insertion socio-pro-
fessionnelle des jeunes immigres;

4° une etude prealable a la mise en place •d'ateliers de
recherche active d'emploi ,dans Ie cadre des anten-
nes decentralisees de 1'ORBEM;

5° une etude relative a la mise en place de « guichets
uniques » pour favoriser la creation d'emplois. »

Deze vijf initiatieven betreffen :
1° het oprichten en in werkingstellen van de Brusselse

afvaardiging bij de socio-professionele plaatsings-
schikking;

2° de eerste fase (1990) van een operatic nieuwe be-
kwaamheden;

3° een gericht onderzoek. op de socio-professionele
integratie van jonge migranten;

4° een studie voorafgaande aa'n het inrichten van ate-
liers voor actief zoeken naar tewerkstelling in het
raam van de gedecentraliseerde antennes van de
BGDA;

5° een studie in verband met het oprichten van « eni-
ge loketten » om het .scheppen van tewerkstelling
te begunstigen. »

2. Discussion 2. Bespreking

Un membre regrette a nouveau 1'absence de pro-
gramme justificatif du budget.

II interroge Ie Ministre sur les programmes de remi-
se au travail des chomeurs (1,64 millions a 1'art. 01.01;
1,19 million a 1'art. 66.01 A). D'ou provient cette
difference de credit?

Le Ministre precise que Ie montant inscrit a 1'arti-
cle 66.01 A est un droit .de tirage provenant de 1'Etat
central, qui ne concerne pas les autres articles budge-
taires.

Een lid betreurt opnieuw de afwfezigheid van een
verantwoordmgsprogramma in de begroting.

Hij ondervraagt de Minister over de programma's
waarbij de werklozen terug aan het werk worden ge-
steld (1,64 miljoen in art. 01.01; 1,19 miljoen in
art. 66.01 A). Van waar komt dit verschil in krediet?

De Minister verduidelijkt dat het bedrag ingeschre-
ven in het artikel 66.01 A een trekkingsrecht is dat
afkomstig is van de Centrale Staat, en dat geen be-
trekking heeft op de andere begrotingsartikelen.
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Le meme membre souhaite Ie detail des etudes exe-
cutees en 1989 sur des articles 12.32 et 33.06, en
annexe au rapport. II demande egalement le detajl des
depenses engagees en 1989 pour les divers pro-
grammes de resorption du chomage (art. 01.01).

Plusieurs membres se felicitent que le ponds budge-
taire interdepartemental de 1'Emploi (FBIE) ne sem-
ble pas etre remis en question en Region bruxelloise,
contrairement a la Region wallonne.

Un membre desire obtenir des renseignements sur
les agents contractuels subventionnes (ACS). Dans
quels projets sont-ils engages? Pour quelles missions?
Est-il exact que les ACS engages pour les Zones
d'Education Prioritaires (ZEP) verraient leur engage-
ment expirer fin 1989?

Un autre membre s'interroge sur le Fonds social
europeen. De quels montants d'aide la Region a-t-elle
beneficie? II demande les chiffres actualises pour la
Region bruxelloise des demandeurs d'emploi et des
ch6meurs complets indemnises, ainsi que des prets
subordonnes ch6meurs. Quel est le nombre de prets
accordes en 1988 et 1989? Quel est le nombre d'echecs
enregistres?

Le meme membre voudrait egalement des informa-
tions sur une eventuelle concertation de 1'Executif
avec les deux autres Regions concernant 1'offre d'em-
ploi et le placement et avec les Communautes fran-
caise et flamande concernant la formation frofession-
nelle.

Un membre s'inquiete du sort des femmes cho-
meuses de longue duree. Prevoit-on des programmes
d'actions positives pour ces categories? Existe-t-il des
statistiques du chomage a temps partiel qui touche
fort les femmes?

Le Ministre repond aux divers intervenants :

— Les projets et missions des ACS et les orga-
nismes beneficiaires, la liste des ch6meurs complets
indemnises et les prets subordonnes cho'meurs seront
joints en annexe au rapport.

— Les plans de resorption du ch6mage seront eva-
lues avec le comite de gestion de 1'ORBEM et avec les
associations.

— Concernant les droits de tirage, un tableau
recapitulatif reprendra la Ventilation 1989 des remises
au travail et indiquera notamment le nombre d'ACS
occupes dans les ecoles, les ZEP ainsi que les 46 au
FOREM.

Hetzelfde lid wenst in detail te weten weike studies
werden uitgevoerd in 1989 over de artikelen 12.32 en
33.06, als bijiage aan het verslag toegevoegd. Hij
vraagt eveneens de gesplitste opgave van de aange-
wende uitgaven in 1989 voor de verschillende pro-
gramma's ter opslorping van de werkloosheid
(art. 01.01).

Vele leden verheugen zich erover dat het Interde-
partementaal Begrotingsfonds voor de Tewerkstelling
in het Brusselse Gewest niet terug in discussie wordt
gesteld in tegenstelling met het Waals.e Gewest.

Een lid wenst inlichtingen te verkrijgen over de ge-
subsidieerde contractuelen (GEKO's). Voor weike
projecten worden ze aangeworven? Voor weike ta-
ken? Is het waar dat de aanwerving eind 1989 ten
einde loopt voor de GEKO's die werden aangewor-
ven in de « Zones d'Education Prioritaires (ZEP) ».

Een ander lid stelt zich vragen over het Europees
Sociaal Fonds. Weike bijstandsbedragen heeft het
Gewest gekregen? Hij wenst de geactualiseerde cij-
fers te kennen voor het Brusselse Gewest van de
werkzoekenden en van de volledig vergoede werklo-
zen, evenals van de leningen die aan werklozen wer-
den toegekend. Wat is het aarital toegekende leningen
in 1988 en 1989? Wat is het aantal geregistreerde
mislukkingen?

Hetzelfde lid zou eveneens informatie willen over
een eventueel beraad van de Executieve met de twee
andere Gewesten betreffende het tewerkstellingsaan-
bod en de tewerkstelling, en met de Franse en Vlaam-
se Gemeenschap betreffende de beroepsvorming.

Een lid verontrust zich over het lot van de vrouwe-
lijke langdurige werklozen. Worden er voor deze
categorieen positieve acties voorzien? Bestaan er sta-
tistieken van deeltijdse werkloosheid waar de vrou-
wen veel mee geconfronteerd worden?

De Minister antwoordt aan de verschillende spre-
kers :
— De ontwerpen en opdrachten van de GEKO's en
de begunstigde organismen, de lijst van de volledig
vergoede werklozen en de leningen toegestaan aan
werklozen zullen als bijiage aan het verslag worden
toegevoegd.

— De opslorpingsplannen voor de werkloosheid
zullen geevalueerd worden met het beleidscomite van
de BGDA en met de verenigingen.

— Wat de trekkingsrechten betreft, zai een samen-
vattende tabel de verdeling 1989 met de hertewerk-
stellingen hernemen en het aantal GEKO's in de
scholen aangeven, alsook de ZEP's en de 46 personen
in het kader van FOREM.
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Ce debat devient important dans la perspective ou
Ie Gouvernement central reduit ou supprime 1'auto-
maticite des droits de tirage.

— La cle de repartition concerne egalement Ie
FBIE qui emploie 350 personnes a Bruxelles. Le bud-
get ne couvre que 250 personnes. II faudra negocier
avec la Communaute francaise et la Region wallonne.

— Les contrats des ACS dans les ZEP font partie
de la negotiation avec la Communaute francaise.

— Pour les etudes, dont le credit s'eleve a 13,5 mil-
lions, le Ministre renvoie a son expose introductif.

— La recette provenant du Fonds social europeen
n'est pas encore connue. Elle sera inscrite au budget •
de 1'ORBEM.

Dit debat wordt belangrijk indien de Centrale
Regering de automatische trekkingsrechten zou ver-
minderen of afschaffen.

— De verdeelsleutel betreft eveneens de IBTP die
350 personen in Brussel tewerkstelt. De begroting
dekt slechts 250 personen. Er zai daarover moeten
worden onderhandeld met de Franse Gemeenschap
en het Waalse Gewest.

— De contracten van de Geko's in de « ZEP » ma-
ken deel uit van de onderhandelingen met de Franse
Gemeenschap.

— Voor de studies, waarvan het krediet 13,5 mil-
joen bedraagt, verwijst de Minister naar zijn inlei-
ding.

— De ontvangsten die van het Europees Sociaal
Fonds komen zijn nog niet gekend. Ze zullen in de
begroting van de BGDA worden ingeschreven.

J. — Expansion economique regionale
(section 34), Recherche Scientifique (section 46)

et Politique exterieure de la Region
(Commerce exterieur) (section 42)

1. Expose introductif du Ministre de 1'Economie

Comme demande, je vais introduire de facon
succinte et en tenant compte du schema de travail de

• cette Commission la partie du projet de budget 1990,
qui concerne 1'Expansion economique, la Recherche
Scientifique et le Commerce exterieur.

Permettez-moi neanmoins de vous fournir au prea-
lable quelques elements au sujet de la situation
economique.

La conjoncture marche tres bien en Belgique. La
consommation privee augmente entre autres grace a
1'augmentation reelle des salaires, une exportation
croissante, une Industrie de la construction qui mar-
che tres bien et une hausse considerable en investisse-
ments. Et les perspectives aussi demeurent favora-
bles. En vue de 1992 on connaltra 1'achevement de
1'integration economique europeenne, qui garantira
une circulation libre de capital, de services et de
marchandises.

Cette integration mene a'une expansion du marche
et par consequent a une augmentation de la concur-
rence.

J. — Gewestelijke economische expansie
(sectie 34), Wetenschapsonderzoek (sectie 46) en

Buitenlandse politiek van het Gewest
(Buitenlandse handel) (sectie 42)

1. Inleidende uiteenzetting van de Minister van
Economic

Zoals gevraagd zai ik het gedeelte van het ontwerp
van begroting 1990, wat Economische Expansie, We-
tenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel
betreft, bondig inleiden rekening houdend met het
werkschema van deze Commissie.

U zai mij nochtans toestaan dat ik vooraf enkele
elementen verstrek over de economische situatie.

De conjunctuur loopt goed in Belgie. Men kent een
stijgende prive-consumptie onder meer door de reele
loontoename, een toenemende uitvoer, een goed-
draaiende bouwsector en een gevoelige toename van
de investeringen. Ook de yooruitzichten blijven gun-
stig. Naar 1992 toe zai men een voltooiing kennen van
de Europese economische integratie, waardoor een
vrij verkeer van kapitaal, diensten en goederen wor-
den gewaarborgd.

Deze integratie leidt tot marktverruiming en der-
halve tot een concurrentietoename.
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Les entreprises y reagiront par la rationalisation, ce
qui implique une facon de production meilleur mar-
che et differente, ainsi que la- production d'autres
marchandises. Les entreprises anticipent a cette per-
spective d'une Europe encore plus integree et ils
realisent plus d'investissements que jamais.

Bien que Bruxelles ne dispose pas encore d'un
instrument statistique economique adequat, qui per-
mettrait d'isoler un nombre d'indications suffisam-
ment significatives, il est bien connu que les investis-
sements d'entreprises beiges augmentent encore
considerablement ces dernieres annees.

C'est pour ca que 1'on doit continuer a stimuler
1'expansion economique.a Bruxelles.

J'ai propose d'inscrire dans Ie projet de budget les
credits d'alimentation suivants :

252 M Subsides en interet grandes entreprises.
400 M Subsides en interet PME.
238 M Primes en capital grandes entreprises.
175 M Primes en capital PME.

De bedrijven zullen daarop reageren door rationali-
. sering, hetgeen goedkoper en anders produceren
impliceert, doch ook de produktie van andere goede-
ren. De bedrijven anticiperen op het vooruitzicht van
dit meer geintegreerde Europa en investeren meer
dan ooit.

Hoewel Brussel nog niet beschikt over een ade-
quaat economisch statistisch instrumentarium, dat
toelaat een aantal voldoende significante indicatoren
te isoleren, is toch geweten dat de Belgische bedrijfs-
investeringen de laatste jaren nog gevoelig toenemen.

De economische, expansie te Brussel moet dan ook
verder gesteund worden.

In het ontwerp van begroting heb ik voorgesteld
volgende spijzingskredieten in te schrijven voor eco-
nomische expansie :

252 M Rentetoelage grote bedrijven.
400 M Rentetoelage KMO.
238 M Kapitaalpremie grote bedrijven.
175 M Kapitaalpremie KMO.

1.065 M

Les saldi des fonds (Titre IV) y sont ajoutes,
notamment : 148 M et 346,6 M, ce qui porte Ie
montant -total des credits d'ordonnances pour 1'expan-
sion economique a 1.559,6 M; il est bien entendu que
contrairement a 1'annee budgetaire precedente, les
charges d'interets et les amortissements des emprunts
contractes par la SDRB aupres du Credit Communal
ne sont point compris dans ces chiffres. L'octroi
d'aide a 1'expansion implique des paiements eche-
lonnes sur une periode de 4 a 5 annees.

r Par voie de consequence un plafond d'engagement
a ete inscrit dans Ie projet d'ordonnance montant
pour les grandes entreprises et les PME ensemble
3.500 M.

1.065 M

Daaraan worden de saldi van de fondsen (Titel IV)
toegevoegd en met name : 148 M en 346,6 M waar-
door het totaal bedrag aan ordonnanceringskredieten
voor economische expansie 1.559,6 M bedraagt, wel
verstaand zijnde dat in tegenstelling tot vorig begro-
tingsjaar de intrestlasten en de afschrijving van lenin-
gen die door de GOMB bij het Gemeentekrediet.
werden aangegaan, in deze bedragen niet zijn opge-
nomen. De toekenning van expansiesteun houdt beta-
lingen in die over een periode van 4 a 5 jaar zijn
gespreid.

In de ontwerpordonnantie werd derhalve een vast-
leggingsplafond ingeschreven dat voor grote bedrij-
ven en voor KMO samen 3.500 M bedraagt.

Monsieur Ie President, chers collegues, pour la
recherche scientifique de finalite economique un
montant de 352,7 M a ete inscrit dans Ie budget; 1989,
compose comme suit :

100 M credits d'alimentation pour Ie Fonds Proto-
type;

84 M dotation IRSIA;
168,7 M pour des depenses generalement quelcon-

ques en ce qui concerne la recherche scienti-
fique.

Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, in de
begroting 1989 werd voor wetenschappelijk on-
derzoek met economische finaliteit een .bedrag van
352,7 M ingeschreven, als volgt samengesteld :

100 M spijzingskrediet voor het Prototypesfonds;

84 M dotatie IWONL;
168,7 M voor allerhande uitgaven inzake weten-

schappelijk onderzoek.
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Dans Ie projet actuellement soumis un montant de
514,5 M est inscrit, dont 90 M sous la forme d'un
credit d'alimentation pour Ie Fonds Prototype.

Un solde de ± -90 M doit etre ajoute a ce montant
sur Ie Fonds des Prototypes, ce qui porte Ie montant
total de credits d'ordonnances pour la recherche
scientifique a 604,5 M.

270 M de ce montant sert a la recherche regionale
des programmes d'impulsion et la recherche collec-
tive; 155 M sert a la participation aux programmes
internationaux, comme par exemple Ie programme de
Cadre de la Communaute europeenne, Eureka et
aeronautique et astronomique, et un montant de
180 M pour 1'aide aux Prototypes.

En vue du fait que pour 1'aide aux Prototypes les
decisions impliquent des paiements echellonnes sur
plusieurs annees, un plafond d'engagement s'elevant
a 340 M a egalement ete inscrit dans les dispositions
de 1'ordonnance.

La recherche scientifique a besoin d'un mouvement
de rattrappage du cote du gouvernement.

La Belgique depense 1,6 % de son produit interieur
brut a la recherche scientifique, 1,1 % du secteur
priv6 et 0,5 % du secteur public, compare a 2 % 'dans
les pays qui nous entourent dans une proportion de
50/50.

En dehors de cela, je souhaite egalement vous
fournir quelques elements au sujet des credits inscrits
dans la section 42, Relations exterieures, et plus
precisement les credits inscrits sous les articles 01.02
(32M)et01.03(60M).

Le premier montant doit servir aux actions de
promotion pour le commerce exterieur, la continua-
tion des conventions conclues avec 1'UEB, et la
Chambre de Commerce, pour la promotion du com-
merce exterieur.

Le credit de 60 M sert a la collaboration avec
1'OBCE et le Fonds du Commerce exterieur, c'est-a-
dire les interventions financieres pour la participation
individuelle ou collective aux foires pour 1'etranger,
pour les prets sans interests aux entreprises qui organi-
sent des actions d'exportation a 1'etranger, ainsi que
pour les salaires du personnel de 1'OBCE engage pour
les activites sur le plan du commerce exterieur pour la
Region Bruxelles-Capitale.

Quelques mots aussi sur la SDRB et la SRIB. 90 M
oht ete inscrits au budget pour les frais de fonctionne-
ment de la SDRB.

In het thans voorliggend ontwerp wordt een bedrag
van 514,5 M ingeschreven, waarvan 90 M onder de
vorm van een spijzingskrediet voor het Prototype-
fonds.

Bij dat bedrag moet een saldo van ± 90 M op het
Prototypefonds worden gevoegd, waardoor het totaal
bedrag aan ordonnanceringskredieten voor weten-
schappelijk onderzoek uiteindelijk 604,5 M bedraagt.

Van dit bedrag dient 270 M voor gewestelijk on-
derzoek, impulsprogramma's en collectief onderzoek;
155 M dient voor de deelname aan internationale
programma's, zoals het Europees Raamprogramma,
Eureka en lucht- en ruimtevaart en een bedrag van
180 M voor Prototypesteun. .

Aangezien voor Prototypesteun de beslissingen
betalingen inhouden over meerdere jaren, werd in de
bepalingen van de ordonnantie insgelijks een vastleg-
gingsplafond ingebouwd ten bedrage van 340 M.

Het wetenschappelijk onderzoek is van overheids-
zijde nog aan een inhaalbeweging toe.

Belgie besteedt 1,6 % van zijn bruto-binnenlands
produkt aan wetenschappelijk onderzoek; 1,1 %
prive en 0,5 % overheid, tegenover 2 % in de ons
omringende landen in een 50/50 verhouding.

Afgezien daarvan, wens ik u ook enkele toelichtin-
gen te geven bij de kredieten die ingeschreven worden
in de sectie-42, Externe Betrekkingen, en meer be-
paald bij de kredieten die ingeschreven werden onder
de artikelen 01.02 (32 M) en 01.03 (60 M).

Het eerstgenoemde bedrag moet dienen voor pro-
motieacties inzake buitenlandse handel, het ver-
derzetten van overeenkomsten die werden afgesloten
met het VOB en de Kamer van Koophandel, ter
bevordering van de buitenlandse handel.

/ '

Het krediet van 60 M dient voor de samenwerking
met de BDBH en het Fonds voor Buitenlandse Han-
del, zijnde financiele tussenkomsten voor individuele
of collectieve deelname aan beurzen in het buiten-
land, voor renteloze leningen aan ondernemingen die
exportacties in het buitenland opzetten, alsmede van
de betaling van het personeel van de BDBH dat inge-
zet wordt voor activiteiten op het vlak van de buiten-
landse handel ten behoeve van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest.

Enkele woorden ook over de GOMB en de GIMB.
In de begroting werdt 90 M ingeschreven voor de
werkingskosten van de GOMB.
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Comme je 1'ai deja communique au sein de la
commission « Economie », il entre dans mes inten-
tions de faire appel a la SDRB en tant qu'instrument
important d'execution de la politique economique de
la Region beaucoup plus que dans Ie passe et de
prevoir, si cela s'avere necessaire, 1'extension du
personnel.

En ce qui concerne la SRIB, j'ai formule au cours
de la reunion de la commission un nombre de remar-
ques au sujet du fonctionnement de cet organisme et
la destination des moyens disponibles.

Je me permets de porter a votre connaissance que,
plus que dans Ie passe, nous devons davantage tenir
compte du capital a risque.

Au cours de 1'annee budgetaire 1989 un montant de
237 M doit emaner du FRI, au cours de 1'annee
budgetaire 1990 un montant de 400 M.

Zoals ik reeds in de commissie «Economie»
mededeelde is het mijn bedoeling de GOMB als
belangrijk uitvoeringsinstrument van het economisch
beleid van het Gewest meer dan in het verleden in te
schakelen en daartoe desgevallend de nbdige perso-
neelsuitbreiding te voorzien.

Wat de GIMB betreft, heb ik tijdens de commissie-
vergadering een aantal bemerkingen geformuleerd
over de werking van de instelling en over de bestem-
ming van de beschikbare middelen.

Ik geef als mijn mening te kennen dat meer dan in
het verleden aandacht moet gaan naar risicokapitaal.

In het begrotingsjaar 1989 moet een bedrag van
237 M komen van het FIV, in het begrotingsjaar 1990
een bedrag van 400 M.

2. Expose introductif du Ministre-Presidenf sur la
SDRB

«La politique d'implantation des entreprises ^
Bruxelles et de mise d'equipement et d'infrastructure
a leur disposition est une priorite pour la Region
bruxelloise si elle veut rester un centre economique de
premier ordre dans Ie pays. Des lors concernant la po-
litique d'acquisition et d'equipement de terrains et
d'immeubles a finalite economique menee par la
SDRB, 1'effort entrepris jusqu'ici a ete maintenu et
un volume de moyens sensiblement semblable a celui
des annees precedentes a ete garanti a la SDRB.

En ce qui concerne 1'acquisition des terrains, 1'arti-
cle 29 du dispositif du budget autorise un engagement
allant jusqu'a 200 millions pour couvrir les emprunts
contractes par la SDRB en vue de ces acquisitions.
Si Ie systeme en vigueur jusqu'ici est done maintenu

• pour un meme montant, des 1991, les acquisitions de
la SDRB, — sauf cas exceptionnel —, seront finan-
cees directement par credit budgetaire. L'adoption de
ce nouveau systeme n'a pas ete possible pour 1'annee
1990. Celle-ci est en effet une annee de transition
pour trois raisons : 1'inventaire des terrains industriels
a Bruxelles doit etre d'urgence mis a jour et finalise.
Leur acquisition eventuelle doit etre programmee en
fonction des disponibilites budgetaires de la Region.
Le contrat de gestion avec la SDRB doit etre adopte
dans le courant de cette meme annee. Neanmoins, si
en cours d'exercice, un solde positif apparaissait dans
1'enveloppe des credits d'equipement, celui-ci serait
mis a profit afin de proceder eventuellement a quel-
ques acquisitions de terrains financees par credit bud-
getaire dans le but de reduire 1'endettement de la
SDRB.

2. Inleidende uiteenzetting van de Minister-Voorzitter
over te GOMB

« Het vestigingsbeleid van de dndernemingen in
Brussel en het beleid inzake de terbeschikkingstelling
van uitrusting en infrastructuur voor de ondernemin-
gen vormen een prioriteit voor het Brusselse Gewest
als het een van de voornaamste economische centra
wil blijven. Wat betreft het aankoop- en uitrustings-
beleid van de gronden en onroerende goederen met
economische finaliteit dat door de GOMB wordt
gevoerd, werd de tot nu toe geleverde inspanning dus
behouden; daarnaast kreeg de GOMB een waarborg
betreffende het volume van de geldmiddelen dat
vrijwel identiek aan dat van de vorige jaren zai zijn.

Wat de aankoop van gronden betreft, wordt bij
artikel 29 van de begroting machtiging verleend voor
een vastlegging tot 200 miljoen om de door de GOMB
aangegane leningen met het oog op die aankopen te
dekken. Al wordt het tot nu toe in voege zijnde stelsel
dus op hetzelfde bedrag behouden, toch zullen de
aankopen door de GOMB vanaf 1991 rechtstreeks
door een begrotingskrediet worden gefinancierd (be-
halve in uitzonderlijke gevallen). De goedkeuring van
dat nieuwe stelsel was niet mogelijk voor het jaar 1990
dat immers een overgangsjaar is om drie redenen : de
inventaris van de Brusselse industriele gronden moet
dringend worden bijgewerkt en voltooid. De even-
tuele aankoop ervan moet worden gepland in funktie
van het beschikbare op de begroting van het Gewest.
Het beheerskontrakt met de GOMB moet in de loop
van dat jaar worden goedgekeurd. Als er evenwel in
de loop van het boekjaar een positief saldo zou
ontstaan in de enveloppe van de uitrustingskredieten,
zou dit saldo worden gebruikt om eventueel over te
gaan tot enkele aankopen van grond die door een
begrotingskrediet zouden worden gefinancierd om de
schulden van de GOMB te verminderen.
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En ce qui concerne I'equipement des terrains, un
credit de 120 millions est inscrit a 1'article 61.05 de la
Section 35 du Titre II, partie 2. Ce credit sera suffisant
pour 1990 compte-tenu de 1'engagement encore sur la
fin de 1989 d'une serie de travaux. »

Wat de uitrusting van de gronden betreft, wordt
een krediet van 120 miljoen ingeschreven in artikel
61.05, sectie 35, Titel 11, deel 2. Dat krediet zai voor
1990 toereikend zijn, rekening houdend met de vast-
legging eind 1989 van een reeks werken. »

3. Discussion
(leg reponses sont celles du Ministre de 1'Eco-
nomic)

Un membre regrette qu'il n'y ait pas de programme
justificatif pour 1'expansion economique regionale.

Un membre souhaite obtenir en annexe au rapport
de plus amples renseignements concernant Ie Conseil
economique et social regional bruxellois pour lequel
1 million est prevu a 1'article 01.02 (37). Le meme
membre s'interroge sur les activites de 1'asbl Inter-
Regio. Le Ministre precise qu'il s'agit d'une associa-
tion presidee par M. Wyvekens, exercant des activites
de conseil pour les PME. Un autre membre affirme
qu'il s'agit en realite d'une asbl de promotion de la
sous-traitance.

Un membre demande quels sont les criteres pour
attribuer les aides selectives aux entreprises. L'aspect
ecologique sera-t-il pris en compte, c'est-a-dire le
principe du pollueur-payeur? Le Ministre informe que
de nouvelles directives sont appliquees ou il est tenu
compte des aspects ecologiques. Cela ne signifie pas
que des investissements purement ecologiques sont
subsidies a 100 %.

Un membre s'interroge si c'est bien a 1'arti-
cle 41.01 (07) que se retrouvent les credits a 1'IRSIA.
Le Ministre acquiesce en specifiant que 270 millions
concernent des projets IRSIA a utilite regionale et
155 millions pour la participation a des programmes
internationaux.

Un autre membre s'inquiete du juste retour pour la
Region bruxelloise de 1'IRSIA et. constate qu'en
matiere de recherche scientifique une competence
existe entre le national et le regional. Ce membre
souhaite obtenir des informations concernant la
concertation entre ces pouvoirs. Le Ministre precise
qu'une concertation entre le regional, le national et
les universites existe. Une convention a ete signee il y
a deux mois et demi.

3. Bespreking
(de antwoorden zijn die van de Minister van
Economic)

Een lid betreurt dat er geen verantwoordingspro-
gramma bestaat inzake de regionale economische
expansie.

Een lid wenst als bijiage van het verslag meer
gegevens over de Brusselse Gewestelijke Sociaal-Eco-
nomische Raad, waarvoor in artikel 01.02 (37) 1 mil-
joen is voorzien. Datzelfde lid stelt zich vragen over
de activiteiten van de vzw Inter-Regio. De Minister
verduidelijkt dat het gaat over een vereniging die
wordt voorgezeten door de heer Wyvekens en die
raad geeft aan KMO's. Een ander lid bevestigt dat het
in realiteit gaat over een vzw voor promotie in onder-
aanneming.

Een ander lid vraagt weike de criteria zijn voor het
toekennen van selectieve hulp aan de ondernemin-
gen. Zai er rekening worden gehouden met het ecolo-
gisch aspect, te weten met het principe « de vervuiler
betaalt »? De Minister zegt dat nieuwe richtlijnen
worden toegepast- waarbij er rekening wordt gehou-
den met de ecologische aspecten. Dat betekent niet
dat louter ecologische investeringen 100 % gesubsi-
dieerd worden.

Een lid vraagt zich af of het wel in artikel 41.01 (07)
is dat de kredieten voor de IWONL zijn opgenomen.
De Minister beaamt en verduidelijkt dat 270 miljoen
voorzien is voor de projekten van het IWONL van
regionaal belang en 155 miljoen voor deelname aan
internationale programma's.

Een ander lid is bezorgd over het voordeel dat het
Brusselse Gewest uit de activiteiten van het IWONL
kan halen en stelt vast dat inzake wetenschappelijk
onderzoek de bevoegdheid wordt gedeeld door de
nationale en de regionale overheid. Datzelfde lid
wenst informatie over het overleg tussen die overhe-
den. De Minister verduidelijkt dat er overleg wordt
gepleegd tussen de nationale, regionale en universi-
taire instanties. Twee en een halve maand geleden
werd een overeenkomst ondertekend.

Quant aux subsides ou compensations octroyees a
la R & D des entreprises, le Ministre precise a un

Wat de subsidies en compensaties voor het R & D
in de ondernemingen betreft, verduidelijkt de Minis-
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membre que les societes qui seront favorisees soot
celles ayant non seulement leur siege social, mais
leurs sieges d'exploitations a Bruxelles. Une certaine
souplesse existe cependant. II est clair qu'une entre-
prise telle que Solvay employant 2.000 persotines a
Bruxelles, 1.200 en R & D, mais n'effectuant aucune
production a Bruxelles, ne peut etre ignoree.

Un membre s'interroge si 1'article 8 du projet
d'ordonnance specifiant que « L'Executif de la Re-
gion du Bruxelles-Capitale peut disposer en ce qui
concerne 6Q.01 A, Partie I, du Titre IV, des credits
prevus, dans Ie cadre de la politique economique
regionale, quelle que soit la nature des depenses a
prendre en charge », ne doit pas etre revu. Cette
vision tres large permet d'affecter des credits destines
a 1'expansion economique ^ d'autres taches, ou meme
a financer des canards boiteux.

Un membre souhaite obtenir de plus amples infor-
mations concernant 1'affectation des credits transferes
du national (du FRI) a la SRIB. Ont-ils ete destines a
une augmentation du capital de la societe?

Le Ministre specific que ce n'est pas encore deter-
mine et rappelle que la SRIB a de nombreux pro-
blemes de personnel. La SRIB a en consequence de
nombreux projets bloques ou abandonnes car le
monde economique evolue rapidement. Mais il est
clair qu'une partie des moyens supplementaires ira
vers les capitaux a risques.

Deux membres interrogent le Ministre a propos du
portefeuille textile de la SNSN. Us constatent que la
discussion entre le Ministre national de 1'Economie et
le Ministre regional est floue.

Us s'inquietent car si un accord n'est pas conclu d'ici
fin decembre, la part de la Region sera perdue. Le
Ministre s'engage a verifier.

Deux membres interrogent le Ministre sur les
recents engagements realises par la SDRB.

Deux membres posent la question des 19 hectares
de Kemira en bordure de la SA du Canal. Le Ministre
de 1'Economie informe qu'un groupe de travail a ete
cree. Inter viennent ici le Ministre des Travaux Publics
et des Communications, le Ministre de 1'Economie et

ter aan het lid dat de maatschappijen die bevoorrecht
zullen worden, diegene zijn die niet alleen hun
maatschappelijke zetel maar ook hun uhbatingszetel
in Brussel hebben. Er bestaat echter een zekere
soepelheid. Het is duidelijk dat een onderneming als
Solvay, die 2.000 personen tewerkstelt, waarvan
1.200 in R & D, maar die in Brussel niet produceert,
niet over het hoofd kan worden gezien.

Een lid stelt zich vragen over artikel 8 van* het
ontwerp van ordonnande, specifierend dat « De Exe-
cutieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kan
volgens artikel 60.01 A, Deell, Titel IV, beschikken
over de kredieten die in het kader van de gewestelijke
economische expansie voorzien zijn, weike ook de
aard is van de te dragen uitgaven », niet moet worden
herzien. Dankzij deze brede visie, kunnen de kredie-
ten bestemd voor de economische expansie voor
andere doeleinden gebruikt ^worden, of zeifs voor
hulp aan ondernemingen in moeilijkheden.

Een lid wenst meer te weten over de kredieten die
door de nationale overheid van het FIV naar de
GIMB overgeheveld werden. Werden zijn aangewend
voor het verhogen van het kapitaal van de maat-
schappij?

De Minister verduidelijkt dat er nog niets werd
beslist en herinnert er aan dat de GIMB te kampen
heeft met talrijke personeelsproblemen. De GIMB
wordt bijgevolg geconfronteerd met talrijke vastgelo-
pen of opgegeven projekten, want de economische
wereld kent een snelle evolutie. Maar het is duidelijk
dat een deel van de bijkomende middelen naar risico-
kapitaal zai gaan.

Twee leden ondervragen de Minister over de porte-
feuille van textielwaarden van NMNS. Zij stellen vast
dat de discussie tusseri de nationale Minister voor
Economische Zaken en de gewestelijke Minister
weinig konkreet is.

Zij maken zich ongerust want als er tegen eind
december geen akkoord wordt bereikt, is het deel
voor het Gewest verioren. De Minister verbindt er
zich toe dit te controleren.

Twee leden ondervragen de Minister over de re-
cente vastleggingen die door de GOMB werden
gerealiseerd.

Twee leden stellen vragen over de 19 ha van
Kemira grenzend aan de terreinen van de NV Zeeka-
naal. De Minister van Economie zegt dat een werk-
groep werd opgericht. Hier treden de Ministers van
Openbare Werken en Verkeerswezen, de Minister
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Ie Ministre de FAmenagement du Territoire. Le
Ministre de 1'Economie informe les membres que
pour la mise a disposition des terrains industriels, il
existe deux protocoles au sein de 1'Executif : entre le
Ministre de 1'Economie et le Ministre de 1'Amenage-
ment du Territoire d'une part, et entre le Ministre de
1'Economie et le Ministre des Travaux publics et des
Communications, d'autre part. Les deux membres
estiment que cela constitue un dangereux precedent.

van Economische Zaken en de Minister van Ruimte-
lijke Ordening op. De Minister van Economic infor-
meert de leden erover dat voor het terbeschikkingstel-
len van de industriele terreinen er twee protokollen
bestaan in de schoot van de Executieve : tussen de
Minister van Economie en de Minister van Ruimte-
lijke Ordening enerzijds, en tussen de Minister van
Economie en de Minister van Openbare Werken en
Verkeerswezen anderzijds. De twee leden menen dat
dit een gevaariijk precedent vormt.

Ces deux memes membres constatent que la double
tutelle sur la SDRB, est un facteur de blocage. Le
Ministre de 1'Economie rappelle aux membres que
lorsque le budget sera programme, on ne retrouvera
plus des sommes dispersees, mais par programme.
Les membres constatent que jusqu'a present il existe
des institutions concurrentes au sein de la Region
bruxelloise. Us rappellent divers cas : la mise sur pied
d'une Regie parallelement aux activites d'Amenage-
ment du Territoire de la SDRB; 1'attribution d'acti-
vites de commerce exterieur a la SDRB, a cote de
1'OBCE.

Die twee leden stellen vast dat de dubbele voogdij
over de GOMB, een belemmerende faktor is. De
Minister van Economie herinnert de leden eraan dat
wanneer de begroting zai worden geprogrammeerd,
er geen sprake meer zai zijn van verspreide sonmien
maar van sommen per programma gegroepeerd. De
leden stellen vast dat het tot vandaag binnen het
Brusselse Gewest concurrerende instellingen bestaan.
Ze halen verschillende gevallen aan : het oprichten
van een Regie waarvan de activiteiten parallel lopen
met die van de GOMB inzake ruimtelijke ordening;
deze vervangt de GOMB inzake buitenlandse handel,
naast de BDBH.

K. Recherche scientifique non economique
(section 46)

K. Niet-econonusch vvetenschapsonderzoek
(sectie 46)

1. Expose du Secretaire d'Etat adjoint au Ministre des
Finances, du Budget, de la Fonction publique et des
Relations exterieures

1. Uiteenzetting van de Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister van Financien, Begroting, Open"
baar Ambt en Externe Betrekkingen

« Au titre de la section 46, il faut encore ajouter la
politique de 1'energie dont il a ete peu question
jusqu'a present a la Region bruxelloise. A 1'exception
d'un arrete royal du 10 fevrier 1983, il s'agit done
d'une politique nouvelle.

« Bij de titel van sectie 46 hoort ook het energiebe-
leid, waarvan tot nu toe weinig sprake geweest is in
het Brusselse Gewest. Met uitzondering van een ko-
ninklijk besluit van 10 februari 1983, gaat het dus om
een nieuw beleid.

Dans la Region de Bruxelles-Capitale, la consom-
mation d'energie est superieure a celle d'autres gran-
des villes. La politique doit done viser a une consom-
mation plus rationnelle. Le Ministre des Affaires eco-
nomiques a cree une banque de donnees qui est geree
en collaboration avec une organisation de consomma-
teurs. L'actualisation des donnees a coute 3 millions.
Un effort -special doit etre consenti pour rendre la
banque de donnees plus accessible au simple citoyen.
C'est pourquoi nous prevoyons le double, a savoir
6 millions, pour 1990.

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ligt het
energieverbruik hoger dan in andere grote steden.
Het beleid moet dus gericht zijn op een rationeler
verbruik. Er werd door de Minister van Economische
Zaken een databank opgericht, die beheerd wordt in
samenwerking met een organisatie van verbruikers.
De actualisering van de gegevens kostte 3 miljoen. Er
moet een speciale inspanning geleverd worden om de
databank dichter bij de gewone burger te brengen.
Vandaar dat we voor 1990 het dubbele bedrag
voorzien, nl. 6 miljoen. '

La politique de 1'energie vise, entre autres, a la
recuperation des dechets incineres (de la vapeur

Het energiebeleid is onder andere gericht op recu-
peratie uit verbrande afvalstoffen (er wordt reeds
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est deja vendue a des centrales electriques voisines).
Des projets portant sur des sources d'energie alterna-
tives seront encourages. On envisage 1'utilisation,
pour les transports publics, de carburants non pol-
luants. Le gaspillage d'energie sera sanctionne.

La politique de 1'energie comporte un volet social.
La proposition d'ordonnance existante (fourniture
minimum garantie aux personnes socialement defavo-
risees) sera examinee plus en detail.

Les depenses courantes de 20 millions et les depen-
ses de capital de 30 millions resultent de 1'application
de 1'arrete royal du 10 fevrier 1983 : subventions a des
organismes non commerciaux pour des economies
d'energie et des investissements en vue d'une consom-
mation rationnelle de 1'energie.

Une coordination ehtre les Secretaires d'Etat a la
Politique scientifique est indispensable. Lors de la
repartition des competences avec les regions, une dif-
ference explicite a ete faite entre la finalite economi-
que et la finalite non economique.

D'autres Ministres et Secretaires d'Etat auront la
possibility, dans le cadre de leurs competences, de
faire des propositions au sein d'un groupe de travail
inter-cabinets. Une commission de sages repondra de
la selectivite des projets. »

stoom verkocht aan nabijgelegen electriciteitsbedrij-
ven). Projecten voor alternatieve energiebronnen zul-
len gestimuleerd worden. Milieuvriendelijke brand-
stoffen voor het openbare vervoer worden in overwe-
ging genomen. Energie verspilling zai gesanctioneerd
worden.

Bij energiebeleid hoort een sociaal aspect. Het be-
staande voorstel van ordonnantie (minimum toeleve-
ring aan sociaal zwakkeren) zai nader onderzocht
worden.

De lopende uitgaven van 20 miljoen en de kapitaal-
uitgaven van 30 miljoen vioeien voort uit de toepas-
sing van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 :
toelagen aan nief-commerciele instellingen voor ener-
giebesparing en investeringen voor rationeel energie-
verbruik.

Coordinatie tussen de Staatssecretarissen voor het
Wetenschappelijk beleid is noodzakelijk. Bij de ver-
deling van de bevoegdheden naar de gewesten werd
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de econo-
mische en de niet-economische finaliteit.

Andere Ministers en Staatssecretarissen zullen bin-
nen hun bevoegdheden voorstellen kunnen doen in
een interkabinettenwerkgroep. Een cbmmissie van
wijzen zai instaan voor de selectiviteit van de projec-
ten. »

2. Discussion 2. Bespreking

Un membre fait remarquer que, dans la section 46,
on ne parle pratiquement que d'energie. Quel peut
etre encore, des lors, le sens d'une politique scientifi-
que non economique, demande le membre? L'ener-
gie est d'ailleurs une matiere economique en soi. II ne
s'agit pas de recherche fondamentale, car celle-ci est
de la competence des communautes. Seuls 17 millions
(art. 12.38 et 51.03) ont une affectation scientifique.

Le meme intervenant estime que les 110 millions du
budget (section 46) representent un montant impor-
tant par rapport aux recettes ristournees par le
gouvernement national (30 millions). II se demande
ce qu'il faut entendre par « depenses de toute nature »
(01.01). Ces depenses ont-elles un fondement regle-
mentaire? Le montant inscrit au budget pour la ban-
que de donnees « Energie » est le double de celui
prevu au niveau national (6 millions). Comment pro-
cede-t-on a 1'harmonisadon, avec les autres regions,
des campagnes de sensibilisation ? Le membre se
demande egalement quel est le fondement reglemen-
taire du subside octroye, a concurrence de 4 millions,
a des organismes qui s'occupent de la promotion de
1'utilisation rationnelle de 1'energie (33.60).

Een lid merkt op dat er in sectie 46 bijna alleen
maar over energie gesproken wordt. Wat heeft niet-
economisch wetenschapsbeleid dan verder nog te
betekenen, vraagt het lid? Energie is trouwens een
economische materie op zich. Het gaat ook niet om
fundamenteel onderzoek want dat behoort tot de be-
voegdheid van de gemeenschappen. Slechts 17 mil-
joen (art. 12.38 en 51.03) hebben een wetenschappe-
lijke bestemming.

Dezelfde spreker stelt dat 110 miljoen (sectie 46)
veel is ten opzichte van de middelen geristourneerd
door de nationale regering (30 miljoen). Hij vraagt
zicht af wat moet verstaan worden onder « allerhande
uitgaven » (01.01). Bestaat hier een reglementaire
basis voor? Voor de databank « Energie » wordt het
dubbele van het nationale niveau uitgetrokken (6 mil-
joen). Hoe worden de sensibiliseringscampagnes ge-
harmoniseerd met de andere gewesten? Het lid stelt
zich ook de vraag wat de reglementaire basis is voor
de 4 miljoen toelagen aan organismen die zich bezig-
houden met het aanmoedigen van rationeel energie-
verbruik (33.60).
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Un autre membre souhaite savoir quelle organisa-
tion de consommateurs est associee a la banque de
donnees et quelles organisations non commerciales
ont droit a des subventions. A 1'article 33.60, il faut
lire « rationnelle » au lieu de « nationale » (dans Ie
texte neerlandais).

Een ander lid wenst te weten weike verbruikersor-
ganisatie betrokken is bij de databank en weike niet-
commerciele organisaties recht hebben op subsidies.
In artikel 33.30 moet men lezen « rationele » in plaats
van << nationale » (in de Franse tekst).

Un troisieme membre s'etonne que les communes
ne puissent beneficier de subsides pour economies
d'energie (63.01), alors qu'il y a encore beaucoup a
faire dans ce domaine. II deplore en outre la disper-
sion des competences entre la recherche economique
appliquee et la recherche scientifique. •

Un autre membre souhaite obtenir des informa-
tions sur la vente d'energie provenant de 1'incinera-
tion de dechets et les resultats de cette vente (an-
nexe). Quels sont les bus achetes pour la STIB dans Ie
cadre de 1'utilisation de carburants moins polluants?
II desire connaitre les intentions du Secretaire. d'Etat
en ce qui concerne la proposition d'ordonnance preci-
tee. II pose, avec d'autres membres, la question'des
criteres retenus. pour allouer des subsides a certains
projets.

Le meme membre signale 1'absence du Secretaire
d'Etat. Celui-ci est excuse par son collegue, compe-
tent lui aussi pour la politique scientifique.

Een derde lid verbaast er zich over dat er voor
energiebesparing geen subsidies zijn voor de gemeen-
ten (63.01), terwiji hier toch nog werk aan de winkel
is. Hij betreurt tevens de versnippering van de be-
voegdheden tussen toegepast economisch onderzoek
en wetenschappelijk onderzoek.

Een ander lid wenst informatie over de verkoop van
energie uit verbrande afvalstoffen en de resultaten
van die verkoop (bijiage). Weike bussen worden er
aangekocht voor de MIVB in net kader van net ge-
bruik van minder vervuilende brandstoffen? Hij
wenst ook de intenties te kennen van de Staatssecreta-
ris in verband met het hogergenoemde voorstel van
ordonnantie. Hij en andere leden stellen de vraag
naar de criteria voor het toekennen van subsidies aan
bepaalde projecten.

Hetzelfde lid wijst op de afwezigheid van de
Staatssecretaris. Hij wordt verontschuldigd door zijn
collega, die ook bevoegd is voor het wetenschapsbe-
leid.

Un autre membre propose de mettre au point la
collaboration avec les CPAS pour eviter des situations
d'interruption de 1'approvisionnement en energie. II
s'enquiert, pour sa part, d'autres mesures. prises dans
ce cadre.

Een ander lid stelt voor de samenwerking met de
OCMW's op punt te stellen om situaties van onder-
breking van energietoevoer te vermijden. Het lid
informeert zeif naar andere maatregelen.

3. Reponse du Secretaire d'Etat 3. Antwoord van de Staatssecretaris

Le Secretaire d'Etat admet qu'un article seulement
concerne la recherche scientifique (01.01). Les 60 mil-
lions n'ont pas encore ete attribues. Pour ce qui est de
1'energie non nucleaire, il s'agit d'etudes et non de re-
cherche scientifique.

Sans doute eut-il ete ideal de centraliser la recher-
che aupres d'un seui Ministre, declare le Secretaire
d'Etat, mais la situation est deja meilleure si on la
compare a celle qui prevaut au gouvernement natio-
nal, ou les Ministres s'occupent de recherche scientifi-
que dans le cadre de leurs attributions. Resultat : on
ne precede en fait qu'a des etudes, sans se livrer veri-
tablement a la recherche scientifique. On est parvenu,
dans la Region bruxelloise, a une certaine forme de
centralisation :

De Staatssecretaris geeft toe dat slecht een artikel
met wetenschappelijk onderzoek te maken heeft
(01.01). De 60 miljoen werden nog niet toegekend.
Wat de niet-nucleaire energie betreft gaat het om stu-
dies en niet om wetenschappelijk onderzoek. .

' Het onderzoek centraliseren bij een enkele Minis-
ter ware misschien ideaal geweest, stelt de Staatsse-
cretaris, maar de situatie is reeds verbeterd in verge-
lijking me.t. de nationale regering, waar de Ministers
binnen nun bevoegdheid aan wetenschappelijk on-
derzoek kunnen doen. Resultaat : er worden in feite
alleen maar studies gedaan en geen echt wetenschap-
pelijk onderzoek. In het Brusselse Gewest is een ze-
kere vorm van centralisatie bereikt :
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— finalite economique : Ministre des Affaires econo-
miques; •

— finalite non economique : deux Secretaires d'Etat.

Le Ministre evoque les 60 millions qui n'ont pas
encore ete attribues. II attend des propositions en
provenance d'autres Ministres, d'entreprises, d'hopi-
taux, de Solvay... II sera alors possible d'en debattre
au sein d'un groupe de travail inter-cabinets pour
degager une selection. II faut fixer des priorites.

Un membre refuse de signer un tel cheque en blanc
et annonce qu'il deposera peut-etre un amendement
sur ce point. Un membre fait observer qu'il n'est pas
toujours donne de contenu concret a charque article
d'un budget de depenses.

Le Secretaire d'Etat est dispose a parler ulterieure-
ment du contenu de cet article; mais il garantit que les
criteres seront objectifs. La recherche scientifique a
finalite non economique doit, pour commencer, res-
sortir aux competences de la Region bruxelloise et ga-
rantir la reputation de la Region.

A partir du 1" janvier 1990, deux membres du
personnel du niveau national seront transferes a la
Region : c'est la un debut de cellule de politique
energetique.

Le Secretaire d'Etat assure que les 60 millions
affectes a la recherche scientifique n'iront pas a des
etudes a caractere directement applique. Un membre
prend acte de cette declaration; dans le cas contraire,'
il interpellera.

Les depenses de capital ne concernent que la politi-
que en matiere d'energie (application de 1'arrete royal
du 10 fevrier 1983). Les 15 millions etaient deja pre-
vus anterieurement. Les subsides aux communes
(63.01) se montaient les annees precedentes a
300.000 F. Us ont ete supprimes a la suite de 1'assai-
nissement budgetaire, mais ont ete repris ici pour
memoire.

L'article 33.60 peut etre tres concret : un guichet
« energie » dans une maison communale, un bus
« energie », des actions d'information conjointement
avec le logement.

On connait a suffisance le dossier technique relatif
aux carburants moins polluants a utiliser par les trans-
ports en publics. Ainsi, des autobus roulent au gaz
naturel a Vienne, aux Pays-Bas et en Australie.

Le Secretaire d'Etat revient sur la proposition
d'ordonnance precitee. II souhaite 1'amender. II n'y
est pas tenu compte, par exemple, du Fonds d'aide
alimente notamment par Distrigaz et d'autres societes
de distribution. La proposition d'ordonnance permet
d'organiser sur une base legale la convention avec les
CPAS.

— economische finaliteit : Minister van Economische
Zaken;

—> niet-economische finaliteit : twee Staatssecretaris-
• sen.

De Minister haalt de 60 miljoen aan die nog niet
zijn toegekend. Hij wacht op voorstellen van andere
Ministers, van bedrijven, ziekenhuizen, Solvay... Bin-
nen een interkabinettenwerkgroep zai dan een be-
spreking gehouden worden voor de selectie. Er moe-
ten prioriteiten vastgelegd worden.

Een lid weigert een dergelijke blanco-cheque te
tekenen en zai hierop misschien een amendement
indienen. Een lid wijst erop dat er in een uitgavenBe-
groting niet steeds een concrete inhoud gegeven
wordt aan een artikel.

De Staatssecretaris wil later over de inhoud praten,
maar garandeert objectieve criteria. Het wetenschap-
pelijke onderzoek met niet-economische finaliteit
moet om te beginnen binnen de bevoegdheden van
het Brusselse Gewest vallen en de reputatie van het
Gewest verzekeren.

«> ~1-
Vanaf 1 januari 1990 worden twee personeelsleden

van nationaal niveau overgedragen naar het Gewest :
een beginnende eel voor energiebeleid.

De Staatssecretaris verzekert dat de 60 miljoen
voor wetenschappelijk onderzoek niet naar studies
met een rechtstreeks toegepast karakter zullen gaan.
Een lid neemt hiervan akte en zai interpelleren in
tegengesteld geval.

De kapitaaluitgaven hebben uitsluitend betrekking
op het energiebeleid (toepassing van het koninklijk
besluit van 10 februari 1983). De 15 miljoen waren
vroeger reeds voorzien. De subsidies aan de gemeen-
ten (63.01) bedroegen vorige jaren 300.000 fr. Ze zijn
weggevallen na de budgettaire sanering, maar werden
hier pro memorie opgenomen.

Artikel 33.60 kan zeer concreet zijn : energieloket
in een gemeentehuis, energiebus, info samen met
huisvesting...

Het technische dossier voor minder vervuilende
brandstoffen voor het openbare vervoer is yoldoende
gekend. In Wenen, Nederland, Australie rijden bij-
voorbeeld autobussen op aardgas.

De Staatssecretaris komt terug op het hogerge-
noemde voorstel van ordonnantie. Hij wil dit amen-
deren. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehou-
den met het Hulpfonds dat onder andere gespijsd
wordt door Distrigas en andere distributiemaatschap-
pijen. Het voorstel van ordonnantie laat toe dat de
conventie met de OCMW's op een wettelijke basis
georganiseerd wordt.
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L. Amenagement du Territoire
(section 33)

1. Expose introductif du Ministre-President

«II faut pour examiner ce budget tenir compte de la
longueur des dossiers : il y a la phase des promesses,
des engagements et des ordonnancements.

En ce qui concerne 1'Amenagement du Territoire,
j'ai eu 1'occasion lors de la declaration de 1'Executif
devant Ie Conseil regional de souligner que la creation
de la Region permettra de disposer enfin de 1'ensem-
ble des instruments necessaires pour mener a la fois
une politique coherente de 1'urbanisme et son applica-
tion sur Ie terrain de maniere nettement plus volonta-
riste.

Cependant, il s'avere a travers Ie budget qui vous
est presente aujourd'hui que la transition ne pourra se
faire qu'en douceur, tant est lourd 1'heritage du passe,
notamment en matiere de renovation urbaine; nous
aurons 1'occasion d'y revenir plus loin.

D'autre part, je ne souhaite nullement a travers cet
expose introductif, repeter ce qui a deja ete dit devant
Ie Conseil regional. C'est la raison pour laquelle je
prefere parler de quelques problemes cles, symboles
des changements a venir, plutot que de m'eparpiller
sur 1'ensemble des competences qui me reviennent en
cette matiere.

Une des grandes initiatives de cet Exeoutif sera sans
nul doute la mise en place d'un Plan de Developpe-
ment regional. A cela il faut ajouter la revision de la
loi du 29 mars 1962, que mes predecesseurs ont
entrepris et qu'il faut maintenant faire aboutir.

Les moyens en personnel de 1'Administration ne
permettent pas de mener a bien les etudes necessaires
^ 1'elaboration de ces pro jets. Nous avons done prevu
quelque 40 millions de francs dans 1'enveloppe gene-
rale des etudes pour que 1'Executif dispose Ie plus
rapidement possible de ces deux instruments indis-
pensables a la concretisation ^de sa politique en
matiere d'urbanisme et d'amenagement du territoire.

Par ailleurs, un certain nombre d'autres initiatives
seront prises en matiere d'etudes : elles auront trait a
1'evolution de certains quartiers ainsi qu'a la reforme
a mener en matiere de renovation urbaine publique.
Le recalibrage des acteurs annonce par notre declara-
tion, amenera des modifications par exemple dans la
maniere d'agreer les projets presentes par les commu-
nes, de maniere a les responsabiliser davantage.

L. Ruimtelijke Ordening
(sectie 33)

1. Inleidende uiteenzetting van de Minister-Voorzitter

« Om deze begroting te ohderzoeken moet er reke-
ning worden gehouden met de lengte van de dossiers ;
er is de fase van beloften, van vastleggingen en van
ordonnancieringen.

Wat Ruimtelijke Ordening betreft, heb ik naar aan-
leiding van de verklaring van de Executieve voor de
Gewestraad kunnen onderstrepen dat de oprichting
van het Gewest het mogelijk zai maken om eindelijk
te beschikken over al de nodige instrumenten om ter-
zeifdertijd een samenhangend stedelijk beleid te voe-
ren en dat te velde toe te passen op een meer volunta-
ristische wijze.

Uit de begroting die u vandaag wordt voorgelegd,
blijkt dat de overgang slechts voorzichtig zai kunnen
gebeuren. De erfenis uit het verleden weegt immers
zwaar door, onder andere wat stadsvernieuwing be-
treft. Wij zullen de gelegenheid hebben om daar
verder op terug te komen.

Anderzijds wens ik in deze inleidende uiteenzetting
geenszins te herhalen wat reeds voor de Gewestraad
werd gezegd. Ik verkies dan ook te spreken over en-
kele sleutelproblemen, symbolen van de toekomstige
veranderingen, eerder dan uit te weiden over al mijn
bevoegdheden die ik wat deze materie betreft heb.

Een van de voornaamste, initiatieven van deze Exe-
cutieve zai ongetwijfeld het opstellen zijn van een
Gewestelijk Ontwikkelingsplan. Daarbij moet de her-
ziening worden gevoegd van de wet van 29 maart 1962
waar mijn voorgangers mee gestart waren en die wij
nu tot een goed einde moeten uitvoeren.

De personeelsmiddelen van de Administratie vol-
staan niet om de nodige studies wat het uitwerken van
die projecten betreft tot een goed einde te leiden. In
de algemene enveloppe voor studie hebben wij dus
zowat veertig miljoen frank voorzien opdat de Execu-
tieve zo snel mogelijk zou beschikken over die twee
instrumenten weike onontbeerlijk zijn voor de verwe-
zenlijking van haar beleid inzake stedebouw en ruim-
telijke ordening.

Een aantal andere initiatieven zullen trouwens
genomen worden inzake studies : zij zullen gaan over
de evolutie van sommige wij ken en de hervorming
inzake openbare stadsvernieuwing. Het herkalibreren
van de actors, zoals aangekondigd in onze verklaring,
zai voor veranderingen zorgen, bijvoorbeeld wat het
goedkeuren van de projekten betreft die door de ge-
meenten worden ingediend om zo hun zin voor
verantwoordelijkheid aan te scherpen.
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Le montant de cet article relatif aux etudes equi-
vaut a quelques millions pres, a celui de 1'annee 1989,
si 1'on tient compte des reports de credits 1988 dont
cet exercice a pu beneficier.

. En matiere d'amenagement du territoire encore, il
avait ete annonce que la Region encouragerait les
communes dans leur politique d'information des habi-
tants en matiere d'urbanisme. Une aide financiere
avait ete promise, elle est done prevue pour un mon-
tant de 12 millions.

Ce montant est sans nul doute modeste mais il per-
mettra au moins de mettre le systeme en place dans le
courant de 1'annee, dans 1'optique de le renforcer en
1991.

Pour ce qui concerne la renovation urbaine publi-
que, il est important de faire le point de la situation.

A mon arrivee au departement, j'ai trouve un solde
d'engagement en cours de quelques 2,5 milliards pour
un credit de paiement de 350 millions seulement en
1989.

Face Ei cet etat de choses, j'ai decide d'agir dans
deux directions.

J'ai d'abord donne instruction a 1'administration de
comptabiliser les operations de renovation dont on est
a peu pres sur qu'elles sont abandonnees ou cloturees,
et de proceder au desengagement de ces dossiers.

Nous pourrons de la sorte ramener le solde des
engagements de 2,5 milliards a 2 milliards.

Ensuite j'ai decide, compte tenu des reports dispo-
nibles de porter 1'effort de paiement en 1990 a 800
millions de francs,

J'espere de la sorte pouvoir resorber le retard en
trois ans, tout en me preservant une marge de
manoeuvre pour de nouveaux projets.

Pour ce qui concerne la renovation privee, 1'inten-
tion clairement exprimee de fusionner les primes de
confort et de renovation est devenue dans les chiffres
realite, puisqu'un seui credit est inscrit au budget de
1990.

Les dispositions nouvelles ne diminueront proba-
blement pas le montant moyen individuel de 1'aide
regionale, mais elles eviteront la dispersion des efforts
publics : rappelons qu'aujourd'hui plus de 50 % des
primes octroyees le sont au benefice d'habitations
situees hors de la zone a proteger et a renover.

Het bedrag van dat artikel inzake studies is, op
enkele miljoenen na, hetzelfde als dat voor het jaar
1989, indien men rekening houdt met de kredietover-
drachten van 1988 waarvan dit boekjaar heeft geno-
ten.

Nog inzake ruimtelijke ordening, werd gezegd dat
het Gewest de gemeenten zou aanmoedigen in hun
informatiebeleid naar de inwoners toe, inzake Stede-
bouw. Financiele hulp werd beloofd en wordt dus
voorzien voor een bedrag van 12 miljoen.

Dat bedrag is ongetwijgeld bescheiden, maar zai
ten minste toelaten in de loop van het jaar het systeem
uit te bouwen om het in 1991 te verbeteren.

Wat de openbare stadsvernieuwing betreft, moet de
toestand duidelijk worden geschetst.

Toen ik op het departement aankwam, stuitte ik op
een saldo voor lopende verbintenissen van ongeveer
2,5 miljard tegenover een betalingskrediet van slechts
350 miljoen voor 1989.

Daarmee gekonfronteerd, heb ik besloten in twee
richtingen te handelen.

Ik heb ten eerste de administratie de opdracht gege-
ven de rekeningen te maken van de vernieuwingsope-
raties waarvan we min of meer zeker zijn dat ze
opgegeven of voltooid werden en afstand te doen van
die dossiers. ?

Aldus kunnen wij het saldo van de verbintenissen
van 2,5 miljard op 2 miljard brengen.

Vervolgens heb ik besloten, rekening gehouden
met de beschikbare overdrachten, de betalingsinspan-
ning voor 1990 op 800 miljoen frank te brengen.

Op die manier hoop ik de achterstand in drie jaar
tijd te kunnen inhalen, en toch een bewegingsruimte
voor nieuwe projecten behouden.

Wat de vernieuwing van prive-eigendommen be-
treft, is de duidelijk gestelde bedoeling om de premies
voor comfort en vernieuwing samen te smelten, in
reele cijfers omgezet, aangezien op de begroting voor
1990 een enkel krediet werd ingeschreven.

De nieuwe bepalingen zullen waarschijniijk het
gemiddeld individueel bedrag van de gewestelijke bij-
stand niet verminderen, maar ze zullen. de versprei-
ding van de openbare inspanningen vermijden : we
herinneren eraan dat vandaag meer dan 50 % van de
toegekende premies toegekend wordt voor woningen
buiten de te beschermen en te vernieuwen zone.
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Venons-en maintenant a la Regie fonciere regio-
nale : ce nouvel acteur des politiques de renovation et
de. promotion de 1'habitat sera progressivement mis en
place. Dans Ie contexte actuel du boom immobilier et
de speculation fonciere, elle interviendra pour contrer
les effets negatifs de celle-ci et agira sur la renovation
du tissu urbain la oil Ie secteur prive n'investit pas.
Elle sera 1'instrument de la politique de controle fon-
cier.

La Regie fonciere regionale sera integree au sein de
1'Administration, tout en ayant des moyens et une
comptabilite separes de celle-ci. Des credits de fonc-
tionnement et d'investissement ont done ete inscrits
dans ce budget pour lui permettre d'entrer au plus vite
en fonction. Sa premiere tache sera de reprendre Ie
patrimoine (et la gestion de celui-ci) de 1'ex-Regie
d'Agglomeration soit pres.de 40 immeubles. Quel-
ques 35 millions devront etre degages a cet effet pour
terminer la renovation d'une quinzaine de ces immeu-
bles.

En outre, il y a lieu d'entreprendre les premieres
missions definies dans la Declaration, a savoir la reno-
vation urbaine, pour un montant de 28 millions.
Ceux-ci permettront la reprise par la Regie d'une pre-
miere operation dont la SDRB a initie Ie dossier de
base.

Enfin, un premier budget de 37 millions sera mobi-
lise pour permettre a la Regie d'initier sa politique
fonciere.

L'ensemble de ces missions necessite 1'inscription
d'un montant de 100 millions qui a ete prevu a 1'article
61.02 de la section 33, Amenagement du Territoire.

Autre acteur important en la matiere, la SDRB.
Son role sera recalibre vers des missions specifiques
de renovation du tissu urbain dans les zones priori-
taires de renovation, deleguees par 1'executif.

rf*

Prenant Ie double parti, d'une part, de ses missions
dans les champs de 1'expansion economique et de la
renovation urbaine, et d'autre part de 1'association
dans sa structure du secteur public et prive, 1'action de
la SDRB sera centree sur la renovation ou la produc-
tion integres de tissu urbain affecte a 1'habitat et a
1'entreprise, a realiser par Ie canal d'investissements
mixtes public-prive.

La transcription budgetaire de cette volonte de
changement se marque par une diminution des credits
alloues a la SDRB pour ses missions de renovation. II
faut savoir cependant qu'il a ete tenu compte, pour la
fixation du budget 1990, des reserves financieres dont
la SDRB dispose encore a ce jour.

Laten we het nu hebben over de Gewestelijke
Grondregie : dat nieuwe instrument inzake beleid
voor vernieuwing en voor bevordering van het woon-
milieu zai geleidelijk aan vorm krijgen. In de huidige
context van snelle stijging in de vastgoedsector en
grondspeculatie, zai ze tussenkomen om de negatiqve
gevolgen er van op te vangen en zai ze zich bemoeien
met de stadsvernieuwing daar waar de prive sector
niet investeert. Zij zai het instrument zijn van het
grondcontrolebeleid.

De Gewestelijke Grondregie zai in de Administra-
tie worden opgenomen, hoewel ze afzonderlijke
boekhouding en middelen zai hebben. De werkings-
en investeringskredieten werden bijgevolg in deze
begroting ingeschreven om haar toe te laten zo snel
mogelijk in werking te treden. Haar eerste taak zai
erin bestaan het patrimonium (en het beleid) van de
ex-Regie van de Agglomeratie over te nemen, name-

,lijk ongeveer 40 gebouwen. Om de vernieuwing van
zo'n 15-tal van deze gebouwen te beeindigen zullen
ongeveer 35 miljoeiTmoeten worden vrijgemaakt.

Bovendien, moeten de eerste opdrachten bepaald
in de Verklaring worden aangevat, namelijk de Stads-
vernieuwing, voor een bedrag van 28 miljoen, dit zai
de Regie toelaten een eerste verrichting over te ne-
men^waarvan de GOMB het basisdossier heeft ge-
opend.

Tenslotte zai een eerste begroting van 37 miljoen
worden gebruikt om de Regie de mogelijkheid te ge-
ven haar grondbeleid aan te vatten.

Het geheel van deze opdrachten vergt de inschrij-
ving van een bedrag van 100 miljoen, wat werd voor-
zien in artikel 61.02 van de sectie 33 « Ruimtelijke
Ordening ».

Een andere belangrijke actor terzake, is de
GOMB. Haar rol zai naar specifieke taken van stede-
lijke vernieuwing worden gericht, binnen de zones die
bij voorrang voor vernieuwing in aanmerking komen
en door de executieve werden gedelegeerd.

Door aandacht te besteden aan zowel de economi-
sche expansie en de stadsvernieuwing, als aan het
samenbrengen van de openbare en prive-sector bin-
nen haar structuur, zai de actie van de GOMB gericht
worden op de integere vernieuwing of productie van
het stedelijk milieu dat voor woningen en de onderne-
mingen gebruikt wordt en dit moet via gemengde in-
vesteringen van de openbare en prive-sector gebeu-
ren.

Deze wil tot verandering komt in de begroting tot
uiting door een vermindering van de aan de GOMB
toegekende kredieten voor haar renovatieopdrach-
ten. U moet ndchtans weten dat er voor de vaststel-
ling van de begroting 1990 rekening werd gehouden
met de financiele reserves waarover de GQMB van-
daag nog beschikt.
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Je voudrais terminer en disant quelques mots des
travaux subsidies. '

Je souhaite, dans ce secteur mettre 1'annee qui vient
a profit pour modifier les legislations actuellement en,
vigueur : en effet, celles-ci dispersent les moyens.

Je souhaite au contraire obtenir des communes de
veritables plans pluriannuels de renovation des es-
paces publics, qui s'inscrivent dans la strategic gene-
rate de reconquete de la qualite de 1'environnement
urbain. Meme si la marge de manoeuvre est etroite
pour 1'exercice budgetaire 90, car nous heritons d'une
masse importante de dossiers introduits dans les mois
et les annees precedents, les credits prevus permet-
tront d'uiitier ces changements souhaitables. »

Ik zou willen eindigen door enkele woorden te zeg-
gen over de gesubsidieerde werken.

In die sector zou ik van het komende jaar gebruik
willen maken om de nu van kracht zijnde wetgevingen
te wijzigen : inderdaad, zij verdelen de middelen.

Daarentegen wens ik van de gemeenten echte
meerjarenplannen te krijgen voor de renovatie van
publieke ruimten, die passen in de algemene strategie
van het opnieuw veroveren van de kwaliteit van het
stedelijk leefmilieu. Zeifs indien wij voor het begro-
tingsjaar 1990 maar over een kleine bewegingsruimte
beschikken, omdat we veel dossiers geerfd hebben die
in de loop van de vroegere maanden en jaren werden
ingediend, zullen de voorziene kredieten het mogelijk
maken de gewenste veranderingen aan te vatten. »

2. Discussion 2. Bespreking

Un membre constate qu'une comparaison des bud-
gets 1989 et 1990 est rendue tres difficile suite au
remaniement des articles et des rubriques (par exem-
ple, sites industriels desaffectes, monuments et sites).
Cependant, les credits affectes a cette section aug-
mentent. Globalement, c'est positif car 1'amenage-
ment du territoire bruxellois est une competence
importante.

II demande de's explications sur 1'evolution d'une
serie d'articles budgetaires :
— a Particle 12.30, pourquoi cette diminution de cre-

dit?
— a 1'article 12.32, les etudes du Plan de Developpe-

ment seront-elles realisees par Ie prive? L'Admi-
nistration en assurera-t-elle Ie suivi? Quelles etu-
des furent realisees en 1989 en matiere de renova-
tion urbaine? La SDRB n'a-t-elle pas fait en 1989
une etude sur les zones de renovation ?

Les Plans Generaux d'Amenagement (PGA) de
1'Agglomeration seront-ils communiques aux commu-
nes?
— a 1'article 33.03, queues sont les ASBL concernees

et les communes interessees par ce partenariat ?

— a 1'article 41.01, quelles sont les realisations de la
SDRB en 1989 ?

— a 1'article 43.02, les aides aux communes seront-
elles soumises a conditions? Ces aides visent-elles
a substituer 1'information communale a 1'informa-
tion plus regionale provenant des mouvements
associatifs?

— a 1'article 61.02, quel statut aura la Regie fon-
ciere? Quand fonctionnera-t-elle ? Comment s'in-
tegrera-t-elle a.l'Administration? L'audit de 1'Ad-
ministration examine-t-il les modalites de cette
integration ?

— a 1'article 63.09 (88), 15 projets sont prevus. Quels
sont ces projets ?

Een lid stelt vast dat een vergelijking tussen de be-
groting 1989 en 1990 zeer moeilijk is geworden als
gevolg van een herschikking van de rubrieken (bij-
voorbeeld afgedankte bedrijfsruimten, monumenten
en landschappen). Nochtans, werden de kredieten
voor deze sectie verhoogd. In het algemeen is dat
positief want de Brusselse ruimtelijke ordening is een
belangrijke bevoegdheid.

Hij Vraagt uitleg over de evolutie van een reeks be-
grotingsartikelen :
— bij artikel 12.30, waarom deze kredietverminde-

ring?
— bij artikel 12.32, zullen de studies voor het

Ontwikkelingsplan door prive ondernemingen
worden verwezenlijkt? Zai de Administratie de
opvolging doen ? Weike studies werden verwezen-
lijkt in 1989 inzake stadsvernieuwing? Heeft de
GOMB in 1989 geen studie gemaakt over de te
vernieuwen zones ?

Zullen de Algemene Plannen van Aanleg (APA)
van de Agglomeratie niet aan de gemeenten worden
medegedeeld ?
— artikel 33.03 : weike VZW's zijn erbij betrokken

en weike gemeenten hebben belangstelling voor
het partnership ?

— weike zijn in artikel 41.01 de verwezenlijkingen
van de GOMB in 1989 ?

— artikel 43.02 : zai de bijstand aan de gemeenten
aan voorwaarden onderworpen worden? Zai door
deze bijstand de informatie die van deze vereni-
gingen komt vervangen worden door gemeente-
lijke informatie?

— artikel 61.02 : welk statuut zai het Grondbeleid
krijgen? Wanneer zai ze werken? Hoe zai ze in de
administratie worden ge'integreerd? Zai de audit
van de Administratie de modaliteiten van deze
integratie onderzoeken ?

— in artikel 63.09 (88), werden 15 projecten voor-
zien. Weike zijn deze projecten?
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Un autre membre intervient sur Ie cadastre foncier
et sur Ie transfer! des biens appartenant a des adminis-
trations restees nationales. A quels articles, les credits
sont-ils prevus?

II s'etonne egalement que les subsides aux commu-
nes pour 1'elaboration de PPA ne soient pas en forte
croissance alors que Ie taux d'intervention est passe de
60 a 100 % en cas de PPA d'interet regional.

II interroge egalement Ie Ministre sur les etudes
d'amenagement du territoire commandees par 1'Exe-
cutif precedent (par exemple « goulet Louise »).
Vont-elles etre mises en oeuvre? Sur quels credits?

Un membre s'interroge sur 1'harmonisation des pri-
mes de renovation et de contort, Quelles regles sont
prevues? Pour quelles zones?

II demande egalement, avec un autre membre, la
communication des ASBL a qui des etudes ont ete
confiees a 1'article 33.03 et la communication des etu-
des.

Un membre demande des precisions et emet cer-
taines considerations sur divers articles budgetaires :

— a 1'article 12.30, quelle est la composition des com-
missions consultatives?

— a 1'article 12.32, il faut certes que les communes
soient dynamiques en matiere de renovation ur-
baine. Mais les communes doivent eviter de se
lancer dans des etudes qui coutent a la Region sans
etre suivies d'effets par exemple dans des quartiers
ou les pouvoirs publics ne sont pas proprietaires de
suffisamment de logement.

— a 1'article 63.09, quelle est 1'evaluation des 15
grandes operations de renovation d'ilots (par
exemple coin du Balais, Saint-Francois, place
Jourdan)?

— a 1'article 63.03, quels credits de renovation des
voies pietonnes furent utilises par les communes
en 1989?

— a 1'article 52.02, quelle a ete la progression des
demandes privees de primes de renovation de fa-
cades? Dans quelle mesure la modification de 1'ar-
rete royal qui a inclus les enduits et peintures a-t-
elle influence cette demande?

Un membre constate que les credits consacres aux
primes de ravalement de fagades doublent par rapport
a 1989. Est-ce justifie par les demandes? Est-il justifie
d'investir de 1'argent public chez des investisseurs qui
renovent des maisons et les revendent peu apres?

Een ander lid komt tussen over het kadaster en
over de overdracht van de goederen die toebehoren
aan administraties die.nationaal gebleven zijn, In
weike artikelen werden kredieten voorzien?

Hij verbaast er zich eveneens over dat de subsidies
aan de gemeenten voor de uitwerking van BPA's geen
grote verhoging vertoont, hoewel het percentage van
tussenkomst van 60 % tot 100 % is gestegen in geval
het BPA's van gewestelijk belang betreffen.

Hij ondervraagt eveneens de Minister over de stu-
dies van ruimtelijke ordening die door de vorige Exe-
cutieve werden besteld (bijvoorbeeld «flessenhals
Louizalaan »). Gaan die uitgevoerd worden? Over
weike kredieten gaat het?

Een lid stelt zich vragen over de harmonisatie van
de renovatie- en comfortpremies? Weike regels zijn
voorzien? Voor weike zones?

Hij vraagt eveneens samen met een ander lid, dat er
zou worden medegedeeld aan weike VZW's de stu-
dies werden toevertrouwd in artikel 33.03 en dat de
studies zeif eveneens zouden worden medegedeeld.

Een lid vraagt verduidelijkingen en brengt bepaal-'
de beschouwingen over verschillende begrotingsarti-
kelen :
— artikel 12.30, wat is de samenstelling van de ad-

viesraden?
— in artikel 12.32, is het nodig dat de gemeenten

dynamisch zijn inzake stadsvernieuwing. Maar de
gemeenten mpeten vermijden studies te laten
doen die geld kosten aan het Gewest zonder dat er
dan gevolg aan wordt gegeven bijvoorbeeld in de
buurten waar de overheid geen eigenaar is van vol-
doende woningen?

— artikel 63.09, wat is de evaluatie van 15 grote
renovatiecampagnes van blokkenhuizen (bijvoor-
beeld de hoek du Balais, Sint-Franciscus, Jourdan-
plein)?

— artikel 63.03, weike renovatiekredieten werden
voor de voetgangerswegen gebruikt door de ge-
meenten in 1989?

— artikel 52.02, wat was de vooruitgang van de prive
aanvragen voor renovatiepremies voor gevels? In
weike mate heeft de wijziging van het koninklijk
besluit, waarin verven en plamuren werden inbe-
grepen, deze vraag beinvloedt?

Een lid stelt vast dat de kredieten voor premies
voor onderhoudswerken van gevels verdubbeld zijn
ten opzichte van 1989. Is dat gewettigd door de aan-
vragen? Is het gerechtvaardigd overheidsgeld te inves-
teren bij investeerders die huizen vernieuwen en ze
nadien verkopen?



A-23/3- 89/90 — 78 — A-23/3- 89/90

Le meme membre s'interroge egalement sur 1'aug-
mentation des credits pour les primes a la renovation
des bailments communaux.

11 existe a Bruxelles des operations de developpe-
ment social des quartiers. L'Executif a declare soute-
nir ces operations. Un credit est-il prevu?

Le membre demande des precisions sur le transfert
du patrimoine de la- Regie fonciere de 1'Agglomera-
tion : le patrimoine situe dans le quartier du Botani-
que a-t-il ete transfere b la commune de Saint-Josse?
De meme pour la rue aux Laines.

Concernant les primes, ce membre constate que les
475 millions prevus correspondent au montant des en-
gagements de 1989 pour les primes a la renovation et
au confort. Or 1'Executif ayant prevu davantage de
selectivite, ne faudrait-il pas diminuer ce poste?

A 1'article 53.01, un membre constate que les delais
d'octroi de subventions aux communes sont tres
longs. Des lors les pouvoirs locaux soit renoncent aux
subsides, soit attendent de longs mois 1'autorisation
de la Region avant de commencer les travaux. Envi-
sage-t-on de raccourcir les delais?

Concernant la modification du regime des primes
aux particuliers, ce meme membre se demande s'il
convient de maintenir 1'octroi de primes sur 1'ensem-
ble du territoire bruxellois ou s'il faut au contraire
limiter 1'octroi de ces primes aux immeubles situes
dans des zones de renovation bien delimitees. Hors
ces zones de renovation, seule la prime au ravalement
des facades pourrait etre accordee. L'octroi des pri-
mes doit etre determinee par des zones de renovation
et non par des conditions de revenus.

Plusieurs membres s'interrogent sur la politique de
restauration des trottoirs (art. 63.03) :
— Les credits prevus sont-ils suffisants pour les plans

quinquennaux communaux?
— Si 1'on supprime progressivement les primes de

renovation des trottoirs, ne faudrait-il pas revoir la
reglementation mettant la restauration des trot-
toirs ^ charge des particuliers?

— Les credits regionaux de renovation des trottoirs
ne doivent-ils pas etre reserves aux endroits de
grand passage et non plus destines aux voies de
circulation locale?

Concernant le ravalement des facades, un membre
demande ce qui est prevu pour la Place des Martyrs,
dont certains batiments appartiennent a la Commu-
naute flamande.

Hetzelfde lid stelt zich eveneens vragen over de
verhoging van de kredieten voor de renovatiepremies
van de gemeentelijke gebouwen.

Er bestaan te Brussel campagnes voor sociale ont-
wikkeling van buurten. De Executieve heeft ver-
klaard deze campagnes te steunen. Is daar een krediet
voor voorzien?

Het lid vraagt verduidelijkingen over de overdracht
van het patrimonium van de Regie voor grondbeleid
van de Agglomeratie : werd het patrimonium van de
buurt van de Kruidtuin overgeheveld naar de ge-
meente Sint-Joost? Zeifde vraag voor de Wolstraat.

Wat de premies betreft stelt een lid vast dat de
475 miljoen die zijn voorzien overeenstemmen met de
vastleggingsbedragen voor 1989 voor de renovatie- en
comfortpremies. Aangezien de Executieve van plan
was een grotere selectiviteit door te voeren moet deze
post dan niet worden verminderd?

In artikel 53.01 stelt een lid vast dat de toekennings-
termijnen voor de toelagen aan de gemeenten zeer
lang zijn. Vandaar dat de locale besturen ofwel afzien
van de subsidies ofwel lange maanden wachten op de
toelating van het Gewest voor ze met de werken be-
ginnen. Denkt men eraan de termijnen te verkorten?

Wat de wijziging van het premiestelsel aan de
partikulieren betreft, vraagt hetzelfde lid of het past
de toekenning van de premies te behouden voor het
geheel van het Brussels territorium of men in tegen-
deel de toekenning van deze premies moet beperken
tot de gebouwen die zich in goed afgebakende renova-
tie zones bevinden. Buiten deze renovatie zones, is
het enkel de premie voor onderhoudswerken aan de
gevels die zou kunnen worden toegekend. De toeken-
ning van premies moet bepaald worden door de reno-
vatie zones en niet door inkomensvoorwaarden.

Verschillende leden stellen zich vragen over het res-
tauratiebeleid van de voetpaden (art. 63.03) ;
— Zijn de voorziene kredieten voldoende voor het

gemeentelijk vijfjarenplan?
— Indien de premies voor de renovatie van de voet-

paden gelijdelijk afgeschaft worden, moet men
dan de reglementering die de restauratiekosten
voor de voetpaden ten laste legt van de particu-
lieren niet herzien?

— Moeten de gewestelijke renovatiekredieten voor
de voetpaden niet worden voorbehouden voor de
plaatsen waar veel voorbijgangers komen en niet
meer bestemd worden voor de plaatselijke ver-
keerswegen?

Wat de onderhoudswerken aan gevels betreft,
vraagt een lid wat er is voorzien voor het Martelaren-
plein, waarvan sommige gebouwen aan de Vlaamse
Gemeenschap toebehoren.
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Le meme membre craint que Ie credit prevu pour
les commissions consultatiyes (2,8 millions a 1'article
12.30) soit insuffisant. Ne pourrait-on concevoir une
circulaire de 1'Executif fixant des situations ou les
demandes de derogations au plan de secteur seraient
autbmatiquement refusees.

Un membre se joint aux questions sur 1'arti-
cle 33.03. Quelles ASBL sont concernees par le
partenariat evoque par le Ministre?

A la Regie fonciere, 37 millions sont prevus pour'
1'acquisition de terrains. Quels sont ces terrains?
Quelle est leur destination?

Un autre membre fait remarquer la lenteur des
operations de renovation publique. Les administra-
tions communales ne sont pas seules en cause; les
procedures au niveau regional sont aussi cause de
retards et de hausse de couts. Ne pourrait-on envisa-
ger au niveau regional de fusionner 1'examen des dos-
siers par la cellule de renovation et par la tutelle gene-
rate des communes?

Ce meme membre se refere a la declaration de
1'Executif qui prevoit une proposition de logements
renoves a destination sociale. Sur quelle base cette
proposition s'etablit-elle? Le « tiers-libre » ne doit-il
pas etre destine au logement moyen?

Plusieurs membres interviennent sur la SDRB :

— Quelles seront ses missions et son r61e?

Un membre estime que 1'Executif de 1987 a commis
une erreur en confiant une competence de renovation
urbaine a la SDRB.

Un autre membre souligne que la renovation ur-
baine fut integree aux missions de la SDRB a la
demande des milieux economiques et avec 1'accord
des partenaires sociaux. ,11 deplore qu'un jour des
competences soient confiees a une institution et lui
soit retirees le jour suivant pour etre confiee a une
nouvelle institution : la Regie fonciere. Par ailleurs, la
SDRB revolt de nouvelles competences, par exemple
en matiere de Commerce exterieur.

D'autre part, comment justifier les recents et nom-
breux engagements de personnel a la SDRB si d'im-
portantes competences lui sont retirees?

— Qui exerce la tutelle sur la SDRB?

Le meme membre demande des precisions sur le
partage des competences de tutelle sur la SDRB entre
plusieurs membres de 1'Executif, soit le Ministre de

Hetzelfde lid vreest dat het krediet voorzien voor
de adviesraden (2,8 miljoen in artikel 12.30) onvol-
doende is. Kan men geen rondschrijven van de Exe-
cutieve krijgen waarbij de toestanden worden bepaald
waarin de vragen tot afwijkirig aan het sectorplan
automatisch geweigerd worden.

Een lid sluit zich aan bij de vragen over artikel
33.03. Weike VZW's komen in aanmerking voor het
partnership dat de Minister heeft aangehaald?

->
Bij de Regie voor Grondbeleid zijn 37 miljoen

voorzien voor de aankoop van terreinen. Weike ter-
reinen zijn dat? Wat is hun bestemming?

Een ander lid merkt op dat de campagnes voor
publieke renovatie zeer traag zijn, De gemeentelijke
administraties zijn niet de enige oorzaak; de proce-
dures op gewestelijk vlak veroorzaken ook achter-
stand en een verhoging van de kosten. Kan men niet
overwegen het onderzoek van de dossiers door de
renovatiecel en door de algemene voogdij van de
gemeenten op gewestelijk vlak te fusioneren?

. Hetzelfde lid verwijst naar de Verklaring van de
Executieve waarin een voorstel is voorzien voor gere-
noveerde woningen met sociale bestemming. Op
weike basis is dit voorstel gesteund? Is de « vrije
derde » niet bestemd voor een middeldure woning?

Verschillende leden haken in op de problematiek
van de GOMB :

— Waaruit bestaan haar taken en haar rol?

Een lid denkt dat de Executieve van 1987 een fout
heeft begaan door de bevoegdheid van stadsvernieu-
wing aan de GOMB toe te vertrouwen.

Een ander lid benadrukt dat de stadsvernieuwing
ge'integreerd werd in de taken van de GOMB op
verzoek van de economische middens en met instem-
ming van de sociale partners. Hij betreurt dat de ene
dag de bevoegdheden aan een instelling worden
toevertrouwd om de andere dag te worden teruggeno-
men en toevertrouwd aan een nieuwe instelling : de
Regie voor het Grondbeleid. Bovendien, krijgt de
GOMB nieuwe bevoegdheden bij voorbeeld, wat de
Buitenlandse Handel betreft.

Bovendien, hoe kan men de vele onlangs gedane
personeelsaanwervingen van de GOMB verklaren,
indien belangrijke bevoegdheden aan de instelling
worden onttrokken?

— Wie oefent de voogdij uit over de GOMB?

Hetzelfde lid vraagt verduidelijkingen over de ver-
deling van de voogdijbevoegdheden over de GOMB
tussen verschillende leden van de Executieve, name-
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1'Economie, Ie Ministre-President, voire meme Ie
Ministre des Transports et Communications. Quel est
Ie contr61e du President de 1'Executif?

Quels sont les rapports et la repartition des compe-
tences entre la SDRB et d'autres Institutions bruxel-
loises, notamment la Regie fonciere et la Society
Anonyme du Canal?

Pourquoi Ie financement d'acquisition de terrains
industriels pour la societe Kemira est-il intervenu via
la societe du Canal et non la SDRB?

— Quel est Ie budget de la SDRB?

Ce membre se demande enfin comment sera finan-
cee la difference entre la dotation de fonctionnement
de la SDRB, limitee a 90 millions, et ses besoins esti-
mes a 140 millions?

— Concernant Ie pouvoir expropriant, un membre
constate que les 4 perimetres de renovation urbaine
approuves par 1'Executif precedent impliquent des
acquisitions de biens fonciers qui necessiteront parfois
des expropriations. Comment peut-on les realiser
alors que la SDRB n'a pas de pouvoir expropriant?
Comment peut-on estimer un budget sans prejuger du
cout d'acquisition de ces biens que Ie eomite d'acquisi-
tion d'immeubles doit encore fixer?

Un autre membre s'interroge si Ie pouvoir expro-
priant doit etre accorde a la SDRB ou plutot a la
Regie fonciere. En attendant la mise en place de la
Regie, et vu Ie boom immobilier, les 37 millions pre-
vus au budget pour des acquisitions de terrains suffi-
ront-ils?

Le Ministre repond aux divers intervenants : .

— La renovation urbaine confiee a la SDRB est en
fait un transfert d'une mission communale. Le Minis-
tre constate une dispersion des efforts de la SDRB :
actuellement sont menees 19 operations de renova-
tion urbaine, dont certaines sans rapport avec les r61es
de cet organisme, par exemple la renovation d'im-
meubles isoles.

La SDRB doit agir sur base de missions confiees
par 1'Executif. C'est un instrument de la politique de
1'Executif, qui definit les operations a mener dans le
cadre d'un projet politique global.

La SDRB peut exercer une competence de renova-
tion urbaine quand il y a une mixite entre logement et
economic et du partenariat prive. Mais elle ne peut
pas s'occuper de renovation urbaine pure. Cette
mission releve plutot des communes et demain de la
Regie fonciere.

lijk de Minister van Economische Zaken, de Minister-
Voorzitter, zeifs de Minister van Vervoer en Ver-
keerswezen. Weike controle oefent de Voorzitter van
de Executieve uit?

Welk is het verband en de verdeling van de
bevoegdheden tussen de GOMB en andere Brusselse
instellingen, namelijk de Regie voor het Grondbeleid
en de NV Zeekanaal?

Waarom is de financiering van de aankoop van
industrieterreinen voor de maatschappij Kemira ge-
beurd langs NV Zeekanaal om en niet langs de
GOMB?

— Welk is de begroting van de GOMB?

Dit lid vraagt zich tenslotte af hoe het verschil zai
worden gefinancierd tussen de werkingsdotatie van de
GOMB, beperkt tot 90 miljoen, en haar noden, ge-
schat op 140 miljoen?

— Wat de onteigeningsmacht betreft, stelt een lid
vast dat de vier door de vorige Executieve goedge-
keurde stedelijke renovatiegebieden inhouden, dat de
aankoop van gronden soms onteigeningen nodig ma-
ken. Hoe kan men dat verwezenlijken wanneer de
GOMB geen macht tot onteigening heeft? Hoe kan
men een begroting schatten zonder te weten wat de
aankoopkosten zullen zijn van de gdederen die nog
door het aankoopcomite moeten worden aangeduid?

En ander lid vraagt zich af of de macht tot onteige-
nen aan de GOMB moet worden toegekend, of eer-
der aan de Regie voor Grondbeleid. In afwachting dat
de Regie er komt, en gezien de snelle stijging van de
vastgoedsector, zullen de 37 miljoen voorzien in de
begroting voor aankoop van terreinen, volstaan?

De Minister antwoordt aan de verschillende spre-
kers :

— De stadsvernieuwing die aan de GOMB werd
toevertrouwd is in feite een overname van een ge-
meentelijke taak. De Minister stelt vast dat de
inspanningen van de GOMB verspreid zijn : voor het
ogenblik worden 19 campagnes van stadsvernieuwing
gevoerd, waarvan bepaalde zonder enig verband met
de rol van dit organisme, bij voorbeeld de vernieu-
wing van alleenstaande gebouwen.

De GOMB moet handelen op basis van de taken
die haar werden toevertrouwd door de Executieve.
Het is een beleidsinstrument van de Executieve,' dat
bepaalt weike campagnes moeten worden gevoerd in
het kader van een globaal beleid.

De GOMB kan een bevoegdheid beoefenen van
stadsvernieuwing wanneer er een gemengd karakter
bestaat tussen huisvesting, economie en prive partner-
ship. Deze taak behoort eerder toe aan de gemeenten
en morgen aan de Regie voor Grondbeleid.
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La SDRB doit se limiter a 4 ou 5 operations de
renovation; par exemple pour 1990 la maison de
1'urbanisme, l'116t Saint-Gery, 1'llot 104.105 a Schaer-
beek, Frontispice et Cheval Noir.

La SDRB doit d'abord developper sa mission
economique avant de gerer la renovation urbaine.

Plusieurs membres estiment egalement que la
SDRB ne peut pas gerer la renovation urbaine pure,
notamment la renovation de maisons particulieres.
Un' membre fait remarquer que les operations de
renovation retenues pour etre realisees par la SDRB,
en particulier Saint-Gery, ne correspondent pas aux
criteres d'operations mixtes retenues par Ie Ministre.

Un membre s'lnquiete cependant de 1'information
sur les aides regionales : cette information doit-elle
relever de 1'Administration regionale ou au contraire
de la SDRB? La SDRB a engage recemment des as-
sistants sociaux pour 1'information sociale dans les
perimetres de renovation. Est-ce en accord avec Ie
Ministre de tutelle?

La derive de la mission de la SDRB, entamee sous
1'Executif precedent, semble se poursuivre malgre les
declarations du Ministre.

Le Ministre souligne que la SDRB, puisqu'elle
verra ses missions de renovation urbaine fortemem
reduite, ne doit plus engager d'assistants sociaux.

Un autre membre demande quelles suites seront
donnees aux operations de renovation urbaine etu-
diees depuis 1988 par la SDRB et non finalisees. Ces
dossiers sont-ils abandonnes?

Le Ministre repond que ces dossiers seront poursui-
vis, mais par le biais d'un autre organe d'execution
que la SDRB, par exemple la Regie fonciere.

Le Ministre estime enfin que le pouvoir expropriant
doit etre accorde a la SDRB, mais dans le cadre et la
logique de ses missions telles que definies ci-dessus.

La decision d'acquisition de terrains industriels
pour la societe Kemira via la Societe du Canal releve
de 1'Executif precedent, meme si le Ministre peut y
souscrire.

Le Ministre repond ensuite aux questions des
intervenants sur les autres objets :

— Les etudes (art. 12.32, en hausse de 10 millions)
interviennent dans plusieurs cadres :

^
— Le plan de developpement regional : etude sur

les zones de renovation prioritaires, inventaire des
zones d'accueil d'entreprises, inventaire des quartiers
oil des operations d'habitat s'imposent;

De GOMB moet zich beperken tot 4 of 5 renovatie-
campagnes, bij voorbeeld tegen 1990 het huis voor
stedebouw, het Sint-Goriesplein, de huizengroep 104-
105 te Schaarbeek.

De GOMB moet eerst haar economische taak
ontwikkelen voor ze stadsvernieuwing gaat beheren.

Verschillende leden zijn eveneens van mening dat
de GOMB geen beleid mag voeren over de « zui-
vere » stadsvernieuwing, namelijk de renovatie van
prive huizen. Een lid merkt op dat de weerhouden uit
te voeren renovatiewerken door de GOMB, in het
bijzonder op het St.-Goriksplein, niet overeenstem-
men met de criteria van de Minister voor gemengde
operaties.

Een lid verontrust zich nochtans over de infonnatie
betreffende de gewestelijke bijstand : moet deze
informatie van de gewestelijke Administratie afhan-
gen of in tegendeel van de GOMB? De GOMB heeft
onlangs sociale assistenten aangeworven voor de so-
ciale informatie in de renovatiegebieden. Is de voog-
dij Minister het daarmee eens?

Ondanks de verklaring van de Minister, schijnt de
taak van de GOMB aangevat onder de vorige Execu-
tieve, verder in het honderd te lopen.

De Minister benadrukt dat de GOMB geen sociale
assistenten meer moet aanwerven aangezien haar
taken van stadsvernieuwing sterk zullen worden
beperkt.

Een ander lid vraagt welk gevolg zai worden
gegeven aan de campagnes van stadsvernieuwing die
sedert 1988 door de GOMB werden bestudeerd en
niet gefinaliseerd. Laat men deze dossiers vallen?

De Minister antwoordt dat men deze dossiers
verder zai behandelen, maar langs een ander uitvoe-
ringsorgaan om dan de GOMB, bij voorbeeld de
Regie voor Grondbeleid.

Tenslotte is de Minister van mening dat de macht
tot onteigening aan de GOMB moet worden gegeven, '
maar dan volgens de logica van haar taken zoals ze
hierboven werden bepaald.

De beslissing industrieterreinen aan te kopen voor
de maatschappij Kemira via de NV Zeekanaal werd
genomen door de vorige Executieve, zeifs al kan de
Minister zich hierbij aansluiten.

Vervolgens antwoodt de Minister op de vragen van
de sprekers over de andere onderwerpen :

— De studies (art. 12.32, een verhoging van
10 miljoen) werden op verschillende vlakken uitge-
voerd :

— Het gewestelijk ontwikkelingsplan : studie over
de prioritaire renovatiezones, inventaris van de
onthaalzones voor ondernemingen, inventaris van de
buurten waar er wooncampagnes nodig zijn;
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— Le Plan de Deplacements : une part de 1'etude
est a charge du budget de 1'amenagement du terri-
toire;

— Le cadastre foncier et le cadastre des bureaux,
1'etude du « pentagone ouest » et enfin la poursuite
d'anciennes etudes par exemple sur les techniques de
renovation;

— La prise en charge d'etudes de dossiers commu-
naux de renovation urbaine. Ceci explique la reduc-
tion du credit a 1'article des dossiers de base de
renovation urbaine.

L'Administration ne peut pas faire ces etudes, mais
elle en assurera le suivi d'execution avec les Cabinets.

— Sur les PGA, le Ministre repond qu'ils serviront
de base pour 1'etude des plans de developpement
communaux;

— La liste des asbl visees a 1'article 33.03 sera
jointe au rapport. Ce credit reprend egalement les
frais d'etudes pour le developpement integre des
quartiers et les frais de formation des responsables
communaux.

— Le credit d'aide aux enquetes publiques commu-
nales vise a leur assurer une publicite maximum plus
efficace que 1'affichage public, par exemple via la
publication d'une feuille d'information toute-boltes.
Un credit de ± 1 million par commune est prevu.

— Les credits prevus a 1'article 12.32 sont suffi-
sants. L'Executif a prevu 20 demandes d'etudes de
PPA et 12 demandes d'etudes de base de renovation.

— L'etude « goulet Louise » n'a pas ete approuvee
par 1'Executif.

— Sur les primes a la renovation, le Ministre
precise que les zones de renovation couvrent 1/3 du
territoire de la Region. Reorienter les primes en
fonction de ces zones aurait done un impact tres
important.

En matiere de primes, on s'oriente vers une reduc-
tion des beneficiaires et une augmentation des
moyens d'intervention. II s'agit de promouvoir 1'usage
des primes par les locataires.

Un membre souligne la situation d'occupants qui
n'ont pas les mises de fonds minimales pour le
commencement des travaux.

— Het Verplaatsingsplan : een gedeelte van de
studie is ten laste van de begroting van ruimtelijke
ordening;

— Het kadaster (grond en burelen), de studie van
«het westen Pentagon» en tenslotte het verder
zetten van vroegere studies, bij voorbeeld over de
renovatietechnieken;

— Het ten laste nemen van de studies van de
gemeentedossiers over stadsvernieuwing. Dit ver-
klaart de. vermindering van het krediet in het artikel
over de basisdossiers voor stadsvernieuwirig.

De Administratie kan deze studie niet uitvoeren,
maar ze zai de opvolging van de uitvoering verzeke-
ren, samen met de Kabinetten.

— Wat de APA's betreft, antwoordt de Minister
dat ze als basis zullen dienen voor de studie vail de
gemeentelijke ontwikkelingsplannen;

— De lijst van de vzw's bedoeld in artikel 33.03 zai
aan het verslag worden toegevoegd. Dit krediet
omvat eveneens de studiekosten voor de gemte-
greerde ontwikkeling van de buurten en de vormings-
kosten van de gemeentelijke verantwoordelijken.

. — Het bijstandskrediet voor de gemeentelijke
openbare enquetes wil hen een maximum publiciteit
verzekeren, wat doeltreffender is dan het openbaar
aanplakken. Bij voorbeeld door de publicatie van een
informatieblad dat in alle bussen zai verdeeld worden.
Een krediet van ongeveer 1 miljoen frank is per
gemeente voorzien.

— De kredieten voorzien in artikel 12.32 volstaan.
De Executieve heeft 20 studieaanvragen voor BPA's
en 12 studieaanvragen op basis van renovatie.

— De studie van de « flessenhals Louiza » werd
door de Executieve niet goedgekeurd.

— Wat de renovatiepremies betreft verduidelijkt
de Minister dat de renovatie zones een derde van het
territorium van het Gewest innemen; de premies
herorienteren in functie van deze zones zou dus zeer
belangrijke gevolgen kunnen hebben.

Wat de premies betreft, wenst men naar een
vermindering van de begunstigden te gaan en een
verhoging van de middelen te komen. Het doel
bestaat erin het gebruik van de premies door de
huurders te bevorderen.

Een lid legt de nadruk op de toestand van inwoners,
die niet de minimale fondsen hebben om de werken
aan'te vatten.
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— La reduction de credits a Particle 12.30 s'expli-
que par 1'inscription des credits de fonctionnement de
la Commission des Monuments et Sites aux credits de
la section 48.

— Concernant son evaluation des anciennes opera-
tions de renovation urbaine visees a 1'article 63.09, Ie
Ministre estime en general ces operations trop cou-
teuses, trop ambiteuses, trop longues et non integrees
dans une philosophie d'ensemble.

—'• L'evolution de la demande de primes apres la
modification de 1'arrete royal (enduits et peintures)
sera communiquee en annexe du rapport.

Un membre souligne la longueur du delai de
paiement de 1'intervention regionale, qui peut freiner
les initiatives des particuliers.

— Le patrimoine « Botanique-Saint-Josse » est a
la commune et le patrimoine « rue aux Laines » est
reste a 1'Agglomeration.

— Les credits de 1'article 53.01 sont bases sur une
liste transmise par le Credit Communal et devraient
etre suffisants. De meme pour les credits de renova-
tion de trottoirs.

— Le Ministre souligne egalement qu'il n'est pas
possible de reglementer par circulaire 1'accessibilite
aux demandes de certificat d'urbanisme ou de permis
de batir. C'est un droit de chacun de deposer ces
demandes.

— Les actions d'information sur les primes regio-
nales doivent etre roenees dans un souci de partena-
riat avec les communes, sous forme d'un contrat de
programme entre la Region, les asbl d'information et
les communes.

— Concernant la Regie fonciere, le Ministre pre-
cise qu'elle sera amenee a realiser des achats pour
repondre a des situations d'opportunity, en comple-
ment d'operations de renovation.

Un membre s'inquiete des criteres d'achat d'im-
meubles par la Regie. Le Ministre precise que la
Regie doit intervenir en complement d'autres acteurs
en cas d'operation globale avec parcelles strategiques.
Elle doit done etre un partenaire d'autres acteurs : les
communes, la SDRB et les societes locales et regio-
nale du logement.

— En matiere de renovation publique communale,
le Ministre admet la necessaire synergie de fonction-
nement entre la cellule regionale de renovation et la
tutelle generale.

— De vermindering van de kredieten in artikel
12.30 is te begrijpen door het inschrijven van de
werkingskredieten van de commissie van Monumen-
ten en Landschappen bij de kredieten van sectie 48.

— Wat de evaluatie betreft van de vroegere cam-
pagnes van stadsvernieuwing bedoeld in artikel 63.09,
is de Minister van mening dat deze campagnes ge-
woonlijk te duur, te ambitieus, en te lang zijn en niet
ge'integreerd in een filosofie over het geheel.

— De evolutie van de vraag naar premies na de
wijziging van het koninklijk besluit (plamuren en
verven) zai als bijiage van het verslag worden mede-
gedeeld.

Eri lid benadrukt de lange duur van de betalingster-
mijnen van de gewestelijke tussenkomsten wat dan als
gevolg kan hebben dat de initiatieven van de particu-
lieren geremd worden.

— Het patrimonium « Kruidtuinlaan-Sint-Joost »
behoort tot de gemeente, en het patrimonium « Wol-
straat » bleef bij de Agglomeratie.

— De kredieten van artikel 53.01 steunen op een
lijst, overhandigd door het Gemeentekrediet en zou-
den voldoende moeten zijn. Hetzelfde is waar voor de
renovatiekredieten van de voetpaden.

— De Minister onderstreept eveneens dat het niet
mogelijk is per rondschrijven de toegang tot de aan-
vraag voor een stedebouwkundig getuigschrift of
bouwpremies te reglementeren. leder heeft het recht
een aanvraag in te dienen.

— De informatieacties over de gewestelijke pre-
mies moeten gevoerd worden samen met de gemeen-
ten, onder de vorm van een programmacontract
tussen het Gewest, de vzw's voor informatie en de
gemeenten.

— Wat de Regie voor Grondbeleid betreft, verdui-
delijkt de Minister dat ze aankopen zai moeten
verrichten om te antwoorden op opportuniteitstoe-
standen, in aanvulling op de renovatiecampagnes.

Een lid maakt zich ongerust over de aankoopcrite-
ria van de gebouwen door de Regie. De Minister-
yerduidelijkt dat de Regie moet tussenkomen samen
met anderen, in geval van een globale aanpak met
strategische percelen. Bijgevolg moet ze een partner
zijn van andere actors : de gemeenten, de GOMB, en
de plaatselijke en. gewestelijke huisvestingsmaat-
schappijen.

Wat de gemeentelijke openbare renovatie betreft,
geeft de Minister toe dat het nodig is de werking van
de gewestelijke renovatiecel op een golflengte te
brengen met de algemene voogdij.
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La procedure sera simplifiee et amelioree par la
mise en ceuvre d'une programmation plurianuelle des
investissements communaux.

— L'affectation sociale de logement a renover
devra faire 1'objet de conventions plut6t que de
reglements.

De procedure zai vereenvoudigd en verbeterd wor-
den door het inwerkingstellen van een meerjarenpro-
grammatie van gemeentelijke investeringen.

— De sociale affectatie van te vernieuwen wonin-
gen zai eerder aan overeenkomsten dan aan regle-
menten worden onderworpen.

M. Renovation des sites d'activites
igconomiques desaffectes

(section 47)

1. Expose introductif du Ministre charge de la Reno-
vation des Sites d'Activites economiques desaffectes

« Avant d'aborder 1'aspect strictement budgetaire
de la competence intitulee « Renovation des Sites
d'Activites economiques desaffectes '», il me parait
utile, Monsieur Ie President, de resumer brievement
la nature de cette competence et ses origines.

La renovation des sites d'activites economiques
desaffectes est partie integrante de la matiere de
1'urbanisme et de 1'amenagement du territoire. C'est
ainsi que 1'a voulu la loi du 8 aout 1980.

Mais j'ajouterai aussit6t que c'est une partie specifi-
quement adressee a 1'activite economique.

Depuis 1980, les Executifs successifs ont tenu a ins-
crire au budget regional des moyens destines a assurer
cette competence.

Dans quel but?

De maniere tres resumee, il s'agissait, et il s'agit
encore aujourd'hui, de permettre a 1'Executif regional
d'intervenir activement dans des operations visant a
reaffecter des terrains a usage economique laisses a
1'abandon pour diverses raisons.

II est apparu en effet que Ie processus de transfor-
mation economique, sociale et institutionnelle tra-
verse par la Region de Bruxelles, a donne naissance a
un phenomene d'abandon de surfaces jusque-la utili-
sees pour une activite economique : 1'ancienne occu:,
pation est disparue, la nouvelle occupation n'est pas
encore realisee.

Les raisons de ce phenomene d'abandon sont diver-
ses, Leur expose necessiterait trop de temps et sorti-
rait du cadre de votre ordre du jour.

Quoi qu'il en soit, ce phenomene d'abandon resulte
finalement dans un gel de terrains economiques.

M. Renovatie
van afgedankte bedrijfsruimten

(sectie 47)

1. Uiteenzetting van de Minister belast met de Reno-
vatie van afgedankte Bedrijfsruimten

« Vooraleer het zuiver budgettair aspect van de
bevoegdheid « Renovatie van afgedankte bedrijfs-
ruimten » te behandeien, lijkt het me nuttig, Mijn-
heer de Voorzitter, om even stil te staan bij de aard
van deze bevoegdheid en bij de oorsprong ervan.

De renovatie van afgedankte bedrijfsruimten is een
volwaardig onderdeel van de materie van stedebouw
en ruimtelijke ordening. Dit werd zo bepaald in de
wet van 8 augustus 1980.

Ik voeg hieraan evenwel onmiddellijk toe dat het
een gedeelte is dat specifiek gericht is op de economis-
che aktiviteit van het Gewest.

Sedert 1980 staan de opeenvolgende Executieven
erop dat in de begroting van het Gewest middelen
worden opgenomen die noodzakelijk zijn om deze
bevoegdheid veilig te stellen.

Wat is het doel hiervan?

In het kort : het handelde en het handelt zich ook
nog vandaag om de wil om de Gewestexecutieve in de
mogelijkheid te stellen om aktief tussen te komen in
operaties om bedrijfsruimten, die omwille van ver-
schillende redenen werden veriaten, een nieuwe be-
stemming te geven.

Er is immers gebleken dat de economische, sociale
en institutionele wijzigingen, die het Brusselse Ge-
west ondergaat, geleid hebben tot een fenomeen van
afdanking van oppervlakten die tot dan toe werden
gebruikt voor een economische activiteit : de oude
bezetting is verdwenen, de nieuwe kwam nog niet tot
stand.

Er zijn verschillende redenen voor dit fenomeen.
Hun uiteenzetting zou te veel tijd vragen. Zij hebben
trouwens geen rechtstreeks verband met uw agenda.

Wat er ook van zij, dit fenomeen van afdanking
leidt uiteindelijk tot een bevriezing van bedrijfsruim-
ten.
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On ne peut evidemment s'empecher d'etre choque
par cette paralysie de ressources foncieres, particulie-
rement dans Ie contexte geographique etroit de notre
Region.

II faudra admettre que Ie vide institutionnel qui a
pese sur la Region de Bruxelles, jusqu'a il y a peu, a
eu pour consequence de multiplier les comportements
attentistes a tous les niveaux, done aussi dans Ie chef
des proprietaires de biens a usage economique.

Ce phenomene a encore ete exacerbe recemment
par Ie regain d'interet porte a une Region aux
destinees internationales de plus en plus marquees qui
laisse croire que demain sera tout autre et qu'il vaut
mieux attendre.

i
Heureusement, Ie vide institutionnel vient d'etre

comble : Ie Conseil regional a adopte la declaration
de 1'Executif dont je fais partie, et celle-ci leve de
nombreuses inconnues.

II est evident que ces donnees politiques nouvelles
ne vont pas du jour au lendemain transformer Ie com-
portement des proprietaires de terrains economiques
abandonnes.

Ces derniers vont neanmoins se rendre compte pro-
gressivement qu'une politique se met en place et que
celle-ci delimite les possibles. L'attentisme se justi-
fiera done beaucoup moins.

Le but poursuivi par les Executifs precedents, Mon-
sieur Ie President, etait done de se donner les moyens
d'intervenir dans la reaffectation de ces terrains
abandonnes. En effet, lorsqu'une entreprise a cesse
ses activites, elle laisse souvent derriere elle un bati
qui avait ete concu et construit specifiquement pour
ses besoins.

L'installation d'une nouvelle entreprise dans cet
ancien bati pose, dans la plupart des cas, des pro-
blemes techniques qui impliquent que soit le batiment
soit profondement modifie, soit qu'il soit demoli et
qu'un nouveau batiment soit construit a sa place.

II a ete observe que cette operation d'assainisse-
ment, comme elle est couramment appelee, implique
un surcout tel que Finitiative privee se desinteresse,
parfois pour une tres longue periode, de ces batiments
et de ces terrains.

C'est done dans le but de prendre ^ sa charge une
partie de ces surcouts que le Pouvoir regional avait
budget^ les moyens auxquels j'ai fait allusion.

Men is natuuriijk geschokt door deze « bevriezing »
van terreinen, vooral in de beperkte geografisch
context van ons Gewest.

Men moet toegeven dat de institutionele leemte,
die tot voor kort een negatieve invloed uitoefende op
het Brusselse Gewest, tot gevolg heeft gehad dat op
alle niveaus een afwachtende houding werdt aangeno-
men, ook door de eigenaars van bedrijfsruimten.

Dit fenomeen werd onlangs nog versterkt door de
nieuwe belangstelling voor een Gewest met een inter-
nationale roeping die eike dag duidelijker wordt. Dit
Gewest laat immers doorschijnen dat morgen alles
anders zai zijn en dat men maar beter kan afwachten.

Gelukkig werd deze institutionele leemte onlangs
opgevuld : de Hoofdstedelijke Raad heeft de verkla-
ring aangenomen van de Executieve waarvan ik deel
uitmaak. Hierdoor worden verschillende belangrijke
elementen duidelijk.

Het is evident dat deze nieuwe politieke gegevens
de houding van de eigenaars van afgedankte bedrijfs-
ruimten niet onmiddellijk zullen wijzigen.

Deze zullen zich er evenwel geleidelijk van bewust
worden dat een beleid wordt gevoerd dat de mogelijk-
heden beperkt en dat een afwachtende houding aan-
nemen bijgevolg heel wat minder lonend zai worden.

Het doel, dat door de vorige Executieven werd na-
gestreefd, Mijnheer de Voorzitter, bestond er dus in,
zich te voorzien van de middelen om tussen te komen
om deze afgedankte terreinen een nieuwe bestem-
ming te geven. Inderdaad, wanneer een onderneming
een punt zet achter haar activiteiten, dan laat zij
dikwijis een gebouw achter dat speciaal volgens haar
noden werd ontworpen en gebouwd.

^
De vestiging van een nieuwe onderneming in dit

gebouw stelt in de meeste gevallen technische proble-
men die impliceren dat het gebouw ingrijpend wordt
verbouwd, wordt afgebroken of dat een nieuw ge-
bouw in de plaats komt van het oude.

Er werd vastgesteld dat deze saneringsoperatie,
zoals zij over het algemeen wordt genoemd, zo'n
extra kosten met zich meebrengt dat het privaat initia-

^tief soms voor een zeer lange periode niet meer
ge'interesseerd is in deze gebouwen en terreinen.

De Gewestelijke Overheid had bijgevolg de midde-
len, waarnaar ik heb verwezen, op haar begroting
voorzien om een gedeelte van deze extra kosten te
financieren.
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Le present Executif a repris ce point de vue a son
compte avec une nuance tres importante toutefois : il
a egalement decide d'etudier la question en profon-
deur et sous tous ses aspects. D'ailleurs, il n'est pas
exclu que le Conseil regional soit appele dans Favenir
a debattre de textes .reglementant cette matiere.

En fait, la competence de la Renovation des sites
d'activites economiques desaffectes m'etait deja devo-
lue dans 1'Executif qui a precede celui-ci. C'est a ce
titre, qu'au mois de mai de cette annee j'avais propose
a mes collegues de formuler une demande d'avis au
Conseil economique et social de la Region de Bruxel-
les-Capitale quant a 1'opportunite de mettre a 1'etude
une initiative globale du Pouvoir public dans cette
matiere.

Cette proposition fut approuvee et la demande
d'avis est actuellement en discussion dans la Commis-
sion economique du Conseil economique et social.

II est en effet important, avant de se mettre au tra-
vail, de connaltre le point de vue des partenaires
sociaux, employeurs et travailleurs, puisque, comme
je 1'ai dit plus haut, il s'agit ici d'une matiere de
1'amenagement du territoire specifiquement orientee
vers 1'activite economique.

Venons-en, si vous le voulez bien maintenant, a
1'examen de la proposition budgetaire qui fait 1'objet
de la reunion d'aujourd'hui.

Parmi les documents qui viennent de vous etre
remis, se trouve •le detail des articles et des montants
concernes.

Parcourons-les rapidement.

Sous le Titre I « Depenses courantes », a 1'arti-
cle 12.32 intitule « Frais d'etude et depenses genera-
lement quelconques relatifs a la politique de la
renovation des sites », a et6 inscrit une somme de
8 millions.

L'expose general que je viens de faire vous permet
de comprendre que toute initiative dans le domaine
de la renovation de sites impliquant 1'intervention des
Pouvoirs publics, doit faire 1'objet d'etudes circons-
tanciees.

Leur objet peut etre tant technique que juridique.
t

Sous le Titre II « Depenses de capital », partie 1 —
Investissements, article 63.09 : « Subsides aux pou-
voirs locaux et aux organismes d'interet public », nous
trouvons :
— en engagement 100 millions;
— en ordonnancement 35 millions.

Deze Executieve heeft dit standpunt overgenomen,
maar met een zeer belangrijke nuance : er werd even-
eens besloten om alle aspecten van het vraagstuk
grondig te onderzoeken. Het is niet uitgesloten dat de
Gewestraad er in de toekomst toe genoopt zai zijn om
over teksten te beraadslagen die deze materie regle-
menteren.

In feite werd de bevoegdheid van de Renovatie van
afgedankte ruimten me reeds toevertrouwd ten tijde
van de vorige Executieve. Het is omwille van deze
reden dat ik in de maand mei van dit jaar aan mijn
collega's voorgesteld had om een adviesaanvraag te
richten aan de Economische en Sociale Raad van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze aanvraag zou
handelen over de geschiktheid van een studie voor
een globaal initiatief van de Overheid ter zake.

Dit voorstel werd goedgekeurd en momenteel
wordt over de adviesaanvraag gediscussieerd in de
Economische Commissie van de Economische en
Sociale Raad.

Het is inderdaad belangrijk dat men, vooraleer men
zich aan het werk zet, het standpunt kent van de
sociale gesprekspartners, de werkgevers en de
werknemers. Het gaat hier immers, zoals ik reeds zei,
over een materie van ruimtelijke ordening die speci-
fiek gericht is op de economische activiteit in ons
Gewest.

Laten we echter beginnen met het onderzoek van
het begrotingsvoorstel dat het voorwerp is van deze
vergadering.

Tussen de documenten, die u zo net werden over-
handigd, bevindt zich een gedetailleerd overzicht van
de betrokken artikelen en bedragen.

Laten we dit overzicht even samen bekijken.

Onder Titel I «Lopende uitgaven», in arti-
kel 12.32 genaamd « Studiekosten en om het even
weike uitgaven voor het renovatiebeleid van de ruim-
ten », werd een bedrag van 8 miljoen geboekt.

Deze algemene uiteenzetting stelt u in de mogelijk-
heid om te begrijpen dat elk inititatief op het vlak van
de renovatie van ruimten, die de tussenkomst van de
Overheid vereist, het voorwerp moet vormen van
grondige studies.

Hun voorwerp kan zowel technisch als juridisch
zijn.

Onder Titel II « Kapitaaluitgaven », deel 1 — In-
vesteringen, artikel 63.09 : « Subsidies aan de plaat-
selijke besturen en aan de instellingen van openbaar
nut », kunnen we vinden :
— een vastlegging van 100 miljoen;
— een machtiging tot de uitbetaling van 35 miljoen.
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Sous la partie 2, article 81.01 : « Subsides pour la
renovation, octroi et prise de participation », 20 mil-
lions.

Ces sommes sont destinees a assurer une eventuelle
intervention regionale dans certaines operations d'as-
sainissement de terrains a usage industriel.

Ceci decoule directement du contenu de la declara-
tion de notre Executif votee par Ie Conseil regional.

Je citerai notamment : «L'action de 1'autorite
publique s'articulera en plusieurs phases :
— 1'a'ssainissement des terrains publics disponibles

immediatement, c'est Ie cas par exemple des
proprietaires Kemira-Marly • et des batiments
Frontispice et Tours et Taxi;

— 1'Executif designera les sites prioritaires sur base
des contacts pris avec les milieux socio-economi-
ques concernes. Pour ces sites prioritaires, des
donn6es techniques specifiques seront ajoutees en
collaboration avec les communes concernees. Une
analyse quantitative des sites renoves dans Ie
marche des terrains industriels regional complete-
ra 1'ensemble. »

En fait, Monsieur Ie President, il faut s'attendre a
ce que les milieux socio-economiques soulignent la
modestie des montants proposes ici. Cette reaction
peut se comprendre car 1'utilisation optimale de
toutes nos ressources, et particulierement de notre
sol, est une condition sine qua non du bon developpe-
ment de notre Region.

Toutefois, il a semble qu'il ne serait pas approprie
de budgeter des sommes plus importantes avant que
soit fixe Ie cadre d'une politique specifique en cette
matiere.

Onder deel 2, artikel 81.01 : « Subsidies voor de
renovatie, toekenning en deelname », 20 miljoenen.

Deze bedragen zijn bestemd voor de financiering
van een eventuele gewestelijke tussenkomst voor
bepaalde renovatieoperaties voor industriele ter-
reinen.

Dit is het rechtsteeks gevolg van de inhoud van de
verklaring van onze Executieve die werd goedgekeurd
door de Gewestraad.

Ik citeer met name : « De aktie van de overheid zai
worden opgesplitst in verschillende fasen :
— de renovatie van de openbare terreinen, dieon-

middellijk beschikbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld
het geval voor de eigendommen Kemira-Marly en
de gebouwen Frontispice en Thurn en Taxis;

— de Executieve zai de prioritaire zones aanduiden
op basis van de kontakten met de betrokken
sociaal-economische middens. Voor deze priori-
taire sites zullen specifieke technische gegevens
worden toegevoegd in samenwerking met de be-
trokken gemeenten. Een kwantitatieve analyse
van de gerenoveerde sites op de gewestelijke
markt. van de industrieruimten zai het geheel
aanvullen. »

In feite mag men zich, Mijnheer de Voorzitter,
eraan verwachten dat de sociaal-economisch middens
de bescheidenheid zullen onderstrepen van de bedra-
gen die hier worden voorgesteld. Deze reactie is
begrijpelijk want het optimaal gebruik van al onze
rijkdommen, en in het bijzonder van de grond, is een
absolute voorwaarde voor de ontwikkeling van ons
Gewest.

Het lijkt er evenwel op dat het niet aangewezen is
om grotere sommen toe te kennen vooraleer het
kader van een specifiek beleid ter zake gedefineerd is.

Comme je 1'ai indique, ce travail de conception a
deja commence a la fin de 1'Executif precedent et il
m'incombe evidemment de Ie poursuivre dans Ie
cadre de 1'Executif actuel.

Voici done en bref, Monsieur Ie President, 1'arriere-
plan de la proposition budgetaire qui concerne 1'assai-
nissement des sites economiques abandonnes. »

Ik wees er reeds op, het ontwerp ervan begon reeds
op het einde van de vorige Executieve. Het is dan ook'
aan mij om dit werk voort te zetten in het kader van
de huidige Executieve.

Ziehier in het kort, Mijnheer de Voorzitter, de
achtergrond van het begrotingsvoorstel voor de reno-
vatie van afgedankte bedrijfsruimten. »

2. Discussion

Un membre deplore la maniere dont les compe-
tences ont ete reparties jusqu'ici au sein. de 1'Executif.
Ces dix dernieres annees, aucun Ministre de 1'Econo-
mie n'a jamais ete charge de cette matiere. II pense

2. Bespreking

Een lid betreurt de manier waarop de bevoegdhe-
den tot op heden binnen de respectieve Executieven
verdeeld zijn geweest. De laatste tien jaar werd nooit
een Minister van Economie met deze materie belast.
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egalement que les credits sont modestes (100 millions
de credits d'engagement et 35 millions de credits d'or-
donnancement) si 1'on tient compte du nombre d'hec-
tares de sites d'activites economiques desaffectes.

Le membre demande plus de details au Ministre sur
les realisations et les credits deja depenses dans le
passe. 1990 est une annee de transition, mais les cre-
dits pour 1991 seront-ils en augmentation? Y aura-t-il
un plan pluriannuel, entre autres pour la zone du
canal?

Le membre fait reference au Fonds d'expansion
economique. Un fonds de ce type ne pourrait-il etre
cree pour les sites d'activites economiques desaf-
fectes, avec des credits budgetaires pouvant etre re-
portes a 1'annee suivante s'ils nJont pas ete utilises ?

Un autre membre aborde le probleme des diffe-
rentes competences qui ont trait, au sein de 1'Execu-
tif, aux sites d'activites economiques desaffectes
(expansion economique, amenagement du territoire).
Des polem'iqueS pourraient en resulter lors de 1'achat
de sites d'activites economiques desaffectes par la
Region.

Le meme membre souligne que les conclusions de
1'etude consacree a la zone du canal seront disponibles
cette annee. La renovation des sites d'activites econo-
miques desaffectes est un chapitre important de cette
etude.

L'intervenant met le doigt sur la concurrence que se
livrent la cellule d'expansion economique de la SDRB
et la S.A. du Canal et Installations maritimes de
Bruxelles; il pense dans ce cadre a Kemira.

Hij meent tevens dat de kredieten bescheiden zijn
(100 miljoen vastleggingskredieten en 35 miljoen
ordonnanceringskredieten) als men rekening houdt
met het aantal hectaren afgedankte bedrijfsruimten.

Het lid vraagt de Minister meer details over de ver-
wezenlijkingen en de uitgegeven kredieten uit het ver-
leden. 1990 is een overgangsjaar, maar zullen de kre-
dieten voor 1991 toenemen? Komt er een meerjaren-
plan, onder andere voor de kanaalzone?

Het lid verwijst naar het Fonds voor Economische
Expansie. Zou een gelijkaardig fonds niet kunnen op-
gericht worden voor de afgedankte bedrijfsruimten,
met begrotingskredieten die naar het volgende jaar
overgeheveld kunnen worden als ze niet gebruikt wer-
den?

Een ander lid raakt het probleem aan van de ver-
schillende bevoegdheden binnen de Executieve die
met afgedankte bedrijfsruimten te maken hebben
(economische expansie, ruimtelijke ordening...). Bij
het aankopen van afgedankte bedrijfsruimten door
het Gewest, kan dit voor polemieken zorgen.

Hetzelfde lid wijst erop dat de besluiten der studie
van de kanaalzone dit jaar ter beschikking zullen zijn.
De vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimten is een
belangrijk onderdeel van deze studie.

De spreker legt de vinger op de concurrentiestrijd
tussen de eel van economische expansie van de
GOMB en de N.V. Zeekanaal, en denkt hierbij aan
Kemira.

Reponses du Ministre :

Le Ministre repete que ses competences s'inscrivent
dans le cadre de la loi sur 1'urbanisme. II y a un proto-
cole entre les responsables de 1'urbanisme et de 1'eco-
nomie, et lui-meme. Provisoirement, les credits sont
peut-etre limites mais il y a d'abord lieu d'etablir un
releve complet. Des statistiques seront publiees pour
les annees 1987-88-89 (annexe).

En ce qui concerne le fonds, le Ministre renvoie a
1'article 14 du budget. Les adaptations necessaires
pourront etre apportees en mai.

Les sections des Travaux publics et des Communi-
cations touchent de nombreux terrains qui font ou
feront 1'objet de renovations; elles sont indissoluble-
ment liees dans le cadre d'une politique dynamique, a
cette problematique. Le dossier Kemira est traite par

Antwoorden van de Minister :

De Minister herhaalt dat zijn bevoegdheden vallen
binnen het kader van de wet op het urbanisme. Er
bestaat een protocol tussen de verantwoordelijken
voor urbanisme en economie en hemzelf. De kredie-
ten zijn voorlopig misschien beperkt, maar er moet
eerst een volledig register opgesteld worden. Er zul-
len statistieken vrijgegeven worden voor de jaren
1987-88-89 (bijiage).

Wat het fonds betreft verwijst de Minister naar arti-
kel 14 van de begroting. De nodige aanpassingen kun-
nen in mei gebeuren.

Openbare Werken en Verkeer betreft talrijke ter-
reinen die aan vernieuwing toe zijn en is onlosmake-
lijk verbonden met deze problematiek in het kader
van een dynamisch beleid. Het dossier Kemira wordt
behandeld door de N.V. Zeekanaal die ervaring heeft
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la S.A. Canal et Installations maritimes de Bruxelles,
qui a une grande experience des travaux d'assainisse-
ment lourds. La participation de la S.A. du Canal et
Installations maritimes de Bruxelles a ete demandee
'par 1'Union des Entreprises de Bruxelles. La SDRB
participe a la reflexion au sein du comite pour
Kemira.

Le Ministre attend encore les details de 1'etude
portant sur la zone du canal, qui sont importants pour
1'etablissement d'un programme pluriannuel.

met zware sanering. De betrokkenheid van de N.V.
Zeekanaal werd gevraagd door de Vereniging van de
bedrijven van Brussel (Union des Entreprises de
Bruxelles). De GOMB neemt deel aan de reflectie
binnen het comite voor Kemira.

De Minister wacht nog op details van de studie voor
de kanaalzone die van belang zullen zijn voor het op-
stellen van een meerjarenprogramma.

N. — Monuments et Sites
(section 48)

1. Expose introductif du Ministre du Logement, de
I'Environnement, de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau

« En matiere de Monuments et Sites, tout reste a
faire en Region bruxelloise et, pour cette compe-
tence, la simplification institutionnelle est indubi-
table.

Pour rappel, les monuments et sites bruxellois
dependaient en 1987 des deux Ministres de 1'Educa-
tion, en 1988 du Ministre de 1'Interieur, pour le
premier semestre, 1989 du Secretaire d'Etat a la
Region bruxelloise (integre au Gouvernement Natio-
nal) et enfin dependent aujourd'hui, a part entiere, de
la Region bruxelloise.

Ces problemes institutionnels joints a 1'absence
d'une administration bruxelloise specialisee ont induit
un certain decouragement relatif a 1'elaboration des
dossiers de restauration, tant au niveau du secteur
priv6 que du secteur public.

II importait done que le budget Monuments et Sites
exprime une politique d'incitation en la matiere.

Les subventions destinees aux pouvoirs locaux ainsi
qu'aux particuliers afin de couvrir la politique des
Monuments et des Sites se taillent des lors la part du
lion de ce budget, et un effort tout particulier a ete
accompli en ce sens : ces subventions passent en effet
de 100 millions (budget 1989) a 240 millions pour le
secteur public (il s'agit de 1'article 63.13) et de 45 mil-
lions (budget 1989) a 60 millions pour le secteur prive
(il s'agit ici de 1'article 52.04).

N. — Monumenten en Landschappen
(sectie 48)

1. Uiteenzetting van de Minister van Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid

« Wat de Monumenten en Landschappen betreft,
moet alles nog worden gedaan in het Brusselse
Gewest, en voor deze bevoegdheid is de institutionele
vereenvoudiging een onbetwistbaar feit.

Ter herinnering, de Brusselse monumenten en
landschappen vielen in 1987 onder de bevoegdheid
van twee Ministers van Opvoeding, in 1988 van de
Minister van Binnenlandse Zaken, voor het eerste
semester van 1989 van het Staatssecretariaat voor het
Brusselse Gewest (dat tot de Nationale Regering
behoort) en vandaag vallen ze tenslotte volledig onder
de bevoegdheid van het Brusselse Gewest.

Deze institutionele problemen samen met de afwe-
zigheid van een gespecialiseerde Brusselse adminis-
tratie hebben een zekere ontmoediging voor gevolg
gehad in de uitwerking van de restauratiedossiers,
zowel op het vlak van de prive-als van de openbare
sector.

Bijgevolg was het belangrijk dat de begroting
Monumenten en Landschappen als een aansporing
voor het beleid ter zake zou overkomen.

De subsidies die bestemd zijn voor de plaatselijke
overheden evenals voor de particulieren om het
monumenten- en landschappenbeleid te financieren
hebben bij gevolg het leeuwenaandeel van deze begro-
ting gekregen, en een zeer bijzondere irispanning
werd in die zin gedaan : inderdaad, deze subsidies
stijgen van 100 miljoen (begroting 1989) tot 240 mil-
joen voor de openbare i sector (het betreft arti-
kel 63.13) en van 45 miljoen (begroting 1989) tot
60 miljoen voor de prive-sector (het betreft hier
artikel 52.04).
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Ces subventions sont relatives aux obligations le-
gales decoulant de la loi de 1931 sur la conservation
des monuments et des sites. Pour 1990, d'importants
travaux devront etre pris en compte : eglise royale
Sainte-Marie a Schaerbeek, eglise des Saints-Pierre et
Guidon a Anderlecht, eglise Notre-Dame-au-Sablon
et l'H6tel de Ville ^ Bruxelles, ainsi que des travaux
de moindre importance financiere : eglise Saint-Jean
^ Molenbeek, la chapelle de Stalle a Uccle, eglise
Saint-Augustin b Forest, par exemple.

Pour Ie secteur prive, des travaux sont previsibles a
la maison dite de Breughel, rue Haute, aux galeries
Saint-Hubert, au Concert Noble, a l'H6tel Solvay, a
la Withuis de Jette, a la place des Martyrs, par
exemple.

La difficulte principale de 1'elaboration d'un budget
constitue essentiellement de subventions est que 1'on
ne maitrise pas, en fait, 1'introduction des dossiers.

Une politique dynamique apparait des lors indis-
pensable.

Cette politique dynamique est tout simplement
impossible sans sensibilisation : 1'Executif ne pourrait
pas assurer des mesures de sauvegarde du patrimoine
culturel immobilier dans un climat general d'indiffe-
rence!

J'entends des lors permettre a la Region bruxelloise
de prendre des initiatives — ou de s'y associer
etroitement — visant la preservation et la valorisation
du patrimoine : colloques, publications, « Journee du
Patrimoine», etudes prevues dans la declaration
gouvernementale (par exemple : la liste complemen-
taire de sauvegarde), soutien au secteur associatif
specialise en la matiere. (Ce secteur etait avant la
regionalisation subventionne par la Communaute
francaise), etc.

(C'est 1'objet des articles 12.28; 12.31; 12.32; 33.03;
33.04 qui totalisent 37 millions).

Un article (14.01) relatif aux fouilles archeologi-
ques est egalement inscrit afin que ne soient plus
irremediablement perdus des fragments tangibles de
1'histoire de notre Region. Cet article, d'un montant
de 9 millions, sera aussi un incitant et permettra enfin
de realiser les etudes indispensables b la remise du
patrimoine dans un contexte historique.

Des etudes devraient systematiquement etre entre-
prises, et certainement a 1'occasion de travaux aux ou
dans les eglises ou lors de travaux de quelque impor-
tance, comme les travaux routiers.

Deze subsidies betreffen de wettelijke verplichtin-
gen die voortvloeien uit de wet van 1931 over de
bescherming van monumenten en landschappen.
Voor 1990, zai er met belangrijke werken rekening
moeten worden gehouden : de Koninklijke Sint-
Mariakerk te Schaarbeek, de Sint-Pieters en Sint-
Guidokerk te Anderlecht, de kerk Onze-Lieve-
Vrouw-ten-Zavel en het Stadhuis van Brussel, evenals
werken van minder financiele impact : de Sint-
Janskerk te Molenbeek, de kapel de Stalle te Ukkel,
de Sint-Augustinuskerk te Vorst, bijvoorbeeld.

Wat de prive-sector betreft, zijn er werken in het
vooruitzicht aan het zogenaamde Breughelhuis in de
Hoogstraat, in de Sint-Hubertusgalerijen, aan het
Concert Noble, aan het Hotel Solvay, aan het Withuis
te Jette, aan het Martelarenplein, bijvoorbeeld.

De voornaamste moeilijkheid bij de uitwerking van
een begroting die vooral uit subsidies bestaat ligt in
het feit dat men geen baas is over het inleiden van de
dossiers.

Een dynamisch beleid is bijgevolg absoluut noodza-
kelijk.

Dit dynamisch beleid is gewoon onmogelijk zonder
sensibilisering : de Executieve kan geen maatregelen
van bescherming van het cultureel onroerend patri-
monium verzekeren in een algemeen klimaat van
onverschilligheid!

Bijgevolg wens ik het Brusselse Gewest toe te laten
initiatieven te nemen — of er zich nauw bij aan te
sluiten —, die de bewaring en de valorisering van het
patrimonium beogen : colloquia, publikaties, « Een
dag van het Patrimonium », studies voorzien in de
regeringsverklaring (bijvoorbeeld de komende lijst
voor milieubehoud), steun aan de verenigingen die
daarin gespecialiseerd zijn. (Deze sector werd voor de
gewestvorming gesubsidieerd door de Franse Ge-
meenschap), enz.

(Dit komt voor in de artikelen 12.28; 12.31; 12.32;
33.03; 33.04 die samen 37 miljoen bedragen).

Een artikel (14.01) betreffende de archeologische
opgravingen werd eveneens opgenomen, opdat tast-
bare elementen van de geschiedenis van ons Gewest
niet meer onherroepelijk verloren zouden gaan. Dit
artikel (9 miljoen) zai eveneens een aansporing zijn
en zai het mogelijk maken eindelijk de noodzakelijke
studies uit te voeren om ons patrimonium in een
historische context te plaatsen.

Er zouden systematise}! studies moeten worden
gemaakt, vooral ter gelegenheid van werken in of aan
kerken of wanneer er belangrijke werken zoals we-
genwerken worden uitgevoerd.
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II etait naturellement indispensable de donner a la
Commission royale des Monuments et des Sites les
moyens financiers de remplir sa mission. L'arti-
cle 12.30, d'un montant de 1,8 millions, y pourvoit.

En conclusion, Ie budget relatif aux Monuments et
Sites a ete elabore dans Ie droit fit de la -declaration
gouvernementale.

\
C'est par les futurs travaux qui seront menes aux

bailments classes bruxellois que se traduira Ie plus
concretement la politique d'incitation que j'ai voulu
marquer par ce budget ».

Het was absoluut noodzakelijk om aan de Konink-
lijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
de financiele middelen te geven om haar taak te
vervullen. Artikel 12.30 (1,8 miljoen) draagt daar
zorg voor.

Tot besluit, de begroting betreffende de Monumen-
ten en Landschappen werd volledig in de lijn van de
regeringsverklaring opgesteld.

Het is door de toekomstige werken die zullen
worden uitgevoerd aan de geclasseerde Brusselse
gebouwen dat het aansporingsbeleid, dat ik in deze
begroting heb willen doen naar voren komen, het best
zai worden vertaald ».

2. Discussion

Un membre fait remarquer que 1'aide reellement
destinee aux monuments et sites correspond seule-
ment a la moitie du budget, Ie reste etant destine a des
concours, conferences et documents de propagande.
Pour la protection du patdmoine, Ie membre avait
espere mieux : pourra-t-on ulterieurement debloquer
davantage de credits?

Le meme membre demande quelle est la place,
dans le budget, de la place des Martyrs. Une partie
des bailments appartient a la Communaute flamande.
L'etat des bailments sera-t-il ameliore?

Plusieurs membres remercient le Ministre pour le
programme justificatif qui fait souvent defaut chez ses
collegues. De cette maniere, 1'affectation des credits
devient beaucoup plus claire.

Un membre constate que le doublement des credits
(de 100 millions a 200 millions) permet une politique
positive. Plusieurs membres pensent neanmoins que
le parrainage prive est souhaitable. La Maison d'Eras-
me en est un bel exemple..

Un membre souligne les consequences positives de
la reforme de 1'Etat. Auparavant, les deux Commu-
nautes devaient donner leur accord. Aujourd'hui, la
Region bruxelloise decide seule.

Un membre s'informe de la coordination avec la
Province de Brabant.

A propos de 1'article 12.32 (frais d'etudes), un
membre rappell& que selon une etude etablie par le
Sint-Lucasarchief en 1986 :
— 246 batiments sont prioritaires;
— 975 millions sont necessaires, dont 214 millions

pour des reparations urgentes.

Le budget du Ministre est insuffisant.

2. Bespreking

Een lid merkt op dat de werkelijke hulp voor
monumenten en landschappen slechts de helft van het
budget bedraagt, de rest gaat naar wedstrijden, voor-
drachten, propagandaschriften. Voor de bescherming
van het patrimonium had het lid meer verwacht:
komen er later meer kredieten vrij?

Hetzelfde lid vraagt weike plaats het Martelaren-
plein in de begroting inneemt. Een deel van de gebou-
wen behoort'tot de Vlaamse Gemeenschap. Zai de
staat van de gebouwen verbeterd worden?

Meerdere leden bedanken de Minister voor het
verantwoordingsprogramma dat bij zijn collega's dik-
wijis ontbreekt. Op die manier wordt de toekehning
van de kredieten veel duidelijker.

Een lid stelt vast dat de verdubbeling van de kredie-
ten (van 100 miljoen naar 200 miljoen) een positieve
politiek mogelijk maakt. Verscheidene leden menen
nochtans dat prive-sponsoring wenselijk is. Het Eras-
mushuis is daar een mooi voorbeeld van.

Een lid wijst op de positieve gevolgen van de
staatshervorming. Vroeger dienden de twee Gemeen-
schappen hun fiat te geven. Nu beslist het Brusselse
Gewest alleen.

Een lid stelt de vraag naar de coordinatie met de
provincie Brabant.

Naar aanleiding van artikel 12.32 (studiekosten)
brengt een lid in herinnering dat volgens een studie
door het Sint-Lucasarchief werd opgemaakt (1986) :
— 246 gebouwen zijn prioritair;
— 975 miljoen zijn nodig, waarvan 214 miljoen voor

dringende herstellingen.

De begroting van de Minister is ontoereikend.
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-»
Un membre se renseigne sur Ie siege de la CRMS et Een lid stelt de vraag naar de zetel van de KCML

sur ses frais de fonctionnement. II souhaite egalement en haar werkingskosten. Hij wenst ook te weten of de
savoir si 'les membres de la CRMS contribueront aux leden van de KCML een inbreng zullen hebben in het
travaux des comites de concertation pour Ie plan de overlegcomite voor het sectorplan.
secteur.

3. Reponse du Ministre

Le Ministre conteste 1'interpretation d'un membre
concernant la dotation pour 1'aide reelle. L'effort de
la Region bruxelloise est comparable a celui de la
Region wallonne.

La place des Martyrs ne peut pas etre consideree
independamment du plan de secteur de 1'urbamsme.
II s'agit d'un probleme complexe qui doit faire 1'objet
de negociations avec la Communaute flamande. Des
contreparties sont demandees.

La Maison d'Erasme est 1'illustration d'un projet
reussi. La collaboration avec le secteur prive est pre-
vue.

Apres la reforme de 1'Etat, la politique pourra avoir
un caractere specif iquement bruxellois.

En ce qui concerne la coordination avec la pro-
vince, il faut savoir que la CRMS emet d'abord un
avis, apres quoi des quotas sont fixes pour les commu-
nes, les provinces et les regions. Une lot de 1931
prevoit, pour 1'intervention de la Province, un bareme
de 20 %.

Le Sint-Lucasarchief a effectue du tres bon travail.
L'inventaire date en fait de 1979 et doit done etre
actualise.

L'indemnite pour frais de fonctioiinement de la
CRMS correspond aux demandes des personnes
concernees.

Un membre de la Commission sera systematique-
ment invite au comite de concertation precite.

3. Antwoord van de Minister

De Minister betwist de interpretatie door een lid
van de dotatie voor reele hulp. De inspanning van het
Brusselse Gewest is vergelijkbaar met die van het
Waalse Gewest.

Het Martelarenplein kan niet los gezien worden van
het gewestplan voor urbanisme. Het is een complex
probleem waarbij overlegd moet worden met de
Vlaamse Gemeenschap. Er worden tegenprestaties
gevraagd.

Het Erasmushuis is een geslaagd project. Samen-
werking met de privesector staat op het programma.

Na de staatshervorming kan het beleid een eigen
Brussels karakter krijgen.

Wat de coordinatie met de provincie betreft, moet
men weten dat de KCML eerst een advies uitbrengt
waarna quota worden bepaald voor de gemeenten,
provincien en gewesten. Een wet van 1931 voorziet in
een barema van 20 % voor wat de tegenmoetkoming
van de provincie betreft.

Het Sint-Lucasarchief heeft uitstekend werk ver-
richt. De inventaris dateert eigenlijk van 1979 en
moet dus bijgewerkt worden.

De vergoeding van de werkingskosten van de
KCML beantwoordt aan de vraag van de betrokken
persoon.

Er zai systematisch een lid van de Commissie uitge-
nodigd worden in het hogervernoemde overleg-
comite.

0. — Logement
(section 36)

1. Expose introductif du Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre du Logement

« II importe, lorsque 1'on souhaite comparer 1'effort
effectivement realise en 1990 en favour du budget du
logement, de comparer celui-ci en tenant compte des
reports tels qu'ils n'apparaissent pas dans le budget
lui-meme.

0. — Huisvesting
(sectie 36)

1. Inleidende uiteenzetting van de Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister van Huisvesting

« Wanneer men de inspanningen die in 1990 effec-
tief werden geleverd ten gunste van de huisvestingsbe-
groting wil vergelijken, is het noodzakelijk om reke-
ning te houden met de overdrachten die niet voorko-
men in de begroting zeif.
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Le tableau comparatif suivant vous montre 1'impor-
tance de 1'effort fait en matiere de logement, puisque
la croissance est de 57,8 %.

1989 1990

12.32 20,0 18,0
21.01 - — 180,0
33.60 0,5 1,0
33.61 — 23,0
41.61.01 536,5 285,9

+ 1.295,6 + 720,9
41.61.03 70,0 105,0
41.61.41 251,0 329,0
41.61.42 0,1 —
41.61.43 ' 50,0 86,0
41.62 1,2 0,9
41.67 40,0 54,0
51.06 68,5 —
61.91 — 28,8
61.92 1,5 1,5
61.93 — , 85,3
61.01 . 700,0 (**) 1.000,0
61.02 — 270,0
61.62 3,0 2,3
61.63 (*) 222,7 250,0
61.90 ' — —

+ 1.089,6 + 3.423,8

De volgende vergelijkende tabel toont u de belang-
rijkheid aan van de inspanningen die inzake huisves-
ting werden geleverd, vermits de groei 57,8 % be-
draagt.

, 1989 1990

12.32 20,0 . 18,0
21.01 " — 180,0
33.60 0,5 1,0
33.61 — 23,0
41.61.01 536,5 285,9

+ 1.295,6 + 720,9
41.61.03 70,0 105,0
41.61.41 251,0 329,0
41.61.42 0,1 —
41.61.43 „ 50,0 86.0
41.62 1,2 0,9
41.67 40,0 54,0
51.06 68,5 —
61.91 — 28,8
61.92 1,5 1,5
61.93 — . 85,3
61.01 700,0 (**) 1.000,0
61.02 — 270,0
61.62 3,0 2,3
61.63 (*) 222,7 250,0
61.90 — —

+ 1.089,6 + 3.423,8

4.350,2 6.865,4 4.350,2 6.865,4

Croissance 57,8 %. Groei 57,8 %.

(*) Exclusivement primes acquisition et construction.
(**) II est prevu 2,0 milliards d'engagements.

(*) Aankoop- en bouvvpremies exclusief.
(•*) Er werd voor 2,0 miljard vastleggingskredieten voorzien.

Parlons d'abord du passe. Laten we het eerst even hebben over het verleden.

Ce budget est effectivement marque en 1990 par la
volonte de reduire les charges du passe de la dette du
logement social.

En effet, la Region remboursera en interets et en
capital 4 milliards 430 millions.

' ;
II est malheureusement difficile, etant donne le

modele mathematique etabli/pour comptabiliser la
situation de la dette du logement pour la Region
bruxelloise, de pouvoir situer a ce jour precisement ce
qu'il reste encore a rembourser.

On peut supposer que celle-ci se situerait aujour-
d'hui aux alentours d'un gros 2 milliards.

Je rappelle toutefois qu'il n'y a a ce jour pas encore
d'accord sur la repartition de la dette entre les
Regions.

Uit dit budget voor 1990 blijkt duidelijk dat de wil
aanwezig is om de ,schuldenlast van de sociale wonin-
gen uit het verleden te verminderen.

Het Gewest zai inderdaad voor 4 miljard 430 mil-
joen aan interesten en kapitaal terugbetalen.

Spijtig genoeg is het tot op deze dag moeilijk om
precies te zeggen hoeveel er nog dient terugbetaald te
worden aangezien een wiskundig model werd opge-
steld om de toestand van de huisvestingsschulden
voor het Brusselse Gewest te kunnen berekenen.

Men kan ervan uitgaan dat deze schuld vandaag ligt
rond de 2 miljard.

Ik wens eraan te herinneren dat er tot op heden nog
geen akkoord werd bereikt over de verdeling van de
schuld onder de-Gewesten.
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En concertation avec 1'Executif, je m'emploierai
done tres rapidement a insister apres du Pouvoir cen-
tral afin que ce dernier relance rapidement les nego-
ciations en vue de la regionalisation de la Societe
Nationale du Logement et des actifs et des passifs qui
lui sont lies.

Le deuxieme axe que je considere comme impor-
tant, c'est la volonte de rebudgetiser une serie de cre-
dits.

En effet, il est malheureusement, dans les budgets
des Pouvoirs publics, trop frequent que ceux-ci utili-
sent le recours a 1'emprunt plut6t que d'utiliser des
cr6dits budgetaires.

Si ce systeme a dans le court terme 1'avantage de
pouvoir multiplier les moyens, les problemes se po-
sent au moment ou il convient de prendre en charge
les interets de ces emprunts et le remboursement du
capital.

Les budgets finissent ainsi par manquer totalement
de souplesse pour mener des politiques nouvelles
puisqu'ils sont essentiellement greves de charges fi-
nancieres recurrentes.

C'est dans cet esprit que nous avons prevu de doter
le Ponds du Logement de moyens annuels de 500 mil-
lions en credits budgetaires.

Cette operation ne sera toutefois pas possible d'un
seui coup. Aussi prevoyons-nous de rebudgetiser en
1990 le Fonds du Logement a raison de 320 millions
(dont 270 millions en credit direct et 50 millions en
credits reportes de 1989). En 1991, la rebudgetisation
portera sur 500 millions.

Etant donne cette insuffisance de moyens en 1990,
le Fonds du logement beneficiera encore d'une possi-
bilite de recours a 1'emprunt de 180 millions.

Un contrat de gestion sera passe avec le Fonds du
Logement de la Ligue des Families afin que ce dernier
s'inscrive tres clairement dans la politique voulue par
1'Executif.

Vous pourrez egalement constater que les moyens
prevus pour le logement social ont augmente de
maniere tres importante.

En effet, outre le solde de plus de 1 milliard
100 millions, il est prevu cette annee la possibility
d'engagements nouveaux a raison de 2 milliards.

C'est done plus de 3 milliards de projets nouveaux
que nous pourrons mettre en oeuvre en 1990.

In overleg met de Executieve, zai ik dus heel snel
bij de Centrale Overheid aandringen opdat deze voor
een snelle heractivering der onderhandelingen zorgt
met het oog op de regionalisatie van de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting alsook de hiermee
gepaard gaande activa en passiva.

De tweede hoofdiijn die ik belangrij'k vind, is de wil
om een aantal kredieten opnieuw in de begroting op
te nemen.

Helaas heeft men in de Overheidsbegroting reeds
verscheidene malen vastgesteld dat de Overheid eer-
der haar toevlucht neemt tot leningen in plaats van
gebruik te maken van begrotingskredieten.

Indien dit systeem, op korte termijn, het voordeel
biedt om de middelen uit te breiden, dan moet men er
wel aan toevoegen dat de problemen opduiken op het
moment dat de interesten op de leningen worden
betaald en bij de terugbetaling van het kapitaal.

Op die manier hebben de begrotingen uiteindelijk
een totaal gebrek aan soepelheid wat de mogelijkheid
om een nieuw beleid te voeren uitsluit vermits de be-
groting hoofdzakelijk belast is met terugkerende
financiele lasten.

In deze geest hebben wij het Huisvestingsfonds
voorzien van jaarlijkse middelen ten bedrage van
500 miljoen in begrotingskredieten.

Deze bewerking zai echter niet in een klap mogelijk
zijn. Wij voorzien ook om in 1990 het Huisvestings-
fonds opnieuw in het budget op te nemen ten belope
van 320 miljoen (waarvan 270 miljoen in recht-
streekse kredieten en 50 miljoen in overgedragen kre-
dieten uit 1989). In 1991, zai de heropname in de
begroting slaan op een bedrag van 500 miljoen.

Aangezien het gebrek aan middelen in 1990, kan
het Woningfonds nog gebruik maken van een lening
van 180 miljoen.

Een beheerkontrakt zai worden gesloten met het
Woningfonds van de Bond der Gezinnen opdat deze
duidelijk in de lijn zou liggen van het beleid dat door
de Executieve wordt vereist.

U kan tevens vaststellen dat de middelen voorzien
voor de sociale huisvesting in belangrijke mate zijn
gestegen.

Inderdaad, buiten het saldo van meer dan 1 miljard
100 miljoen, werd de mogelijkheid voorzien om dit
jaar nieuwe vastleggingskredieten aan te gaan ten be-
drage van 2 miljard.

Het gaat dus om een bedrag van meer dan 3 miljard
aan nieuwe projekten die we in 1990 in het werk kun-
nen stellen.
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La repartition dans Ie secteur n'a pas encore ete
definie precisement, mais il est clair qu'outre 1'achat
evehtuel de nouveaux espaces en correlation notam-
ment avec la convention SNL — Defense nationale,
nous procederons a la construction de nouveaux loge-
ments sur les reserves disponibles des casernes et des
societes agreees sans oublier les besoms en renova-
tion.

Les modalites financieres et regionales seront d'ail-
leurs prevues en cette matiere qui tiendront compte
des besoins pour les revenus moyens.

En dehors de ce qui vient d'etre indique, nous mel-
trons en place un certain nombre d'imtiatives nouvel-
les. Elles concernent plus particulierement 1'organisa-
tion d'un systeme de solidarite entre les societes
agreees.

Cette solidarite se realisera a partir :

1. de modulations dans les remboursements qui se-
ront operes par.les societes agreees pour les credits
dont elles ont beneficie par Ie biais de la Region;

2. par Ie biais d'une aide directe emanant de la Re-
gion.

II va de soi que nous mettrons en place, en concer-
tation avec les parties concernees, un systeme simple
et clair de criteres visant ^ la redistribution des
moyens.

t
II doit en tout cas etre dit qu'il ne s'agira en aucune

fagon d'une prime a la mauvaise gestion, mais bien
d'une aide pour les societes qui menent effectivemem;
une politique sociale du logement.

Autre initiative nouvelle qui ne porte malheureuse-
ment que sur 23 millions, c'est 1'aide que nous avons
1'intention d'apporter ^ 1'accompagnement social dans
Ie secteur du logement.

Les ,evenements de cet ete a la Samaritaine ont
montre qu'il ne s'agissait pas seulement de loger les
habitants, mais qu'il convenait egalement de leur
permettre de se trouver dans une situation ou Us
seront en mesure de conserver Ie logement dans
lequel on les a installes.

On constatera egalement que les moyens prevus
pour les ADILS ont egalement augmente de maniere
importante puisqu'on passe d'un credit de 70 millions
a 105 millions.

De verdeling binnen de sector werd nog niet precies
omschreven, maar het. is duidelijk dat buiten de
eventuele aankoop van nieuwe ruimtes in correlatie
met de NMH — Nationale Defensie-conventie, men
zai overgaan tot de bouw van nieuwe woningen op de
beschikbare gebieden van de kazernes en de erkende
vennootschappen zonder daarbij de behoeften tot
hernieuwing uit het oog te verliezen.

De financiele en gewestelijke' modaliteiten1 zullen
trouwens terzake worden voorzien, zij zullen reke-
ning houden met de behoeften voor de gemiddelde
inkomens.

Buiten wat reeds werd vermeld, zullen we een
aantal nieuwe initiatieven tot stand brengen. Zij heb-
ben meer precies betrekking op de organisatie van
een solidariteitssysteem tussen de erkende vennoot-
schappen.

Deze solidariteit zai tot stand komen vertrekkende
van :
1. Terugbetalingsaanpassingen die zullen worden op-

gesteld door de erkende vennootschappen voor de
kredieten waarvan zij via het. Gewest hebben kun-
nen genieten:

2. Via rechtstreekse hulp van het Gewest.

Het spreekt voor zich dat wij, in overleg met de
betrokken partijen, een eenvoudig en duidelijk sys-
teem van criteria zullen opstellen met het oog op de
herverdeling van de middelen.

In ieder geval dient te worden gezegd dat het op
geen enkele manier handelt over een premie voor een
slecht beleid, maar wel over hulp aan de maatschap-
pijen die werkelijk een sociaal huisvestingsbeleid voe-
ren.

Een ander nieuw initiatief dat spijtig genoeg slechts
betrekking heeft op een bedrag van 23 miljoen, is de
hulp die wij willen bieden aan de sociale begeleiding
in de huisvestingssector.

De gebeurtenissen die zich tijdens de voorbije
zomer hebben afgespeeld in de Samaritaine, hebben
duidelijk aangetoond dat het er niet alleen op aan-
komt om de bewoners te huisvesten, maar dat er
tevens moet gezorgd worden dat zij zich in een toe-
stand bevinden waarin zij bekwaam zijn om de
woning te behouden waarin men ze heeft geinstal-
leerd.

Men zai tevens kunnen vaststellen dat de middelen
voorzien voor de VITH tevens in belangrijke mate
zijn gestegen aangezien men van een krediet van
70 miljoen overgaat naar een krediet van 105 mil-
joen.
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Vous remarquerez aussi que Ie montant prevu pour
Ie remboursement par la Region des charges pour les
chefs de famille a augmente. Ceci reflete la volonte de
1'Executif de faire prendre la totalite de ces rembour-
sements a charge de la Region.

Cela rectifie une anomalie heritee d'un passe re-
cent.

Nous en profiterons egalement pour regler une se-
rie de dossiers de charges du pass6 relatifs aux voiries
communales, executees en faveur du logement social
ainsi que les anciens dossiers relatifs aux demolitions
par les societes agreees de logements insalubres.

En conclusion, je crois que npus avons essaye de
traduire Ie plus fidelement possible dans Ie budget les
axes politiques prevus par la declaration gouverne-
mentale. »

Nous passons maintenant a 1'examen des articles du
budget logement pour 1990.

U zai ook opmerken dat het bedrag voorzien voor
de terugbetaling door het Gewest van de lasten voor
de gezinshoofden zijn gestegen. Dit weerspiegelt de
wil van de Executieve om het totaal van deze terugbe-
talingen ten laste van het Gewest te doen nemen.

Dit zet een ongerijmdheid recht voortvloeiend uit een
recent verleden.

Wij maken van deze gelegenheid ook gebruik om
dossiers te regelen aangaande lasten uit het verleden
met betrekking tot gemeentelijke wegen, uitgevoerd
ten gunste van de sociale huisvesting, alsook een
aantal oude dossiers aangaande de afbraak van onge-
zonde woningen door erkende vennootschappen.

Tot besluit, denk ik dat we zo getrouw mogelijk
gepoogd hebben om de beleidsrichtlijnen voorzien in
de regeringsverklaring te volgen in de begroting. »

Onderzoek en presentatie van de verschillende
artikels van de huisvestingsbegroting voor 1990.

TITRE I ' TITEL I

DEFENSES COURANTES LOPENDE UITGAVEN

Art. 12.32. — Frais d'etudes, d'expertises, de publi-
cations, d'information et d'animation en matiere de
logement et specialement en matiere de logement
social (18 millions).

Cet article sera utilise en 1990 essentiellement dans
trois directions a savoir :
— des frais d'etudes et de recherches visant la mise

en place de 1'observatoire du logement en Region
de Bruxelles-Capitale;

— des frais de publication et d'information pour
garantir un^service d'information au public sur les
differents outils de la politique regionale du loge-
ment et de 1'habitat;

— des frais d'etudes et d'expertises permettant la
mise en place d'un code de gestion sociale' et
financiere pour les societes agreees de logement
social.

Art. 21.01. — Allocation de solidarite aux Societes
agreees (180 millions).

Ce nouvel article aura pour objet de developper des
mecanismes de solidarite a charge du budget regional
vis-a-vis des societes agreees du logement social qui
connaissent des difficultes financieres eu egard a la
maniere dont elles jouent leur role social de service
public. Un arrete de 1'Executif de la Region Bruxel-
loise pris en 1990 organisera la distribution de ces
moyens a partir de parametres qui permettront de

Art. 12.32. — Studie-, expertise-, publikatie-, infor-
matie- en animatiekosten inzake huisvesting en meer
bepaald inzake sociale huisvesting (18 miljoen).

Dit artikel zai in 1990 vooral volgens drie kracht-
lijnen worden gebruikt :
— de studie- en onderzoekskosten voor de oprichting

van een observatorium voor de huisvesting in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

— de publikatie- en informatiekosten om een inlich-
tingendienst voor de bevolking te verzekeren
inzake de verschillende middelen van het geweste-
lijkehuisvestings- en woonbeleid;

— de studie- en expertisekosten die moeten toelaten
om een sociale en financiele beleidscode op te
stellen voor de erkende vennootschappen voor
sociale huisvesting.

Art. 21.01. — Solidariteitstoelage aan de erkende
vennootschappen (180 miljoen).

Dit nieuw artikel heeft tot doel de uitbreiding van
de solidariteitsmechanismen ten laste van de geweste-
lijke begroting ten gunste van de erkende vennoot-
schappen voor sociale huisvesting die financiele moei-
lijkheden kennen, gezien de manier waarop ze nun rol
als openbare sociale dienst spelen. Een in 1990
genomen besluit van de Executieve van het Brusselse
Gewest zai de verdeling van deze middelen organise-
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distinguer les societes qui sont en deficit a cause de
leur mauvaise gestion de celles qui Ie sont eu egard a
differents parametres structurels : revenus des loca-
taires accueillis, taille des families hebergees, age du
patrimoine, etc.

ren, vanaf parameters die toelaten het verschil te
maken tussen vennootschappen die een tekort v'erto-
nen wegens hun slecht beheer, en deze die deficitair
zijn gezien verschillende strukturele parameters : in-
komen van de huurders, grootte van het gezin, ouder-
dom van het patrimonium, enz.

Art. 33.60. — Subsides aux organes et groupements
qui s'occupent de la promotion et de 1'amenagement
du logement social ou qui y contribuent par 1'etude ou
la propagande (1 million).

Art. 33.60. — Toelagen aan instellingen en vereni-
gingen die zich bezighouden met de bevordering en de
inrichting van sociale huisvesting of die ertoe bijdra-
gen door de studie of reclame (1 miljoen).

Cet article prevoit des moyens pour les groupes
organisant diverses activites valorisant les actions de
promotion ou de reflexion sur Ie logement social :
organisation de journees d'etudes, colloques, etc.

Dit artikel voorziet de middelen voor de verenigin-
gen die zich bezighouden met de organisatie van
aktiviteiten die de bevorderings- of de over-
dekkingsakties over de sociale huisvesting bevorde-
ren : organisatie van studiedagen, colloquia, enz.

Art. 33.61. — Subsides aux organismes et groupe-
ments qui s'occupent de la promotion et de 1'amena-
gement du logement social ou qui y contribuent par
1'accompagnement social ou par Ie partenariat avec
d'autres acteurs publics ou associatifs (2,3 millions).

Art. 33.61. — Toelagen aan instellingen en vereni-
gingen die zich bezighouden met de bevordering en de
inrichting van de sociale huisvesting of die ertoe
bijdragen door de sociale begeleiding door het part-
nerschap met andere openbare instellingen of vereni-
gingen (2,3 miljoen).

Ce nouvel article vise a degager des moyens nou-
veaux pour diverses actions locales valorisant Ie
partenariat entre acteurs publics et/ou associatifs et
qui ont pour destinataires les parts les plus fragilisees
de la population bruxelloise. Deux types d'actions
sont ainsi visees, celles qui mettent en place un
accompagnement social d'urgence eu egard aux situa-
tions a gerer et celles qui valorisent les activites
d'integration par Ie logement a partir de 1'intervention
de divers partenaires qu'ils soient pouvoirs publics ou
mouvements associatifs. L'annee 1990 devra permet-
tre de financer differents projets experimentaux de ce
second type afin de permettre aussi de revoir Ie mode
de contractualisation qui lie Ie monde associatif aux
pouvoirs publics.

Dit nieuw artikel beoogt het vrijmaken van nieuwe
middelen voor diverse plaatselijke acties ter bevorde-
ring van het partnership tussen openbare actors en de
verenigingen, en die als doelgroep de meest kwets-
bare Brusselse bevolking heeft. Er worden aldus twee
soorten akties beoogd : deze die een dringende so-
ciale begeleiding tot stand brengen gezien de te
beheren toestand, en deze die de integratieaktivitei-
ten door de huisvesting opwaarderen door de tussen-
komst van verschillende partners hetzij, openbare
besturen of verenigingen. Gedurende 1990 zou men
de verschillende experimentele projekten van het
tweede type moeten kunnen financieren om tevens de
herziening toe te laten van de wijze van tijdelijke
aanstelling, die het verenigingsleven met de openbare
overheid bindt.

Art. 41.61.01. — Transfert au Fonds du logement —
Region bruxelloise en vue d'allouer des subsides a la
Societe nationale. Charges d'interets d'emprunts nor-
maux et des emprunts de refinancement (charges du
passe) (285,9 millions). Cet article prend en charge
les interets des emprunts normaux et de refinance-
ment concernes par la dette du logement social a
charge de la Region de Bruxelles-Capitale en 1990.

Art. 41.61.01. — Overdracht naar het Woningfonds
van het Brusselse Gewest om toelagen toe te kennen
aan de Nationale Maatschappij. Rentelasten van
gewone leningen en van herfinancieringsleningen
(schuldenlast uit het verleden) (285,9 miljoen). Dit
artikel neemt de rentelasten over van de gewone en
de herfinancieringsleningen inzake de schuld van de
sociale huisvesting ten laste van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest in 1990.

Selon la SNL les echeances a charge du budget de la
RBC sont pour 1990 :,

Volgens de NMH zijn de vervallen bedragen voor
1990 ten laste van de begroting van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest :
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I. Concernant les charges d'interets, dues pour 1990 :

(article 41.61.01 du budget regional)
— interets d'emprunts normaux :

343.456.068 francs
— interets d'emprunts de refinancement :

663.340.975 francs

1.006.797.043 francs

II. Concernant les charges de capital du. en 1990 :
(article 61.90 du budget regional) :

3.423.728.553 francs
V

III. T o t a l I e t I I : 4.430.525.596 francs

I. Met betrekking tot de verschillende rentelasten voor
1990 :

(artikel 41.61.01 van de gewestelijke begroting)
— interesten gewone leningen :

343.456.068 frank
— interesten herfinancieringsleningen :

663.340.975 frank

1.006.797.043 frank

II. Met betrekking tot de kapitaallasten in 1990 :
(artikel 61.90 van de gewestelijke begroting) :

3.423.728.553 frank

III. TotaalIenII: 4.430.525.596 frank

Vu 1'absence d'accord actuel entre Ie pourvoir
national et les trois regions quant a la repartition des
charges globales de la dette du logement social, les
montants repertories ici correspondent a la clef de
repartition la plus favorable a la Region de Bruxelles-
Capitale, c'est Ie minimum de ce qui arrive a echeance
en 1990 pour la Region bruxelloise.

Le solde eventuel restant du sera done a ajouter a
ces montants dans le cas ou ce n'est pas cette clef qui
serait retenue dans 1'accord final entre le national et
les 3 Regions.

Pour avoir une vision complete de ce que la Region
paiera en 1990 de la dette du logement social, il faut
examiner les articles 41.61.01 (Titre I) et 61.90 (Ti-
tre II) en meme temps.

A Particle 41.61.01 le montant de 285,9 millions
correspond a 1.006,8 millions moins ce que les soldes
restant sur differents articles du budget 1989 et
attribues a 1'article 41.61.01 permettent de liquider a
savoir 720,9 millions sans mobiliser de recettes nou-
velles.

L'absence d'inscription budgetaire a 1'article 61.90
cache mal 1'effort de la Region qui liquidera en 1990
3.423,8 millions a partir des soldes restant aux diffe-
rents articles du budget 1989 et attribues a 1'arti-
cle 61.90 sans mobiliser de recettes nouvelles.

Art. 41.61.03. — Allocations de demenagement, et
subsides en vue de couvrir partiellement le loyer du
par des personnes evacuees de taudis ou de logements
fonctionnellement inadaptes ainsi que les frais d'ins-
tallation dans un nouveau logement (105 millions).

L'augmentation des credits affectes en 1990 a cet
article par rapport a ceux de 1989 se justifie pour les
raisons suivantes :

Gelet op het feit dat er tot op heden geen akkoord
bestaat tussen de natioanale overheid en de drie
gewesten wat betreft de verdeling van de globale
lasten van de schuld voor de sociale huisvesting
komen de hier opgenomen bedragen overeen met de
meest gunstige verdeelsleutel voor het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest. Dit is het minimum van de
vervallen bedragen in 1990 voor het Brusselse
Gewest.

Deze bedragen zullen vermeerderd worden met het
eventuele overblijvend verschuldigd saldo indien deze
verdeelsleutel niet zou worden toegepast in,het slot-
akkoord tussen de nationale overheid en de drie
gewesten.

Om een volledig overzicht te hebben van wat het
Gewest zai betalen in 1990 voor de schuld van de
sociale huisvesting moet men de artikels 41.61.01
(Titel I) en 61.90 (Titel II) samen bekijken.

In artikel 41.61.01 stemt het bedrag van 285,9 mil-
joen overeen met : 1.006,8 miljoen verminderd met
wat de overblijvende saldo's op de verschillende
begrotingsartikels voor 1989 en toegekend op artikel
41.61.01 toelaten te betalen hetzij 720,9 miljoen,
zonder beroep te doen op nieuwe inkomsten.

i
Op dit artikel 61.90 wordt er niets ingeschreven,

wat de inspanning van het Gewest toont, dat in 1990
3.423,8 miljoen zai betalen met de overblijvende
saldo's op de verschillende begrotihgsartikelen en
toegekend aan artikel 61.90 zonder beroep te doen op
nieuwe inkomsten.

Art. 41.61.03. — Verhuizingstoelagen en subsidies
om gedeeltelijk de huur te dekken verschuldigd door
personen die uit krotten of uit funktioneel onaange-
paste woningen worden ontruimd; alsook de installa-
tiekosten in een nieuwe woning 105 miljoen).

De verhoging van de kredieten ingeschreven op dit
artikel in 1990 ten opzichte van 1989 wordt door de
volgende redenen gerechtvaardigd :
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1'impact de 1'arrete royal du 13 mars 1989 modi-
fiant Ie regime des Adils n'est pas encore pleine-
ment connu et incite a la prudence quant a la
planification de la liquidation budgetaire des dos-
siers concernes;

il existe un arriere relativement important du cote
de certaines societes agreees de logement social
dont les locataires beneficient de ces allocations;

enfin, il ne faut pas perdre de vue Ie caractere
cumulatif du regime actuel des Adils a partir de
1'allocation loyer dont les beneficiaires peuvent
jouir des effets sur une Reriode plus ou moins
longue selon les cas.

Art. 41.61.41. — Paiement de 1'interet mis a charge
de la Region conformement aux arretes en la matiere,
pour les emprunts contractes par Ie Ponds du Loge-
ment des Families de la Region bruxelloise (329 mil-
lions).

Cet article prend en charge une partie des charges
d'interets (a savoir Ie taux du marche au moment des
emprunts - 3 % a charge du Fonds du Logement)
des emprunts contractes par Ie Fonds du Logement
sur Ie marche des capitaux pour ces differents pro-
grammes d'actions.

Ce montant represente la charge d'interet de tous
les emprunts courants durant 1'annee 1990. Cet article
est a relier a 1'article 61.02 qui concerne Ie nquveau
systeme de financement des activites du Fonds du
Logement a partir du 1" janvier 1990 a savoir que les
activites du Fonds seront financees directement a
partir du budget regional et non plus a partir d'em-
prunts sur Ie marche des capitaux.

Pour 1990 Ie pouvoir d'action du Fonds sera de
500 millions a savoir Ie montant inscrit a 1'article 61.02
en termes de dotation budgetaire complete par un
pouvoir d'emprunt comblant la difference vis-a-vis de
500 millions.

Art. 41.61.42. — Paiement des remises d'interets
accordees aux ouvriers mineurs ainsi que des sommes
dues a titre de garantie de bonne fin aux societes de
credit intervenantes (0).

Cet article epuise ses derniers effets et ne necessite
plus aucune inscription budgetaire en 1990.

Art. 41.61.43. — Remboursement aux societes de
constructions agreees par la Societe Nationale du
Logement ou la SLRB des remises de loyer qu'elles
sont tenues d'accorder a leurs locataires chefs de
families nombreuses (86 millions).

— de weerslag van het koninklijk besluit van
13 maart 1989 houdende de wijziging van het
stelsel van de VHM is nog niet volledig gekend en
spoort aan tot voorzichtigheid wat betreft de
planning, van de begrotingsbetalingen van de
betrokken dossiers;

— er bestaat een betrekkelijk belangrijk achterstallig
bedrag bij zekere erkende maatschappijen voor de
sociale huisvesting waarvan de huurders van deze
toelagen genieten;

— men mag tenslotte de kwalitatieve eigenschap van
het huidig stelsel van de VHM vanaf de huurtoe-
lage niet uit het oog verliezen, waarvan de begun-
stigden volgens het geval van de weerslag kunnen
genieten gedurende een min of meer lange
periode.

Art. 41.61.41. — Betaling van de interesten ten
laste van het Gewest, overeenkomstig de besluiten ter
zake, voor de leningen aangegaan door het Wo-
ningfonds der gezinnen van het Brusselse Gewest
.(329 miljoen).

Dit artikel neemt een deel van de rentelasten over
(hetzij de marktrentevoet op het moment dat de
leningen worden aangegaan — 3 % ten laste van het
Woningfonds) van de leningen aangegaan door het
Woningfonds op de kapitaalmarkt voor deze verschil-
lende aktieprogramma's.

Dit bedrag betekent de rentelast van alle gewone
leningen gedurende 1990. Dit artikel moet verbonden
worden met het artikel 61.02 dat het nieuwe financie-
ringssysteem van de aktiviteiten van het Woningfonds
betreft vanaf 1 januari 1990 het is te zeggen dat de
aktiviteiten van het Fonds rechtstreeks zullen worden
gefinancierd door de gewestelijke begroting en niet
meer door lening op de kapitaalmarkt

Voor 1990 zai het aktievermogen van het Ponds 500
miljoen bedragen, hetzij het bedrag ingeschreven op
artikel 61.02 onder de vorm van begrotingsdotaties
waarbij wordt gevoegd een leningsvermogen dat het
verschil ten opzichte van 500 miljoen aanvult.

Art. 41.61.42. — Betaling van rentevermindering
toegestaan aan mijnwerkers alsook de verschuldigde
bedragen als waarborg van honorering aan ,de tussen-
komende kredietmaatschappijen (0).

Dit artikel heeft geen weerslag meer en aldus dient
er geen budgettaire inschrijving te gebeuren in 1990.

Art. 41.61.43. — Terugbetaling aan de erkende
bouwmaatschappijen door de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting of de BGH van teruggaven van
leningen die zij moeten toestaan aan hun huurders die
aan het hoofd van een groot gezin staan (86 miljoen).
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Cet article est destine a couvrir Ie regime des
reductions de loyers pratiquees dans Ie logement
social et a charge du budget de la Region de Bruxel-
les-Capitale (arrete royal du 25 septembre 1987,
art. 14).

Son augmentation vis-a-vis du budget 1989 est
justifiee pour deux raisons :
— il existe des arrieres dus aux societes agreees de

logement social;

— la distribution de prise en charge des reductions
entre la Region et les Societes agreees pour les
deux premiers enfants sera modifiee et inversee eu
egard au systeme actuel : ce qui entrainera des
couts complementaires pour Ie budget regional de
1'ordre de 18 millions selon les estimations de la
SNL.

Art. 41.62. — Paiement aux organismes de finance-
ment de Finteret qui leur est du sur les sommes qu'ils
ont payees pour Ie compte de la Region, a titre de
prunes accordees par celui-ci aux constructeurs et aux
acheteurs de logements sociaux (0,9 millions).

Cet article est en diminution constante et epuise
progressivement ses effets : il s'agit d'un ancien
systeme de financement de primes.

Art. 41.67, — Subvention a la Societe de Logement
de la Region Bruxelloise pour lufpermettre de couvrir
ses frais de fonctionnement (54 millions).

Cet article budgetaire voit son montant legerement
augmente de maniere a anticiper 1'installation effec-
tive de la SLRB avec un cadre de 40 personnes durant
1'annee prochaine. Le montant retenu correspond au
salaire du cadre complet de la SLRB, aux frais
occasionnes par son installation definitive et a un
niveau d'activites raisonnable.

Dit artikel moet het stelsel voor huurvermindering
dekken dat in het sociale woningbeleid wordt toege-
past en dat onder de begroting valt van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest (koninklijk besluit van 25 Sep-
tember 1987, art. 14).

Men kan de verhoging ten opzichte van de begro-
ting 1989 door twee redenen rechtvaardigen :
— er zijn achterstallige bedragen die aan erkende

maatschappijen voor sociale huisyesting zijn ver-
schuldigd;

— de verdeling van de toegestane verminderingen
tussen het Gewest en de erkende maatschappijen
voor de twee eerste kinderen zai gewijzigd en
omgekeerd worden ten gevolge van het huidige
systeem : dit zai bijkomen,de kosten met zich
meebrengen voor de gewestelijke begroting ten
bedrage van 18 miljoen volgens schattingen van de
NMH.

Art. 41.62. — Betaling van interesten aan de
financieringsorganismen op bedragen die zij hebben
betaald voor rekening van het Gewest, onder de vorm
van premies die door deze organismen werden toege-
staan aan de constructeurs en aan de kopers van
sociale woningen (0,9 miljoen).

Dit artikel is onderhevig aan een konstante vermin-
dering en veriiest geleidelijk aan haar uitvoering : het
gaat hier om een oud systeem voor de financiering van
premies.

Art. 41.67. — Toelage aan de Maatschappij voor
Huisvesting vanwege het Brusselse Gewest om haar
toe te laten haar werkingskosten te dekken (54 mil-
joen).

Men kan vaststellen dat het bedrag van dit artikel
van de begroting lichtjes stijgt teneinde vooruit te
lopen op de effectieve inrichting van de BGH met een
personeelsbestand van 40 personen voor het komende
jaar. Het weerhouden bedrag stemt overeen met het
salaris van het volledige personeelsbestand van de
BGH alsook met de kosten voor haar definitieve
installatie en met een redelijk activiteitsniveau.

TITRE II - TITEL II

DEFENSES DE CAPITAL

Art. 51.06. — Execution de Particle 99 du Code du
Logement (Fonds Brunfaut) dont question a la loi du
25 mars 1981 completant par des dispositions particu-
lieres a la Region bruxelloise le Code du Logement
etabli par 1'arrete royal du 10 decembre 1970
confirme par la loi du 2 juillet 1971. Frais d'elabora-
tion des projets, realisation et surveillance des travaux
(0 million).

KAPITAALUITGAVEN

Art. 51.06. — Uitvoering van artikel 99 van de
Huisvestingscode (Brunfaut fonds) waarvan sprake in
de wet van 25 maart 1981 die door bepalingen eigen
aan het Brusselse Gewest een aanvulling is van de
Huisvestingscode opgesteld per koninklijk besluit van
10 december 1970 en bevestigd door de wet van 2 juli
1971. Kosten voor de uitwerking van de projekten-
verwezenlijking van en kontrole op de werken (0 mil-
joen).
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Cet article ne coonait pas description budgetaire
pour 1990 vu que Ie report du solde du budget 1989 de
1'article (98,5 millions) suffit pour couvrir les depenses
envisageables en 1990. Cet article devrait connaitre
un redeveloppement a partir de 1991 lie a la reprise
des activites de construction dans Ie secteur du
logement social pour 1990.

Art.. 61.91. — Allocation au Fonds du Logement
Region bruxelloise en vue du paiement des subsides
en faveur des communes qui precedent a la demoli-
tion, a 1'acquisition ou 1'expropriation d'immeubles
insalubres (28,8 millions).

,•'
Cet article est appel6 a liquider les arrieres lies a un

contentieux au sujet de 1'ancien article 69 du Code du
Logement (aujourd'hui article 113) qui prescrivait
une intervention de 1'Etat en appui a des interventions
communales concernant 1'acquisition et la demolition
de certains logements insalubres.

L'inscription budgetaire de 28,8 millions addition-
nee au disponible du Fonds 60.33 — a savoir 35,5 mil-
lions — permettra de liquider ce qui est du a diverses
communes de la Region de Bruxelles-Capitale dans Ie
cadre de ce litige : 64,3 millions.

Les communes concernees sont Bruxelles, Efter-
beek, Jette, Molenbeek, Saint-Gilles, Saint-Josse et
Woluwe-St-Lambert.

Dit artikel werd niet ingeschreven in de begroting
voor 1990 aangezien de overdracht van het saldo van
de begroting 1989 van het artikel (98,5 miljoen)
volstaat om de uitgaven te dekken die voor 1990
werden voorzien. Dit artikel zou een herontwikkeling
moeten kennen vanaf 1991 die verbonden is aan het
terug opnemen van de bouwwerkzaamheden in de
sektor van de sociale woningen voor 1990.

Art. 61.91. — Uitkering aan het Woningfonds van
het Brusselse Gewest met het oog op de betaling van
toelagen ten gunste van de gemeenten die overgaan
tot de sloping, de verwerving of de onteigening van
ongezonde gebouwen (28,8 miljoen).

Dit artikel is verbonden aan een geschil betreffende
het oude artikel 69 van de Huisvestingscode (vandaag
artikel 113) dat een tussenkomst van de Staat voor-
schreef ter ondersteuning van de gemeentelijke tus-
senkomsten betreffende de verwerving en de sloping
van bepaalde ongezonde woningen.

De budgettaire inschrijving ten bedrage van
28,8 miljoen die wordt toegevoegd aan de be-
schikbare gelden van het Ponds 60.33 — met name
35,5 miljoen — zai toelaten om de bedragen te
vereffenen die in het kader van dit geschil aan
verschillende gemeenten van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest zijn verschuldigd : 64,3 miljoen.

De betrokken gemeenten zijn Brussel, Etterbeek,
Jette, Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en
Sint-Lambrechts-Woluwe.

Art. 61.92. — Subvention a la Societe nationale du
Logement ou a la SLRB en vue de couvrir les couts de
la construction du projet pilote « La marolle » (1,5
millions).

II s'agit a travers cet article de soutenir par Ie
budget regional P operation du projet pilote « La
marolle ».

Art. 61.92. —Toelage aan de Nationale Maatschap-
pij voor de Huisvesting of aan de BGH met het oog
op de dekking van de kosten voortvloeiend uit de
samenstelling van het proefprojekt « La marolle »
(1,5 miljoen).

Via dit artikel moet de operatic van het proefpro-
jekt « La marole » door de gewestelijke begroting
worden ondersteund.

Art. 61.93. — Subside a la Societe nationale du
Logement, a la Societe nationale terrienne et a leurs
societes agreees par la renovation d'ensembles d'im-
meubles sociaux insalubres (85,3 millions).

II s'agit a cet article du meme contentieux que celui
evoque a 1'article 61.91 mais cette fois vis-a-vis de
societes de logement social eu egard a 1'ancien arti-
cle 66 du code du logement (aujourd'hui article 113).

Art. 61.93. — Toelage aan de Nationale Maatschap-
pij voor Huisvesting, aan de Nationale Land-
bouwmaatschappij en aan hun erkende maatschap-
pijen via de vernieuwing van het geheel van de
ongezonde sociale gebouwen (85,3 miljoen).

Het handelt hier over hetzelfde geschil als dat
vermeld in artikel 61.91 maar deze maal ten opzichte
van de sociale huisvestingsmaatschappijen ten ge-
volge van het oude artikel 66 van de huisvestingskode
(vandaag artikel 113).



A-23/3- 89/90 — 1 0 2 — A-23/3- 89/90

L'inscription budgetaire de 85,3 millions addition-
nee au disponible du fonds 60.27 — a savoir 4,7 mil-
lions — permettra de liquider en une fois les arrieres
dus dont Ie montant actuel est evalue a 90.000.000
francs. Les societes de logement social concernees par
ces arrieres sont Ie Foyer Bruxellois, Ie Logement
Molenbeekois, Ie Foyer St-Gillois, les Habitations a.
Bon Marche de Saint-Josse, la Societe Assam et la
Societe Sorelo.

Art. 61.01. — Credits a verser a 1'article 63.35 A de
la section particuliere, partie II, Fonds destine a la
creation de reserves foncieres pour la construction de
logements sociaux et a la realisation de logements
sociaux (credit d'ordonnancement •'. 1 milliard; credit
d'engagement : 2 milliards),

Cet article concerne les activites des societes
agreees en termes de renovation et de constructions
nouvelles.

Le Secretaire d'Etat ayant Ie logement dans ces
competences a charge la SNL de faire le point sur les
dossiers d'investissements futurs pour ces activites :

— bilan des renovations a effectuer pour les pro-
chaines annees en Region bruxelloise;

— bilan des projets de constructions deposes recem-
ment par les Societes agreees.

Cette actualisation des programmes lies aux projets
a envisager sur les casernes militaires et a de nou-
veaux programmes mixtes a mettre en place sur le
patrimoine foncier des Societes agreees permettra tres
prochainement la planification des activites gerees par
cet article 60.35 pour les trois prochaines annees.

•̂
Art. 61.02. ~ Dotation en credits budgetaires au

Fonds du Logement des families de la Region bruxel-
loise (270 millions).

Cet article est a rapprocher de 1'article 41.61.41; il
marque le changement dans le systeme de finance-
ment des activites du Fonds de Logement des families
de la Region bruxelloise. Dorenavant les activites du
Fonds seront financees a partir de credits budgetaires
regionaux. L'annee 1990 sera une annee de transition
et permettra d'affecter au Fonds un pouvoir d'action
d'au moms 500 millions :

— 270 millions a 1'article 61.02;
— 50 millions provenant de soldes d'articles budge-

taires de 1989;
— 180 millions de pouvoir d'emprunt dont les

charges d'interet seront gerees a 1'article 41.61.41
les prochaines annees.

De budgettaire inschrijving van 85,3 miljoen toege-
voegd aan de beschikbare gelden van het fonds 40.27
— met name 4,7 miljoen — zai toelaten om ineens de
verschuldigde achterstallige bedragen te vereffenen
dat vandaag op 90.000.000 frank wordt geraamd. De
sociale huisvestingsmaatschappijen die bij deze ach-
terstallige bedragen zijn betrokken zijn : de Brusselse
Foyer, de Molenbeekse Logement, de Foyer van Sint-
Gillis, de goedkope woningen van Sint-Joost-ten-
Node, de Maatschappij Assam en de Maatschappij
Sorelo.

Art. 61.01. — Te storten kredieten bij arti-
kel 63.35 A van de bijzondere sectie, deel II, Fonds
bestemd voor de oprichting van grondreserves van
sociale woningen (ordonnanceringskrediet : 1 mil-
jard; vastleggingskrediet: 2 miljard).

Dit artikel heeft betrekking op de activiteiten van
de erkende maatschappijen inzake vernieuwing en
nieuwbouw.

De Staatssecretaris die de huisvesting onder zijn
bevoegdheid heeft, belast de VMH om de dossiers te
bestuderen aangaande de toekomstige investeringen
voor de volgende aktiviteiten :
— balans vernieuwingen die in de loop van de

volgende jaren in het Brusselse Gewest dienen te
worden uitgevoerd;

— balans van de bouwprojekten die onlangs werden
voorgelegd door de erkende maatschappijen.

Deze verwezenlijking van programma's verbonden
aan de te overwegen projekten aangaande de militaire
kasernes en aan nieuwe gemengde programma's die
moeten opgesteld worden op het grondpatrimonium
van de erkende maatschappijen, zai weldra toelaten
om een aktiviteitenplanning op te stellen beheerd
door artikel 60.35 voor de drie komende jaren.

Art. 61.02. — Dotaties in budgettaire kredieten aan
het Fonds voor de Huisvesting van gezinnen van het
Brusselse Gewest (270 miljoen).

Dit artikel moet in verband worden gesteld met
artikel 41.61.41; het is de weerspiegeling van de
verandering in het financieringsstelsel van de activitei-
ten van het Fonds voor de Huisvesting van gezinnen
in het Brusselse Gewest. De activiteiten van het
Fonds zullen voortaan gefinancierd worden door
gewestelijke begrotingskredieten. Het jaar 1990 zai
een overgangsjaar zijn en zai aan het Fonds toelaten
om over een actievermogen te beschikken van ten
minste 500 miljoen :
— 270 miljoen op artikel 61.02;
— 50 miljoen afkomstig van de saldo's van de begro-

tingsartikels van 1989;
— 180 miljoen van leenvermogen waarvan de interes-

ten in de loop van de jaren zullen beheerd worden
door artikel 41.61.41.
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Art. 62.62. — Transfert du Fonds du Logement —
Region bruxelloise en vue du paiement aux orga-
nismes de financement de 1'amortissement des
sommes qu'ils ont payees aux constructeurs et aux
acheteurs de logements sociaux (2,3 millions).

II s'agit ici d'un article dont les effets s'epuisent et
qui gere 1'ancien systeme de financement des activites
du logement social.

Art. 61.63. — Transfert du fonds destine a encoura-
ger 1'acquisition de propriete ou 1'assainissement de
1'habitat (250 millions).

II s'agit ^ cet article du montant budgetaire octroye
a la prime a 1'acquisition dont les termes seront trans-
formes en 1990. »

Art. 61.90. — Allocation au Ponds national du
Logement — Region bruxelloise en vue de permettre
a la Societe nationale du Logement (0).

0.1 De rembourser leurs emprunts a terme fixe,
arrives a echeance.

0.2 De couvrir la difference entre les amortissements
dus par elle a ses preteurs sur ses emprunts
remboursables par annuites et la quote-part d'a-
mortissements qu'elle a a supporter elle-meme.

On se reportera aux commentaires de 1'article
41.61.01 pour cet article : il presente globalement la
situation concernant les dettes du logement social.

Art. 62.62. — Overdracht van het Woningfonds —
Brusselse Gewest met het oog op de betaling aan de
financieringsinstellingen van de afschrijving van de
bedragen die zij hebben betaald aan de constructeurs
en aan kopers van sociale woningen (2,3 miljoen)..

Het gaat hier om een artikel waaryan de uitwerking
vermindert en die het oude stelsel van de financiering
van de activiteiten van de sociale huisvesting beheert.

Art. 62.63. — Overdracht van het fonds teneinde de
eigendomsverwerving of het gezond maken van wo-
ningen tebevorderen (250 miljoen).

In dit artikel handelt het over het budgettaire
bedrag toegekend aan de verwervingspremie waarvan
de termijnen in 1990 zullen worden gewijzigd.

Art. 62.90. — Toelage aan het Nationaal Fonds
voor Huisvesting — Brusselse Gewest met het oog om
aan de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting
het volgende toe te laten (0).

0.1 Terugbetaling van hun leningen met vaste ter-
mijn, die hun vervaldag hebben bereikt.

0.2 Het verschil dekken tussen de door bij verschul-
digde afschrijvingen aan de ontleners op de
leningen die per annuiteiten terugbetaalbaar zijn
en het afschrijvingsaandeel dat ze zeif moeten
dragen.

Voor dit artikel verwijst men naar de commentaren
van artikel 41.61.01 : het stelt op een globale manier
de toestand voor van de schulden van de sociale
huisvesting.

2. Discussion

Un membre constate que Ie texte et Ie programme
justificatif du Secretaire d'Etat ne sont pas traduits en
neerlandais : cela n'est pas legal. Le Secretaire d'Etat
repond que ni son cabinet ni 1'administration dans son
ensemble ne disposent d'un service de traduction effi-
cace.

Un autre membre deplore que les documents
n'aient ete distribues que quelques minutes avant
1'expose. Trois milliards sont destines a de nouveaux
projets qui n'avaient pas encore ete precises. Le mem-
bre demande plus de details sur la politique a mener
et la participation du secteur prive. Le Secretaire
d'Etat signale que les couts de renovation encore
envisageables dans le logement social bruxellois" sont
de 1'ordre d'un milliard : la renovation du patrimoine
doit done rester une priorite afin de garantir 1'habita-
bilite des logements sociaux bruxellois actuels. Des
projets d'amenagement des casernes et de construc-

2. Bespreking

Een lid stelt vast dat de tekst en het verantwoor-
dingsprogramma van de Staatssecretaris met vertaald
zijn naar het Nederlands. Dit is niet wettelijk. De
Staatssecretaris antwoordt dat hoch zijn kabinet noch
de administratie in haar geheel over een efficiente
vertaaldienst beschikt.

Een ander lid betreurt dat de documenten slechts
enkele minuten voor de uiteenzetting ter beschikking
gesteld werden. Drie miljard gaat naar nieuwe projec-
ten die nog niet gepreciseerd werden. Het lid vraagt
meer details in verband met het te voeren beleid en de
participatie van de prive-sector. De Staatssecretaris
merkt op dat de renovatiekosten die nog in overwe-
ging worden genomen wat de sociale huisvesting in
het Brusselse betreft, een miljard bedragen : de
renovatie van het patromonium moet dus een priori-
teit blijven ten einde de bewoonbaarheid van de
huidige Brusselse sociale woningen te waarborgen. Er
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tions nouvelles existent par ailleurs, ce qui pose la
question de la Umite des moyens regionaux pour
accomplir ces differences missions.

bestaan bovendien projecten voor de verbouwing van
de kazernes en voor nieuwbouw, wat de vraag doet
rijzen naar de limiet van de gewestelijke middelen om
die verschillende opdrachten tot een goed einde te
brengen.

Un membre demande comment se deroulera con-
cretement la collaboration avec Ie secteur prive. Le
Secretaire d'Etat constate que 1'offre de logements est
trop limitee. II faut done permettre la construction de
logements en maintenant le prix d'achat des terrains a
un niveau suffisamment bas. Neanmoins, le cout de la
construction continue a faire probleme. Pour garantir
un prix minimum sur le marche, la Region doit inter-
venir en tant que partenaire. Le but final est d'arriver
a un prix de vente moyen de 3,5 millions, ce qui est in-
ferieur aux prix pratiques dans le secteur prive.

Een lid vraagt hoe de samenwerking met de prive-
sector concreet zai verlopen. De Staatssecretaris stelt
vast dat het aanbod aan woningen te beperkt is. Er
moet dus de mogelijkheid geboden worden te bouwen
door de kostprijs van de terreinen laag te houden. Het
probleem blijft echter de bouwkost. Om een mini-
mumprijs op de markt te verzekeren moet het Gewest
als partner optreden. Het uiteindelijke doel is een
gemiddelde verkoopprijs van 3,5 miljoen, wat minder

lis dan in de prive-sector.

Le Secretaire d'Etat n'exclut pas 1'eventualite de
mesures fiscales pour mettre un frein a la speculation
immobiliere.

De Staatssecretaris sluit geen fiscale maatregelen uit
om de immobilienspeculatie aan banden te leggen.

Un membre demande quelles mesures ont ete pri-
ses pour resorber les charges du passe et quels sont les
criteres qui seront utilises pour 1'article 33.61 (subsi-
des aux organismes). Le Secretaire d'Etat souligne
que la SLRB dispose aujourd'hui de fonds propres et
de recettes propres. II n'y a plus de souscriptions a des
emprunts.

Een lid vraagt weike maatregelen getroffen werden
om de lasten van het verleden op te lessen en weike
criteria zullen gebruikt worden voor artikel 33.61
(subsidies aan de organismen). De Staatssecretaris
wijst erop dat de BGH nu met eigen fondsen werkt en
eigen ontvangsten heeft. Er worden geen leningen
meer aangegaan.

L'article 33.61 est une nouvelle initiative en colla-;
boration avec les partenaires du secteur du logement
social. Le Secretaire d'Etat est convaincu qu'une gui-
dance sociale est indispensable. Le mot « social » doit
a nouveau reprendre sa pleine signification. Certaines
societes sont confrontees a un deficit structurel. C'est
le prix normal a payer pour la solidarite. 180 millions
ont ete affectes a des societes qui donnent la priorite
aux populations plus fragiles socialement.

Artikel 33.61 is een nieuw initiatief in verband met
de partners uit de sector van de sociale huisvesting.
De Staatssecretaris is ervan overtuigd dat sociale be-
geleiding noodzakelijk is. Het woord « sociaal » moet
opnieuw zijn voile betekenis krijgen. Sommige maat-
schappijen hebben een structureel tekort. Dat is de
normale prijs die voor solidariteit rnoet betaald wor-
den. Er werd 180 miljoen uitgetrokken voor maat-
schappijen die voorrang verlenen aan de sociaal
kwetsbare bevolkingsgroepen.

Un membre aborde le probleme des personnes
agees que la speculation chasse de leur maison et qui
ne trouvent plus de location. Des priorites ont-elles
ete definies a ce sujet? Le meme membre estime
qu'une structure de logement adaptee doit etre elabo-
ree en vue d'eviter la concentration de cas sociaux.
L'intervenant demande 6galement si 1'augmentation
du remboursement aux societes concerne des em-
prunts futurs ou des emprunts deja contractes.

Een lid brengt het probleem te berde van oude
mensen die door de speculatie uit hun huis verjaagd
worden en die geen huurwoning meer vinden. Wer-
den hiervoor prioriteiten vastgelegd? Hetzelfde lid
vindt dat er ook een aangepaste woningstructuur
moet komen om de concentratie van sociale gevallen
te voorkomen. De spreker vraagt ook of de verhoging
van de terugbetaling aan de maatschappijen toekom-
stige leningen of reeds aangegane leningen betreft.

Le Secretaire d'Etat declare que les societes de
logement agreees pourront recevoir une reduction du
capital et de 1'interet a rembourser au prorata de la
maniere dont elles jouent leur r61e social.

De Staatssecretaris zegt dat de erkende maatschap-
pijen van sociale woningbouw een vermindering van
terug te betalen kapitaal en renten zullen kunnen
krijgen naargelang de rol die ze vervullen.



A-23J3-89/90 — 105 — A-23/3-89/90

Un membre demande quels sont les groupements
vises b 1'article 33.61, il souhaite obtenir davantage
d'informations sur Ie montant mentionn6 a 1'article
41.61 (01). Le membre constate une augmentation
des credits destines aux allocations de demenage-
ment. II demande egalement quel est 1'impact budge-
taire de 1'arrete royal du 13 mars 1989 et quels sont les
montants accordes par le Fonds du Logement de la Li-
gue des Families Nombreuses. Peut-on avoir plus
d'informations sur 1'article 41.61 (89)?

Le membre desire savoir si 1'article 61.93 concerne
bien la renovation et non la reconstruction. II estime
egalement que les credits d'ordonnancement sont in-
suffisants (la declaration de 1'Executif mentionnait
1,5 milliard et les organisations de logement social de-
mandaient, quant a elles, 2 milliards).

Un membre interroge le Ministre sur la methode
qu'il compte utiliser pour « mixer » des fonds prives a
son enveloppe afin de realiser sa ' politique de
construction de logement social?

Le meme membre demande si du logement social
sera realise sur 1'ensemble des casernes et comment il
est envisage de proceder a 1'acquisition des differentes
casernes ?

Le meme membre demande quel est le plafond de
revenus pour un logement social. Les locataires sont-
ils associes a la gestion? Quel est le statut du
personnel de la SRLB? Comment s'effectue le trans-
fer! de patrimoine de la SNL vers la SLRB? Si des
families habitant dans des logements sociaux creent
une asbl, peuvent-elles pretendre a la prime de reno-
vation? Les demandes de logements sociaux ne peu-
vent-elles etre centralisees au sein d'un seui orga-
nisme regional?

Le Secretaire d'Etat estime que les criteres pour le
point 33.61 (subsides aux organismes) restent dans les
limites des objectifs generaux definis precedemment.
II est difficile d'etablir des criteres precis concrets a
priori : un travail de concertation devra aussi les
determiner. Pour I'article 41.61 (01), on a pris comme
base de negociation le montant minimum le plus
favorable. II s'agit d'un effort gigantesque pour
combler les pertes du passe.

On ne connait pas 1'impact de 1'arrete royal du
13 mars 1989. Les allocations de demenagement
(41.61/03) ont augmente de 50 %.

Le Ponds du Logement est autonome et recevra
dorenavant une dotation budgetaire articulee a un
contrat de gestion. Cette disposition lui permettra de
devenir financierement autonome dans le futur.

L'article 61.91 est relatif au reglement des paie-
ments en souffrance.

Een lid vraagt weike groeperingen bedoeld worden
bij artikel 33.61 en meer informatie over het bedrag
bij artikel 41.61 (01). Het lid stelt een verhoging van
de kredieten vast voor de verhuizingstoelagen. Hij
vraagt tevens wat de budgettaire impact is van het
koninklijk besluit van 13 maart 1989 en wat de toege-
kende bedragen zijn van het Woningsfonds van de
Bond der Grote Gezinnen. Kan artikel 41.61 (89) toe-
gelicht worden?

Het lid wenst te weten of artikel 61.93 inderdaad de
renovatie betreft en niet de reconstructie. Hij acht
ook de ordonnanceringskredieten ontoereikend (de
verklaring van de Executieve vermeldde nochtans
1,5 miljard en de organisaties van sociale huisvesting
vroegen 2 miljard).

Een lid ondervraagt de Minister over de methode
die hij denkt aan te wenden om de verschillende
fondsen in zijn enveloppe te « mixen » ten einde zijn
beleid inzake sociale woningbouw uit te voeren ?

Hetzelfde lid vraagt of er sociale woningen zullen
worden gebouwd op alle terreinen van de kazernes en
hoe hij de aankoop van de verschillende kazernes
beoogt te verwezenlijken ?

Hetzelfde lid vraagt wat het plafond is qua inkomen
van een sociale woning. Worden de huurders bij het
beheer betrokken. Wat is het statuut van het perso-
neel van de BGH? Hoe verloopt de overdracht van
het patrimonium van NMH haar BGH? In de hypp-
these dat gezinnen uit sociale woningen een vzw op-
richten, kunnen zij aanspraak maken op de renovatie-
premie? Kunnen de aanvragen van sociale woningen
niet gecentraliseerd worden in een regionaal orga-
nisme?

De Staatssecretaris situeert de criteria van 33.61
(toelagen aan organismen) binnen de vooropgestelde
algemene doelstellingen. Het is moeilijk om a priori
concrete en precieze criteria te bepalen : ze zullen via
overleg moeten bepaald worden. Van artikel 41.61
(01) werd vertrokken van het meest gunstige mini-
mumbedrag als onderhandelingsbasis. Het gaat om
een gigantische inspanning om het verlies van het

r verleden goed te maken.
i

De impact van het koninklijk besluit van 13 maart
1989 is niet gekend. De toelagen van verhuizing
(41.61/03) zijn wel met 50 % gestegen.

Het Fonds voor Huisvesting is autonoom en zai in
het vervolg een begrotingsdotatie ontvangen verbon-
den met een beheerscontract. Deze bepaling zai hem
toelaten in de toekomst financieel autonoom te zijn.

Artikel 61.91 betreft het vereffenen van achterstal-
lige betalingen.



A-23/3- 89/90 — 106 — A-23/3- 89/90

En ce qui concerne Ie plafond des revenus, une con-
certation sera organisee avec toutes les parties concer-
nees pour la revision de celui-ci.

Les societes locales ont droit aujourd'hui potentiel-
lement a la prime a la renovation. La formulation de
cette prime sera revue tres prochainement.

Les demandes d'acces au logement social ne seront
pas centralisees mais il convient de revenir dans la
mesure du possible sur Ie clientelisme qui prevaut trop
souvent. Le logement social est cependant un service
social qui doit rester le plus proche possible du
citoyen : ce n'est pas en bureaucratisant les proce-
dures qu'on 1'ameliorera.

Les negociations portant sur le transfert du patri-
moine de la SNL a la SLRB sont bloquees au niveau
du Ministere National des Finances.

Wat het plafond van het inkomen betreft komt er
een overleg met alle betrokkenen voor de herziening
ervan.

De plaatselijke maatschappijen hebben vandaag
recht op de renovatiepremie. De formulering van
deze premie zai zeer binnenkort worden herzien.

De aanvragen voor een sociale woning zullen niet
gecentraliseerd worden maar er moet, in de mate van
het mogelijke afgestapt worden van het clientelisme
dat nu te veel wordt gebruikt. De sociale huisvesting
is .nochtans een sociale dienst en moet zo dicht
mogelijk bij de burger blijven : door de procedure te
bureaucratiseren zai het er niet op verbeteren.

De onderhandelingen over de overdracht van het
patrimonium van de NMH naar de BGH zitten vast
op het niveau van het Nationale Ministerie van Finan-
cien.

Art. 41.61 (89) : Les chefs de families a faibles reve-
nus ne beneficient pas, a charge de la Region, des
avantages auxquels ont droit des chefs de families a
revenus plus eleves. Pour compenser cette inegalite,
les societes de logement agreees prennent la diffe-
rence a leur charge. Le Secretaire d'Etat propose que
la Region prenne a sa charge les deux categories de
revenus en vue d'eviter que les societes de logement
agreees ne favorisent les families dont le revenus est
plus eleve. Le cout de cette operation est evalue a
18 millions qui sont repercutes a 1'article 41.61.43.

Un membre demande la liste des organismes qui
ont demande, en 1989, des subsides en application de
Particle 33.60 (annexe). Le membre demande la posi-
tion du Secretaire d'Etat par rapport au r61e du
logement dans la politique d'insertion des immigres.
Queue est 1'attitude du Secretaire d'Etat par rapport
aux societes de logement social qui appliquent le
principe de la « preference nationale »? Le logement
social doit se depolitiser. Les membres de 1'opposition
communale doivent etre associes ^ la politique
sociale.

Le Secretaire d'Etat est d'accord pour dire qu'il
faut suivre un certain code de conduite, mais il souli-
gne que le clientelisme continuera d'exister. II n'y
aura pas de reglementation speciale en faveur des
immigres : si les conditions sociales sont appliquees
strictement, de nombreux problemes seront resolus.

Un membre interroge le Ministre sur la politique
communale en la matiere et sur la possibility d'un
financement alternatif. Le Secretaire d'Etat repond
que les communes ont pour tache d'augmenter 1'offre,

Art. 41.61 (89) : Gezinshoofden met een laag
inkomen genieten niet, ten laste van het Gewest, het
voordeel dat hogere inkomens wel hebben. Om dit te
compenseren nemen de erkende huisvestingsmaat-
schappijen het verschil op zich. De Staatssecretaris
stelt voor dat het Gewest beide inkomenscategorieen
op zich neemt om te vermijden dat de erkende huis-
vestingsmaatschappijen gezinnen met een hoger inko-
men zouden bevoordelen. De kostprijs van deze
operatic wordt op 18 miljoen geschat, zoals vermeld
in artikel 41.61.43.

Een lid vraagt een lijst van de organismen die aan-
spraak maakten op artikel 33.60 in 1989 (bijiage). Het
lid vraagt wat de houding van de Staatssecretaris
aangaande de rol van de huisvesting inzake vreemde-
lingenintegratiebeleid. Hoe staat de Saatssecretaris
tegenover die maatschappijen voor sociale huisvesting
die het principe van de « nationale voorkeur » toepas-
sen? De sociale huisvesting moet gedepolitiseerd
worden. De leden van de gemeentelijke oppositie
moeten bij het sociale beheer betrokken worden.

De Staatssecretaris gaat ermee akkoord dat een
zekere beheerscode moet gevolgd worden, maar
clientelisme zai steeds blijven bestaan. Er zai geen
speciale reglementering voor immigranten komen :
als de sociale voorwaarden strikt nageleefd worden,
zullen veel problemen opgelost zijn.

Een lid stelt de vraag naar het gemeentelijk beleid
ter zake en naar een mogelijke alternatieve financie-
ring. De Staatssecretaris antwoordt dat de gemeenten
tot taak hebben het aanbod te verhogen, maar ze
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mais qu'elles ne peuvent pas perdre la maitrise du sol.
Elles ne peuvent ni mener une politique a court
terme, ni ceder a la speculation immobiliere. Contact
a ete pris avec des investisseurs institutionnels en vue
d'un financement alternatif possible (la CGER essaie
actuellement de rassembler des fonds a un taux con-
currentiel).

Le Secretaire d'Etat revient sur Ie probleme de la
population. La population vieillit. Le nombre de lits
disponibles a des prix acceptables dans les maisons de
repos est msuffisant. Les cas sociaux doivent, dans la
mesure du possible, etre integres a la population. Ain-
si, on pourrait promulguer une directive qui impose-
rait par exemple un certain pourcentage de logements
pour les handicaptes dans toutes les constructions a
venir.

De nouvelles recettes et de nouveaux articles figu-
rent dans le budget. A ce sujet, une concertation est
prevue avec les travailleurs sociaux.

Les 180 millions de 1'article 21.01 ne feront pas 1'ob-
jet d'un transfert des societes riches vers les pauvres
puisque la distribution se fera a partir du budget
regional. II conviendra de distribuer ce montant a
partir de criteres objectifs en etant attentif a eviter les
effets pervers au maximum.

Un membre interroge le Secretaire d'Etat sur la
regionalisation effective de la SNL et SNT.

Les biens de la SNL et SNT situes en region
bruxelloise seront-ils verses dans la corbeille des
maries ?

Ce meme membre interroge le Secretaire d'Etat sur
1'article 21.01 concernant les criteres de repartition.

Certaines societes locales ont au cours de ces
dernieres annees ete contraintes a 1'immobilisme et
orienter le.recrutement de leurs locataires vers ceux
possedant de hauts revenus pour recueillir les loyers
les plus eleves avec comme souci majeur de reduire
leur deficit. En consequence 1'etude des criteres devra
etre minutieuse.

Le meme membre s'interroge sur les criteres d'attri-
bution des subsides prevus aux articles 33.60 et 33.61.
Ces veritables promoteurs en mature de logements
sociaux, les societes locales pourront-elles en pro-
fiter?

Enfin a 1'article 51.06, le Fonds Brunfaut sera
remplace par quoi?

mogen de controle over de grond niet verliezen. Er
mag niet op korte termijn gehandeld worden en
toegegeven aan de immobilienspeculatie. Voor een
mogelijke alternatieve financiering worden institutio-
nele investeerders aangesproken (de ASLK tracht
momenteel een geldmassa te verzamelen aan een
concurrentiele voet).

De Staatssecretaris komt terug op het bevolkings-
probleem. De bevolking vergrijst. Het aantal bedden
in de rusthuizen tegen aanvaardbare prijzen is ontoe-
reikend. Sociale gevallen moeten zoveel mogelijk in
de bevolking geintegreerd worden. Zo kan er een
richtlijn uitgevaardigd worden dat er bijvoorbeeld
x % gehandicapten in toekomstige bouwwerken moe-
ten kunnen gehuisvest worden.

In de begroting zijn nieuwe ontvangsten en nieuwe
artikelen opgenomen. Hierover zai overleg gepleegd
worden met de sociale werkers.

De 180 miljoen van artikel 21.01 zullen niet overge-
helveld worden van de rijke maatschappijen naar de
arme, aangezien de verdeling vanuit de gewestelijke
begroting zai gebeuren. Dit bedrag zai moeten ver-
deeld worden vetrekkende van objectieve criteria
waarbij er moet op gelet worden de slechte gevolgen
zoveel mogelijk te vermijden.

Een lid ondervraagt, de Staatssecretaris over de
verwezenlijkte regionalisering van de NMH en de
NLM.

Zullen de goederen van de NMH en NLM die in
Brussel zijn gelegen deel uitmaken van de huwelijks-
geschenken?

Hetzelfde lid ondervraagt de Staatssecretaris over
artikel 21.01 betreffende de verdeelcriteria.

Een aantal plaatselijke maatschappijen werden in
de loop van de voorbije jaren tot immobilisme
gedwongen en zijn hun huurders gaan zoeken bij de
hoogste inkomens om de hoogste huurgelderi op te
strijken, met als voornaamste zorg het verminderen
vani hun deficieten. Bijgevolg zai het onderzoek van
de criteria nauwgezet moeten veriopen.

Hetzelfde lid stelt zich vragen over de toekennings-
criteria inzake subsidies, waarin voorzien in de artike-
len 33.60 en 33.61. Zullen de plaatselijke maatschap-
pijen, de ware promotors inzake sociale woningbouw,
er voordeel uit halen?

Artikel 51.06, waardoor wordt het Ponds Brunfaut
vervangen?
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A Particle 61.01, ces trois milliards sont-ils unique-
meat pour les casernes ou aussi pour des terrains
situes en peripherie ou Ie cout au m2 est moms eleve ?

Un membre affirme que Ie clientelisme ne serait pas
vraiment un probleme si les priorites sociales etaient
toujours respectees. Le membre souligne qu'il existe
une demande importante pour les maisons unifami-
liales. Ne faut-ii pas revoir les normes de construction
de maniere a repondre aux demandes des families
nombreuses et a eviter des charges de chauffage trop
lourdes ?•

Le meme membre demande si une societe agreee
qui peut acheter des terrains de la Regie fonciere
communale pour y construire des logements sociaux
(et moyens) conformement a un PPA, comme c'est le
cas pour Uccle a 1'Avijl, pourra compter sur les
moyens necessaires (sur base de 1'article 61.01) pour
faire commencer les travaux le plus rapidement pos-
sible? '

Le Secretaire d'Etat constate que les societes
communales agreees vendent souvent des maisons
unifamiliales, Les communes sont toutefois tenues de
conserver le controle sur 1'evolution financiere du
bien. Le montant eleve des charges est la consequence
naturelle • des annees de retard accumule dans le
secteur de la renovation.

Artikel 61.01 : de 3 miljard frank niet alleen voor
de kazernes maar ook voor terreinen in de randstad
gelegen waar de prijs per m2 minder hoog is.

Een lid bevestigt dat net clientelisme niet zozeer
een probleem zou zijn als de sociale prioriteiten
steeds zouden gerespecteerd worden. Het lid wijst
erop dat er veel vraag is naar eengezinswoningen.
Moeten de bouwnormen niet worden herzien ten
einde tegemoet te komen aan de eisen van de
kroostrijke gezinnen en ten einde te grote verwar-
mingskosten te vermijden?

Hetzelfde lid vraagt of een erkende vennootschap
die van de gemeentelijke Grondregie terreinen kan
kopen om er woningen voor de lagere (en middel-
grote) inkomens te bouwen, overeenkomstig een
BPA, zoals dat het geval is voor Ukkel op de Aviji,
zai kunnen rekenen op de nodige middelen (op grond
van artikel 61.01) om zo snel mogelijk de werken te
laten aanvangen?

De Staatssecretaris stelt vast dat de gemeenten
vaak eengezinswoningen verkopen. De gemeenten
moeten echter de controle over de financiele evolutie
van het goed bewaren. De hoge lasten zijn het natuur-
lijke gevolg van de jaren vertraging in de renovatie.

IV. Votes

L'amendement au tableau est adopte a 1'unanimite.

L'article 1" ainsi modifie est adopte par 11 voix
contre 4.

Les articles 2 a 7 sont adoptes par 11 voix contre 4.

L'ensemble du projet est adopte par 11 voix
contre 4.

Le rapport est approuve par 12 voix et 1 abstention.

Les Rapporteurs, ' Le President,

J. BEGHIN E. POULLET
J. DE COSTER

IV. Stemming

Het amendement op de tabel wordt eenparig aan-
genomen.

Het aldus gewijzigd artikel 1 wordt aangenomen
met 11 tegen 4 stemmen.

Artikelen 2 tot 7 worden aangenomen met 11 tegen
4 stemmen.

Het geheel van het ontwerp wordt aangenomen met
11 tegen 4 stemmen.

Het verslag wordt goedgekeurd met 12 stemmen
voor, tegen 1 onthouding.

De verslaggevers, De Voorzitter,

J. BEGHIN E. POULLET
J. DE COSTER
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ERRATA
au tableau du projet d'ordonnance contenant

Ie budget des depenses
de la Region de Bruxelles-Capitale

pour Fannee budgeaire 1990

ERRATA
op de tabel van het ontwerp van ordonnantie

houdende de uitgavenbegroting
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

voor het begrotingsjaar 1990

Page 63
- totaux § 4, lire 646;
- totaux chapitre I, lire 660 au lieu de 646.

Page 76, totaux chapitre VI, lire 1.139,5 au lieu de
1.132,5.

Page 98, totaux section 33, lire 0 au lieu de 45 et de
15.

Page 112, totaux section 48, lire 60 et 20.

Page 116, article 60.03.A, 2"" colonne, lire 440,9
au lieu de 770,9.

Page 127, article 60.01.01.A, 1" colonne, lire 346,6
au lieu de 316,6.

— Biz. 63
- totalen § 4, lezen 646;
- totalen hoofdstuk I, lezen 660 in plaats van 646.

— Biz. 76, totalen hoofdstuk VI, lezen 1.139,5 in
plaats van 1.132,5.

•»
— Biz. 98, totalen sectie 33, lezen 0 in plaats van 45

en 15.

— Biz. 112, totalen sectie 48, lezen 60 en 20.

— Biz. 116, artikel 60.03.A, tweede kolom, lezen
440,9 in de plaats van 770,9.

— Biz. 127, artikel 60.01.01.A, eerste kolom, lezen
346,6 in de plaats van 316,6.
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ANNEXE I BULAGEI

1. Calcul du solde a financer 1. Berekening van het te fmancieren saldo

Moyens 90 Montant
Montant de base 90 85,7 % Prefinancement non rembours6

Basisbedrag 90 Middelen 90 Voorfinanciering Bedrag niet
85,7 % terugbetaald

Nouvelles competences
Nieuwe bevoegdheden
PartieI/DeelI 10.653,4 9.130,0 1.305,6 217,8
Partie II / Deel II
V/E 4.981,2 —
Ord. 3.272,4 — 2.804,4 468,0
Dotation communale
Dotatie aan Gemeenten 5.695,2 4.880,8 697,9 116,3
+ Bonus 451,9
Competences 1980
Bevoegdheden 1980 5.767,3 4.942,6" 824,7 —
+ Bonus 336,4
Annuites / Annui'teiten 210,9

Total / Totaal • 19.952,6 5.632,6 (1) 802,1

(1) Ce montant est different du deficit naturel; en effet pour determiner Ie deficit naturel les depenses 1990 sont limitees & 1'augmentation de
1'index sans tenir compte des bonus / Dit bedrag is verschillend van het natuurlijk tekort omdat bij die benadering de uitgaven beperkt
worden tot de loutere indexstijging zonder rekening te houden met de bonussen.

2. Evolution du solde a financer

Dans les modeles de charges de dette repris dans
Pexpose preliminaire du Ministre, il n'est tenu
compte que des moyens provenant de la part dans
Ie revenu de l'imp6t sur les personnes physiques. II
n'est pas tenu compte des revenus de la fiscalite
regionale.

Evolution des depenses, a revenu inchange (1"
hypothese expose preliminaire)

2. Evolutie van het te financieren saldo

, In de modellen van schuldenlast opgenomen in
de inleidende uiteenzetting van de Minister werd
alleen rekening gehouden met de middelen
afkomstig uit het aandeel in de opbrengst van de
personenbelasting. Er werd geen rekening gehou-
den met de opbrengsten van de gewestelijke
fiskaliteit.

Evolutie uitgaven, bij ongewijzigde opbrengst
(eerste hypothese inleidende uiteenzetting)
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Dette
Annee Moyens Depense totale Trop peu a la fin de 1'annee

Jaar Middelen Totale uitgaven " Tekorten Schuld
einde van bet jaar

.1989 21,1 23,1 1,9 1,9
1990 19,4 - 24,9 5,5 7,4
1991 20,9 26,9 6,0 13,3
1992 22,2 27,4 • 5,2 18,5
1993 23,5 27,8 4,3 22,8
1994 24,8 28,1 3,3 26,1
1995 26,2 " 28,4 2,2 28,3
1996 27,6 28,6 0,9 29,2
1997 29,1 28,6 - 0,4 • 28,7
1998 30,6 28,6 - 2,0 26,8
1999 32,1 28,4 - 3,7 23,1
2000 32,0 28,2 - 3,8 19,3
2001 32,0 27,9 - 4,1 15,2
2002 32,0 27,5 - 4,4 10,8
2003 32,0 27,2 - 4,8 6,0
2004 32,0 26,8 - 5,2 0,8
2005 • 32,0 26,4 - 5,6 - - 4,8
2006 32,0 25,9 - 6,0 - 10,9
2007 32,0 25,4 - 6,5

Evolution des depenses, si Ie revenu de 1'impot sur
les personnes physiques diminue de 20 % durant les
dix annees ^ venir et de 20 % les da annees suivantes
(2° hypothese expose preliminaire).

Evolutie uitgaven, indien de opbrengst van de
personenbelasting verminderd met 20 % gedurende
de volgende 10 jaar en 20 % de daaropvolgende
10 jaren (tweede hypothese inleidende uiteenzetting).

Dette
Annee Moyens Depense totale Trop peu a la fin de 1'annee

Jaar Middelen . Totale uitgaven , Tekorten Schuld
einde van het jaar

1989 21,1 23,1 1,9 1,9
1990 19,3 24,9 5.5 7,5
1991 20,7 26,9 6,2 13,7
1992 21,6 27,4 5,8 19,5
1993 22,4 27,9 5,4 25,0
1994 23,2 28,3 5,1 ' 30,0
1995 23,9 • 28,7 . 4,8 34,8
1996 25,0 29,1 4,1 38,9
1997 26,5 29,4 3,0 41,8
1998 27,8 29,7 1,9 43,7
1999 29,1 29,8 0,7. 44,4
2000 ' 29,1 29,9 .0,8 45,2
2001 29,5 29,9 0,4 45,6
2002 29,9 30,0 0,0 . 45,6
2003 30,4 30,0 - 0,4 45,2
2004 30,8 29,9 - 0,9 44,3
2005 31,2 29,9 - 1,4 43,0
2006 31,7 29,7 - 1,9 41,1
2007 32,1 29,6 - 2,5 ••*"•
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Le fait qu'il n'est pas term compte d'une augmenta-
tion du revenu de la fiscalite regionale et qu'il n'est
pas fait appel a la faculte d'emprunt en 1989 devrait
avoir une influence avantageuse supplementaire sur
les montants.

Het feit dat geen rekening gehouden werd met de
stijgende opbrengst van de gewestelijke fiskaliteit en
dat er in 1989 niet ontleend werd zou een bijkomende
gunstige invloed moeten hebben op de cijfers.

3. Les soldes reportes au 31 decembre 1989 3. De overgedragen saldi op 31 december 1989

Les soldes de credits disponibles au 31 decembre
1989 ont ete evalues a 4,8 milliards (soil 4,2 milliards
sur credits budgetaires et 0,6 milliard sur les fonds
budgetaires).

De saldi van de beschikbare kredieten op 31 de-
cember 1989 werden geraamd ten bedrage van
4,8 miljard (waarvan 4,2 miljard op budgettaire kre-
dieten en 0,6 miljard op de budgettaire fondsen).

La repartition de ces 4,8 milliards entre les diffe-
rentes competences, est la suivante :

Administration : 0,03
Tutelle communes : 0,3
Urbanisme : 0,3
Expansion economique : 0,02
Logement : 1,0
Hygiene : 2,0
Eau : 0,6
Informatique : 0,02
Travaux publics : 0,2
Communications : 0,2
Espaces verts : 0,1
Sites industriels desaffectes : 0,01

De verdeling van deze 4,8 miljard tussen de ver-
schillende bevoegdheden is de volgende :

Administratie : 0,03
Voogdij gemeenten : 0,3
Stedebouw : 0,3
Economische expansie : 0,02
Huisvesting : 1,0
Hygiene : 2,0
Water : 0,6
Informatica : 0,02
Openbare Werken : 0,2
Verkeerswezen ; 0,2
Groene ruimten : 0,1
Afgedankte bedrijfsruimten : 0,01

4,78 4,78

Ces soldes ont fait 1'objet d'une reaffectation a
concurrence de 3,424 milliards en vue de rembourser
massivement les.dettes de la Region dues en matiere
de logement social (dossier des charges du passe). Les
secteurs amputes des soldes sont les suivants et a
concurrence de :

Administration : 0,006
Tutelle communes : 0,260
Expansion economique : 0,010
Logement : 0,486
Hygiene : 1,996
Eau : 0,590
Informatique : 0,020
Espaces verts : 0,056

3,424

Deze saldi hebben het voorwerp uitgemaakt van
eeh heraanwending ten belope van 3,424 miljard
tenemde de schulden van het Gewest op gebied van
sociale huisvesting massaal terug te betalen (dossier
lasten van het verleden). De sectoren waaruit deze
saldi geput worden zijn de volgende en ten belope
van :

Administratie : 0,006
Voogdij gemeenten : 0,260
Economische expansie : 0,010
Huisvesting : 0,486
Hygiene : 1,996
Water: 0,590
Informatica : 0,020
Groene ruimten : 0,056

3,424

Les articles 24 et 25 du texte de 1'ordonnance
concretisent cette operation budgetaire.

De artikelen 24 en 25 van de tekst van de ordonnan-
tie verwezenlijken deze budgettaire bewerking.
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4. Disposition legate qui nous est imposee d'introduire
un budget par programme

La delegation generate a la reforme de la comptabi-
lite de 1'Etat avait conclu ses travaux.en disant que Ie
budget regional n'etait pas tenu de s'aligner sur la
presentation nationale car 1'existence des sections
dans notre budget avec les matieres distinctes fai-
saient office de divisions organiques, pour reprendre
Ie vocabulaire national. Pour 1990, 1'Administration
de la Tresorerie nous a interroge sur ce choix. Elle
nous a fait clairement comprendre que la nouvelle
presentation des budgets nationaux lui posait d'e-
normes.problemes pour elaborer Ie compte general de
1'Etat compte tenu de la disparidon des credits par
article budgetaire qui sont remplaces par des pro-
grammes globaux « d'activites » et'de « subsistance ».
La Region realisera cette nouvelle presentation en
1991 et executera son budget en application de la loi
du 28 juin 1963 qui vient d'etre modifiee.

4. Wettelijke beschikking die ons ontslaat van de
verplichting een programmabegroting in te dienen

De algemene afvaardiging voor de hervorming van
de Rijksbegroting had haar werken afgesloten door te
besluiten dat de gewestelijke begroting niet gebonden
was zich naar de schikking van de nationale begroting
te richten omdat het bestaan van de secties over wel
onderscheiden onderwerpen in onze begroting als
organieke indelingen fungeren, om de nationale ter-
minologie te bernemen. Voor 1990, heeft het Bestuur
van de Thesaurie ons over deze keuze ondervraagd,
Deze laatste liet ons duidelijk verstaan dat de nieuwe
schikking van de nationale begroting enorme proble-
men stelt om de algemene rekening van de Staat uit te
werken rekening houdend met het verdwijnen van de
kredieten per budgettair artikel die vervangen worden
door globale programma's van « activiteiten » en
« onderhoud ». Het Gewest zai deze nieuwe schik-
king in 1991 verwezenlijken en zai zijn begroting
uitvoeren met toepassing van de wet van 28 juni 1963,
die onlangs gewijzigd werd.

5. Main-morte —- Situation actuelle 5. Dode hand — Huidige stand

La Region bruxelloise beneficie de la main-morte
par deux sources de financement:

— la dotation de 300 millions prevue a 1'article 63 de
la loi de financement;

— une inscription figurant au budget de 1'Interieur
qui est versee chaque annee a la Region pour
couverture partielle des charges financieres de
1'emprunt de 4,7 milliards (1982, dit « De Muy-
ter ») (article 43.07 du budget de 1'Interieur).

En application du meme article 63, un comite de
concertation Etat / Regions a ete mis sur pied.

Des la premiere reunion qui vient d'avoir lieu, j'ai
fait part au Ministre de 1'Interieur de 1'intention de
la Region de renegocier ce dossier.

Une premiere reevaluation des droits de la Region
a permis d'obtenir, des cette premiere reunion, un
supplement de 20 millions par rapport a la previ-
sion initiale.

Het Brussels Gewest geniet van de dode hand door
twee financieringsbronnen :

— de dotatie van 300 miljoen voorzien door arti-
kel 63 van de financieringswet;

— een inschrijving die op de begroting van Binnen-
landse Zaken voorkomt, die ieder jaar aan het
Gewest gestort wordt voor gedeeltelijke dekking
van de financiele lasten van de lening van 4,7 mil-
jard (1982, de zogenaamde « De Muyter »-lening)
(artikel 43.07 van de begroting van Binnenlandse
Zaken).
In toepassing van hetzelfde artikel 63, werd een
overiegcommissie Staat / Gewesten tot stand ge-
bracht.
Sinds de eerste vergadering, die onlangs plaats
had, heb ik de bedoeling van het Gewest om over
dit dossier te heronderhandelen aan de Minister
van Binnenlandse Zaken medegedeeld.
Een eerste reevaluatie van de rechten van het
Gewest heeft toegelaten, reeds op de eerste verga-
dering, een bijkomstig bedrag van 20 miljoen te
bekomen ten opzichte van de oorspronkelijke
vooruitzichten.

Sur cette partie a provenir du Ministere de Op dit deel, afkomstig van het Ministerie van
1'Interieur, la Region a obtenu 57,50 % du total Binnenlandse Zaken, heeft het Gewest 57,50 %
national. Les deux parties, ensemble, representent van het nationaal totaal bekomen. De twee delen
une recette annuelle de 300 + 219,2 = 519,2 mil- samen betekenen een jaarlijkse ontvangst van 300
lions. + 219,2 = 519,2 miljoen.

i
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6. Engagements et ordonnancements 6. Vastleggingen en ordonnanceringen

E/V 0 %

Titre I Titre I
Titel I Titel I

1. Credits budgetaires . 24.400,5 24.400,5 100
Budgettaire kredieten

Titre II Titre II
Titel II Titel II

6.779,5 6.779,5 100
9.428,5 3.878,0 41

16.208,0 10.657,5 66

2. Automations d'engagements • . (1989)
Vastleggingsmachtigingen

Fonds d'expansion economique 2.200 (2.052)
Economische expansie fondsen 1.300 (1.270)

200 ( 200)
Prototypes — Prototypen 340 ( 340)

Nuisance eau — Hinder water 431 ( 700)

Logement social—Sociale Huisvesting 2.000 (1.000)

Fonds du Logement — Woningfonds 250 ( 700)

STIB—MIVB . 2.104 ( 0)

SDRB—GOMB 200 ( 450)

Travaux subsidies — Gesubsidieerde werken 200 ( 200)

8.975 (6.212)

49.583,5 35.058,0

Depenses financees par emprunt rembourse par 1'Etat /
Uitgaven gefinanceerd met terugbetaalde lening van de Staat - 5.514,6

29.543,4

% cduverture / % dekking : 59,58 %
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7. Evolution des impots regionaux : 5 dernieres
annees

7. Evolutie fiskale ontvangsten : 5 laatste jaren

1986 1987 1988 1989 1990

1. Jeux et pans
Spelen en weddenschappen 227,0 263,3 260,8 272,4 271,1

2. Appareils automatiques de divertisse-
ment
Automatische ontspanningstoestellen 108,5 97,8 135,6 106,4 147,1

3. Taxe d'ouverture de debits de boisson
Openingbelasting op de slijterijen 57,4 68,0 67,3 71,2 73,2

4. Droits de succession
Successierechten 2.535,8 3.497,0 4.064,0 3.873,6 4.219,4

5. Precompte immobilier
Onroerende voorheffing 330,0 295,1 358,5 306,0 359,3

6. Droits d'enregistrement
Registratierechten 955,0 1.442,5 1.595,6 2.431,0 3.213,3

Total /Totaal 4.213,7 5.663,7 6.481,8 7.060,6 .8.283,4

8. Evolution de I'impot des personnes physiques : part
bruxelloise
(En millions de francs)

% total national

1975 (premiere annee .
de regionalisation
provisoire) : 25.042 (17,33 %)
P81 63.654
1982 66.957
1983 69.219
1984 68.453
1985 68.093
1986 70.179 (11,18%)

8. Evolutie personenbelasting : Aandeel van Brussel

(In miljoen frank)
. % nationaal totaal

1975 (eerste jaar
voorlopige
regionalisatie) : 25.042 (17,33 %)
1981 63.654
1982 66.957
1983 69.453

• 1984 68.453
1985 68.093
1986 70.179 (11,18 %)

9. Le volume d'emprunts autorise au Fonds du Loge-
ment: reduction de 700 a 250 millions

Pour 1989, 1'autorisation d'emprunt s'elevait a
700 millions. A partir de 1990, il entre dans 1'intention
de 1'Executif de modifier progressivement le finance-
ment de 1'activite du Fonds du Logement dans le
cadre de la politique de rebudgetisation. A c6te d'une
autorisation d'emprunt de 250 millions le budget
prevoit un financement direct pour un montant de
270 millions.

Cette politique permettra a moyen terme une
independance financiere plus grande du Fonds du
Logement envers 1'Executif.

9. Het ontleningsrecht van het Woningsfonds : ver-
minderd van 700 naar 250 miljoen

De toelating tot ontlenen bedroeg 700 miljoen in
1989. Vanaf 1990, ligt het in de bedoeling van de
Executieve geleidelijk de financiering van de activitei-
ten van het Woningfonds te wijzigen in het raam van
de rebudgetiseringspolitiek. Naast een toelating tot
ontlenen ten belope van 250 miljoen, voorziet de
begroting in rechtstreekse financiering ten belope van
270 miljoen.

Deze, politiek zai, op middellange termijn, een
grotere financiele onafhankelijkheid van het Wo-
ningfonds ten opzichte van de Executieve toelaten.
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10. Evolution des moyens financiers depuis 1982 10. Evolutie van de financiele middelen sedert 1982

Systeme Dotations

Stelsel Dotaties

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Dotation legale
Wettelijke dotatie 4.271,1 4.841,0 5.217,9 5.571,6 5.827,0 5.881,2 5.966,5
Dotation complementaire
(loi du 5 mars 1984)
Aanvullende dotatie
(wet van 5 maart 1984) — 810,5 783,5 536,5 536,5 536,5 536,5
Dotation supplementaire
Bijkomende dotatie — — 56,0 56,0 84,0 84,0 84,0
Dotations speciales :
Speciale dotaties :
«Main-morte — Dode hand» — — — — 400,0 400,0 344,7
« Dotation speciale »
«Speciale dotatie» — — 600,0 614,5 611,5 581,1 581,1
« Droits succession »
«Successierechten» — — — — 2.157,3 2.480,7 3.033,0
Accords Sainte-Catherine
Sint-Katharina-akkoord

Loi de

Imp6ts regionaux
Produit IPP
Recettes specifiques
Dotations

Droits de tirage (*)

Moyens

Emprunt rembourse

(') Sont preaffectes par

—

4.271,

financement

1989

7.060,6
21.149,5

151,5
836,5

29.198,1

1.122,2

30.320,3

1.300,0

31.620,3

1'ORBEM et la

1

8.170,0
19.952,6

620,8
800,0

31.139,4

5.514,6

SRIB.

— — —

5.651,5 6.657,4 6.778,6

1990

29.543,4

1.596,0

36.654,0

Financienngswet

Gewestel. belastingei
Opbrengst PB
Eigen ontvangsten
Dotaties

Trekkingsrechten (')

Middelen

Terugbetaalde lening

31.620,3

(1) Bestemd voor de

9.616.3 10.337,8

a

30.320,3

BGDA en de GIMB.

— 374,3

1989

7.060,6
21.149,5

151,5
836,5

29.198,1

1.122,2

1.300,0

458,3

11.004,1

1990

8.170,0
19.952,6

620,8
800,0

29.543,4

1.596,0

31.139,4

5.514,6

36.654,0



A-23/3 - 89/90 — 117 — A-23/3 - 89/90

11. Tableau des emprunts : amortissements
(communes)

11. Tabel van leningen : aflossingen (gemeenten)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1. Emprunts 1,9 milliard 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04
Lening 1,9 miljard

2. Emprunt 4,7 milliards
Lening 4,7 miljard 1,5 0 0,1 0 0,95 0,95 — —

3. Emprunt 9 milliards . " '
Lening 9 miljard O 0 0,9 1,0 2,1 1,5 1,5 2,0

4. Emprunts 8,2 milliards (1)
Lening 8,2 miljard (1) 0 0 0,56 6,5 — — — —

5. Creances recouvrables 7,426 milliard calculees en 20 ans (annuite a 9 %)
Ponds 208 / Inbare schuldvorderingen berekend op 20 jaar (annui'teit met 9 %)
7,426 miljard Ponds 208

1,58 0,07 1,62 7,56 3,1 2,5 1,54

+ Ponds 208 (dettes recouvrables / inbare schuldvorderingen)

(1) Dont 900 millions pour l'Agglom6ration; ont 6t6 repris dans la consolidation du Fonds 208 pour la partie des avances obtenues.
Waarvan 900 miljoen voor Agglomeratie; waren in de consolidatie voor het Fonds 208 meegenomen wat betreft het deel van de
voorschotten.

12. Intervention en faveur du secteur prive (en millions de francs) '
Tussenkomst voor de private sector (in miljoen frank)

Depenses courantes Ordonnancements Engagements
Lopende uitgaven Ordonnaceringen Vastleggingen

1. Amenagement du territoire : ASBL
Ruimtelijke-ordening : VZW 25,- 25,-

2. Expansion economique :
Economische expansie :
— Grandes entreprises / Grote ondernemingen 252,- 800,0
— PME / KMO's 400,- 970,0

3. Logement : ASBL / Huisvesting: VZW 24,- 24,0
Primes aux particuliers / Premieen aan particulieren 191,9 191,9

4. Espaces verts : ASBL / Groene ruimten : VZW l 4,5 4,5

5. Recherche scientifique non economique : ASBL
Niet-economisch wet. onderzoek : VZW 4,0 4,0

6. Monuments et sites : ASBL
Monumenten en landschappen : VZW " 20,0 20,0

921,4 2.039,4
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Depenses de capital
Kapitaaluitgaven

Partie 1 1 Deel I

1. Eau : entreprises / Water : ondernemingen

2. Espaces verts sur biens prives
Groene ruimten op privaat eigendommen

Partie II I Deel I I

1. Amenagement du territoire : primes
Ruimtelijke ordening : premies

2. Expansion economique / Economische expansie :
— Grandes entreprises / Grote ondernemingen
— PME / KMO's
— Prototypes / Prototypen

3. Logement : primes / Huisvesting : premies

4. Eau : entreprises / Water : ondernemingen

5. Recherche scientifique non economique
Niet-economisch wet, onderzoek

6. Monuments et sites
Monumenten en landschappen

10,0 10,0

13,5 13,5

596,0 596,0

238,0 1.400,0
175,0 330,0
90,0 340,0

250,0 250,0

1,0 1,0

30,0 30,0

20,0 20,0

1.423,5 2.990,5

Total general / Algemeen totaal 2.344,9 5.029,9
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ANNEXE II BULAGEII

SECTION 44
Programme justificatif

Article 12.28
Depenses relatives aux etudes concernant
les routes
Etude pilote de divers carrefours 4 M

Article 14.06.01
Depenses d'entretien normal lie a la poli-
tique des Travaux publics, routes, voies

Square Montgomery
Etude de circulation 20 M

Article 14.06.02
Entretien des routes

A. Entretien des espaces verts 71 M
B. Entretien des voiries regionales 90 M
C. Entretien d'ouvrages d'art de la

Region 117 M
D. Signalisation des voiries 7 M
E. Pistes cyclables et trottoirs 30 M
F. Services d'hiver 21 M

G. Reparation de degats d'accident 27 M
H. Divers 15 M

SECTIE 44
Verantwoordingsprogramma

Artikel 12.28
Uitgaven betreffende de wegenstudies
Modelstudie van verschillende kruis-
punten 4 M

Artikel 14.06.01
Uitgaven voor gewoon onderhoud gekop-
peld aan het beleid van Openbare
Werken, wegen, sporen <
Montgomerysquare
Verkeersstudie 20 M

Artikel 14.06.02
Onderhoud van de wegen

A. Onderhoud van de groene ruimten 71 M
B. Onderhoud van de gewestwegen 90 M
C. Onderhoud van de kunstwerken van

het Gewest 117 M
D. Wegsignalisatie 7 M
E. Fietspaden en trottoirs • 30 M
F. Winterdienst 21 M
G. Herstelling van schade door onge-

vallen 27 M
H. Allerlei , , 15 M

(*) 378 M . (*) 378 M

(*) Dont 98 millions de recettes provenant des assurances degats
d'accidents.

Article 14.06.03
Entretiens electriques

^
A. Energie 123 M
B. Fourniture de lampes 21 M
C. Contrats d'entretien 211 M

' D. Entretien hors bail 15 M
E. Avaries 30 M

(*) Waarvan 98 miljoen afkomstig van de verzekeringen tegen
schade door ongeval.

Artikel 14.06.03
Onderhoud elektriciteit

A. Energie " 123 M
B. Levering van lampen 21 M
C. Onderhoudsovereenkomsten 211 M
D. Onderhoud buiten overeenkomst 15 M
E. Schade 30 M

(*) 400 M (*) 400 M

(*) Dont 54 millions de recettes provenant des assurances degats
d'accidents.

Article 73.01
Depenses d'investissement relatives aux
routes

A. Boulevard Leopold II 276 M
— Chantier Sainctelette et abords
— Yser et abords
— Ourthe-Simonis
— Habillage tremie

(*) Waarvan 54 miljoen afkomstig van de verzekeringen tegen
schade door ongeval.

Artikel 73.01
Investeringsuitgaven voor wegen

A. Leopold II - loan 276 M
— Werf Sainctelette en omgeving
— IJzer en omgeving
— Ourthe-Simonis
— Afwerking tunnelmond
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B. Travaux complementaires rue de Stalle 91 M B. Bijkomende werken Stallestraat 91 M
C. Amenagement Petite Ceinture 93 M
— Etude couverture Botanique
— Reamenagement carrefour Royale/

Botanique
— Amenagement Place Madou
D. Interventions ponctuelles visant a ame-

liorer la securite et la qualite du trans-
port 150 M

— Modernisation carrefours
— Parachevements divers
— Glissieres de securite - murs anti-bruit
E. Realisation du Plan Regional des De-

placements 90 M
F. Divers decomptes — Formule de

revision 300 M

1. Signalisations lumineuses — Carrefours
1.1. Coordination 50,- M
1.2. Carrefours isoles 10,- M
1.3. Renouvellements 11,5 M
1.4. Adaptations 7,- M
1.5. Fournitures postes de commande . 7,5 M
1.6. Adaptations pour mal-voyants 1,5 M

2. Eclairage routier
2.1. Nouvelles installations 101,- M
2.2. Renouvellements installations

vetustes 23,- M
2.3. Reprises d'installations diverses 38,5 M

3. Signalisation lumineuse directionnelle et
de preavis 30,- M

4. Tunnels
4.1. Leopold II — Isoloirs acoustiques 12,- M
4.2. Reyers — Renouvellement 35,- M

1.000 M 1.000 M

Article 73.02 (400 M) Artikel 73.02 (400 M)

6. Divers : decomptes, revisions 53,5 M
7. Voles hydrauliques — Ouvrages d'art

Renouvellements 2,5 M

91 M
93 M

150 M

90 M

300 M

1.000 M

50,- M
10,- M
11,5 M
7,- M
7,5 M
1,5 M

87,5 M

101,- M

23,- M
38,5 M

162,5 M

30,- M

12,- M
35,- M

47,- M

17,- M

53,5 M

2,5 M

400,- M

C. Aanleg Kleine Ring 93 M
— Studie overdekking Kruidtuin
— Heraanleg kruispunt Koningsstraat/

Kruidtuin
—Aanleg Madouplein
D. Plaatselijke interventies voor de verbe-

tering van de veiligheid en de kwaliteit
van het vervoer 150 M

— Modernisering kruispunten
— Allerlei voltooiingen
— Vangrails - Geluidswerende muren
E. Realisatie van het Gewestelijk Vervoer-

plan 90 M
F. Allerlei verrekeningen — Herzienmgs-

formule 300 M

1. Lichtsignalisatie — Kruispunten
1.1. Coordinatie 50,- M
1.2. Ge'isoleerde kruispunten 10,- M
1.3. Vernieuwingen 11,5 M
1.4. Aanpassingen 7,- M
1.5. Benodigdheden bedieningsposten 7,5 M
1.6. Aanpassingen voor slechtzfenden 1,5 M

87,5 M
2. Wegverlichting
2.1. Wegverlichting 101,- M

23,- M
2.2. Vernieuwmg verouderde installaties
2.3. Herstel installaties van allerlei aard 38,5 M

162,5 M

3. Lichtsignalisatie voor het aangeven van
richtingen en ter kennisgeving 30,- M

4. Tunnels
4.1. Leopold II—Geluidsisolatie 12,-M
4.2. Reyers — Vernieuwing 35,- M

47,- M

5. Onde verte prioritaire 17,- M 5. Prioritaire groene golf 17,- M

6. Allerlei: aftrekken, herzieningen 53,5 M
7. Hydraulische wegen — Kunstwerken

Vernieuwingen 2,5 M

Total : 400,- M Totaal: 400,- M
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A. Installations fixes

— Renouvellement dispatching 95,- M
— Centralisation ateliers Materiel Fixe

(Demets + Usine centrale) 46,- M
— Centralisation ateliers carrosserie et

peinture Tramways, et modernisation
atelier Cureghem 40,- M

— Amelioration installations diverses *
(depots, ateliers, bureaux) 24,- M

— Construction sanitaires aux terminus 2,- M

A. Vaste installaties

— Vernieuwing dispatching 95,- M
— Centralisering ateliers vast materieel

(Demets + Centrale Fabriek) 46,- M
— Centralisering ateliers koetswerk en

verf Tram, en modernisering atelier
Cureghem 40,- M

— Verbetering verschillende installaties
(opslagplaatsen, ateliers, kantoren) '• 24,- M

— Bouw sanitair aan eindstations 2,- M

Total Installations fixes 207,- M Totaal Vaste installaties 207,- M

B. Materiel roulant^d'exploitation

— Transformation vehicules ferres 30,- M
— Transformation autobus 36,- M
— Achat nouveau materiel :

— 32 voitures Metro 1.057,- M
— 120 autobus 3 portes 360,- M
— 5 minibus Handicapes 3,- M

B. Rollend exploitatiematerieel

— Verbouwing spoorvoertuigen 30,- M
— Verbouwing bussen 36,- M
— Aankoop nieuw materieel :

— 32 metrostellen 1.057,-M
— 120 bussen (model 3-deurs) 360,- M
— 5 minibussen voor minder-van- 3,- M

den

Total Materiel roulant exploitation 1.486,- M Totaal Rollend exploitatiematerieel 1.486,- M

C. Equipement reseau

— Cables et sous-stations 32,5 M

— Voies et lignes aeriennes en surface 250,- M

Total Equipement reseau 282,5 M

D. Autres equipements + Divers

(debut prototype nouveau tram) 128,5 M

C. Uitrusting net

— Kabels en onderstation 32,5 M
— Sporen en luchtleidingen aan de op-

pervlakte 250,- M

Totaal Uitrusting net - 282,5 M

D. Andere uitrustingen + Allerlei

(begin prototype nieuwe tram) 128,5 M

Total : 2.104,- M Totaal : 2.104,- M
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ANNEXE III BULAGEffl

SECTION 45
Programme justificatif

Article 81.28
Travaux ^ ex6cuter en vue d'assurer la
promotion et la modernisation des Trans-
ports Urbains

SECTIE 45
Verantwoordingsprogramma

Artikel 81.28
Werken die moeten worden uitgevoerd
voor de promotie en de modernisering van
het Stadsvervoer

Montant annuel d'engagement 1.750 M Jaarlijks bedrag vastlegging 1.750 M

Report programme physique 89

— Gros ceuvre du parvis de St-Gilles . 530 M
— Regularisation passif STIB non liti-

gieux 225 M
— Bizet/CERIA — Essais geotechniques 20 M

Engagements ineluctables
— Decomptes + revision sur marches

d'execution 125 M
— Concessionnaires 10 M
— Assurances 5 M
— Expropriations 5 M
— Decoration artistique 5 M
— Contentieux 50 M
— Interets de retard 50 M

Overbrenging fysisch programma 89
— Ruwbouwwerken Voorplein van Sint-

Gillis ^ 530 M
— Regularisering passief MIVB niet

betwist 225 M
— Bizet/CERIA — Geotechnische

proeven 20 M

Onvermijdelijke vastleggingen
— Verrekeningen + herziening op uit-

voeringsovereenkomsten 125 M
— Concessionarissen 10 M
— Verzekeringen 5 M
— Onteigeningen 5 M
— Kunstversiering 5 M
— Geschillen 50 M
— Nalatigheidsintresten 50 M

250 M 250 M

- Genie civil Fonsny 400 M
- Amelioration des arrets de surface (*) 50 M
- Renouvellement et reparation infra-

structure Metro (escalators, etc.) (*) 100 M
- Etudes courants faibles + paracheve-

ments
(Jorez + Porte de Hal + Parvis -
Albert) 25 M

- Bizet — Signalisation de security 75 M
- Divers 75 M

( ——————'-
1.750 M

Bouwkunde Fonsny 400 M
Verbetering halten aan de oppervlakte (*) 50 M
Vernieuwing en herstelling metroin-
frastruktuur (roltrappen, enz.) (*) 100 M
Studie zwakke stromen + voltooiingen

25 M
(Jorez + Hallepoort + Voorplein -
Albert)
Bizet — Veiligheidssignalisatie 75 M
Allerlei 75 M

1.750 M

(*) Fera 1'objet d'une dotation a la STIB en debut d'annee 1990. (*) Zai begin 1990 het voorwerp vormen van een dotatie aan de
MIVB.
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ANNEXE IV

^SECTION 40
Programme justificatif

BIJLAGE IV

SECTIE 40
Verantwoordingsprogramma

TITRE I : Depenses coin-antes TITEL I : Lopende uitgaven

Article 12.28
— Curage de la Senne

Contrat conclu en 1989, travaux en
cours, poursuite de la 3° phase en 1990
(^ augmenter car quantite de boue
sous-estimee de 3.500 m3) 8,- M

Concerne la partie de la Senne a ciel
ouvert (cote Vilvorde) etude en cours 10,- M
pour la 2° phase en 1990
Entretien des berges de la Senne;
proposition de Ie faire sur base annuel-
le plut6t que tous les 5 ans 20,- M
Faire etablir un plan de la Senne qui
n'existe pas et rend toutes les opera-
tions precedentes lentes et couteuses 2,- M

Artikel 12.28
— Ruiming Zenne

Contract gesloten in 1989, werkzaam-
heden in uitvoering, vervolg van de
derde fase in 1990 (te verhogen want

•de hoeveelheid slib werd onderschat
met 3.500 m3) ' 8,- M

— Betreft het deel van de Zenne in open
bedding (kant Vilvoorde) aan de gang
zijnde studie voor de tweede fase in
1990 10,- M

— Onderhoud van de oevers van de
Zenne; voorstel om het jaarlijks, in
plaats van om de vijf jaar, te doen 20,- M

— Het laten opmaken van een plan van
de Zenne dat met bestaat en waardoor
alle voorgaande verrichtingen traag en
duur zijn 2,- M

40,- M 40,- M

Article 12.53/01
— Renouvellement phase III du contrat

telemesure eaux souterraines (UCL) 4,6 M

— Factures RTT telemesure, etudes et
analyses chimiques, entretien mate-
riel, etude zones de protection etc. 0,4 M

Artikel 12.53/01
— Vernieuwing fase III van het kontrakt

voor de afstandsmeting van het
grondwater (UCL) . 4,6 M

— RTT. — Fakturen afstandsmeting,
chemische studies en analyses, onder-
houd materieel, studie van de be- /
schermde gebieden, enz... 0,4 M

5,- M 5,- M

Article 12.53/02
— Contrats d'etudes sur la qualite des

eaux usees 3,- M
— Analyses chimiques et recherches

confiees a des laboratoires (ULB Wol-
last par ex.) en cas d'enquete concer-
nant des rejets - 1,5 M

Article 31.30
— Subventions en interet payees par les

banques pour les entreprises ayant
installe a cette epoque un systeme
d'epuration complementaire en appli-
cation de 1'arrete royal du 9.4.1975. . 1,8 M

N.B. : 1'amortissement en capital se fait
sur 1'article 51.30

Artikel 12.53/02
— Studiekontrakt over de kwaliteit van

het afvalwater 3,- M
— Chemische analyse en onderzoekingen

toevertrouwd aan laboratoria (bv. -
ULB Wollast) in geval van onderzoek
aangaande lozingen 1,5M

Artikel 31.30
— Toelagen voor rente betaald door de

banken voor de ondernemingen die in
die periode een bijkbmend zuiverings-
systeem hebben geplaatst in toepassing
van het koninklijk besluft van 9.4.1975 1,8 M

N.B. : de kapitaalafschrijving gebeurt op
artikel 51.30
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Article 43.30/01
Subventions aux PPRL (pouvoirs publics,
regionaux et locaux) pour financement de
travaux de distribution d'eau via Ie Credit
Communal (incontournable) 7,- M

Article 43.30/02 ,
Subventions aux PRL pour financement
de travaux d'epuration des eaux via Ie
Credit Communal (incontournable) 31,- M

N.B. : Ie remboursement en capital de
ces deux derniers articles se fait
par article 63.30/01 et 02.

Artikel 43.30/01
— Toelagen aan de GLOB (gewestelijke

en lokale openbare besturen) voor de
financiering van waterdistributie-
werken via het Gemeentekrediet (on-
vermijdelijk) 7,- M

' •<
Artikel 43.30/02
Toelagen aan de GLOB voor de financie-
ring voor Waterzuiveringswerken via het
Gemeentekrediet (onvermijdelijk) 31,- M

N.B. : de kapitaalterugbetaling van deze
twee laatste artikels -gebeurt via
artikel 63.30/01 en 02.

TITRE II — Premiere partie TITEL II — Eerste deel

Article 51.80
Travaux subsidies pour ameliorer et deve-
lopper Ie reseau de distribution effectues
par CIBE-IBDE pour compte des
19 communes.

N.B. : ces travaux viennent d'etre re-
lances suite a la creation de
1'IBDE qui vient de mettre au
point son programme d'investisse-
ments.

C.E. : 130 M
C.O. : 45 M

Article 51.88
Interventions pour construction d'installa-
tions d'epuration d'eau en application des
articles 33 et 35 de la loi du 26.03.1971.

N.B. : suivant Ie principe du pollueur-
payeur la Region doit relancer
imperativement ce type d'inter-
vention qui sera largement deve-
loppe en 1990.
II faut choisir soit ce type d'action,
soil des stations d'epuration surdi-
mensionnees.

C.E. : 30 M
C.O. : 10 M

Article 63.84
a. Travaux station d'epuration Sud :

C.E. : 1.800 M
C.O.: 225 M

— Lot 1 : 50 M deja engages (CFE/DE-
GREMONT).

Artikel 51.80
Gesubsidieerde werken voor de verbete-
ring en de uitbreiding van het distributie-
net uitgevoerd door de BIWM-BIWD
voor rekening van de 19 gemeenten.

N.B. : Door de oprichting van de BIWD,
die haar investeringsprogramma
heeft opgemaakt, heeft men deze
werken doen opieven.

V.K. : 130 M
O.K.: 45 M

Artikel 51.88
Tussenkomsten voor de bouw van wa-
terzuiveringsinstallaties in toepassing van
artikelen 33 en 35 van de wet van
26.03.1971.

N.B. : volgens het principe van de vervui-
ler betaald moet het Gewest deze
type tussenkomst die in 1990 aan-
zienlijk zai uitgebreid worden,
noodzakelijkerwijze doen her-
opieven.
Men moet kiezen tussen dit type
akties of overgrote waterzuive-
ringsinstallaties.

V.K.: 30 M
O.K. : 10 M

Artikel 63.84
a. Werken waterzuiveringsinstallatie
zuid :
V.K. : 1.800 M
O.K. : 225 M

— Lot 1 : 50 M reeds vastgelegd (CFE/
DEGREMONT).



A.23/3- 89/90 — 1 2 5 — A-23/3- 89/90

Lots 2 et 3 : 750 M appel d'offre
general Ie 7.12.89. L'engagement ne
pourra se faire qu'une fois que Ie
montant precis des realisations et inno-
vations eventuelles proposees dans
1'appel d'offre sera cotinu, ainsi que Ie
nom des adjudicataires.

— Lot 4 : 1.250 M (sera etudie dans Ie
courant de 1990, a la lumiere 'des
resultats de 1'etude hydraulique).

b. Creation de collecteurs et vannes

I" phase : 400 M adjudications prevues
debut 1990 pour Anderlecht,
Saint-Gilles, Forest et Uccle.

2° phase : 650 M sera envisagee plus tard
une fois Ie resultat de 1'etude
hydraulique connu, afin de /
bien dimensionner.

N.B. : les travaux du collecteur de CE-
RI'A (40 M) ont commence en
novembre 1989.

Automatisation + vannes Bd Industriel
C.E. : 30,- M
C.O. : 30,- M

Collecteurs Saint-Gilles : travaux
C.E. : 180,- M
C.O. : 80,- M

controle + assurances
C.E. : 5,- M
C.O. : 2,5 M

Collecteurs Uccle : travaux
C.E. : • 320,- M
C.O. : 90,- M

controle + assurances
C.E. : 5,- M
C.O. : 2,5 M

Collecteur CERIA/COOVI
C.E. : 0,- M
C.O. : 40,- M

Etude hydraulique
C.E. : 0,- M
C.O. : 30,- M

— Lot 2 en 3 : 750 M algemene aanbeste-
ding bij inschrijving op 7.12.89. De
vastlegging kan slechts gebeuren wan-
neer net juiste bedrag voor de uitvoe-
ring en de eventuele vernieuwingen
voorgesteld in de aanbesteding zullen
bekend zijn, alsook de naam van de
opdrachtnemer.

— Lot 4 : 1.250 M (zai bestudeerd wor-
den in 1990, naargelang van^de resulta-
ten van de hydraulische studie).

b. Oprichting van collectoren en afsluiters

Iste fase : 400 M aanbesteding voorzien
voor begin 1990 voor Anderlecht, Sint-
Gillis, Vorst en Ukkel.

2de fase : 650 M zullen later worden
voorzien, eens het resultaat van de hy-
draulische studie gekend is, teneinde goed
te kunnen dimensioneren.

N.B. : de werken aan de kollektor van de
COOVI (40 M) werden aangevan-
gen in november 1989.

»

Automatisering + afsluiters Industrielaan ~
V.K. : . 30,- M
O.K. : 30,- M

Kollektoren Sint-Gillis : werken
V.K; : 180,- M
O.K. : 80,- M

controle + verzekeringen
V.K. : 5,- M
O.K. ; 2,5 M

Kollektoren Ukkel : werken
V.K. : 320,- M
O.K: : 90,- M

--<»

controle + verzekeringen
V.K. ; 5,- M
O.K. : 2,5 M

Kollektoren COOVI/CERIA
V.K. : 0,- M
O.K. : 40,- M

Hydraulische studie
V.K. ; 0,- M
O.K. : 30,- M

Total article 63.84 :
C.E. : 2.340,- M
C.O. : 500,- M

Totaal artikel 63.84 :
V.K. : 2.340,- M
O.K. : - 500,- M
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Article 63.85
Subsides associations travaux d'assainisse-
ment. Renforcement des berges et voute-
ment de la Senne (loi de 1967 sur les cours
d'eau non navigables). Les travaux debu-
teront fin 1990.

N.B. : Ie voutement seui se paie
± 800.000 F Ie metre.

C.E. : . 300 M
C.O. : 50 M

Artikel 63.85
Subsidies verenigingen saneringswerken.
Versteviging van de oevers en de overwel-
ving van de Zenne (wet van 1967 betref-
fende de onbevaarbare waterlopen). De
werken zullen eind 1990 beginnen.

N.B. : Enkel de overwelving wordt
± 800.000 fr. per meter betaald.

V.K.: , . 300 M
O.K.: f 50 M

TITRE II — Deuxieme partie

Article 51.30

Subvention en capital aux entreprises en
application de l'arret6 royal du 9.4.1975. 1 M

N.B. : les interets sont payes par 1'article
31.30.

Article 61.86
C'est celui qui approvisionne 1'article
60.04 du fonds de lutte contre les nui-
sances. i

A. Eaux ns^es + Epuration :

— Station d'epuration Nord
C.E. : 30 M
C.O. : 36 M

— Collecteurs de Forest : etude
C.E. : • 2 M

'C.O.: 5 M

travaux
C.E. : 130 M
C.O. : 65 M

controle + assurances
C.E, : ' ' 10' M
C.O. : " 5 M

— Collecteurs Anderlecht : etude
C.E. ; 5 M
C.O. : 9 M

travaux
C.E. : 150 M
C.O. : 70. M

controle + assurances
C.E. : 10 M
C.O. : 6 M

— Etudes de coordination # bureaux
C.E. : 5 M
C.O. : 5 M

TITEL II — Tweede deel

Artikel 51.30
Toelagen voor vermogen aan onderne-
mingen in toepassing van het koninklijk
besluit van 9.4.1975. 1

N.B. : de renten worden betaald door
artikel 31.30.

Artikel 61.86
Dit artikel voorziet artikel 60.04 van het
fonds voor de strijd tegen de hinder.

A. Afvalwater + Zuivering :

— Waterzuiveringsinstallatie Noord
V.K.: 30
O.K.: 36

— Kollektoren Vorst : studie
V.K. : 2
O.K. : 5

werken
V.K. : 130
O.K.: 65

controle + verzekeringen
V.K.: 10
O.K. : 5

— Kollektoren Anderlecht : studie
V.K. : ' 5
O.K. : 9

werken
V.K.: 150
O.K.: 70

controle + verzekeringen
V.K. : 10
O.K. : 6

— Coordinatiestudie # bureaus
V.K.:. 5
O.K. : 5
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— Essais geotechniques
C.E. : 4 M
C.O. : 4 M
— Divers (deviations routes, adaptations

reseaux, travaux imprevus sur dossiers
precedents)

C.E. : 10 M
C.O. : 15 M
— Etudes secteur Nord
C.E. : 30 M
C.O. : 20 M
— Bassin d'orage Watermaelbeek

(740 M ont deja ete engages en 1989)

C.E. : — M
C.O. : 170 M
— Etudes d'assainissement Nord (ULB-

VUB) . .
C.E. 10 M
C.O. 20 M
— Etudes valorisation des huiles usees
C.E. 5 M
C.O. ' 5 M
— Carte geotechnique + data base
C.E. . 5 M
C.O. . 5 M
B. Captages + distribution :

— Etudes de zone de protection + puits
4- Laboratoire Genie Rural + aspects
geologiques + Ministere Aff. econ.

C.E.: 17 M
C.O.: 11 M
— Achat de materiel informatique et

scientifique pour effectuer des
contr61es et analyses, etc.

C.E. : 8 M
C.O. : 4 M

— Geotechnische proeven
V.K. : 4 M
O.K. : • 4 M
— Diversen (wegomleidingen, aanpassin-

'gen van het net, onvoorziene werken
in voorgaande dossiers)

V.K. : 10 M
O.K.: 15 M
— Studies zone Noord
V.K. : '30 M
O.K.: 20 M
— Vergaarbekken Watermaelbeek

(740 M werden reeds vastgelegd fin
1989)

V.K. : — M
O.K. : 170 M
— Saneringsstudies Noord (ULB-VUB)

V.K. 10 M
O.K. 20 M
— Waarderingsstudies afgewerkte olie
V.K. 5 M
O.K. 5 M
— Geotechnische kaart + databank
V.K. 5 M
O.K. 5 M
B. Water-winning + Distribute : ~

— Studies beschermde gebieden + put-
ten + Landbouwkundig laboratorium
+ Geologische aspekten + Ministerie
van Ekon. Zaken.

V.K. : 17 M •
O.K.: 11 M
— Aankoop informatika- en weten-

schappelijk materieel voor het uitvoe-
ren van controles en analyses, enz.

V.K. : 8 M
O.K. : 4 M

Total de 1'article 61.86 :
Credits non dissocies
C.E. : 431 M
C.O. : 455 M
Article 63.30/01
Subventions PPRL aux travaux de distri-
bution d'eau vial Ie Credit Communal
(incontournable) 7 M
N.B. : les interets sont payes par 1'article

43.30/01 .

Article 63.30/02
Subventions PPRL aux travaux d'epura-
tion des eaux usees via Ie Credit Commu-
nal (incontournable) 15 M
N.B. : des interets sont payes par 1'article

43.30/02.

Totaal artikel 61.86 :
Globaal krediet
V.K. : 431 M
O.K. : ' 455 M
Artikel 63.30/01
Toelagen aan de GLOB voor waterdistri-
butiewerken via het Gemeentekrediet
(onvermijdelijk) 7 M
N.B. : de renten worden betaald via arti-

kel 43.30/01

Artikel 63.30/02
Toelagen aan de GLOB voor afvalwa-
terzuiveringswerken via het Gemeente-
krediet (onvermijdelijk) 15 M
N.B. : de renten worden betaald via arti-

kel 43.30/02
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ANNEXE I\bis

SECTION 40 :
Etudes et conventions

en cours confiees & des tiers

I. Conventions pour I'eau de distribution et I'eau
souterraine

— Convention entre Ie Ministere des Affaires
economiques (Laboratoire central) et celui de la
Region bruxelloise pour des analyses d'eau (de-
cembre 1987).

Salaire d'une personne et petit materiel
consommable 1.100.000 F

Materiels 600.000 F

— Convention entre Ie Ministere de la Sante
publique, celui de la Region bruxelloise et la
CIBE (janvier 1989).

Grands travaux hydrauliques d'interet national.
Conduites de securite et valorisation de securite
des captages du bruxellien.

Etude 13.650.000 F

— Convention entre Ie Ministere de la Region
bruxelloise et la CIBE. Contrat d'etude pour
1'etablissement d'une zone de protection de
1'aquifere bruxellien dans la foret de Soignes et
la surveillance de la qualite de celle-ci (aout
1988).

Achat de materiel (12.53) 585.000 F

Autres depenses (6.0.04) 2.754.000 F

— Convention entre Ie Ministere de la Region
bruxelloise et 1'UCL (decembre 1987). Contrat
d'etude pour la realisation d'un reseau de me-
sures automatiques des ressources en eau en
region bruxelloise.

Achat de materiel , 2.261.000 F

Etudes et entretiens 7.380.000 F

— Convention entre Ie Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale et 1'UCL. Continuation de la
convention precedente (janvier 1990).

Personnel et fonctionnement 9.200.000 F

Equipement 714.000 F

BIJLAGE IV&K

SECTIE 40 :
Lopende studies

en overeenkomsten toevertrouwd aan derden

I. Overeekomsten voor het distributiewater en
grondwater

— Overeenkomst tussen het Ministerie voor Eco-
nomische Zaken (Centraal laboratorium) en het
Ministerie van het Brusseslse Gewest voor Wa-
teranalyses (december 1987).

Salaris van een persoon en klein verbruikbaar
materieel 1.100.000 fr.

Materieel 600.000 fr.

— Overeenkomst tussen het Ministerie van Volks-
' gezondheid, het Ministerie van het Brusselse

Gewest en de BIWM (januari 1989).

Grote hydraulische werken van' nationaal be-
lang. Veiligheidsleidingen en valorisatie van de
zekerheid van de winning in het Brusselse.

Studie 13.650.000 fr.

— Overeenkomst tussen het Ministerie van het
Brusselse Gewest en de BIWM. Studiekontrakt
voor de aanleg van een beschermingszone van
het Brusselse grondwater in het Zonienwoud en
de kwaliteitscontrole van dit water (augustus
1988).

Aankoop materieel (12.53) 585.000 fr.

Andere uitgaven (60.04) 2.754.000 fr.

— Overeenkomst tussen het Ministerie van het
Brusselse Gewest en de UCL (december 1987).
Studiekontrakt voor de verwezenlijking van een
automatisch meetnetwerk van de waterbronnen
in het Brusselse Gewest.

Aankoop materieel 2.261-OOOfr.

Studies en onderhoud 7.380.000 fr.

— Overeenkomst tussen het Ministerie van het
Brusselse Hoofdstelelijk Gewest en de UCL.
Voorzetting van de vorige Overeenkomst (ja-

. nuari 1990).

Personeel en werking 9.200.000 fr.

Uitrusting 714.000 fr.
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II. Conventions concernant les eaux us6es

— Solid — Nettoyage et entretien de
la Senne (1988) • 845.208 F

— VUB — Traitement des boues
12 mois (aout 1989) 4.950.000 F

, — Girec — Senne — lot 3 —
renforcement des berges — (1989) 15.000.000 F

— Structure-Belconsulting/Verbeek/
Fraiture-Dumont/Talboom. Optimalisation
plan directeur Bruxelles-Nord +
Woluwe(1987) • 18.000.000 F

— AIBI — controle technique
(1989) des travaux 1.638.000 F

— Structure-Belconsulting. Etude de faisabilite
financiere de la Station-Nord
(1989) 4.841.000 F

<
— Structure-Belconsulting. Contrat

concernant 1'exploitation de 1'epuration de
Bruxelles-Sud (1989) 2.285.000 F

— Structure-Belconsulting 4- Chapeau.
Installation epuration Bruxelles-Sud Projet
et conduite des travaux (1985) 58.500.000 F

— Talboom — Collecteurs d'Anderiecht
(1985) 9.477.000 F

— Verdeyen/Moenaert BVai — collecteurs
de Saint-Gilles (1985) 15.502.000 F

— Tractionnel-Electrobel — Collecteurs
d'Uccle (1985) 18.603.000 F

— Seges/Verbeek/Fraiture-Dumont.
Collecteurs de Forest (1985) 7.897.000 F

— GIREC — Collecteurs CERIA
(1986) • 3.381.000 F

— VUB — Qualite du Milieu — analyse
(1988) ' 4.690.000 F

— Becewa — Qualite des eaux de surface
Canal Bruxelles-Chaderoi/Bruxelles-
Willebroek (1989) 949.000 F

II. Overeenkomsten betreffende het afvalwater

— Solid — Ruiming en onderhoud van de Zenne
(1988) 845.208 fr.

— VUB — Modderbehandeling
12 maanden (augustus 1989) 4.950.000 fr.

— Girec — Zenne — lot 3 — ver-
f sterking van deoevers—(1989) 15.000.000 fr.

— Structure-Belconsulting/Verbeek/
Fraiture-Dumont/Talboom.
Optimalisering richtplan Brussel Noord
+ Woluwe (1987) 18.000.000 fr.

— AIBI — technische controle der werken
(1989) 1.638.000 fr.

— Structure-Belconsulting. Financiele
haalbaarheidsstudie van het station Noord
(1989) 4.841.000 fr.

— Structure-Belconsulting. Kontrakt betreffende
de zuiveringsexploitatie van Brussel-Zuid
(1989) 2.285.000 fr.

— Structure-Belconsulting + Chapeau.
Zuiveringsinstallatie Brussel-Zuid. Ontwerp en
leiding der werken (1985) 58.500.000 fr.

— Talboom — Kollektoren van Anderlecht
(1985) , 9.477.000 fr.

— Verdeyen/Moenaert BVai — Kollektoren van
Suit-Gills (1985) 15.502.000 fr.

— Tractionnel-Electrobel — Kollektoren van
Ukkel(1985) 18.603.000 fr.

— Seges/Verbeek/Fraiture-Dumont.
Kollektoren van Vorst (1985) 7.897.000 fr.

— GIREC — Kollektoren COOVI
(1986) 3.381.00 fr.

— VUB — Kwaliteit van het Milieu — analyse
(1988) 4.690.000 fr.

— Becewa — Kwaliteit oppervlaktewater.
Kanaal Brussel-Charieroi/Kanaal Brussel-Wille-
broek (1988) 949.000 fr.
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ANNEXE V

SECTION 41
Programme justificatif

Article 12.32 21,5 M
Etudes relatives au deperissement fores-

tier 5,0 M
Etudes etat des lieux de la nature (direc-

tives europeennes) 10,0 M
Brochures sur espace nature &

Bruxelles 5,0 M
Divers 1,5 M

BIJLAGE V

SECTIE 41
Verantwoordingsprogramma

Artikel 12.32 21,5 M
Studies met betrekking tot de wegkwij-

ning in het woud 5,0 M
Studies met betrekking tot de toestand

van de natuur (Europese richtlijnen) 10,0 M
Brochures over de natuurgebieden te

Brussel 5,0 M
Diversen 1,5 M

21,5 M 21,5 M

Article 12.40 0,4 M

Article 12.60 13,0 M
Main d'oeuvre forestiere 10,0 M
Achat plans forestiers (reboisement) 0,5 M
Materiaux pour entretien chemins 2,0 M
Entretien materiel roulant 0,5 M

Artikel 12.40 0,4 M

Artikel 12.60 . 13,0 M
Bosarbeiders 10,0 M
Aankoop bosplannen (herbebossing) 0,5 M
Materieel voor de onderhoud der wegen 2,0 M
Onderhoud rollend materieel 0,5 M

13,0 M 13.0 M

Article 12.62 0,6 M
Batiment des domaines loue par la com-
mune d'Auderghem aux Domaines et
sous-loue par celle-ci a la Region.
Sera supprime en cas de transfert a la Re-
gion.

Artikel 12.62 0,6 M
Gebouw van de. domeinen gehuurd door
de gemeente Oudergem bij de Domeinen
en door deze laatste aan het Gewest on-
derverhuurd.
Zai geschrapt worden in geval van over-
dracht naar het Gewest.

Article 14.01 40,0 M
Entretien pares Plan vert
1. Entretien general 20,5 M

Travaux divers peinture 2,0 M
Filets d'eau 1,0 M
Versages 0,1 M
Divers 0,06 M

Artikel 14.01 40,0 M
Onderhoud parken Groen Plan
1. Algemeen onderhoud 20,5 M

Diverse schilderwerken . 2,0 M
Watergoten . 1,0 M
Stortplaatsen 0,1 M
Diversen 0,06 M

23,66 M 23,66 M

2. Elagage • 1,5 M
Fournitures 14,84 M

Article 14.03 50,7 M
Entretien pares regionaux
Entretien courant 18,0 M
Gardiennage 12,0 M
Refection berges pares

Region bruxelloise 15,0 M
Reparations chemins 3,0 M
Peinture grilles 1,0 M
Divers 1,7 M

2. Snoeiing 1,5 M
Benodigdheden 14,84 M

Artikel 14.03 50,7 M
Onderhoud gewestelijke parken
Dagelijks onderhoud 18,0 M
Toezicht 12,0 M
Herstelling van de bermen van de parken

van het Brusselse Gewest 15,0 M
Herstelling wegen • 3,0 M
Verven van de hekken 1,0 M
Diversen 1,7 M
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Article 14.04 49,6 M
Entretien extraordinaire (Plan vert)
Entretiens extraordinaires, amenagement
et ameliorations de pares.

Refections berges Pare Woluwe 26,0 M
Refection des chemins 4,6 M
Amelioration eclairage (Botanique, Koe-

kelberg) 7,5 M
Recherche sur 1'alimentation des arbres 4,5 M
Amenagement d'une pepiniere + corn-

postage 3,5 M
Reappropriation abords fontaine 50°"" +

Amenagement propriete Mellaerts. 3,6 M

Article 32.60 4,5 M
Subsides
Subsides aux associations s'occupant de
conservation de la nature en general ainsi
qu'& 1'education a 1'environnement.
Subsides a la publication d'ouvrages et re-
vues relatifs a 1'environnement en general
(protection de la nature, sylviculture, lutte
centre la merulle etc...).
Article 33.60
Interventions financieres exceptionnelles
pour assurer I'hivernage de la faune. Les »
credits disponibles sont suffisants (0,2 mil-
lion).
Article 63.60 E : 0,2 M

0 : 0,2 M
Subsides aux pouvoirs subordonnes.
Credits destin6s & 1'entreden des bois
communaux.
Entretien bois CPAS Uccle (elagage,

abattages) 0,2 M
Article 51.02
Plantations et amenagements d'espaces

verts sur les biens prives.
Credits prdvus pour des raisons d'estheti-

que ou d'utilite publique E : 10,0 M
0 : 13,5 M

Operations possibles
— * amenagement d'espaces verts sur les

sites ULB-VUB (Manoeuvres)
— * amenagement d'espaces verts sur

terrains communaux (certaines parcel-
les du Pare de la Pede)

* en fonction de la demande
Article 71.01 E : 17,0 M

0 : 7,1 M
Acquisition bati
Rien n'est prevu sauf en fonction de de-
mandes en matiere d'engagement.
Pour les ordonnancements, il s'agit essen-
tiellement de dossiers entames anterieure-
ment.

Artikel 14.04 49,6 M
Buitengewone onderhoud (Groen Plan)
Buitengewone onderhoud, aanleg en ver-
betedng van parken.

»
Herstellingen van de bermen Woluwepark 26,0 M
Herstelling van de wegen • 4,6 M
Verbetering verlichting (Kruidtuin, Koe-

kelberg) ' 7,5 M
Onderzoek naar bomenvoeding 4,5 M
Aanleg van een boomkwekerij + com-

postbemesting 3,5 M
Herinrichting van de omtrek rond de

fontein van het Jubelpark + Aanleg 3,6 M
Mellaerts-eigendom

Artikel 32.60 4,5 M
Toelagen
Toelagen aan verenigingen die zich be-
zighouden met natuurbehoud in het alge-
meen alsook aan de milieuopvoeding.
Toelagen voor de publikatie van boeken
en tijdschriften inzake leefmilieu in het
algemeen (natuurbehoud, bosbouw, strijd
tegen de houtzwan, enz...).
Artikel 33.60
Uitzonderlijk financiele tussenkomsten
om het overwinteren van de fauna te ver-
zekeren. De beschikbare kredieten zijn
voldoende (0,2 miljoen).
Artikel 63.60 V:0,2M

G : 0,2 M
Toelagen aan ondergeschikte besturen.
Kredieten bestemd voor het onderhoud
van gemeentelijke bossen.
Onderhoud bos OCMW Ukkel (snoeiing,

vellen) 0,2 M
Artikel 51.02
Beplanting en aanleg van groene zones op

prive eigendommen.
Voorziene kredieten voor estetische rede-
nen of openbaar nut V : 10,0 M

G : 13,5 M
Mogelijke verricht'ingen
— * aanleg van groene zones op de cam-

pussen UKB-VUB (Plein)
— * aanleg van groene zones op gemeen-

telijke gronden (sommige percelen van
het Pedepark)

* in funktie van de vraag
Artikel 71.01 V : 17,0 M

G : 7,1 M
Aankoop bebouwd
Niets is voorzien behalve in funktie van de
vraag inzake vastlegging.
Voor de ordonancieringkredieten gaat het
vooral om dossiers die vroeger werden
aangevat.
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Article71.01.02 E : 50,0 M Artikel71.01.02 V : 50,0 M
0 : 52,7 M G : 52,7 M

Acquisition non bati Aankoop onbebouwd
Pare bd. Mettewie (Molenbeek) ± 50 mil- Park Mettewielaan (Molenbeek) - 50
lions miljoen

Article 71.60 E : 10,0 M Artikel 71.60 V : 10,0 M
0 : 10,0 M G : 10,0 M

Acquisitions Aankopen
Eventuellement, acquisition « Sources du Eventueel, aankoop van de « Bronnen
Kinsendael » ± 10,0 M ' van het Kinsendaal » ± 10,0 M

Article73.11.01 E : 50,0 M
0 : 46,0 M

Bailments dans Espaces Verts
Chalet du Laerbeek 10,0 M
Batiments Plan vert (pare Woluwe) 15,0 M
Batiment Brugmann-Froidure 4,0 M
Amenagement garages Tournay-Solvay 3,0 M
Renovation maisons forestieres (5) 10,0 M
Construction hangars pour tracteurs 5,0 M
Honoraires 3,0 M

Article73.11.02 E : 8 8 , O M
0 : 56,0 M

Amenagement e&paces verts publics
Amenagement pare Mettewie 30,0 M
Amenagement pare Wilder 30,0 M
Promenade SNCB 20,0 M
Panneaux didactiques 3,0 M
Roseraie Pare Tournay-Solvay 5,0 M

En siispens sur les reports :

Grilles Pare Gebrges-Henri et divers ± 30,0 M
Pare Bergoje • ± 10,0 M
Pare Tercoigne ± 1,0 M
Marais de Ganshoren ± 20,0 M
Potager pare Tournay-Solvay ± 15,0 M
Pare de la Pede

Article 73.60 E : 10,0 M
0 : 10,0 M

Investissement forets domaniales
Amelioration voiries forestieres 5,0 M
Pose de clotures pour protection

(max.) f 3,0 M
Curages d'etangs 2,0 M

Utilisation solde annees anterieures pour
— curage d'etangs
— berges d'etangs E : ± 20,5 M

Artikel73.11.01 V : 50,0 M
G : 46,0 M

Gebouwen in Groene Zones
Chalet van de Laarbeek 10,0 M
Gebouwen Groen Plan (Woluwepark) 15,0 M
Gebouw Brugmann-Froidure 4,0 M
Aanleg garages Tournay-Solvay 3,0 M
Vernieuwing boshuizen (5) 10,0 M
Bouwen bergplaats voor traktors 5,0 M
Erelonen 3,0 M

Artikel73.11.02 B : 88,0 M
V : 56,0 M

Aanleg openbare groene zones
Aanleg Mettewiepark 30,0 M
Aanleg Wilderpark 30,0 M
NMBS wandeling 20,0 M
Didaktische borden 3,0 M
Rozentuin Tournay-Solvaypark 5,0 M

Overdrachten die nog openstaan :

Hekken Park Georges-Henri en diversen ± 30,0 M
Bergoje park ± 10,0 M
Tercoignepark ± 1,0 M
Moeras van Ganshoren ± 20,0 M
Moestuin Tournay-Solvaypark ± 15,0 M
Pedepark

Artikel 73.60 B : 10,0 M
G : 10,0 M

Investeringen domeinwoudeh
Verbetering van boswegen 5,0 M
Plaatsen van een beschermingsomheining

(max.) 3,0 M
Ruimen van vijvers 2,0 M

Gebruik saldo vorige jaren voor
— ruimen van vijvers
— vijveroevers B : ± 20,5 M



A-23/3-89/90 — 135 — A-23/3-89/90

ANNEXE VI

SECTION 38 ,
Programme justificatif

Article 01.01 45,0 M
Depenses de toute nature
IHE 5,0 M
Petits dechets chimiques 35,0 M
Imprevus transferts 1989 5,0 M

Article 12.51 49,5 M
Intensification des controles pollutions lo-

cales 15,0 M
Information et education visant Ie public

en general et les ecoles en
particulier 7,0 M

Analyse des filieres de recyclage des de-
chets 15,0 M

Preparation transposition directives
CEE 11,0 M

Elaboration d'un guide des dechets toxi-
ques et dangereux (conv. Kumnier) 1,5 M

Article 41.01 125,0 M
IBGE
(voir Budget) Bien que la repartition des
credits de depenses ne corresponde pas au
budget transmis au Secretaire d'Etat, nous
maintiendrons la presentation telle qu'elle
apparalt dans Ie projet de budget.

Article 43.20 145,0 M
Credit communal de Belgique (Interets)

Article 61.87 68,9 M
Fonds lutte centre nuisances
Pares de recyclage 25,0 M
Acquisition materiel de contr61e (estima-
tion en cours)
Divers

Article 63.83 E : 600,0 M
0 : 114,0 M

Subsides investissements
Separation fine-machefer . 103,0 M
Capacite de stockage 84,0 M
Lavage fumees (*) 393,0 M
Cimetiere 20,0 M

Article 63.20 86,0 M
CCB
(amortissements)
Remboursement au Credit communal.

(*) Fonction de la problematique 4° four.

BIJLAGE VI

SECTIE 38
Verahtwoordingsprogramma

Artikel 01.01 45,0 M
Uitgaven van alle aard
IHE ' 5,0 M
Klein chemisch afval 35,0 M
Onvoorziene overdrachten 1989 5,0 M

Artikel 12.51 49,5 M
Versterking van de plaatselijke vervui-

lingscontroles . 15,0 M
Informatie en opvoeding ten behoeve van

de bevolking in het algemeen en meer 7,0 M
bepaald van de scholen

Analyse van de recyclingfilieres vo'or
afval . 15,0 M

Voorbereiding aanzetting EEG-richtlij-
nen . 11,0 M

Samenstelling van een gids voor giftig en
gevaarlijke afval (conv. Kummer) 1,5 M

Artikel 41.01 125,0 M
BIM
(zie begroting) Hoewel de verdeling van
de uitgavekredieten niet overeenstemt
met de begroting die aan de Staatssecreta-
ris werd overhandigd zullen we toch de
voorstelling in de ontwerpbegroting be-
houden.

Artikel 43.20 145,0 M
Gemeentekrediet van Belgie (interesten)

Artikel 61.87 68,9 M
Fonds hinderbestrijding
Recyclingparken 25,0 M
Verwerving controlematerieel (raming
aan de gang)
Diversen

--.

Artikel 63.83 V : 600,0 M
G : 114,0 M

Toelagen investeringen
Scheiding koolgruis-slakken 103,0 M
Opslagvermogen 84,0 M
Zuiveren van de rook 393,0 M
Kerkhof 20,0 M

Artikel 63.20 • 86,0 M
Gemeentekrediet van Belgie (afschrijvin-
gen)
Terugbetaling aan het Gemeentekrediet.

(*) Staat in functie van de problematiek rond de 4d°
oven.
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ANNEXE VII

SECTION 35
Ventilation estimee au 30 novembre 1989

des remises au travail - Region de Bruxelles-Capitale
(ACS - TCT - FBI)

Decisions prises et en voie d'execution

BIJLAGE Vn

SECTIE 35
Ventilatie opgesteld op 30 november 1989

van de tewerkstellingsprogramma's van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (GEGO'S - DAC - IBF)

Beslissingen genomen en in uitvoering

Intervention Nombre equivalent
ACS Region temps plein Remarques

GEKO'S Tussenkomst Ekwivalent Opmerkingen
van het Gewest aantal voltijds

Eduction CF 100 % 362 Enseignants ' dont 43 pour les ZEP
Onderwijzers waarvan 43 voor de « ZEP »

FOREM 100 % 46 Enseignants pour«Carrefour formation»
Onderwijzers voor « Carrefour formation »

ASBL/VZW 100 % 32 pour les organismes d'insertion
f voor de organismen van

integratie
Education 100% 132 Enseignants pour les ecoles flamandes
(CF1-V1G) ' Onderwijzers aBruxelles

voor de Vlaamse scholen
in Brussel

FOREM (CF) 203.112 F 89 Administratifs Conversion/Conversie
in de Administratie

Serv. Adm. (CF) 203.112 F 250 Administratifs Conversion/Conversie
in de Administratie

ONE 203.112 F 57 Conversion/Conversie
CGRI(CF) 203.112 F 35 Conversion/Conversie

fruit de la conversion
ASBL Diverses CMT-ACS
Verschillende VZW 203-112 F 201 dont 186 ^TT^ conver'

GEKO'S
ORBEM 203.112 F 88
Ministere/Region 203.112 F 148 + 23 (remplacements) nouvelles demandes

ic accordees
Agglomeration 203.112 F 226 . nieuwe goedgekeurde

aanvragen

TOTAL ACS regime normal et a 100 % . ..o f 572 a 100 %
TOTAAL GEKO'S normaal regime en aan 100 % "ooy \ 1.117 a203.111.117a203.112P

FBI CF/IBF Fr G 570 ou 590.000 F 325

TCT/DAC 100 % 2.080

Pouvoirs locaux ACS b 230.000 F 1.373 \ < ̂
Plaatselijke macht a 400.000 F 474J1—' , . „ ,
Geko's dont10'

nouvelles demandes
satisfaites
nieuwe toegestane
aanvragen

Remarque : pas de nouveaux octrois entre Ie 26 oc- Opmerking: geen nieuwe toelatingen tussen 26 ok-
tobre 1989 et Ie 28 fevrier 1990. tober 1989 en 28 februari 1990
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ANNEXE VIII BIJLAGE Vin

SECTION 34
Application des lois d'expansion economique

SECTIE 34
Toepassing expansiewetgeving

Donnees statistiques Statistische gegevens

1. Grandes entreprises (subsides en interet)
Engagements 1988 525.713.115

1989 0 384.858.732
Ordonnances 1988 399.409.912

1989 (l) 337.520.698

2. Grandes entreprises (primes en capital)
Engagements 1988 1.051.892.902

1989 (') 1.476.597.568
Ordonnances 1988 683.513.850

19890 ' 671.302.257

3. P.M.E. (subsides en interet)
Engagements 1988 331.001.349

1989 0 795.161.420
Ordonnances 1988 438.931.729

1989 (') 365.721.613

4.- P.M.E. (primes en capital)
Engagements 1988 205.000.000

1989 (') 80.000.000
Ordonnances 1988 135.284.000.

1989 0 13.3.721.000

1. Grote bedrijven (rentetoelagen)
Vastleggingen 1988 525.713.115

1989 (1) 384.858.732
Ordonnanceringen 1988 399.409.912

1989 (') 337.520.698

2. Grote bedrijven (kapitaalpremies)
Vastleggingen 1988 • 1.051.892.902

1989..0 1.476.597.568
Ordonnanceringen 1988 683.513.850

1989 (') 671.302.257

3. K.M.O. (rentetoelagen)
Vastleggingen 1988 331.001.349

1989 (1) 795.161.420
Ordonnanceringen 1988 . 438.931.729

1989 0 365.721.613

1. K.M.O. (kapitaalpremies)
Vastleggingen 1988 205.000.000

1989(') 80.000.000
Ordonnanceringen 1988 135.284.000

,1989 0 133.721.000

(') 1989 = PiSriode 1/1/1989-30/10/1989. (1) 1989 = Periode l/l/i989-30/10/1989.
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ANNEXE VIII&M BIJLAGE \Itlbis

SECTION 34
Conseil regional 6conomique et social bruxellois

Composition du Conseil
i

12 membres des organisations des classes
moyennes et patronales.

12 membres des organisations ouvrieres.

12 membres dont au moins Vs de chaque groupe
linguistique propose par les fractions
politiques des Chambres des Repre-
sentants (ne doivent pas necessaire-
ment etre membres de la Chambre
des Representants).

Les membres de 1'Executif (de plein droit).

SECTIE 34
Brusselse Gewestelijke Economische en Sociale Raad

Samenstelling van de Raad

12 leden middenstands- en werkgeversorga-
msaties.

12 leden werknemersorganisaties.

12 leden , waarvan minstens Vs van eike taal-
groep voorgedragen door de poli-
tieke fracties in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (hoeven
dus geen Volksvertegenwoordigers
te zijn).

De leden van de Executieve (van rechtswege).
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ANNEXE IX

SECTION 33

Articles 12.32 (budget 1990)
et 33.03 (budget 1989)

1. Budget 1990, Section I, Titre I, article 12.32 :

Les credits de 80 millions sont prevus, a ce stade,
pour mener les etudes suivantes :

* Plan de developpement regional :
* facettes relatives a 1'habitat, en ce qui

concerne la determination des zones priori-
taires de renovation et les zones de recon-
quete de 1'habitat;

* facettes relatives au secteur tertiaire, en ce
qui concerne les p61es de centralisation et
1'observatoire des bureaux;

* facettes relatives au secteur secondaire;

* facettes gestion fonciere et coordination
des autres facettes;

* facette relative aux deplacements : 36 M

* Reforme de la lot de 1962 et autres aspects
juridiques 3 M

* Renovation urbaine = reforme des moda-
lites operatoires des acteurs communaux,
CPAS, Regie et SDBR 8 M

* Bilan de gestion du Plan de Secteur 3 M

* Etudes relatives a des quartiers ou des zones 14 M

* Etude de morphologic urbaine et de typolo-
gie des espaces publics 13 M

* Etudes sur des techniques speciales de reno-
vation 3 M

BULAGE IX

SECTIE 33

Artikelen 12.32 (begroting 1990)
en 33.03 (begroting 1989)

1. Begroting 1990, Sectie 1, Titel I, artikel 12.32 :

Er werden kredieten ten belope van 80 miljoen
voorzien op dit stadium voor de volgende studies :

* Gewestelijke ontwikkelingsplan :
* facetten in verband met de woonfunktie

wat betreft de bepaling van de prioritaire
renovatiezones en de zones voor het her-
stellen van de woonfunktie;

* facetten in verband met de tertiaire sector
wat betreft de centralisatiekernen en de
kantorenobservatiepost;

* facetten in verband met de secundaire
sector;

,— facetten grondbeheer en coordinatie van
de andere facetten;

* facet in verband met het vervoer : 36 M

* Hervorming van de wet van 1962 en andere
juridische aspekten 3 M

* Stadsvernieuwing = hervorming van de
werkwjjze van de gemeentelijke aktoren :
OCMW, Regie en GOMB 8 M

>
* Beheerbalans van het Gewestplan 3 M

* Studies met bettreking tot wijken of
gebieden , 14 M

* Studie met betrekking tot de stadsmorpho-
logie en typologie van de openbare ruimten 13 M

* Studies over bijzondere renovatietech-
nieken 3 M

Total : 80 M

2. Budget 1989, Section I, Titre I; article 33.03 :

Les asbl suivantes beneficient de subventions visant
a 1'encouragement et 1'encadrement des particuliers
dans les quartiers anciens, en matiere de renovation :

— Centre Urbain - Stadswinkel;
— CIRIS;
— AREHAB;
— La Rue;
— Josaphat;
— Service Social Cureghem.

Totaal : 80 M

2. Begroting 1989, Sectie I, Titel I, artikel 33.03 :

De volgende vzw's genieten van de toelagen met
het oog op de aanmoediging en begeleiding van de
particulieren in oude wijken, inzake renovatie :

— Centre Urbain - Stadswinkel;
— CIRIS;
— AREHAB;
— La Rue;
— Josaphat;
— Service Social Cureghem.
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ANNEXE X

SECTION 48
Programme justificatif

BULAGE X

SECTIE 48
Verantwoordingsprogramma

TITRE I : Depenses courantes TITEL I : Lopende uitgaven

A. Depenses de consommation
Achats de biens non durables et de
services

A. Verbruiksuitgaven
Aankoop^ vergankelijke goederen en
diensten

Article 12.28

Frais de participation et organisation de
concours, conferences et expositions rela-
tifs aux Monuments et Sites. 5,- M

« Journee du patrimoine 1990 ». En 1989,
la Region a verse 2 x 0,5 M pour objet

.similaire. En 1989, la Region a organise
un colloque : « Monuments et Sites, es-
poirs bruxellois ». II faut en publier les
actes.
La Region participera a 1'organisation de
colloques prevus en la matiere. Par exem-
ple 1'Institut royal du Patrimoine artisti-
que organise en 1990 a Bruxelles la 13"
conference internationale du « Internatio-
nal Institute for Conservation of Historic
and Artistic Works ».

Artikel 12.28
Kosten voor de deelname aan en organisa-
tie van wedstrijden, conferenties en ten-
toonstellingen m.b.t. Monumenten en
Landschappen. 5,- M

« Dag van het patrimonium 1990 ». In
1989 heeft het Gewest 2 x 0,5 M gestort
voor een gelijkaardig projekt. In 1989
heeft het Gewest een colloquium :
« Monumenten en Landschappen, Brus-
selse verwachtingen » georganiseerd. Het
verslag hiervan moet worden gepubli-
ceerd.
Het Gewest zai deelnemen aan de organi-
satie van colloquia die op dit gebied zijn
voorzien. Het Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium zai, b.v., in 1990 te
Brussel de 13de internationale conferentie
van de « International Institute for
Conservation of Historic and Artistic
Works » organiseren.

Article 12.30
Frais de fonctionnement CRMS (arrete
royal 28.04.89). 1,8 M

Jetons de presence, frais de constitution
de dossiers, achats divers indispensables
au bon fonctionnement de la Commission.
Pour 1/2 annee 1989, 1.020.000 F a ete
accorde.

Artikel 12.30
Werkingskosten K.C.M.L. (koninklijk
besluit 28.04.89). 1,8 M

Presentiepenningen, kosten voor de sa-
menstelling van de dossiers, verschillende
aankopen noodzakelijk voor de goede
werking van de Commissie.
Voor een 1/2 jaar 1989 werd
1.200.000 fr.toegestaan.

Article 12.31

Confection et diffusion de documents
scientifiques et propagande relatifs aux
Monuments et Sites. 3,- M

Une campagne d'information sur les nou-
velles procedures et les possibility in-
duites par la regionalisation des Monu-
ments et Sites apparatt indispensable.

Artikel 12.31
Samenstelling en verspreiding van weten-
5chappelijke dokumenten en propaganda
betreffende Monumenten en Land-
schappen. 3,- M

Een informatiecampagne over de nieuwe
procedures en mogelijkheden — voort-
vioeiend uit de regionalisatie van Monu-
menten en Landschappen — lijkt noodza-
kelijk.
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Article 12.32
Frais d'etudes relatifs a la politique Monu-
ments et Sites. 9,- M

A ce sujet tout reste a faire dans la Region
bruxelloise ;
— les etudes les plus importantes, en

cours ou a entamer sont relatives a :
— inventaire du patrimoine monu-

mental (budget publication 1,5 M
par an); '

— liste de sauvegarde;
— campagne et action;

pour la reaffectation du patrimoine
architectural;

— la CRMS mene aussi differentes
^ etudes a publier dans un bulletin

(budget 700.000 fr.).

Artikel 12.32
Studiekosten m.b.t. het Monumenten- en
Landschappenbeleid. 9,- M

Op dit gebied blijft alles nog te doen in het
Brusselse Gewest:
— de belangrijkste studies, die aan de

gang zijn of die dienen te warden aan-
gevangen betreffen :
— inventaris van het monumentenpa-

trimonium (publikatiebudget
1,5 M per jaar);

— rangschikkingslijst;
— campagne en aktie om een nieuwe

bestemming te geven aan het archi-
tecturaal patrimonium;

— de KCML leidt verschillende stu-
dies die in een bulletin dienen te
worden gepubliceerd (budget
700.000 fr.).

Article 14.01

Frais relatifs aux fouilles archeologiques. 8,- M

Par manque de moyens disparaissent cha-
que annee des fragments tangibles de
1'histoire de notre Region.

Des etudes devraient etre entreprises, et .
certainement a 1'occasion :
— de travaux aux eglises (ex. restauration

prevue de Saint-Pierre et Saint-Gui-
don a Anderlecht, chantier qui devrait
permettre la fouille scientifique de la
crypte et tenter d'en determiner les
origines);

— de travaux dans les eglises (ex. installa-
tion prochaine du chauffage a Saint-
Nicolas, occasion d'une campagne de
fouilles qui pourrait etre fondamentale
pour la connaissance des origines de la
viUe);

^
— de travaux routiers (ex. rue de Stalle a

Uccle oil d'interessants vestiges vien-
nent d'etre mis a jour, dans une tran-
chee).

Faute de moyens, sont negliges jusqu'a
i present :
— la fouille scientifique et complete de

1'enceinte ou de recents sondages fu-
rent tres prometteurs;

— 1'etude moderne des vestiges romains,
gallo-romains ou merovingiens deja
reperes, par exemple a Anderlecht
(cimetiere), Jette (villa), Schaerbeek ^
(necropole);

Artikel 14.01
Kosten m.b.t. archeologische opgra-
vingen. 8,- M

Bij gebrek aan middelen verdwijnen elk
jaar tastbare onderdelen van de geschie-
denis van ons Gewest.

Deze studies moeten worden uitgevoerd
en zeker in geval van :
— werken aan kerken (b.v. voorziene

restauratie van de Sint-Pieters en Gui-
dokerk te Anderlecht, deze werf moet
wetenschappelijke opgravingen van de
crypte toelaten en trachten de oor-
sprong ervan te bepalen);,

— werken in de kerken (b.v. aanstaande
installatie van de verwarming in de
Sint Niklaaskerk, die 'de gelegenheid
biedt om een grondige opgravingscam-
pagne te voeren om op deze wijze
meer kennis te verwerven over de
oorsprong van de stad;

— wegenwerken (b.v. de Stallestraat te
Ukkel waar waardevolle resten wer-
den ontdekt in een sleuf).

i

Bij gebrek aan middelen werden tot hier
toe verwaarloosd :
— de wetenschappelijke en volledige op-

gravingen van de stadsmuren waar
recente peilingen veelbelovend waren;

— de moderne studie van reeds gevonden
Romeinse, Gallo-Romeinse of Mero-
vingische overblijfsels, bijvoorbeeld te
Anderlecht . (kerkhof), Jette (villa),
Schaarbeek (necropolis);
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1'examen ou la verification de diverses
structures medievales, par exemple
Karreveld a Molenbeek, Rivieren a
Ganshoren, Cornet a Uccle;

la protection des sites prehistoriques
de la Foret de Soignes;
la valorisation du sous-sol de la place
Roy ale.

het onderzoek of de verificatie van
verscheidene middeleeuwse struktu-
ren, bijvoorbeeld Karreveld te Molen-
beek, Rivieren te Ganshoren, Hoorn
te Ukkel;
het beschermen van voorhistorische
landschappen in het Zonienwoud;
De waardering van de ondergrond van
het Koningsplein.

B. Transferts de revenus aux manages B. Overdrachten van inkomsten aan
gezinnen

Article 33.03
Subventions pour organisation d'exposi-
tions,... ayant trait aux Monuments et
Sites. 9,- M

Article 33.04
Subventions concernant la defense et la
mise en valeur des Monuments et Sites 11,- M

Le secteur associatif est particulierement
actif en matiere de protection du patri-
moine et il doit evidemment etre soutenu
a ce titre.
— L'asbl « Archives d'Architecture Mo-

derne »,
— L'asbl « Inter-environnement Bruxel-

les »,
— Les societes locales d'histoire et d'ar-

cheologie,
— La vzw « Sint-Lukasarchief ».
— L'asbl « La Fonderie » a d'ores et deja

introduite plusieurs propositions rela-
tives a la sauvegarde et a la protection
du patrimoine industriel immobilier ou
a 1'organisation d'un colloque sur 1'ar-
cheologie industrielle en 1990.
Les trois premieres etaient soutenues
jusqu'a present par la Communaute
francaise qui ne les a plus reprises a
son budget, considerant la regionalisa-
tion des Monuments et des Sites.

Artikel 33.03
Toegelaten voor de organisatie van ten- ^
toonstellingen,... m.b.t. Monumenten en
Landschappen. 9,- M

Artikel 33.04
Toelagen betreffende de bescherming en
de waardering van Monumenten en Land-
schappen 11,- M

De verenigingssektor is zeer aktief op het
gebied van de bescherming van het patri-
monium en moet..daarom natuurlijk wor-
den gesteund.
— De vzw « Archives d'Architecture Mo-

derne »,
— de vzw « Inter-Environnement Bruxel-

les »,
— de plaatselijke verenigingen voor ge-

schiedenis en archeologie,
— de vzw « Sint-Lukasarchief »,
— de vzw « La Fonderie » heeft reeds nu

al verschillende voorstellen ingediend
m.b.t. de bescherming en de rang-
schikking van het onroerend indus-
trieel patrimonium, of de organisatie
van een colloquium over de industriele
archeologie in 1990.
De drie eersten werden tot op heden
gesteund door de Franse Gemeen-
schap maar werden niet meer opgeno-
men in haar begroting, overwegende
de regionalisatie van Monumenten en
Landschappen.

TITRE II : Depenses de capital

A. Transfert de capitaux d I'interieur du
secteur public

Article 63.13
Subventions destinees aux pouvois locaux
afin de couvrir la politique des Monu-
ments et Sites (loi du 7/8/1931). 240,- M

TITEL II: Kapitaaluitgaven

A. Overdrachten van kapitalen binnen de
openbare sektor

Artikel 63.13
Toelagen bestemd voor de lokale besturen
inzake het beleid voor Monumenten en
Landschappen (wet van 7/08/1931). 240,- M
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En 1989, ont ete engages : 96.336.216 F se
repartissant comme suit :
— Eglise Notre-Dame du Finistere

(1.191.714 F).
— Eglise Notre-Dame de la Chapelle

(4.413.840 F).
— Les Dues de Brabant, Grand-Place

(24.315.752 F).
— Le Cornet, Grand-Place

(9.184.198 F).
— La tour de 1'Hotel de Ville, Grand-

Place (57.230.712 F).

Pour 1990 d'importants travaux sont .a
prevoir :
— Place des Martyrs.
— Eglise du Sablon (± 600 M).
— Eglise des Saints Pierre et Guidon

(±300 M).
— Sainte-Marie.
— Grand-Place, H6tel de Ville

(± delOOM). '

ainsi que des travaux de moindre impor-
tance financiere :
— Eglise Saint-Jean a Molenbeek

(20 M).
— Chapelle de Stalle a Uccle (20 M).
— Saint-Augustin a Forest.

B. Transfer! de capitaux, destination au-
tres secteurs

Article 52.04
Subventions aux particuliers afin de cou-
vrir la politique des Monuments et Sites
(circulaire ministerielle 1951). 60,- M

En 1989, ont ete engages jusqu'a present
18.020.090 F se repartissant comme suit :

— Maison Breughel (791.082 F).
— Galeries Saint-Hubert (16.085.850 F).

— Le Concert Noble (1.143.158 F).
i

En 1990, differents travaux seront menes
a des edifices prives :
— Withuis a Jette.
— H6tel Solvay b Bruxelles.
— Hotel Lambeaux a Forest.
— Cornet h Uccle.

In 1989 werd er voor 96.336.216 fr. vast-
gelegd die als volgt worden verdeeld :
— O.L.V. Finisterraekerk

(1.191.714 fr.).
— O.L.V. KapeUekerk (4.413.840 fr.).

— Hertogen van Brabant, Grote Markt
(24.315.752 fr.). 9 .

— De Horen (9.184.198 fr.).
— De toren van net- Stadhuis, Grote

Markt (57.230.712 fr.).

In 1990 zijn er belangrijke werken te
voorzien :
— Martelarenplein.
— Zavelkerk (± 600 M).
— De Sint-Pieter en Guidokerk

(±300 M).
— De Sinte-Mariakerk.
— Grote Markt, Stadhuis (meer dan

100 M).

Alsook minder financieel belangrijke
werken
— De Sint-Jankerk te Molenbeek

(20 M).
— De Stallekapel te Ukkel (20 M).
— De Smt-Augustijnskerk te Vorst.

B. Overdracht van kapitalen bestemd voor
andere sektoren

Artikel 52.04
Toelagen aan partikulieren inzake het
beleid voor Monumenten en Landschap-
pen (Ministeriele omzendbrief 1951). 60,- M

In 1989 werd er, tot op heden, voor
18.020.090 fr. vastgelegd die als volgt
worden verdeelt:
— Het Breughelhuis (791.082 fr.).
— De Sint-Hubertusgalerij

(16.085.850 fr.).
— De Concert Noble (1.143.158 fr.).

In 1990 zullen er verschillende werken aan
prive-gebouwen worden uitgevoerd :
— Withuis te Jette.
— het hotel Solvay te Brussel.
— het hotel Lambeaux te Vorst.
— Hof ten Horen te Ukkel.
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