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I. Procedure,
advies van de Raad van State

I. Procedure,
avis du Conseil d'Etat

Alvorens de algemene bespreking aan te vatten
wordt een debat gehouden over de opportuniteit de
bespreking uit te stellen.

Een lid drukt inderdaad zijn spijt uit over de
laattijdige verzending van de oproeping en van het
ontwerp van ordonnantie waarvan men voorstelt het
dringend te bestuderen hoewel het er in feite om gaat
de Executieve bijzondere machten te geven voor de
organisatie van het openbaar vervoer in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien vraagt hij de
bespreking van het ontwerp uit te stellen aangezien er
een samenwerkingsakkoord nodig is tussen de be-
trokken Gewesten.

Een ander lid meent dat het advies van de Raad van
State moet onderzocht worden; een samenwerkings-
akkoord zou nodig kunnen zijn, en hij benadrukt dat
de Vlaamse gemeenten Kraainem, Tervuren, de stad
Vilvoorde en de Provincie Brabant tot nu toe bij de
algemene vergadering van de MIVB als aandeelhou-
ders zijn betrokken. Bij de ontbinding van de huidige
Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brus-
sel zouden zij in beroep kunnen gaan bij het Arbitra-
gehof, wat later voor problemen zou kunnen zorgen.
Artikel 92bis, § 2, c), van .de bijzondere wet van
8 augnstus 1980 is zeer duidelijk : « de Gewesten
sluiten in ieder geval samenwerkingsakkoorden voor
de regelingen van de aangelegenheden die betrekking
hebben... op de diensten voor gemeenschappelijk
stads- en streekvervoer en taxidiensten die zich uit-
strekken over meer dan een Gewest ».

De Minister onderstreept enerzijds dat het
antwoord aan de Raad van State in de memorie van
toelichting opgenomen werd, dat het Bureau van de
Raad zijn akkoord aan het ontwerp verleende en dat
het Kabinet de overeengekomen termijnen respec-
teerde. De bespreking uitstellen zou problemen opie-
veren omdat de Executieve de nodige besluiten moet
nemen om de maatschappij snel op te starten.

Een lid meent dat het advies van de Raad van State
een advies is en dat de Minister zijn verantwoordelijk-
heden moet opnemen.

Het verdagen van de bespreking wordt met 8 stem-
men tegen 3 verworpen.

Prealablement a 1'ouverture de la discussion gene-
rale se tient un debat sur 1'opportunite d'ajourner
celle-ci.

Un membre exprime en effet ses regrets a propos
de la transmission tardive de la convocation, ainsi que
du projet d'ordonnance qu'on propose d'etudier en
toute urgence alors qu'il s'agit en fait d'accorder des
pouvoirs speciaux a 1'Executif en ce qui concerne
1'organisation des transports en commun dans la
Region de Bruxelles-Capitale. II demande par ailleurs
Ie report de la discussion du projet vu la necessite d'un
accord de cooperation entre, les Regions concernees.

Un autre membre estime que 1'Avis du Conseil doit
etre examine; pour lui 1'accord de cooperation pour-
rait etre necessaire. Et de souligner que les communes
flamandes de Kraainem, Tervuren, la ville de Vil-
vorde ainsi que la Province de Brabant sont jusqu'a
present associees a 1'assemblee generale de la STIB en
leur qualite d'actionnaires. Lors de la dissolution de-
1'actuelle Societe des Transports intercommunaux de
Bruxelles, elles pourraient introduire un recours au-
pres de la Cour d'Arbitrage, ce qui pourrait poser des
problemes ulterieurement. L'article 92bis, § 2, c), de
la loi speciale du 8 aout 1980 est tres clair : « Les
Regions concluent en tout cas des accords de coopera-
tion pour Ie reglement des questions relatives... aux
services de transport en commun urbains et vicinaux
et services de taxis qui s'etendent sur Ie territoire de
plus d'une Region ».

Le Ministre souligne d'une part que la reponse au
Conseil d'Etat se trouve dans 1'expose des motifs et
qu'il y a par ailleurs eu accord du Bureau du Conseil
en ce qui concerne le projet et que le Cabinet a
respecte les delais convenus. Le report de la discus-
sion poserait des problemes car 1'Executif doit pren-
dre les arretes necessaires pour installer rapidement la
societe.

Un membre estime, quant a lui, que 1'avis du
Conseil d'Etat est un avis et que c'est au Ministre de
prendre ses responsabilites.

L'ajournement de la discussion est rejett^ par huit
voix contre trois.
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II. Inleidende uiteenzetting van
de Minister belast met Openbare Werken,

Verkeerswezen en de Vernieuwing
van Afgedankte Bedrijfsruimten

11. Expose introductif
du Ministre des Travaux publics,

des Communications et de la Renovation
des Sites d'Activites economiques desaffectes

Het ontwerp van ordonnantie, dat ik u hier vandaag
mag voorstellen, draagt bij tot de regionalisering van
het openbaar vervoer waartoe werd besloten door de
bijzondere nationale wetgever, enerzijds, en tot de
uitvoering van de verklaring van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Executieve over het vervoer te Brussel,
anderzijds.

Ik herinner eraan dat de Executieve heeft besloten
om voorrang te verlenen aan het openbaar vervoer,
met name doorheen de promotie van een vervoer
voor iedereen tegen de laagste prijs voor de gemeen-
schap, en voor de verbetering door de MIVB van de
frequenties, de bediening en de verbindingen, en
algemener, door een betere dienstverlening aan het
klienteel.

Om deze doelstellingen te bereiken diende het
Gewest te kunnen beschikken over een rationeel,
soepel instrument dat hoge prestaties levert.

Het is omwille van deze reden dat wij besloten
hebben om de juridische basisstructuur te behouden -
zij heeft immers getoond wat ze waard is - en deze
aan te vullen met vernieuwende elementen ten einde
te voldoen aan de bovengenoemde doelstellingen van
de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve.

Le projet d'ordonnance que j'ai 1'honneur de vous
presenter, contribue, d'une part a la regionalisation
des transports en commun decidee par le legislateur
national special, et d'autre part a la mise en oeuvre de
la declaration de 1'Executif regional bruxellois en ce
qui concerne les transports a Bruxelles.

Je rappelle que 1'Executif a decide d'accorder la
priorite aux transports publics par le biais, notam-
ment, de la promotion d'un transport pour tous au
moindre cout pour la collectivite, mais aussi via
1'amelioration par la STIB des frequences, des des-
sertes et de maillages; d'une maniere plus generale,
1'Executif a opte pour un meilleur service a la
clientele.

Afin de realiser ces objectifs, la Region se devait de
se doter d'un outil rationnel, souple et performant.

C'est pourquoi 1'Executif a choisi de conserver la
structure Juridique de base qui a fait ses preuves, tout
en y adjoignant des elements novateurs destines a
rencontrer les objectifs precites de 1'Executif regional
bruxellois.

1. Weike zijn de elementen van continui'teit ? 1. Quels sont les elements de continuite?

Eerst en vooral heeft de Executieve gekozen, zoals
voor de MIVB, voor een publiekrechtelijke vereni-
ging van het type « sui generis ».
Dit ontwerp, dat we een kaderordonnantie zouden
kunnen noemen, machtigt, op dezelfde wijze als de
wet van 16 juni 1953, de Executieve (in 1953 was
het de Koning) om de oprichting goed te keuren
van een publiekrechtelijke instelling die de stuur-
lijnen van de ordonnantie zai moeten naleven.

De nieuwe maatschappij zai vervolgens de exploita-
tie moeten overnemen van het net van openbaar
vervoer zoals het vandaag wordt beheerd door de
MIVB, te weten het net op het grondgebied van het
Brusselse HoofdstedeliJk Gewest en de uitbreidin-
gen ervan in de periferie.

De organen van de maatschappij komen aan bod in
het kader van deze ordonnantie maar nun samen-
stelling wordt aangepast aan de gewestelijke reali-
teit.

Tout d'abord, 1'Executif a opte, comme pour la
STIB, pour une association de droit public de type
« sui generis ». -
Le present projet que 1'on peut qualifier d'ordon-
nance-cadre, habilite, de la meme maniere que la
loi du 16 juin 1953,1'Executif (anciennement le Roi
en 1953) a approuver la creation d'une association
de droit public qui devra respecter les principes
directeurs enonces dans I'ordonnance.

Ensuite, la nouvelle societe devra reprendre 1'ex-
ploilation du reseau de transports en commun tel
qu'il est actuellement gere par la STIB; c'est-a-dire
le reseau sur le territoire de la Region de Bruxelles-
Capitale, et ses extensions dans la peripherie.

Les organes de la STIB sont tous repris dans le
cadre de la presente ordonnance, mais leur compo-
sition est adaptee a la realite regionale.
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Samengevat kan worden gezegd dat de raad van
bestuur de controle blijft uitoefenen over het be-
stuur van de maatschappij, en dat het directie-
comite voortaan beheerscomite zai heten en opera-
tioneler zai zijn, met name voor wat betreft de
uitvoering van de beheersovereenkomst die zai
worden gecontroleerd door de raad van bestuur.
De zeifstandigheid en de beheersverantwoordelijk-
heden van de bestuurder-directeur-generaal en de
adjunct-directeur-generaal worden bevestigd.

- Het personeel zai in de nieuwe maatschappij zijn
huidig statuut behouden evenals alle rechten die
eraan gekoppeld zijn.

2. Weike zijn de vernieuwende elementen in het
ontwerp van ordonnantie ?

a) Het recht op mobiliteit

Eerst en vooral dient te worden gezegd - het gaat
hier namelijk over een premiere - dat het ontwerp
van ordonnantie van bij de aanvang de nadruk legt op
het recht op mobiliteit.

In navolging van de Franse wetgeving op het vlak
van het vervoer heeft de Executieve aan het ontwerp
een voluntaristisch karakter willen geven die het recht
op vervoer voor iedereen als leidraad gebruikt voor
het hele beleid van openbaar vervoer te Brussel.

Graag weidde ik hier even uit over dit belangrijk
begrip.

Het recht op mobiliteit is bijna een ethische kwes-
tie. Men stelt immers een versnelling vast van de
mobiliteit voor de personen, de goederen en de
informatie.

De mobiliteit is vandaag een van de belangrijkste
componenten van de organisatie van onze maatschap-
pij. Denken we maar aan het verkeer van grondstof-
fen tot afgewerkte producten, het verkeer van de
werknemers en van de informatie; de vervoercapaci-
teit is dan ook een onbetwistbare troef. Geen toegang
hebben tot de mobiliteit is, daarentegen, bijna een
sociale handicap.

De openbare dienstverlening heeft bijgevolg een
duidelijke sociale functie en moet eenieders recht op
mobiliteit verzekeren. In dit verband dient te worden
onderlijnd dat meer dan 50 % van de inwoners van
Brussel niet voortdurend beschikken over een prive-
voertuig. Dit belangrijk bevolkingsaandeel is dan ook
aangewezen op het vervoer dat wordt georganiseerd
door de ov'erheid.

Ook dient onderstreept dat er vandaag geen ander
alternatief meer bestaat dan het recht op mobiliteit
dat stoelt op de promotie van het openbaar vervoer.

En bref, Ie conseil d'administration est maintenu
dans ses prerogatives de contr61e sur la gestion de la
societe. Quant au conseil de direction, il prendra
desormais la denomination de comite de gestion; il
verra son operationnalite renforcee, notamment en
vue d'executer Ie contrat de gestion qui sera
contr61e par Ie conseil d'administration.
Par ailleurs, 1'administrateur-directeur general et Ie
directeur general-adjoint voient leur autonomie et
leurs responsabilites de gestion confirmees.

- Enfin, Ie personnel conservera dans la nouvelle
structure son statut actuel ainsi que tous les droits
qui y sont lies.

2. Quels sont les elements novateurs introduits dans Ie
projet d'ordonnance?

a) Le droit a la mobilite

Tout d'abord, - est c'est une premiere - le projet
d'ordonnance met d'entree de jeu 1'accent sur le droit
a la mobilite.

A 1'instar de la legislation francaise en matiere de
transport, 1'Executif a voulu imprimer au projet une
philosophic volontariste, qui inscrit le droit au trans-
port pour tous comme fU conducteur de toute la
politique des transports en commun a Bruxelles.

Je desire m'attarder quelque peu sur cette notion
importante.

Le droit a la mobilite est presque une question
ethique. On constate en effet une acceleration de la
mobilite pour les personnes, les biens et les informa-
tions.

La mobilite est aujourd'hui une des composantes
majeures de 1'organisation de notre societe : circula-
tion des matieres premieres aux produits finis, circula-
tion de 1'ensemble des travailleurs et des informa-
tions; la capacite de deplacement est done un atout
incontestable. A contrario, le non-acces a la mobilite
est un quasi-handicap social.

Le service public a done une fonction sociale
evidente, qui est d'assurer pour tous un droit a la
mobilite. II faut souligner qu'a Bruxelles plus de 50 %
des habitants ne disposent pas en permanence de
voiture particuliere. Cette partie importante de la
population est done captive des transports organises
par les pouvoirs publics.

De plus, il faut souligner qu'aujourd'hui il n'y a plus
d'autre alternative que celle du droit a la mobilite
passant par la promotion des transports en commun.
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De economische groei, de markt van 1993 en het
neerhalen van het ijzeren gordijn maken van Brussel
een verkeersdraaischijf.

Indien men van oordeel is dat de verzadiging net zo
slecht is voor het ieefmilieu als voor de economische
activiteit en de toekomst van ons Gewest, dan dient
men op een vastberaden manier voorrang te verlenen
aan het openbaar vervoer. De ondernomen acties
dienen coherent te zijn en alle gewestelijke bevoegd-
heden moeten erbij worden betrokken.

De Brusselse Maatschappij van Openbaar Vervoer
moet haar verantwoordelijkheid aanvaarden en een
openbaar vervoer ontwikkelen dat elkeen in de moge-
lijkheid stelt zich te verplaatsen.

La croissance economique, le marche de 1993,
conjugues a 1'ouverture a 1'Est font de Bruxelles une
plaque tournante des deplacements.

Si 1'on considere que 1'encombrement est nefaste,
tant pour 1'environnement que pour 1'activite econo-
mique et 1'avenir de notre Region, il faut s'orienter
resolument vers la priorite au transport public. L'ac-
tion doit etre coherente et transversale a travers
toutes les competences regionales.

C'est pourquoi la Societe de Transports en commun
bruxellois doit assumer la responsabilite de develop-
per un transport en commun qui offre a chacun une
capacite de deplacement.

b) De beheersovereenkomst b) Le control de gestion

Het tweede vernieuwende stuurprincipe is de op-
stelling van een beheersovereenkomst die de weder-
zijdse verplichtingen moet bepalen van de Executieve
en van de maatschappij, met het oog op de realisatie
van de doelstellingen die voor deze legislatuur werden
bepaald in de verklaring van de Executieve.

Het principe zeif van de mogelijkheid om een
beheersovereenkomst te sluiten staat in feite reeds
vermeld in de huidige statuten.

We wilden echter meer voluntarisme aan de dag
leggen door nu reeds de materies vast te leggen die
door de overeenkomst moeten worden geregeld.

De beheersovereenkomst zai moeten voorzien :
- de doelstellingen die beide partijen dienen na te

streven;
- het principe van de oprichting, de wijziging, de

uitbreiding en de afschaffing van lijnen door de
maatschappij, in overeenstemming met het plan
« IRIS »;

- het plan van de investeringen die noodzakelijk zijn
voor de realisatie van deze doelstellingen;

- het financieel stelsel van de exploitatie en, in het
bijzonder, het principe van de vaststelling van de
tarieven, de bepaling, de berekening en de modali-
teiten voor de uitbetaling van de dotaties ten laste
van de gewestelijke begroting;

- de belangstelling van de maatschappij voor de
bovengenoemde doelstellingen en de sancties bij
niet-naleving van een gedeelte van deze verbinte-
nissen.

Het idee van een beheersovereenkomst is eveneens
gebaseerd op het verlangen van de Executieve om
duidelijk de verhoudingen te bepalen die moeten
bestaan tussen de maatschappij en het Gewest. In dit
verband dient te worden vermeld dat de maatschappij

Le deuxieme principe directeur innovateur consiste
a etablir un contrat de gestion qui doit fixer les
obligations reciproques de 1'Executif et de la societe,
en vue de concretiser les objectifs determines dans la
declaration de 1'Executif pendant la legislature.

En fait, le principe meme de la possibility de
conclure un contrat de gestion est deja inscrit dans les
statuts actuels.

L'Executif a cependant voulu etre plus volontariste
en precisant d'ores et deja les matieres devant etre
reglees par le contrat.

A cet effet, le contrat de gestion devra prevoir :
- les objectifs assignes aux deux parties;

- les principes relatifs a la creation, la modification,
1'extension, ou la suppression de lignes par la
societe, en conformite avec le plan « IRIS »;

- le plan des investissements necessaires pour la
realisation de ces objectifs;

- le regime financier de 1'exploitation et en particulier
le principe de la determination des tarifs, la fixa-
tion, le calcul et les modalites de paiement des
dotations a charge du budget regional;

- 1'interessement de la societe aux objectifs vises ci-
dessus et les sanctions en cas de non respect pour
une partie de ces engagements.

L'idee d'un contrat de gestion est egalement fondee
sur la volonte de 1'Executif de definir clairement les
rapports qui doivent exister entre la societe et la
Region. A cet egard, la societe doit pouvoir disposer
d'une autonomie organique et fonctionnelle dans la
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moet beschikken over een organieke en functionele
zeifstandigheid in de mate waarin aan de maatschap-
pij de exploitatie wordt toevertrouwd van de hele
openbare dienstverlening van openbaar vervoer in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

De zeifstandigheid van de maatschappij moet wel
worden gecontroleerd door de overheid. De maat-
schappij blijft immers een public krechtelijke instel-
ling met een meerderheidsaandeelhouder, te weten
het Gewest.

Graag wijs ik er hier eveneens op dat de beheers-
overeenkomst van conventionele aard is, het bestek
dat in het ontwerp van ordonnantie is voorzien,
daarentegen, is unilateraal zoals dit reeds in het
verleden het geval was. Het wordt immers opgesteld
door de Executieve die de verplichtingen van de
maatschappij bepaalt op het vlak van openbare
dienstverlening.

De verplichtingen van de maatschappij zullen de
volgende zijn :
- het vervoer verzekeren van de klanten met een

geldig vervoerbewijs;
- de verkoop van vervoertickets aan mogelijke

klanten;
- haar financiele bronnen zo goed mogelijk beheren;
- haar vervoerbevoegdheden ten dienste stellen van

de gewestelijke overheid;
- de aanpassing van haar diensten en middelen aan

de evolutie van haar omgeving.

Het bestek, dat zai worden goedgekeurd, is functio-
neel en niet meer overwegend technisch.

De Executieve heeft de bestuurder-directeur-gene-
raal overigens reeds verzocht te onderhandelen met
de sociale partners over een voorontwerp van
beheersovereenkomst waaraan de Executieve haar
principiele goedkeuring heeft gehecht. Het betreft
hier een premiere voor Belgie, want tot op heden
heeft de overheid nooit een beheersovereenkomst
gesloten met een openbare onderneming.

c) Het bedrijfsplan

Het ontwerp van ordonnantie bepaalt dat er elk
jaar tussen de maatschappij en de sociale partners zai
worden onderhandeld over een bedrijfsplan dat moet
worden goedgekeurd door de Executieve.

Hierdoor kan de effectieve realisatie van de
beheersovereenkomst worden verzekerd in een daar-
toe gunstig sociaal kader.

mesure ou la societe se voit confier 1'exploitation de
1'ensemble du service public des transports en
commun dans la Region de Bruxelles-Capitale.

En contrepartie, 1'autonomie de la societe doit etre
controlee par les pouvoirs publics, puisqu'elle de-
meure une association de droit public et qu'elle a un
actionnaire majoritaire, b savoir la Region.

Enfin, je voudrais preciser que Ie contrat de gestion
est de nature conventionnelle, alors que Ie cahier des
charges qui est prevu, comme par Ie passe, dans Ie
projet d'ordonnance un caractere unilateral; en effet,
ce dernier est arrete par 1'Executif qui determine les
obligations de service public de la societe.

Les obligations de la societe seront les suivantes :

- assurer Ie transport des clients munis de litres de
transport valables;

- vendre des titres de transport aux clients potentiels;

- gerer au mieux ses ressources financieres;
- apporter sa competence transport aux autorites

regionales;
- adapter ses services et ses moyens aux evolutions de
' son environnement.

C'est un cahier des charges fonctionnel et non plus
essentiellement un cahier des charges technique qui
sera adopte.

Par ailleurs, 1'Executif a des a present charge
1'administrateur-directeur general de negocier avec
les partenaires sociaux un avant-projet de contrat de
gestion sur lequel 1'Executif a marque un accord de
principe. 11 s'agira d'une premiere en Belgique car,
jusqu'a ce jour, aucun pouvoir public n'avait passe de
contrat de gestion avec une entreprise publique,

c) Le plan d'entreprise

Le projet d'ordonnance prevoit que chaque annee,
un plan d'entreprise sera negocie par la societe avec
les partenaires sociaux et approuve ensuite par 1'Exe-
cutif.

L'objectif est d'assurer la realisation effective du
contrat de gestion dans un cadre social propice a cet
effet.



A-71/2- 90/91 — 7 — A-71/2- 90/91

De doelstellingen waarmee de maatschappij is
belast, moeten tot uiting komen doorheen interne
structurele wijzigingen waardoor de MIVB in staat is
om 'de realisatie van de beheersovereenkomst te
verzekeren.

Les objectifs assignes & la societe doivent se tra-
duire par des modifications structurelles internes de
facon a rendre la STIB apte a assurer la realisation du
contrat de. gestion.

d) De mogelijkheid om filialen op te richten d) Possibility de creer des filiales

Een van de grote vernieuwingen is de mogelijkheid
voor de maatschappij om deel te nemen aan de
samenstelling van het kapitaal of aan het beheer van
maatschappijen, verenigingen of andere openbare of
private instellingen waarvan het doel rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt met het doel van de
maatschappij.

De werkinstrumenten van .de MIVB moeten wor-
den gespecialiseerd indien men wil dat zij betere
prestaties Ie vert.

De regionalisering van andere instrumenten van
openbare dienstverlening laat bovendien toe op ge-
westelijk vlak te zorgen voor synergisme en nieuwe
vormen van samenwerking.

De opsplitsing in filialen beantwoordt aan deze
noodzaak. Het principe is eenvoudig : de oprichting,
met de nodige partners, van een filiaal met gespeciali-
seerde opdrachten.

Een reeks voorbeelden kan bijdragen tot een beter
begrip van de noodzaak om hiermee te starten.

De vrachtwagens van de Agglomerate voor de
ophaling van huishoudelijk afval worden momenteel
onderhouden in private werkplaatsen. Men zou in de
toekomst een filiaal kunnen oprichten waaraan de
MIVB, de Agglomeratie en de Gewestelijke Over-
heid zouden deelnemen en die zou instaan voor de
organisatie van het onderhoud van alle voertuigen van
deze administraties.

Een ander opvallend voorbeeld is dat van de NMBS
en de MIVB die er ongetwijfeld belang bij hebben om
samen te werken voor het ontwerp, de oprichting en
het beheer van een Brussels VSN.

Dit zou kunnen geschieden door de oprichting van
een filiaal NMBS-MIVB dat met deze specifieke
doelstelling zou worden belast.

Ik heb de commissie, naar aanleiding van het advies
dat ik heb verstrekt aan de Nationale Minister van
Verkeerswezen over het ontwerp « STAR 21 », reeds
gewezen op mijn plan om een Brussels VSN in dienst
te stellen en dit tegelijkertijd met de aankomst van de
SST te Brussel.

Door dit ontwerp van ordonnantie voorzien we ons
van de middelen die noodzakelijk zijn om dit project
tot een goed einde te brengen.

Un des grands points novateurs consiste a permet-
tre a la societe de participer a la constitution du
capital, ou a la gestion de societes, associations ou
autres organismes publics ou prives dont 1'objet se
rattache directement ou indirectement a celui de la
societe.

Afin de rendre la STIB plus performante, il y a lieu
de specialiser 1'outil.

Par ailleurs, la regionalisation d'autres outils de
service public permet d'envisager, b ce niveau regio-
nal, des synergies et des collaborations nouvelles.

La filialisation repond a ce besoin. Le principe en
est simple : creation, avec des partenaires, d'une
filiale a taches specialisees.

Une serie d'exemples peut aider a comprendre la
necessite d'instaurer ce processus.

Aujourd'hui, par exemple, les camions de 1'Agglo-
meration - qui servent aux ramassages des ordures
menageres - sont entretenus dans des garages prives.
On pourrait demain imaginer une filiale associant la
STIB, 1'Agglomeration et 1'Administration regionale,
qui soit chargee d'organiser, pour 1'ensemble des
vehicules de ces administrations, leur entretien.

Un autre exemple marquant est celui offert par la
SNCB et la STIB qui ont tout interet a collaborer
pour la conception, la creation et la gestion d'un RER
bruxellois.

Ceci pourrait se faire par la creation d'une filiale
SNCB-STIB qui aurait cet objectif specifique dans ses
attributions.

J'ai deja indique a la commission, lors de 1'avis
rendu au Ministre national des Communications sur le
pro jet « STAR 21 », ma volonte de mettre en service
un RER bruxellois et ce conjointement a 1'arrivee du
TGV a Bruxelles.

Nous nous sommes donnes les moyens - via le
present projet d'ordonnance - de mener a bien ce
pro jet.
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Deze opsplitsingen in filialen bieden vele voorde-
len. Denken we maar aan de mogelijke schaalbespa-
ringen en het optimaal gebruik van de gewestelijke
instrumenten.

Elk van deze opsplitsingen zai natuurlijk geval per
geval worden bepaald door de Executieve. De om-
vang van de interventie van de MIVB in deze filialen
zai worden vastgesteld door de Executieve die hier-
voor met name rekening zai houden met de aard van
het filiaal en het maatschappelijk doel ervan.

Ik zai de Raad en, bijgevolg, de commissie inlichten
over de concrete mogelijkheden en de middelen van
de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve ter zake.

Les avantages de cette technique de filialisation
sont nombreux; je eiterai notamment 1'economie
d'echelles et 1'optimalisation de 1'utilisation des outils
regionaux.

Chacune des operations de filialisation possibles
sera evidemment determinee au cas par cas par
1'Executif. La hauteur de 1'intervention de la STIB
dans les filiales sera fixee par 1'Executif en tenant
compte notamment de la nature de la filiale, 1'objectif
social de celle-ci.

Je ne manquerai pas d'informer Ie Conseil, et par
consequent la commission, des possibilites concretes
et des decisions de 1'Executif en la matiere.

e) Het adviescomite en de ombudsdienst

De oprichting - in dit ontwerp - van een ombuds-
dienst en van een adviescomite moet toelaten - in
overeenstemming met het verlangen van de Execu-
tieve - de klanten een betere dienstverlening te
verzekeren.

De doelstelling van dit dubbel initiatief is bijgevolg
duidelijk : de reizigers betrekken bij het beheer van
het net dat voor hen bestemd is.

Hiertoe werden twee benaderingen weerhouden :
- Eerst en vooral de deelname van de verenigingen

van reizigers aan een adviescomite dat bestaat uit
het beheerscomite van de MIVB en de ombuds-
dienst.
Dit adviescomite moet adviezen verstrekken over
elk probleem in verband met de dienstverlening aan
het clienteel.
Het clienteel van de MIVB zai er terecht kunnen
met zijn adviezen en eisen; de confrontatie van hun
ideeen met het beslissingsorgaan van de maatschap-
pij zou moeten toelaten te zorgen voor synergisme
en voor een wederzijdse bewustwording die kunnen
bijdragen tot de verbetering van de working van de
MIVB.

- De tweede benadering heeft ten doel het clienteel -
dat ontevreden is over de diensten van de maat-
schappij - in de mogelijkheid te stellen om zich tot
een onafhankelijke autoriteit te richten.
Deze ombudsdienst zai belast worden met het
onderzoek van alle klachten waarvoor hij zou
worden geraadpleegd, en zai moeten optreden om
bij te dragen tot een minnelijke schikking tussen de
klagers en de maatschappij.
Wel dient onderstreept dat deze dienst slechts als
instantie van beroep zai optreden, met andere
woorden als de klager zai oordelen dat de maat-
schappij niet is ingegaan op zijn eisen. '

e) Le Comite consultatif et Ie service ombudsman

La creation - dans le present projet - d'un service
ombudsman et d'un comite consultatif doit permettre
de realiser - conformement a la volonte de 1'Executif
- un meilleur service a la clientele.

L'objectif poursuivi par cette double initiative est
done clair : associer les usagers a la gestion du reseau
qui lui est destine.

Pour ce faire, deux approches sont retenues :
- Tout d'abord, la participation des associations re-

presentatives des usagers a un comite consultatif
compose du comite de gestion de la STIB, ainsi que
du service ombudsman.
Ce comite consultatif a pour mission essentielle
d'emettre des avis sur toute question relative aux
services prestes a la clientele.
La clientele de la STIB pourra done y faire enten-
dre ses avis et revendications; la confrontation de
leurs idees avec 1'organe decisionnel de la society
devrait permettre des synergies et une conscientisa-
tion reciproque susceptibles d'ameliorer le fonc-
tionnement de la STIB. '

- La deuxieme approche a pour objectif de permettre
si la clientele - insatisfaite par les services prestes
par la societe - de s'adresser a une autorite inde-
pendante de celle-ci.
Ce service ombudsman sera charge d'examiner
toutes les plaintes dont il sera saisi et de s'entremet-
tre pour faciliter un compromis a 1'amiable entre les
plaignants et la societe.

II faut souligner qu'il n'interviendra que comme
instance d'appel, c'est-a-dire au cas ou le plaignant
estimera que la societe n'a pas repondu adequate-
ment a ses revendications.
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Het is duidelijk dat de acties van de klanten op
termijn de maatschappij zullen moeten be'invloeden
en wel zodra er een zeker gezag van zai uitgaan
doorheen het ingrijpen van de ombudsman. Dit zou
ten goede moeten komen aan een steeds betere
dienstverlening aan de klanten.
De politieke overheid zai eveneens de eventuele
verbeteringen kunnen beoordelen die moeten wor-
den doorgevoerd op het vlak van de werking van de
maatschappij : de Minister van Verkeerswezen zai
immers elk jaar worden ingelicht door een verslag
van de ombudsman; hij zai erover verslag uitbren-
gen bij de Executieve evenals in de Commissie
Infrastructuur van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad.

. Nu we de hoofdiijnen hebben doorlopen van het
ontwerp van ordonnantie zou ik van deze gelegenheid

•willen gebruik maken om u de nodige opheldering te
verschaffen over de financiele middelen die ter be-
schikking zullen worden gesteld van de MIVB, en
vervolgens over een probleem waarmee de Execu-
tieve is geconfronteerd.

II est evident que 1'action des clients par ce canal
devra, a terme, influencer la societe. Lorsqu'une
certaine jurisprudence s'en sera degagee de par
1'action de 1'ombudsman. Cela devrait etre tout
profit pour un service a la clientele toujours plus
optimal.
L'autorite politique pourra egalement apprecier les
eventuelles ameliorations a apporter en termes de
fonctionnement: en effet. Ie Ministre des Commu-
nications sera saisi chaque annee d'un rapport de
1'ombudsman; il en fera rapport a 1'Executif ainsi
qu'a la Commission de 1'Infrastructure du Conseil
regional bruxellois.

Maintenant que nous avons passe en revue les
grands axes du projet d'ordonnance, je voudrais
profiter de ce discours introductif pour vous apporter
tous les eclaircissements necessaires quant aux
moyens financiers qui seront mis a la disposition de la
STIB et ensuite en ce qui concerne Ie probleme de
procedure qu'a rencontre 1'Executif.

1. De financiele middelen 1. Les moyens financiers

Op 4 oktober 1990 keurde de Executieve een
financieel meerjarenplan goed.

De beheersovereenkomst zai de financiele midde-
len overnemen die tot in 1994 voor de MIVB ter
beschikking zijn gesteld van het Gewest.

De overeenkomst zai de modaliteiten voor de
uitbetaling en de terbeschikkingstelling van de finan-
ciele middelen van de maatschappij van openbaar
vervoer bepalen.

De structurele gezondmaking van de MIVB moet
worden verdergezet en geherorienteerd. De sanering
mag in geen geval het vervoeraanbod in gevaar
brengen en mag niet meer worden opgevat als een
beperking van de lineaire uitgaven met enkel sociale
effecten.

De structurele gezondmaking vereist tijd. Men mag
de mogelijkheden om de uitgaven te beperken in 1991
niet overschatten.

Opdat de MIVB zou beantwoorden aan de doelstel-
lingen die zijn bepaald in de ordonnantie en in de
beheersovereenkomst, maar tevens aan het meerja-.
renplan dat haar is opgelegd, zai zij een beslissende
omvorming moeten ondergaan.

Deze omvorming zai dienen te worden ingezet
onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van de
bestuurder-directeur-generaal en van de bestuursor-
ganen die zullen moeten toelaten de doelstellingen

L'Executif a arrete une programmation financiere
pluriannuelle Ie 4 octobre 1990.

Le contrat de gestion reprendra les moyens finan-
ciers mis a la disposition de la STIB pour la Region
jusqu'en 1994.

II fixera les modalites de paiement et de mise a
disposition des fonds a la societe de transports en
commun.

L'assainissement structurel de la STIB doit etre
poursuivi et reoriente. En effet, 1'assainissement ne
peut en aucun cas mettre en danger 1'offre de trans-
port et ne peut plus etre compris comme une reduc-
tion des depenses lineaires avec seulement des effets
sociaux.

L'assainissement structurel necessite du temps. II
ne faut pas surestimer les possibilites de generer des
diminutions de depenses en 1991.

Pour que la STIB reponde aux objectifs qui sont
fixes dans 1'ordonnance et dans le contrat de gestion,
mais aussi b la programmation pluriannuelle qui lui
est fixee, elle sera amenee a une mutation decisive.

Cette mutation doit etre engagee sous la responsa-
bilite personnelle de 1'administrateur-directeur gene-
ral et des organes de gestion qui auront pour mission
d'atteindre les objectifs fixes dans le contrat de
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van de beheersovereenkomst te bereiken en de maat-
schappij in de mogelijkheid te stellen om nieuwe
producten te lanceren om de budgettaire enveloppe
na te leven.

De middelen die hiertoe zullen worden aangewend
door de bestuurder-directeur-generaal, zouden met
name de volgende kunnen zijn :
- de mobiliteit tussen de diensten en de exploitatie-

plaatsen;
- de aanwerving van een team belast met de marke-

ting die de exploitatie aantrekkelijk en concurren-
tieel zou maken;

- de vorming van een team belast met de communi-
catie;

- de ontwikkeling van een strategic voor de pro-
ducten en de middelen om deze te ontwikkelen;

- de ontwikkeling van een financiele strategic door
een meerjarig exploitatieplan;

- een strategie op het vlak van de organisatie voor de
sterke en zwakke punten van de maatschappij en de
aanpassing ervan aan de nagestreefde doelstel-
lingen;

- en tenslotte, een sociale strategic gebaseerd op de
motivering en het beheer van de menselijke hulp-
bronnen en waarover is onderhandeld - zoals ik
reeds onderstreepte - in het kader van een bedrijfs-
plan.

In concrete betekent dit dat de maatschappij een
exploitatie- en handelsmaatschappij wordt voor een
net dat voortaan in handen is van de Executieve.

De inzet is belangrijk maar uitvoerbaar indien, en
enkel indien, er een werkelijke politieke solidariteit
bestaat ten opzichte van de sociale partners.

Hiertoe heeft de Executieve reeds besloten tot de
oprichting van een reconversiecel voor de omscholing
van het overtollig personeel van de MIVB, met name
ten gunste van de gewestelijke instellmgen.

De Executieve wil bovendien een dynamisch beleid
van de bezittingen van de MIVB dat operaties toelaat
waardoor voldoende middelen vrijkomen om de doel-
stellingen te bereiken en om investeringen te doen
met het oog op een structurele gezondmaking.

Het gewestelijk belang heeft voorrang op de lokale
belangen bij de definitie van het net, van het comfort
van de reizigers en de verbetering van de verkeers-
voorwaarden van de voertuigen van het openbaar
vervoer.

Ook al wordt de omvorming van de MIVB opgevat
als een verbetering van haar economiscbe prestaties,
toch dringt deze zich op want zij is van gewestelijk
belang. Hiervoor zijn - zoals ik reeds onderstreepte -
aangepaste middelen en instrumenten noodzakelijk.
Deze bestaan en in mijn uiteenzetting heb ik getoond
hoe ze moeten worden aangewend.

gestion et de permettre ^ la societe de generer de
nouveaux produits pour respecter 1'enveloppe budge-
taire.

Les moyens mis en oeuvre par 1'administrateur-
directeur general pourront etre notamment:

- la mobilite entre les services et les sites d'exploita-
tion;

- 1'engagement d'une equipe chargee du marketing
rendant attractive et competitive 1'exploitation;

- la mise en place d'une equipe chargee de la
communication;

- Ie developpement d'une strategic de produits et de
ressources necessaires pour les developper;

- Ie developpement d'une strategic financiere par un
plan d'exploitation pluriannuel;

- une strategic organisationnelle portant sur les
points forts et faibles'de la societe, et adaptant
celle-ci aux objectifs poursuivis;

- et enfin, une strategie sociale basee sur la motiva-
tion et la gestion des ressources humaines et
negociee. - comme je 1'ai deja souligne - dans Ie
cadre d'un plan d'entreprise.

Cela signifie en clair que la societe devient une
societe d'exploitation et de commercialisation d'un
reseau qui est, dorenavant, arrete par 1'Executif.

L'enjeu est important, mais il est realisable si, et
seulement si, une reelle solidarite politique a Regard
des partenaires sociaux existe.

Pour ce faire, 1'Executif a des a present decide la
creation d'une cellule de reconversion permettant Ie
reclassement du personnel de la STIB en surnombre,
notamment au profit des institutions regionales.

II a en outre souhaite une gestion dynamique du
patrimoine de la STIB permettant des operations
degageant des moyens suffisants pour atteindre les
objectifs et permettant des investissements generant
un assainissement structurel.

En outre, 1'interet regional prime les interets locaux
dans la d6finition du reseau, du contort des usagers et
de 1'amelioration des conditions de circulation de
vehicules de transport en commun.

Si la mutation de la STIB est entendue comme iine
amelioration de sa performance economique, elle
s'impose a tous comme une necessite car elle est
d'interet regional. Mais comme souligne ci-avant, cela
passe par des moyens et des instruments appropries.
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Vandaag client men blijk te geven van moed en
doorzettingsvermogen om de maatschappij van open-
baar vervoer van Brussel haar oorspronkelijke doel-
stelling terug te geven : te weten ten dienste staan van
de Brusselaars.

II faut faire preuve aujourd'hui de courage et de
volonte afin de rendre a la societe de transports en
commun de Bruxelles son objectif premier : a savoir
etre au service des Bruxelloises et des Bruxellois.

2. Het procedureprobleem betreffende het advies van
de Raad van State

Vooraleer deze uiteenzetting te beeindigen zou ik
graag nog even uw aandacht vestigen op een procedu-
reprobleem waarop de Executieve is gestuit.

De Executieve legde ten gepaste tijde het ontwerp
van ordonnantie voor advies voor aan de Raad van
State.

Deze Raad weigerde een eerste maal om een
standpunt in te nemen over de inhoud. Hij oordeelde
namelijk dat de Executieve vooraf een samen-
werkingsakkoord moest sluiten.

De Raad van State baseerde zich hiervoor op
artikel 92bis, § 2, c), van de bijzondere wet op de
institutionele hervormingen van 8 augustus 1980,
gewijzigd door de wet van 8 augustus 1988, die
bepaalt dat de Gewesten samenwerkingsakkoorden
afsluiten voor « de regeling van problemen in verband
met de diensten van stedelijk enJokaal openbaar
vervoer die zich uitstrekken over het grondgebied van
meer dan een Gewest ».

De Brusselse Gewestexecutieve meende dat een
samenwerkingsakkoord niet wettelijk vereist was en
heeft dan ook besloten om het advies van de Raad van
State niet op te volgen omwille van de volgende
redenen :
1. Een voorafgaandelijk samenwerkingsakkoord is

niet vereist voor een wijziging van de structuren
van de MIVB; artikel 92bis, § 2, c), van de
bijzondere wet op de institutionele hervormingen
van 8 augustus 1988, dat in een samenwerkingsak-
koord voorziet, schrijft dit enkel voor voor « de
regeling van aangelegenheden in verband met de
diensten van stedelijk en lokaal openbaar vervoer
die zich uitstrekken over het grondgebied van
meer dan een Gewest ».
Het begrip « diensten van openbaar vervoer »
heeft betrekking op het net van openbaar vervoer;
enkel een wijziging van het net vereist bijgevolg
een samenwerkingsakkoord.

Weinu, dit ontwerp wijzigt geenszins het be-
staande net dat op 28 december 1988 in zijn
bestaande vorm werd bevestigd door een beslis-
sing van het overlegcomite Regering/Executieven.
Krachtens artikel 21 van deze ordonnantie erft de
nieuwe maatschappij het bestaande exploitatienet
zonder dat er ook maar een wijziging aan het net
wordt aangebracht.

2. Le probleme de procedure relatif a 1'avis du
ConseU d'Etat

Avant de conclure cet expose, je tiens a attirer
votre attention sur un probleme de procedure qu'a
rencontre 1'Executif.

Celui-ci a, en temps opportun, soumis le projet
d'ordonnance a 1'avis du Conseil d'Etat.

Ce dernier a refuse une premiere fois de se pronon-
cer sur le fonds parce qu'il estimait que 1'Executif
devait au prealable conclure avec la Region flamande
un accord de cooperation.

Le Conseil d'Etat basait son argumentation sur
1'article 92bis, § 2, c), de la loi speciale de reformes
institutionnelles du 8 aout 1980, modifiee par la loi du
8 aout 1988 qui prevoit que les Regions concluent des
accords de cooperation pour « le reglement des ques-
tions relatives aux services des transports en commun
urbains et vicinaux qui s'etendent sur le territoire de
plus d'une Region ».

L'Executif regional bruxellois a estime qu'un ac-
cord de cooperation n'etait pas obligatoire au sens de
la loi et a done choisi de ne pas suivre 1'avis du Conseil
d'Etat pour les motifs suivants :

1. Un accord, de cooperation prealable n'est pas
requis en ce qui concerne la modification des
structures de la STIB; en effet, 1'article 92bis, § 2,
c), de la loi speciale de reformes institutionnelles
du 8 aout 1988 qui instaure un accord de coopera-
tion obligatoire, ne le prevoit que pour «le
reglement des questions relatives aux services des
transports en . commun urbains et vicinaux qui
s'etendent sur le territoire de plus d'une Region ».

La notion de «services de transports en
commun » s'entend du reseau de transports en
commun; c'est done en cas de changement de ce
seu] reseau de transport qu'un accord de coopera-
tion est necessaire.
Or, le present projet ne modifie en rien le reseau
existant qui a ete consacre par une decision du
comite de concertation Gouvernement/Executifs
du 28 decembre 1988. En effet, en vertu de
1'article 21 de la presente ordonnance, la societe
nouvelle herite du reseau d'exploitation existant
sans qu'aucune modification n'y soit apportee.
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Het betreft hier bijgevolg twee verschillende inter-
pretaties van een juridische tekst; de Raad van
State heeft er een weerhouden, de Executieve
weerhoudt een andere.

2. Bovendien dient erop gewezen dat de Raad van
State geen enkele opmerking heeft gemaakt over
een voorafgaandelijk samenwerkingsakkoord toen
zijn advies werd gevraagd over het ontwerp van
decreet betreffende de diensten van het openbaar
personenvervoer in het Waalse Gewest dat met
name bepaalde dat de Waalse Gewestelijke Maat-
schappij van Openbaar Vervoer in de plaats treedt
van de.NMVB. De NMVB is nochtans een inter-
regionale maatschappiJ.
De Raad van State maakte evenmin opmerkingen
over het ontwerp van decreet betreffende de
oprichting van de maatschappij van openbaar
vervoer in het Vlaamse Gewest.
Het wetsontwerp betreffende bepaalde openbare
instellingen, dat met name de ontbinding plant van
de NMVB, heeft evenmin het voorwerp uitge-
maakt van een opmerking van de Raad van State
over een voorafgaandelijk samenwerkings-
akkoord.
Men kan hieruit afleiden dat de MIVB niet op een
andere wijze moet worden behandeld als de
NMVB of de andere gewestelijke maatschappij en.

Op basis van bovengenoemde elementen besloot de
Executieve bijgevolg op 31 mei laatstleden om het
voorontwerp van ordonnantie - omkleed met nieuwe
argumenten - opnieuw in te dienen bij de Raad van
State zonder vooraf over te gaan tot de opstelling van
een samenwerkingsakkoord.

De Executieve belastte me tegelijkertijd met de
raadpleging van de interministeriele conferentie van
verkeerswezen en infrastructuur om de goedkeuring
te verkrijgen van alle gewestelijke Ministers van
Verkeerswezen en van de Nationale Minister van
Verkeer over deze handelwijze.

Op 5 juli 1990 nam de bovengenoemde conferentie
de volgende beslissing : « de interministeriele confe-
rentie van verkeerswezen en infrastructuur neemt
akte van de interpretatie die door de Raad van State is
gegeven aan het artikel 92bis, §§ 2 en 3, van de
bijzondere wet op de institutionele hervormingen van
8 augustus 1980, gewijzigd door de bijzondere wet van
8 augustus 1988, met name in het kader van haar
advies betreffende het ontwerp van ordonnantie be-
treffende de organisatie van het openbaar vervoer in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

» Voor wat betreft de ontbinding en de oprichting
van vervoermaatschappijen preciseert de conferentie
dat geen enkele desbetreffende wettelijke maatregel
het voorwerp moet uitmaken van een voorafgaande-
lijk samenwerkingsakkoord. Hiervoor verwijst de

II s'agit done d'une question d'interpretation d'un
texte juridique; Ie Conseil d'Etat en a retenu une,
1'Executif preconise 1'autre.

2. De plus, il faut noter que, saisi d'une demande
d'avis sur Ie projet de decret relatif aux services de
transports publics de personnes en Region wal-
lonne, qui prevoit notamment que la Societe
regionale wallonne de Transports publics succede
h la SNCV, Ie Conseil d'Etat n'a fait aucune
remarque concernant un accord de cooperation
prealable, alors que la SNCV est une society
interregionale.

Le Conseil d'Etat n'a pas fait non plus de remar-
ques quant au projet de decret relatif ^ la creation
de la societe de transport public en Region fla-
mande.
Qui plus est, le projet de loi relatif b certains
organismes publics qui prevoit notamment la dis-
solution de la SNCV, n'a fait 1'objet d'aucune
remarque du Conseil d'Etat sur un accord de
cooperation prealable.

On peut done en conclure que la STIB ne doit pas
etre traitee autrement que la SNCV ou les autres
societes regionales.

Sur base des elements precites, 1'Executif a done
decide en date du 31 mai dernier de soumettre - avec
ses nouveaux arguments - 1'avant-projet d'ordon-
nance au Conseil d'Etat sans passer par la confection
prealable d'un accord de cooperation.

Dans le meme temps, 1'Executif m'a charge de
saisir la conference inter-ministerielle de 1'infrastruc-
ture et des transports pour obtenir 1'assentiment de
tous les Ministres regionaux des transports, ainsi que
du Ministre national des Transports, sur cette facon
de proceder.

En date du 5 juillet 1990, la conference precitee a
pris la decision suivante : « la conference inter-minis-
terielle des communications et d'infrastructure prend
acte de 1'interpretation donnee par le Conseil d'Etat a
Particle 92bis, §§ 2 et 3, de la loi speciale de reformes
institutionnelles du 8 aout 1980, modifiee par la loi
speciale du 8 aout 1988, notamment dans le cadre de
son avis rendu ^ propos du projet d'ordonnance relatif
^ 1'organisation des transports en commun dans la
Region de Bruxelles-Capitale.

» En ce qui concerne la dissolution et la creation de
societes de transport, la conference precise que toutes
mesures legislatives y relatives ne doivent pas faire
1'objet d'accords de cooperation prealables, se refe-
rant a cet egard ^ la procedure suivie notamment pour
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conferentie naar de procedure die met name is
gevolgd voor de ontbinding van de NMVB en de
oprichting van de Gewestelijke Waalse en Vlaamse
Maatschappij van Openbaar Vervoer. In dit opzicht
behoort de oprichting van gewestelijke vervoermaat-
schappijen volledig tot de bevoegdheden van de
Gewesten ».

Deze beslissing van de conferentie werd onmiddel-
lijk medegedeeld aan de Raad van State.

Op 26 September 1990 besloot de Raad van State
dat hij zijn standpunt niet moest wijzigen, bevestigde
dat er vooraf een samenwerkingsakkoord moest wor-
den gesloten en dat hij geen standpunt kon innemen
over de grond van de zaak.

Gelet op deze weigering bleef de Executieve niets
anders meer over dan het advies van de Raad van
State naast zich neer te leggen.

Tot besluit dank ik alle leden van deze commissie
voor hun belangstelling voor dit ontwerp, vandaag en
naar aanleiding van de verschillende gedachtenwisse-
lingen in het verleden.

Ik sta - net als mijn medewerkers - ter beschikking
van diegenen die bijkomende verduidelijkingen zou-
den wensen.

Tot slot zai ik snel het geheel van de artikelen van
het ontwerp van ordonnantie overlopen ten einde een
volledige visie ter zake te hebben.

la dissolution de la SNCV et la creation de la Societe
regionale wallonne et flamande de Transports publics.
A cet egard, la creation de societes regionales de
transports releve de la competence pleine et entiere
des Regions ».

Cette decision, de la conference a immediatement
ete communiquee au Conseil d'Etat.

En date du 26 septembre 1990, Ie Conseil d'Etat n'a
pas estime devoir changer sa position et a maintenu
qu'il y avait lieu de conclure auparavant un accord de
cooperation, et qu'il ne pouvait done se prononcer
quant au fonds.

Devant ce refus, 1'Executif n'a plus eu d'autres
solutions que de passer outre a 1'avis du Conseil
d'Etat.

En conclusion, je tiens ^ remercier 1'ensemble des
membres de cette commission d'avoir prete attention
au present projet aujourd'hui et dans divers echanges
de vue precedents.

Je me tiens a la disposition, ainsi que mes collabora-
teurs, de tous ceux qui desireraient des eclaircisse-
ments.

Pour terminer, je tiens a survoler rapidement
1'ensemble des articles du projet d'ordonnance afin
d'avoir une vision complete en la matiere.

III. Procedure,
advies van de Raad van State (vervolg)

III. Procedure,
avis du Conseil d'Etat (suite)

Een lid stelt voor de bespreking van de procedure-
problemen af te ronden ten einde op de vergadering
van woensdag 31 oktober de bespreking in de grond te
kunnen beginnen.

De Minister meent in zijn uiteenzetting duidelijk te
zijn geweest wat het advies van de Raad van State
betreft. Hij zegt dat de beslissing over een ontwerp
van ordonnantie in de Executieve bij consensus wordt
genomen en dat de Minister zich eveneens begaf naar
het Interministerieel Comite voor de Infrastructuur -
met taalevenwicht - waar het ontwerp met eenparig-
heid van stemmen werd goedgekeurd. Het overleg-
comit6 Nationale Regering/Executieven zou eveneens
geraadpleegd kunnen worden. De Minister vraagt dan
ook dat de Commissie reeds op de volgende vergade-
ring over de grond van het dossier spreekt en herin-
nert eraan dat de NMVB en de MIVB op gelijke voet
moeten behandeld worden.

Un membre propose de terminer la discussion
quant aux problemes de' procedure afin de pouvoir
entamer la discussion de fond a la seance du mercredi
31 octobre.

Le Ministre estime avoir ete clair dans son expose
en ce qui concerne 1'avis du Conseil d'Etat. Et de
preciser que la decision sur un projet d'ordonnance
est pris par consensus au sein de 1'Executif, que le
Ministre s'est egalement rendu au Comite interminis-
teriel de 1'Infrastructure - avec les ponderadons
linguistiques - ou le projet a ete approuve a 1'unani-
mite. Le Comite de Concertation, Gouvernement
national/Executifs pourrait egalement etre saisi. Le
Ministre plaide des lors pour que la Commission
accepte de debattre du fond des la prochaine reunion,
tout en rappeUant que la SNCV et la STIB doivent
etre traitees sur le meme pied.
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Een lid dankt de Minister voor het feit dat deze het
nodig achtte in de Commissie op het advies van de
Raad van State te antwoorden. Hij meent trouwens
dat het net, dat sedert de vergadering van het Comite
Nationale Regering/Executieven, gehouden op 18 de-
cember 1988 ongewijzigd bleef, misschien had moeten
herzien worden, net zoals dat van de NMVB, met
inbegrip van de tariefproblemen dat het stelt.

Een lid meent dat er geen advies van de Raad van
State bestaat. Hij zegt trouwens het decreet van
31 juli 1990 houdende de oprichting van de Vlaamse
Vervoermaatschappij (Belgisch Staatsblad, 27 okto-
ber 1990) te hebben bestudeerd. Ontving de Execu-
tieve van het Vlaamse Gewest daarentegen een advies
van de Raad van State wat de grond van de zaak
betreft?

Betekent het ontwerp van ordonnantie van de
Brusselse Executieve dat het openbaar vervoernet
buiten Brussel in de loop van deze legislatuur onver-
anderdblijft?

De Minister wou met het naburig Gewest geen
onderhandelingen beginnen over een probleem van
het net buiten Brussel, maar de Executieve zai
uiteraard vroeg of laat met haar Vlaamse collega's
onderhandelingen voeren over het behoud, de uit-
bouw of de verandering van het Brusselse net buiten
Brussel.

Aangezien het Vlaamse Gewest momenteel even-
eens zijn beleid inzake openbaar vervoer herziet, was
een samenwerkingsakkoord met het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest in dit stadium niet aangewezen. Een
samenwerkingsakkoord zai binnen een termijn ad hoc
worden gesloten, maar voor het zover is, heeft de
huidige toestand voorrang. De Vlaamse Executieve
had recht op een gemotiveerd advies van de Raad van
State, zonder voorafgaande opmerkingen over de
noodzaak aan een samenwerkingsakkoord.

Een ander lid onderstreept dat in het juridisch
debat dat de Commissie voert, men twee zaken moet
scheiden. Moet het samenwerkingsakkoord tussen de
Gewesten voorafgaan aan de uitoefening, door het
Brusselse Gewest, van de bevoegdheden inzake ste-
delijk vervoer? Geen enkele bepaling in de wetten op
de Staatshervorming eist dat. De uitoefening van de
bevoegdheid is een principiele kwestie. Aangezien het
samenwerkingsakkoord de toepassing is van dit prin-
cipe in een bepaald geval, kan de interpretatie van de
Raad van State niet worden aangehouden.

De tweede kwestie betreft de reikwijdte van een
samenwerkingsakkoord. De Executieve zegt dat dit
begrip betrekking heeft op de omvang van het net.
Persoonlijk meent het lid dat de reikwijdte van de

Un membre remercie Ie Ministre d'avoir estime
necessaire de repondre devant la Commission a 1'avis
du Conseil d'Etat. II estime par ailleurs que Ie reseau
qui n'a plus ete modifie depuis la reunion du Comite
Gouvernement/Executifs de decembre 1988, aurait
peut-etre du etre revu, tout comme celui de la SNCV,
ainsi que les problemes tarifaires qu'il pose.

Un membre estime quant a lui qu'il n'y a pas d'avis
du Conseil d'Etat. II signale par ailleurs avoir etudi6
Ie decret du 31 juillet 1990 portant creation de la
Sbciete des Transports flamande (Moniteur beige du
27 octobre 1990). L'Executif de la Region flamande a-
t-il par centre bien eu un avis du Conseil d'Etat quant
au fond?

Le projet d'ordonnance de' 1'Executif bruxellois
signifie-t-il que le reseau des transports en commun en
dehors de Bruxelles demeurera inchange durant 1'ac-
tuelle legislature ?

Le Ministre n'a pas voulu entamer les negociations
avec la Region voisine sur un probleme de reseau
exterieur a Bruxelles, mais il est bien entendu que
1'Executif bruxellois engagera tot ou tard les negocia-
tions avec ses collegues flamands pour le maintien, le
developpement ou la transformation du reseau
bruxellois hors Bruxelles.

La Region flamande revisant actuellement egale-
ment sa politique en matiere' de transports en
commun, un accord de cooperation avec la Region de
Bruxelles-Capitale ne pouvait etre opportun a ce
stade-ci. Un accord de cooperation se concretisera
dans un delai ad hoc, mais d'ici la c'est en effet la
situation actuelle qui prevaut. L'Executif flamand a,
quant a lui, eu droit a un avis motive du Conseil
d'Etat sans remarques prealables -quant a la necessite
d'un accord de cooperation.

Un autre membre souligne que dans le debat
juridique qui occupe la Commission il faut distinguer
deux questions. L'accord de cooperation entre les
Regions doit-il etre prealable a- 1'exercice par la
Region bruxelloise de sa competence en matiere de
transports urbains? Aucune disposition des lois de
reforme de 1'Etat ne le requiert. L'exercice de la
competence est de principe; 1'accord de cooperation
etant 1'amenagement de ce principe pour un cas
determine, 1'interpretation du Conseil d'Etat ne peut
etre retenue.

La deuxieme question est celle de 1'etendue d'un
accord de cooperation. L'Executif retient que cette
notion se rapporte a 1'etendue du reseau. Personnel-
lement, le membre estime ne pas pouvoir limiter
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dienst niet kan beperkt worden' tot het net, zeifs
indien het gaat om het belangrijkste element yan de
dienst aan het clienteel.

Een lid stelt vast dat de Raad van State niet
dezelfde ijver aan de dag legt als voor het Vlaamse en
Waalse Gewest.

Dit lid onderstreept anderzijds dat de NMVB -via
een nationale wet werd ontbonden : men heeft dus
met een enigszins andere problematiek te maken. Hij
meent dat de opiossing voor het probleem van het
personenvervoer op het grondgebied van de gemeen-
ten Tervuren, Kraainem en van de stad Vilvoorde
(die maatschappelijke aandelen bij de MIVB hebben)
niet door de Minister werd gegeven, en onderstreept
dat de Provincie Brabant momenteel eveneens be-
trokken is bij het beheer van de MIVB.

Hij vraagt zich tenslotte af of het voor Brussel niet
interessant zou zijn geweest de Vlaamse gemeenten
erbij te betrekken en hen een financiele bijdrage te
vragen, gelet op de bijzonder verlieslatende trajecten
ter zake.

Een ander lid vraagt of de gemeenten en de
Provincie Brabant deel uitmaken van de algemene
vergadering van de MIVB en bijgevolg inspraak
hebben wat de controle van het beheer betreft.

De Minister herhaalt dat er een samenwerkings-
akkoord over het net zai worden gesloten.

Hij begrijpt niet in weike zin de problematiek van
de NMVB verschillend is : de lijnen van de NMVB
blijven tot in Brussel lopen. Vroeg of laat zai het
Brusselse Gewest ter zake een samenwerkingsak-
koord met het Waalse en Vlaamse Gewest sluiten.

Een lid wenst de positie te kennen van de vier
huidige partners die geen deel zouden uitmaken van
de structuur van de maatschappij.

De Minister antwoordt dat de Executieve hem er
officieel mee heeft belast te onderhandelen over de
terugtrekking van deze partners. Hij zegt trouwens
dat er met Minister Dehaene contact werd genomen,
alsmede met de Regionale Ministers.

Op verzoek van verschillende Raadsleden deelt de
Minister nog mede dat Vilvoorde 87 aandelen van de
MIVB bezit, Kraainem 66, Tervuren 349 en de
Provincie Brabant 1.382 (op een totaal van 140.000).
De nominale waarde van deze aandelen bedraagt
10.000 fr., het Gewest zai over een gewestelijke
compensatie onderhandelen op basis van deze waarde
omwille van de vorderingen die het Gewest tegenover
de Provincie heeft.

1'etendue du service au reseau, meme s'il s'agit de la
principale donnee constituante du service rendu ^ la
clientele.

Un membre constate que Ie Conseil d'Etat ne fait
pas preuve du meme zeie a 1'egard des Regions
flamande et wallonne.

Ce membre souligne d'autre part que la SNCV a etc
dissoute par une lot nationale : on se situe done dans
une problematique un peu differente. II pense que la
reponse au probleme du transport des personnes sur
Ie territoire des communes de Tervuren, de Kraainem
et de la ville de Vilvorde (qui ont des parts sociales de
la STIB) n'a pas ete fournie par Ie Ministre. Et de
souligner que la Province de Brabant est actuellement
egalement associee a la gestion de la STIB.

II pose enfin la question suivante : n'aurait-il pas
ete interessant pour Bruxelles d'associer les
communes flamandes et de les inviter a une interven-
tion financiere, vu les troncons particulierement defi-
citaires concernes?

Un autre membre demande si ces communes et la
Province de Brabant font partie de 1'assemblee gene-
rale de la STIB et ont des lors voix sur Ie controle de
sa gestion.

Le Ministre repete qu'un accord de cooperation sur
Ie reseau sera conclu.

II ne voit pas en quoi la problematique de la SNCV
est differente : les lignes SNCV continuent a penetrer
dans Bruxelles. Tot ou tard, la Region bruxelloise
conclura en cette matiere un accord de cooperation
avec les Regions wallonne et flamande.

Un membre souhaite connaitre la position des
quatre partenaires actuels qui ne seraient pas repris
dans la structure de la societe.

Le Ministre repond que 1'Executif 1'a charge offi-
ciellement de negocier le retrait de ces partenaires; il
signale par ailleurs que des contacts ont ete pris avec
le Ministre Dehaene, ainsi qu'avec les Ministres
regionaux.

Le Ministre informe encore - a la demande de
plusieurs Conseillers - que Vilvorde detient 87 parts
sociales de la STIB, Kraainem 66, Tervuren 349 et la
Province de Brabant 1.382 (sur un total de 140.000).
La valeur nominale de ces parts etant de 10.000 F, la
Region negociera une compensation regionale sur
base de cette valeur en raison des creances que la
Region detient notamment a 1'egard de la Province.
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Een lid wenst te weten of het Sociaal-Economisch
Comite over dit ontvverp werd geraadpleegd.

De Minister antwoordt van niet en benadrukt dat
de Sociaal-Economische Raad niet bevoegd is voor de
materie van dit ontwerp. Bovendien onderstreept de
Minister dat een groot deel van het IRIS-plan aan de
raadpleging is besteed.

Un membre souhaite savoir si Ie Comite economi-
que et social a ete consulte sur Ie projet.

Le Ministre repond par la negative en soulignant
que les competences du Conseil economique et Social
ne cadrent pas avec le projet presente. Le Ministre
souligne par ailleurs que le plan IRIS fait large part a
la consultation.

IV. Algemene bespreking IV. Discussion g^nCrale

Een lid verheugt er zich over dat het ontwerp van
ordonnantie overeenstemt met de principes uitge-
drukt in de beleidsverklaring van de Executieve van
18 oktober 1989, waarin voorrang gegeven wordt aan
het openbaar vervoer. De precieze doelstelling is de
MIVB, organisme van openbaar nut, aan te passen
aan de realiteit van het Brusselse Gewest. De Brusse-
laars hebben nu hun lot in eigen handen. De relatie
tussen beheerder en verbruiker zai nauwer worden.

Het ontwerp bevat vijf essentiele punten :
a) het recht op mobiliteit : een harmonisatie van de

verschillende vervoerswijzen is hierbij noodzake-
lijk. Het recht op mobiliteit moet verder uitge-
werkt worden in een reeks toepassingsbesluiten;

b) de beheersovereenkomst : enkel de Executieve,
onder de controle van de Raad, is bevoegd om de
Ujn te bepalen die de MIVB moet volgen; het lid
vraagt de Minister de huidige staat van dit dossier
toe te lichten;

c) de ombudsman : de mogelijkheid zich recht-
streeks tot een ombudsman te richten is een
premiere en zai zeker positieve gevolgen hebben;
het lid vraagt de Minister de rol van de ombuds-
man te preciseren;

d) het adviescomite : de mogelijkheid voor represen-
tatieve verenigingen gehoord te worden zai de
dienstverlening zeker verbeteren;

e) de mogelijkheid tot oprichting van filialen : deze
mogelijkheid is een belangrijke troef bij de verwe-
zenlijking van een voorstadsnet; het lid wenst van
de Minister te vernemen weike contacten hij reeds
gehad heeft aangaande deze materie.

Een ander lid haalt het probleem van de samen-
werkingsakkoorden met de andere Gewesten aan. Er
moet niet alleen een akkoord bereikt worden met het
Vlaamse Gewest voor de lijnen die het Brusselse
Gewest binnenkomen (lijnen 30, 39, 44, 47, 50, 54 en
58) maar ook met het Waalse Gewest voor toekom-
stige lijnen (HL, 356) die Brussel zullen binnenko-
men. Hiermee is ook het probleem van de uitwisseling
van waarnemers gesteld. Naast het Vlaamse Gewest
zou ook het Waalse Gewest een waarnemer moeten
afvaardigen in de raad van bestuur van de MIVB.

Un membre se rejouit que le projet d'ordonnance
soit en accord avec les principes exprimes dans la
declaration de 1'Executif du 18 octobre 1989, qui
donnent la priorite aux transports en commun. L'ob-
jectif precis est d'adapter la STIB, organisme d'interet
public, a la realite de la Region bruxelloise. Les
Bruxellois sont aujourd'hui responsables de leur des-
tin. Les relations entre gestionnaire et consommateur
deviendront plus etroites.

Le projet contient cinq points essentiels :
a) le droit a la mobilite : une harmonisation des

differents moyens de transport est necessaire dans
ce cadre. Le droit a la mobilite doit etre traduit en
une serie d'arretes d'application;

b) le contrat de gestion : seui 1'Executif, sous le
contr61e du Conseil, est competent pour determi-
ner la ligne que la STIB doit suivre; le membre
demande que le Ministre commente 1'etat actuel
de ce dossier;

c) 1'ombudsman : la possibilite de s'adresser directe-
ment a un ombudsman est une premiere et aura
certainement des effets positifs; le membre de-
mande au Ministre qu'il precise le r61e de 1'om-
budsman;

d) le comite consultatif : la possibilite qu'ont des
associations representatives d'etre entendues ame-
liorera certainement la prestation de services;

e) la possibilite de constituer des filiales : cette
possibilite constituera un atout important lors de
la realisation d'un reseau express regional; le
membre souhaite que le Ministre 1'informe des
contacts qu'il a deja eus en cette maniere.

Un autre membre souleve le probleme des accords
de cooperation avec les autres Regions. II y a lieu de
conclure un accord avec la Region flamande pour les
lignes qui arrivent en Region bruxelloise (lignes 30,
39, 44, 47, 50, 54 et 58) mats aussi avec la Region
wallonne pour de futures lignes (HL, 356) qui entre-
ront dans Bruxelles. Ceci pose egalement le probleme
de 1'echange d'observateurs. Comme la Region fla-
mande, la Region wallonne devrait deleguer un
observateur au conseil d'administration de la STIB.
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Hetzelfde lid meent ook dat het beleid over andere
vervoerswijzen zoals het taxivervoer zo dicht mogelijk
moet aanleunen bij het idee van recht op mobiliteit.

Verder gaat het lid in op de beheersovereenkomst
tussen de maatschappij en de Executieve. Het be-
treurt dat de tekst van het ontwerp het alleen heeft
over politieke doelstellingen en niet over de speci-
fieke opdrachten van de openbare maatschappij. Er
zouden conventionele clausules in opgenomen moe-
ten worden.

Wat de structuur van de maatschappij betreft, stelt
het lid dat de tekst van het ontwerp de indruk wekt
dat de rol van de raad van bestuur er slechts in bestaat
de beslissingen van het beheerscomite te bekrachti-
gen. De scheiding tussen beide moet echter duidelijk
zijn. Het beheerscomite moet zich inderdaad bezig
houden met het courante beleid (en de Executieve
heeft dus gelijk het te beperken tot zeven personen,
wat de efficientie ten goede komt) maar de raad van
bestuur moet bevoegd blijven voor fundamentele
zaken zoals benoemingen, recrutering en promotie
van personeel. Het lid meent overigens dat de raad
van bestuur zeif zijn bestuurder-directeur-generaal en
zijn adjunct-directeur-generaal moet kunnen be-
noemen.

Aangaande de problematiek van de vertegenwoor-
diging van het personeel, herinnert het lid eraan dat
er twee personen van de twee meest representatieve
organisaties van het personeel afgevaardigd zullen
worden. Het stelt zich echter de vraag waarom er
geen directe verkiezing door het personeel zou kun-
nen gebeuren en waarom deze twee afgevaardigden
niet stemgerechtigd zouden kunnen zijn. Daarnaast
stelt het lid ook voor dat bijvoorbeeld vijf van de
vijftien bestuurders gekozen zouden worden door de
algemene vergadering op voordracht van de conferen-
tie van de burgemeesters (cfr. GOMB). Op die
manier worden de gemeenten nauwer betrokken bij
het beheer van de maatschappij.

Waarom naast de commissarissen met vetorecht
ook nog een speciaal afgevaardigde van de Executieve
sturen?

Waarom een adviescomite oprichten, terwiji men
even goed de taak van reeds bestaande commissies
zou kunnen uitbreiden (bijv. de adviescommissie voor
de studie en de verbetering van het openbaar ver-
voer)? En als het dan toch opgericht wordt, waarom
de gemeenten er niet bij betrekken ?

Wat zai de reele macht van de ombudsdienst zijn?
Zou men niet beter de bestaande klantendienst of PR-
dienst uitbreiden binnen de structuren van de MIVB ?

Le meme membre estime encore que la politique
portant sur d'autres moyens de transport tels que le
transport en taxi, doit coller autant que possible a
1'idee du droit a la mobilite.

Le membre traite ensuite du contrat de gestion
entre la societe et 1'Executif. II deplore que le texte du
projet aborde uniquement des objectifs politiques et
non pas les missions specifiques de la societe publi-
que. Des clauses conventionnelles devraient y figurer.

En ce qui concerne la structure de la societe, le
membre declare que le texte du projet donne 1'im-
pression que le r61e du conseil d'administration
consiste uniquement a enteriner les decisions du
comite de gestion. Pourtant, la separation entre ces
deux organes doit etre claire. Le comite de gestion
doit en effet s'occuper de la politique courante (et
1'Executif a done raison de le limiter a sept personnes
dans un but d'efficacite) tandis que le conseil d'admi-
nistration doit rester competent pour des matieres
fondamentales telles que les nominations, le recrute-
ment et la promotion du personnel. Le membre pense
d'ailleurs que le conseil d'administration doit pouvoir
nommer lui-meme son administrateur-directeur gene-
ral et son directeur general.adjoint.

En ce qui concerne la problematique de la repre-
sentation du personnel, le membre rappelle que deux
personnes seront deleguees par les deux organisations
du personnel les plus representatives. II se demande
toutefois pourquoi une election directe par le person-
nel ne pourrait pas avoir lieu et pourquoi ces deux
delegues ne pourraient pas avoir voix deliberative. Le
membre propose encore que par ex. cinq des quinze
administrateurs puissent etre designes par 1'assemblee
generale sur proposition de la conference des bourg-
mestres (cfr. SDRB). De cette maniere, les
communes sont associees plus etroitement a la gestion
de la societe.

Pourquoi envoyer un charge de mission de 1'Execu-
tif en plus des commissaires avec droit de veto ?

Pourquoi creer un comite consultatif alors que 1'on
pourrait tout aussi bien etendre les missions de
commissions deja existantes (par ex. la commission
consultative pour 1'etude et 1'amelioration des trans-
ports en commun) ? Et si 1'on precede quand meme a
sa creation, pourquoi ne pas y associer les
communes ?

Quel sera le pouvoir reel du service « ombuds-
man »? Ne serait-il pas preferable de developper
1'actuel service clientele ou le service des relations
publiques au sein des structures de' la STIB ?
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De mogelijkheid tot oprichting van filialen mag met
te ruim opgevat worden. De doelstellingen hierom-
trent moeten gepreciseerd worden. De MIVB mag
zeker geen lijnen opgeven.

Het lid vraagt ook hoe de Executieve gebruik denkt
te maken van het recht op onteigening. Met het advies
van de gemeenten moet daadwerkelijk rekening ge-
houden worden.

Wat de lijnen van de NMVB betreft, merkt het lid
op dat er een buurtspoorweg 0 (mil) bestaat die alleen
Brussel bedient. Kan die niet verbonden worden aan
het netwerk van de MIVB ?

Wat dient er verstaan te worden onder « monopo-
lie » van de MIVB, in het bijzonder ten overstaan van
deNMVB?

Het lid wenst tevens te vernemen wanneer het
bedrijfsplan ingediend moet worden. Dit moet zeker
gebeuren voordat de Brusselse Raad de discussie over
de begroting begint. Hetzelfde geldt voor de beheers-
overeenkomst. Ook moet men bepalen wanneer die
beheersovereenkomst herzien zai worden. Een zekere
permanentie is vereist. Zijn er trouwens al ontwerpen
van beheersovereenkomsten voor het ogenblik ?

Een derde lid juicht het nieuwe beleid inzake
openbaar vervoer toe zoals het yooropgesteld wordt
in dit ontwerp van ordonnantie. Belangrijk is echter
te weten weike sancties zullen getroffen worden
indien niet wordt voldaan aan de doelstellingen (art.
3, punt 6). Verder merkt het lid op dat de efficientie
van ombudsdiensten vaak zwak is. Wat zai de reele
mad-it zijn van deze ombudsman? Welk gevolg zai de
MIVB moeten geven aan een klacht van de ombuds-
dienst? Zai de dienst een interventiemacht hebben
die groter is dan een gewoon adviesrecht ?

Het lid vraagt tenslotte of de leden van de raad van
bestuur uit de algemene vergadering zullen gekozen
worden of ook van daarbuiten ?

Enkele leden stellen het begrip « recht op mobili-
teit » in vraag. Wat is de daadwerkelijke kracht
ervan? In feite gaat het om « recht op openbaar
vervoer » wat veel coherenter is. Belangrijk is de
sanctionering ervan : voor wie geldt dit recht en hoe
kan men er aanspraak op maken? Overigens is de
structuur veel te ingewikkeld, vergeleken bijv. met
het Vlaamse decreet. Waarom was dit nodig? Een lid
wenst ook vertegenwoordigers van de gebruikers in
de raad van bestuur.

La possibility de constituer des filiales ne peut pas
etre interpretee trop largement. II y a lieu de preciser
les objectifs en la matiere. La STIB ne peut en aucun
cas abandonner des lignes.

Le membre demande encore de quelle maniere
1'Executif envisage d'utiliser le droit d'expropriation.
II y aura lieu de tenir effectivement compte de 1'avis
des communes.

En ce qui concerne les lignes de la SNCV, le
membre remarque qu'il existe une ligne de chemins
de fer vicinaux 0 (zero) qui dessert uniquement
Bruxelles. Ne peut-elle etre reliee au reseau de la
STIB?

Que faut-il entendre par « monopole » de la STIB,
en particulier par rapport a la SNCV ?

Le membre souhaite egalement etre informe de la
date de 1'introduction du plan d'entreprise qui doit
certainement avoir lieu avant que le Conseil bruxel-
lois commence la discussion du budget. II en va de
meme pour le contrat de gestion. II faut egalement
determiner a quel moment aura lieu la revision de ce
contrat de gestion. Une certaine permanence s'im-
pose. Du reste, existe-t-il deja aujourd'hui des projets
de contrats de gestion?

Un troisieme membre applaudit a la nouvelle
politique en matiere de transports en commun telle
qu'elle est developpee dans cette ordonnance. II est
toutefois important de connattre les sanctions qui
seront appliquees s'il n'est pas satisfait aux objectifs
(art. 3, point 6). Le membre remarque encore que
I'efficacitd des services « ombudsman » est souvent
tres faible. Quel sera le pouvoir reel de cet ombuds-
man? Quelle sera la suite que la STIB devra donner ^
une plainte du service « ombudsman »? Ce service
aura-t-il un pouvoir d'intervention plus grand qu'un
simple droit d'avis?

Le membre demande enfin si les membres du
conseil d'administration seront choisis au sein de
1'assemblee generale ou egalement en dehors de celle-
ci?

Des membres mettent en question la notion de
« droit a la mobilite ». Quelle en est la force effec-
tive? II s'agit en fait d'un « droit aux transports en
commun », ce qui est beaucoup plus coherent. L'im-
portant c'est la facon dont il est sanctionn6 : a qui
s'applique ce droit et comment peut-on y pretendre ?
En outre, la structure est trop compliqude si on la
compare par ex. au decret Qamand. Pourquoi cela
etait-il necessaire? Un membre souhaite egalement
que des representants des utilisateurs siegent au
conseil d'administration.
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Een lid onderstreept dat de indiening van een
ontwerp van ordonnantie met betrekking tot de
organisatie van het openbaar vervoer, het voor-
uitzicht van een lastenkohier opgesteld door de Exe-
cutieve en een bedrijfsplan opgesteld door de MIVB,
evenals het afsluiten van een beheersovereenkomst na
onderhandelingen met de sociale partners, duidelijk
uitdrukking geven aan de politieke wil Brussel de
nodige instrumenten te geven om een dynamisch
beleid te voeren inzake openbaar vervoer. De voor-
gestelde maatregelen zijn essentieel voor de le,efbaar-
heid van deze openbare sector. De middelen bestaan
uit een rationalisering en een controle van het beheer
via een beheersovereenkomst. Binnen dit kader zai de
MIVB op een autonome en verantwoordelijke manier
handelen op juridisch vlak. Via het bedrijfsplan zai
het ook mogelijk zijn een echte marketingdienst op te
richten. be leefbaarheid staat centraal want de gewes-
telijke begroting kan op termijn de last van de MIVB
niet blijven dragen.

Aangaande het personeel dient gezegd dat tussen
1981 en 1989 1.400 personeelsleden afvloeiden terwiji
in dezelfde periode de productiviteit steeg met 34 %
in man per kilometer. Het behoud van de.werkgele-
genheid in het Gewest en de vrijwaring van de sociale
rechten zijn voor het lid een essentiele prioriteit. Het
voorliggende ontwerp kan door een operationeler
bedrijfsbeleid zeker aan die doelstellingen tege-
moetkomen.

Een ander lid betreurt dat de Executieve tot
tweemaal toe geen rekening gehouden heeft met het
advies van de Raad van State. Een van de betrokken
partijen kan dus ooit naar het Arbitragehof stapjaen
en inroepen dat er geen samenwerkingsakkoord is.
De reorganisatie van het openbaar vervoer is niette-
min een positief punt.

Uit de tekst blijkt enerzijds dat men een grote
autonomie van beheer wil toekennen aan de maat-
schappij, maar anderzijds breidt de Executieve haar
controle uit. De gemeenten krijgen hooguit nog een
recht van advies (art. 16, aangelegenheden van ont-
eigening).

Jaarlijks moeten een aantal documenten zoals reke-
ningen ingediend worden. Het lid wenst te weten
wanneer dit moet gebeuren.

De afvaardiging van het personeel wordt beperkt
tot de twee meest representatieve vakbonden. Dit is
volgens het lid alleen maar bedoeld om de liberale
vakbond uit te sluiten. Is dit trouwens niet in tegen-
stelling met de beschikking van artikel 14, waar
gesteld wordt dat de nationale wetgeving .op de
paritaire commissies geldt ?

Un membre souligne que Ie depot d'un pro jet
d'ordonnance relatif a 1'organisation des transports en
commun, la perspective de 1'etablissement d'un cahier
des charges par 1'Executif et d'un plan d'entreprise
par la STIB, ainsi que la conclusion d'un contrat de
gestion apres negociations avec les partenaires so-
ciaux, sont des manifestations concretes d'une volonte
politique visant a doter Bruxelles des outils neces-
saires pour dynamiser les transports en commun. Les
mesures presentees sont indispensables a la viabilite
de ce secteur public. Les moyens consistent en une
rationalisation et un controle de la gestion par Ie biais
d'un contrat de gestion. Dans Ie cadre ainsi fixe, la
STIB agira de maniere autonome et responsable sur Ie
plan juridique. II sera en outre possible par Ie biais de
ce plan d'entreprise de constituer un veritable service
marketing. La viabilite est un point central car Ie
budget regional ne peut pas continuer a supporter a
terme la charge de la STIB.

En termes de personnel, il y a lieu de souligner
qu'une reduction de pres de 1.400 membres du per-
sonnel a ete enregistree entre 1981 et 1989 alors qu'au
cours de la meme periode la productiyite a augmente
de 34 % en homme par kilometre. Le maintien de
1'emploi dans la Region et la garantie des droits
sociaux demeurent, pour le membre, une priorite
essentielle. Le projet presente est de nature a rencon-
trer ces objectifs par une politique d'entreprise opera-
tionnelle.

Un autre membre deplore que 1'Executif n'ait pas
tenu compte, et cela par deux fois, de 1'avis du Conseil
d'Etat. Une des parties concernees pourrait done
saisir la Cour d'Arbitrage en invoquant qu'il n'y a pas
d'accord de cooperation. La reorganisation des trans-
ports en commun est toutefois un point positif.

II ressort du texte que, d'une part, on veut octroyer
une grande autonomie de gestion a la societe mais
que, de 1'autre, 1'Executif elargit son contr61e. Les
communes recoivent encore tout au plus un droit
d'avis (art, 16, matieres d'expropriation).

Chaque annee, un certain nombre de documents
tels que des comptes doivent etre deposes. Le mem-
bre souhaite etre informe de la date a laquelle cela
doit avoir lieu.

La representation du personnel est limitee aux deux
organisations syndicales les plus representatives. De
1'avis du membre, cette disposition vise uniquement a
exclure le syndicat liberal. Cela n'est-il pas en contra-
diction avec la disposition de 1'article 14, oil il est
stipule que la legislation nationale sur les commissions
paritaires est d'application ?
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Tenslotte stelt het lid vast dat er na artikel 16 een
einde gekomen is aan de inspraak van de gemeenten
in het beheer van de maatschappij.

Een lid vraagt of de ombudsman geen jaarlijks
rapport zou kunnen opstellen om de tevredenheid van
het clienteel te meten.

Hetzelfde lid verwittigt : het sanctioneren, in geval
van niet-naleving van de doelstellingen, mag zich
zeker niet tegen de verbruiker keren.

Een ander lid gaat akkoord met de taakverdeling
die erin bestaat dat het Gewest het algemene beleid
en het network uitstippelt en dat de MIVB het
uitvoerende orgaan wordt, maar begrijpt niet waarom
de Executieve daar dan nogmaals oververtegenwoor-
digd moet zijn. De sociale implicaties van het tarief-
beleid zouden moeten inhouden dat dit laatste binnen
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt besproken.

Er moet ook niet teveel gegoocheld worden met
technische begrippen waar het publiek geen bood-
schap aan heeft. Regelmaat, densiteit van het netwerk
en goedkope tarieven interesseren de verbuiker veel
meer dan bijvoorbeeld de commerciele snelheid van
de voertuigen.

Hetzelfde lid stelt vast dat met de mogelijkheid tot
oprichting van filialen (o.a. van de financiering van
het voorstadsnet) de finandele problemen van de
MIVB niet opgelost zijn. De metro en de uitba-
tingskosten blijven een last voor het Gewest, terwiji
zij gerechtvaardigd werden door de rol van Brussel als
hoofdstad. Wat is trouwens vandaag de vastgestelde
schuld van de MIVB ?

Het lid hoopt dat er geen ondergrondse investerin-
gen meer komen gezien de hoge kosten, en vraagt wat
de bovengrondse investeringen voor 1991 inhouden.

Het recht op mobiliteit moet uitgebreid worden tot
de taxi's (en de collectieve taxi's) die geassimileerd
kunnen worden met een openbare dienst. Ze moeten
van dezelfde faciliteiten gebruik kunnen maken (bijv.
speciale rijstroken).

Het lid vraagt hoe de Minister de categorieen die
aangewezen zijn op het openbaar vervoer definieert
en weike doelstellingen hij vooropstelt. Het recht op
mobiliteit gaat immers veel verder dan deze ordon-
nantie over de MIVB. De Minister vergeet de voet-
gangers en de fietsers. De meest autonome manieren
van verplaatsing verdienen meer aandacht als men
spreekt over recht op mobiliteit.

Le membre constate enfin que 1'article 16 met fin a
la participation des communes dans la gestion de la
societe.

Un membre demande si 1'ombudsman ne pourrait
pas etablir un rapport annuel pour mesurer le degre
de satisfaction de la clientele.

Le meme membre lance un avertissement : les
sanctions, en cas de non-observance des objectifs
fixes, ne peuvent en aucun cas se retoumer centre les
usagers.

Un autre membre approuve la repartition des
taches qui consiste a laisser a la Region la definition
de la politique generate et du reseau, la STIB
devenant 1'organe d'execution; il ne comprend toute-
fois pas pourquoi 1'Executif doit, dans ce cas, y etre
une nouvelle fois surrepresente. Les implications
sociales de la politique tarifaire impliqueraient que
celle-ci fasse 1'objet d'une discussion au sein du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale.

II convient egalement de ne pas trop jongler avec
des notions techniques dont le public n'a que faire.
L'usager est beaucoup plus interesse par la regularite,
la densite et le maillage du reseau et le prix raisonna-
ble que, par exemple, par la vitesse commerciale des
vehicules.

Le meme membre affirme que la possibility de
creer des filiales (notamment pour le financement du
reseau suburbain) ne resout pas les problemes finan-
ciers de la STIB. Le metro et ses frais d'exploitation
restent a charge de la Region alors qu'on les a justifies
par le role de capitale de Bruxelles. Du reste, quel est
actuellement le montant de la dette constatee de la
STIB?

Le membre espere qu'on ne procedera plus a des
investissements en souterrain vu la majoration des
couts qui en resulte, et demande ce que representent
les investissements en surface pour 1991.

Le droit a la mobilite doit etre etendu aux taxis (et
aux taxis collectifs) qui peuvent etre assimiles a un
service public. Us doivent pouvoir faire usage des
memes facilites (par ex. des bandes reservees).

Le membre demande comment le Ministre definit
les categories qui doivent recourir aux transports en
commun et quels sont les objectifs qu'il poursuit. En
effet, le droit a la mobilite va beaucoup plus loin que
cette ordonnance, qui ne concerne que la STIB. Le
Ministre oublie les pietons et les cyclistes. Les modes
les plus autonomes de displacement meritent davan-
tage d'attention lorsqu'il est question de droit a la
mobilite.
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Binnen het kader van het bedrijfsplan zou de
efficientie van het net gekwantificeerd moeten kun-
nen worden aan de hand van objectieve parameters
zoals : haltes om de 300 meter, wachttijden tussen 3
en 10 minuten, tarieven aan Vz van de prijs per km met
de wagen, geluidsniveau, vervuiling, enz. Men moet
zich ook richten op doelcategorieen zoals mensen die
op een bepaalde plaats en op een bepaald uur gaan
werken.

De gemeenten moeten hun bijdrage leveren voor
de verbetering van het openbaar vervoer. Het is
onaanvaardbaar dat sommige gemeenten parkeer-
plaatsen belangrijker achten dat de flui'diteit van het
openbaar vervoer.

De MIVB heeft 30 % van haar clienteel verioren
sedert 1980. Vanuit dit oogpunt kunnen de nieuwe
investeringen in het tramnetwerk alleen maar positief
zijn. De vermindering van de densiteit was een
catastrofisch beleid.

De tarieven moeten competitief blijven. Het pro-
bleem van de brandstofprijzen moet indien nodig aan
het overlegcomite Regering/Executieven voorgelegd
worden.

Het lid werpt op dat de functie van de ombudsman
niet enkel tot arbitrage mag beperkt worden. Hij
moet dichter bij de verbruiker staan. Wat zai zijn
concreet statuut zijn ? Zai er een jaarlijks rapport met
de behandelde klachten opgesteld worden?

Het informatiebeleid naar het clienteel toe laat te
wensen over. Zo bestaat er bijvoorbeeld nog steeds
geen leesbaar plan van het netwerk. De MIVB moet
dringend haar imago veranderen en daarbij moet ook
eens nagedacht worden over de deontologie inzake
het voeren van reklame op openbare voertuigen.

Er worden adviesorganen in het leven geroepen.
Dit is niet voldoende. De verbruikersverenigingen
moeten als volwaardige partners bij het beheer be-
trokken worden. De leden van de raad van bestuur
moeten steeds inzage krijgen in alle documenten van
de organen van de MIVB.

Het lid verwerpt de voorgestelde strukturen waar-
binnen het verkeerscomite het eigenlijke machtscen-
trum wordt met een oververtegenwoordiging van de
Executieve.

Een lid stelt zich vragen over de wijze waarop het
toekomstige vervoersnet in het Brusselse Gewest zai
worden uitgewerkt; hij wenst te weten wie ver-
antwoordelijk wordt voor het uitwerken en hoe de
MIVB erbij wordt betrokken.

Een lid komt terug op de bespreking met be-
trekking tot het ad vies van de Raad van State.

Dans Ie cadre du plan d'entreprise, il y aurait lieu
de quantifier 1'efficacite du reseau sur la base de
"parametres objectifs tels que : arrets tous les 300 me-
tres, temps d'attente de 3 a 10 minutes, tarifs a
concurrence d'Vs du prix du km/voiture, niveau de
bruit, pollution, etc. II convient egalement de s'adres-
ser a des categories cibles, par ex. les personnes qui
travaillent a heures fixes dans des endroits fixes.

Les communes doivent contribuer a P amelioration
des transports en commun. II est inacceptable que
certaines communes jugent plus important de creer ou
de maintenir des emplacements de parking que d'as-
surer la fluidite des transports en commun.

La STIB a perdu 30 % de sa clientele depuis 1980.
De ce point de vue, les nouveaux investissements
consentis dans Ie reseau des trams ne peuvent etre que
positifs. Le demaillage a donne des resultats catastro-
phiques.

Les tarifs doivent demeurer competitifs. Le pro-
bleme du prix du carburant doit, si necessaire, etre
soumis au comite de concertation Gouvernement/
Executifs.

Le membre objecte que la fonction de 1'ombuds-
man ne peut se limiter a 1'arbitrage. II doit etre plus
proche de 1'utilisateur. Quel sera, concretement, son
statut ? Un rapport annuel contenant les plaintes qu'il
a traitees sera-t-il etabli?

La politique d'information a 1'egard de la clientele
laisse a desirer. C'est ainsi qu'il n'existe toujours pas
de plan lisible du reseau. II est urgent que la STIB
modifie son image, et il y a lieu de penser dans ce
cadre a la deontologie en matiere de publicite sur les
vehicules publics.

Des organes consultatifs sont crees. Ce n'est pas
suffisant. Les associations d'usagers doivent etre des
partenaires pleinement associes a la gestion de la
Societe. Les membres du conseil d'administration
doivent pouvoir consulter a tout moment les docu-
ments des organes de la STIB.

Le membre rejette les structures proposees, dans
lesquelles le comite de gestion devient le veritable
centre du pouvoir avec surrepresentation de 1'Exe-
cutif.

Un membre s'inquiete de la maniere dont sera
elabore le futur reseau des transports en Region
bruxelloise; il souhaite savoir qui sera responsable de
cette elaboration, et comment la STIB y sera associee.

Un membre revient sur la discussion concernant
1'avis du Conseil d'Etat.
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Hij. bevestigt de interpretatie van de Executieve van
artikel 92bis, § 2, c), van de bijzondere wet van
8 augustus 1980, gewijzigd door de bijzondere wet
van 8 augustus 1988, volgens deweike een samen-
werkingsakkoord met de andere Gewesten op dit vlak
niet noodzakelijk is, behalve indien het bestaande net
wordt gewijzigd.

Hij meldt eveneens dat het Brusselse Gewest niet
wetgevend optreedt voor een grondgebied dat niet het
zijne is, en dat derhalve de natuurlijke toestand van
de gemeenten buiten Brussel volledig behouden blijft.

In verband met het ontbreken van een advies van
de Raad van State over de grond van de zaak, wijst
hetzelfde lid erop dat het de taak is van de Raad van
State advies te geven en niet een beslissing te nemen.

De Raad van State kan het verstrekken van een
advies niet afhankelijk maken van het voorafgaande-
lijk conform maken van een procedure of een tekst.

De Executieve is ter zake verplicht de Raad van
State te raadplegen, een gunstig advies van deze
laatste dient evenwel niet te worden verkregen.

De griffiediensten van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad hebben overigens ter zake een heel duide-
lijk advies geformuleerd : vanaf het ogenblik dat de
Raad van State werd geraadpleegd, is de procedure
volstrekt regelmatig en is de Raad bevoegd tot het
nemen van een besluit.

Wat het risico betreft van een vernietiging van de
ordonnantie door het Arbitragehof, wijst het lid erop
dat dit praktisch onbestaande is aangezien hierover
een akkoord bestaat tussen de Gewesten en aangezien
volgens de rechtspraak van het Arbitragehof vooraf-
gaandelijke procedures geen aanleiding geven tot
vernietiging.

Een lid dat het grotendeels eens is met de beschou-
wingen van de vorige spreker, betreurt evenwel dat de
Commissie het dient te stellen zonder het advies ten
gronde van de Raad van State.

Hetzelfde lid wenst eveneens dat voor de partners
die door de nieuwe maatschappij worden uitgesloten
(de drie gemeenten en de Provincie Brabant) een
formeel akkoord wordt opgesteld over het bedrag van
de vergoeding die hen zai worden toegekend.

Hetzelfde lid verklaart nog dat het begrip publiek-
rechtelijke instelling het onmogelijk maakt dat de
betrokken instelling uitgaat van een enkele openbare
overheid; hij betreurt dat met dit begrip geen reke-
ning werd gehouden aangezien er in de nieuwe
maatschappij slechts twee partners zijn waarvan de
ene uitgaat van de andere (het Gewest en de GIMB).

II confirme 1'interpretation faite par 1'Executif de
1'article 92bis, § 2, c), de la loi speciale du 8 aout
1980, modifiee par la loi speciale du 8 aout 1988,
selon laquelle un accord de cooperation avec les
autres Regions n'est pas necessaire en la matiere, sauf
en cas de modification du reseau existant.

II indique egalement que la Region bruxelloise ne
legifere pas pour un autre territoire que Ie sien et que
done la situation physique des communes en dehors
de Bruxelles est entierement maintenue.

En ce qui concerne 1'absence d'avis du Conseil
d'Etat sur Ie fonds, Ie meme membre fait remarquer
que la mission du Conseil d'Etat est de donner un avis
et non de prendre une decision.

Le Conseil d'Etat ne peut subordonner 1'emission
d'un avis a la mise en conformite prealable d'une
procedure ou d'un texte.

L'obligation de 1'Executif en 1'espece est de consul-
ter le Conseil d'Etat et non d'obtenir un avis favorable
de ce dernier.

Les services du greffe du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale ont d'ailleurs rendu un avis tres
clair a ce sujet : a partir du moment ou le Conseil
d'Etat a ete consulte, la procedure est parfaitement
reguliere et le Conseil est en etat de deliberer.

Quant au risque d'une annulation de 1'ordonnance
par la Cour d'Arbitrage, le membre fait remarquer
que celui-ci est pratiquement nul, etant donne qu'il y
a un accord a ce sujet entre les Regions, et que selon
la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage les proce-
dures prealables ne sont pas des causes d'annulation.

Un membre, tout en souscrivant en grande partie
aux considerations emises par le precedent interve-
nant, regrette neanmoins que la commission soit
privee de 1'avis du Conseil d'Etat sur le fonds.

Le meme membre souhaite egalement que pour ce
qui concerne les partenaires evinces par la nouvelle
societe (les trois communes et la Province de Bra-
bant), un accord formel soit etabli quant au montant
de 1'indemnisation qui leur sera accordee.

Le meme membre declare encore que la notion
d'association de droit public exclut que 1'organisme en
question soit 1'emanation d'un seui pouvoir public, et
regrette que cette notion ne soit pas respectee, etant
donne qu'il n'y a que deux partenaires au sein de la
societe, dont 1'un est 1'emanation de 1'autre (la Region
et la SRIB).
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Hij betreurt eveneens dat al de organen van de
maatschappij uitsluitend door de Executieve worden
aangesteld, met uitzondering van de commissarissen
voor de rekeningen, die worden benoemd door de
algemene vergadering, wat niettemin op hetzelfde
neerkomt aangezien het Gewest het merendeel van de
maatschappelijke aandelen heeft.

Hij klaagt het feit aan dat de vertegenwoordiger
van het Gewest in zijn eentje een algemene vergade-
ring zou kunnen houden aangezien de statuten bepa-
len dat een algemene vergadering kan worden gehou-
den zodra de helft van de aandelen van de maatschap-
pij wordt vertegenwoordigd.

Tot slot stelt hij de vraag of het opportuun is de
gemeenten bij deze maatschappij te betrekken, als
partners, zoals vervat in de benaming van het maat-
schappelijk doel (Maatschappij voor Intercommunaal
Vervoer te Brussel).

Een lid meldt dat het ontwerp van ordonnantie gaat
over heel het openbaar vervoer in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest en stelt zich vragen over de
moeilijkheden die Brussel nog te wachten staan bij de
regionalisering van de NMVB.

Hoe zullen de Brusselse lijnen van de NMVB wor-
den beheerd; zullen ze worden toegevoegd aan de
lijnen van de MIVB of vallen ze onder het beheer van
een filiaal van de MIVB?

Nog steeds met betrekking tot de regionalisering
van de NMVB vraagt hetzelfde lid hoe de goederen,
de depots, het rollend materieel, het onderhoudsper-
soneel, de eindstations en de maatschappelijke zetel
van de NMVB zullen worden verdeeld tussen de ver-
schillende Gewesten.

Naar zijn mening dient er te worden onderhandeld
met de andere Gewesten om, enerzijds, te vermijden
dat het financieel evenwicht tussen de lijnen van de
NMVB te Brussel en de lijnen van de MIVB buiten
Brussel nadelig zou uitvallen voor het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds om de tarief-
structuren van MIVB en NMVB eenvormig te maken
zodat het zonaal tariefsysteem dat op dit ogenblik
door de NMVB wordt toegepast, wegvalt.

Het gaat om een belangrijk probleem want de
NMVB beschikt over een exploitatievergunning voor
de Ninoofse-, de Leuvense- en de Waterloosesteen-
weg, die een aanzienlijk deel van de bevolking
bedienen, evenals lijn 0. Het Brussels personeel is
bovendien ongerust.

Tenslotte wenst dit lid eveneens de door de Execu-
tieve vooropgestelde doelstellingen te kennen, daar
waar de GIMB bij het kapitaal van de maatschappij
wordt betrokken en er voor de GIMB een heel
symbolisch aantal aandelen wordt voorbehouden.

De meme, il regrette que 1'ensemble des organes de
la societe soient nommes exclusivement par 1'Execu-
tif, a 1'exclusion des commissaires aux comptes, qui
sont nommes par 1'assemblee generale, ce qui est
neanmoins equivalent puisque la Region detient la
majorite des parts sociales de la societe.

II denonce Ie fait que Ie representant de la Region
pourrait tenir une assemblee generale seui, etant
donne que les statuts stipulent que pour qu'une
assemblee generale puisse se tenir valablement, il
suffit que la moitie des parts de la societe soit'
representee.

II pose, en conclusion, la question de 1'opportunite
d'associer les communes a cette societe en tant que
partenaires, comme la denomination de 1'objet social
(Societe de Transports intercommunaux de Bruxelles)
Ie prevoit.

Un membre signale que Ie projet d'ordonnance
porte sur 1'ensemble des transports en commun dans
la Region de Bruxelles-Capitale, et s'inquiete des
problemes que vont poser a Bruxelles la regionalisa-
tion de la SNCV.

Comment se fera la gestion des lignes bruxelloises
de la SNCV; seront-elles rattachees au reseau de la
STIB, ou seront-elles gerees par une societe filiale de
cette derniere?

Toujours en ce qui conceme la regionalisation de la
SNCV, Ie meme membre demande comment s'effec-
tuera la repartition entre les Regions, des biens, des
depots, du materiel roulant, du personnel d'entretien,
des terminus, ainsi que du siege social de la SNCV.

Selon lui, une negociation avec les autres Regions
doit etre entreprise pour, d'une part, eviter que la
balance financiere entre les lignes SNCV a Bruxelles
et les lignes STIB en dehors de Bruxelles ne soit
defavorable a la Region de Bruxelles-Capitale, et
d'autre part pour uniformiser les structures tarifaires
de la STIB et de la SNCV, et mettre fin ainsi au
systeme tarifaire par zone pratique actuellement par
la SNCV.

II s'agit de problemes importants puisque la SNCV
possede un droit d'exploitation des lignes dans les
chaussees telles celle de Ninove, de Louvain, de
Waterloo, qui 'desservent une population importante,
et de la ligne 0. En outre, Ie personnel bruxellois est
inquiet.

Enfin, ce membre desire egalement connaitre les
objectifs poursuivis par 1'Executif, en associant la
SRIB au capital de la societe, et en lui reservant un
nombre de parts tres symbolique.
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Antwoorden van de Minister

De Minister dankt eerst en vooral al de deelnemers
voor de uitmuntende geest waarin werd gewerkt en
voor de pertinente vragen en opmerkingen tijdens bet
werk.

Vooreerst tot diegenen die vinden dat de verbrui-
kers onvoldoende worden betrokken in de denkoefe-
ning en in het bestuur van de MIVB, en tot diegenen
die opnieuw een soort intercommunale wensen, ant-
woordt de Minister dat het vervoerbeleid op dit
ogenblik een typisch gewestelijke materie is en dat de
Raad en de Executieve dus hun verantwoordelijkheid
ter zake dienen op te nemen. De Executieve zai er in
ieder geval voor zorgen dat de particulieren en de
gemeenten bij het beleid worden betrokken door
contact te leggen en te behouden met de gemeente-
lijke overheden en met de verenigingen .

Vervolgens antwoordt de Minister aan de eerste
spreker dat, wat het recht op mobiliteit betreft het
duidelijk is dat dit principe, dat zo expliciet in de
ordonnantie werd opgenomen, de Executieve in staat
moet stellen een reeks toepassingsbesluiten op te
stellen om dit recht te ontwikkelen. Deze besluiten
krijgen twee hoofddoelstellingen :
— enerzijds'streven naar een viotter verkeer van het

openbaar vervoer op het grondgebied van het
Gewest, ongeacht of het om het gewestelijk of het
gemeentelijk wegennet gaat. Een viot verkeer
maakt een verhoging van de commerciele snelheid
van de bovengrondse voertuigen van het openbaar
vervoer mogelijk, wat hen aantrekkelijker en
minder duur voor de gemeenschap maakt. In dit
verband herinnert de Minister eraan dat 1 km/u
gewonnen op heel het net, 100 miljoen gewonnen
betekent voor de MIVB en dus voor het Gewest;

— anderzijds zullen de toepassingsbesluiten streven
naar de ontwikkeling van alternatieve betalings-
systemen van het openbaar vervoer.

Wat de beheersovereenkomst tussen de Executieve
en de MIVB betreft, heeft de Executieve de methodo-
logie en de belangrijkste principes met het oog op de
goedkeuring van de beheersovereenkomst vastgelegd.

Dit zai de bestuurder-directeur-generaal van de
MIVB in staat stellen van start te gaan met :
— de onderhandelingen over de beheersovereen-

komst met de sociale partners zoals bepaald in
artikel 3 van het ontwerp van ordonnantie betref-
fende de organisatie van het openbaar vervoer in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

— met het opstellen van een bedrijfsplan waarover
sprake in artikel 4 van hetzelfde ontwerp van
ordonnantie.

Reponses du Ministre

Le Ministre remercie 1'ensemble des participants a
ces travaux pour 1'excellent esprit qui y regne, et la
pertinence des suggestions et remarques qui y sont
faites.

En premier lieu, il repond a ceux qui trouvent que
les consommateurs ne sont pas assez partie prenante a
la reflexion et a la direction de la STIB, et a ceux qui
souhaitent en revenir a une sorte de societe intercom-
munale, le Ministre declare que la politique des
transports est aujourd'hui une matiere typiquement
regionale, et qu'il appartient done au Conseil et a
1'Executif de prendre ses responsabilites a cet egard.
L'Executif veillera en tout etat de cause a ce que les
particuliers et les communes soient associes a sa
politique, en maintenant et en entretenant des
contacts avec les autorites communales et avec les
mouvements associatifs.

Le Ministre repond ensuite au premier intervenant
en ce qui concerne le droit a la mobilite, il est clair que
ce principe repris de maniere aussi explicite dans
1'ordonnance, permettra a 1'Executif d'etablir une
serie d'arretes d'application pour developper ce droit.
Ces arretes auront deux objectifs principaux :

— D'une part, ils viseront a faciliter la circulation des
transports en commun sur le territoire de la
Region, que ce soit en voirie regionale ou en voirie
communale. Ces facilites devront permettre d'aug-
menter la vitesse commerciale des vehicules de
transport en commun de surface, ce qui rendra
ceux-ci plus attractifs et moins couteux pour la
collectivite. Le Ministre rappelle a ce sujet que
1 km/h gagne sur 1'ensemble du reseau fait gagner
100 millions a la STIB et done a la Region;

— d'autre part, les arretes d'application viseront a
developper des systemes de financement alterna-
tifs des transports en commun.

Pour ce qui est du contrat de gestion a etablir entre
1'Executif et la STIB, 1'Executif a arrete la methodo-
logie et les grands principes en vue de 1'approbation
du contrat de gestion.

Ceci permettra a 1'administrateur-directeur general
de la STIB de debuter :
— les negociations du contrat de gestion avec les

partenaires sociaux, tel que prevu a 1'article 3 du
projet d'ordonnance relatif a 1'organisation des
transports en commun dans la Region;

— 1'elaboration du plan d'entreprise dont il est ques-
tion a 1'article 4 de ce meme projet d'ordonnance.
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De Executieve gaat er eveneens akkoord dat de
bestuurder-directeur-generaal van de MIVB verslag
uitbrengt bij het beheerscomite van de nieuwe maat-
schappij opgericht door bovengenoemde ordonnan-
tie, over de onderhandelingen waarvan sprake, voor
de voorstelling van de beheersovereenkomst ter
goedkeuring van de raad van bestuur van de MIVB.

Na deze goedkeuring zai de beheersovereenkomst
ter definitieve goedkeuring aan de Executieve worden
overgemaakt. Er wordt naar gestreefd deze procedure
te beeindigen v66r 31 december van dit jaar, aange-
zien de beheersovereenkomst aanvang zou nemen op
1 januad 1991.

Bij de bepaling van haar standpunt heeft de Execu-
tieve elementen van verschillende aard in acht
genomen :
— De voogdijminister en de Executieve hechtten

bijzonder belang aan de MIVB vanwege haar
gewicht op de begroting van het Gewest, en
breder genomen op het Gewest.

— Een wijziging in de betrekkingen tussen de MIVB
en haar toezichthoudende overheid.

— Een herverdeling van de taken tussen de nieuwe
gewestelijke administratie en de MIVB.

— Een geleidelijk opgezet, geintegreerd gewestelijk
vervoerbeleid waarin de MIVB een rol speelt.

— De begrenzing van de budgettaire middelen van
het Gewest, wat insluit dat wordt uitgekeken naar
een openbaar vervoer dat het minst kost, dit wil
zeggen dat bij het inzetten van de middelen
gestreefd wordt naar de laagste kostprijs, op het
niveau van een bepaalde kwaliteit, om te bereiken
wat nodig is voor de uitvoering van de taken die de
MIVB worden opgelegd.

De ombudsdienst wordt een instelling waarop een
klager enkel een beroep kan doen wanneer hij van
mening is dat zijn klacht slecht werd behandeld door
de MIVB.

Het toepassingsbesluit dat voor het einde van dit
jaar moet worden opgesteld, zai duidelijk bepalen dat
enkel klachten die reeds door de betrokken dienst van
de MIVB werden behandeld, en in geval deze behan-
deling geen voldoening geeft aan de klager, aanlei-
ding kunnen geven tot een vorm van in beroep gaan
bij de ombudsman.

Het is in feite belangrijk dat de MIVB eerst zeif kan
bijdragen tot een doeltreffend antwoord op klachten
zodat zij zeif de dienstveriening naar het clienteel kan
verbeteren. De MIVB hecht nu reeds veel belang aan
deze doelstelling.

Het is anderzijds noodzakelijk dat de ombudsman
(vrouw) afhankelijk staat tegenover de MIVB, niet
tot de gewestelijke administratie behoort en geen
politick mandataris is, zodat hij zijn functie geheel
onafhankelijk kan uitoefenen.

L'Executif a egalement marque son accord pour
que 1'administrateur-directeur general de la STIB
fasse rapport au comite de gestion de la nouvelle
societe creee par 1'ordonnance precitee, sur les nego-
ciations en question, pour presentation du contrat de
gestion a 1'approbation du conseil d'administration de
la STIB.

Apres cette approbation. Ie contrat de gestion sera
soumis a 1'Executif pour approbation definitive par
celui-ci. L'objectif poursuivi est de cloturer cette
procedure pour Ie 31 decembre de cette annee, puis-
que Ie contrat de gestion devrait prendre cours au
P'janvier 1991.

Les elements qui ont prevalu a etablir la position de
1'Executif sont de differents ordres :

— Une attention particuliere attachee a la STIB par
Ie Ministre de tutelle et 1'Executif, liee a 1'impor-
tance de celle-ci dans Ie budget regional, et plus
largement dans la Region.

— Un changement dans les relations entre la STIB et
sa tutelle.

— Une redistribution des missions entre la nouvelle
administration regionale et la STIB.

.— La mise en place progressive d'une politique
regionale integree des deplacements dans laquelle
la STIB a un r61e a jouer.

— Une limitation des moyens budgetaires de la
Region, ce qui implique la recherche d'un trans-
port en commun au moindre cout, c'est-a-dire
pour lequel les moyens mis en ceuvre sont definis
en recherchant Ie cout minimum, a niveau de
qualite determine, pour atteindre ce qui est neces-
saire a la realisation des missions imposees a la
STIB.

Le service ombudsman sera une instance d'appel
qui ne pourra etre saisie par un plaignant que lorsque
celui-ci estimera que sa plainte aura ete mal traitee
par la STIB.

L'arrete d'application a mettre au point d'ici la fin
de 1'annee prevoira d'ailleurs de maniere tres claire
que seules les plaintes ayant deja fait 1'objet d'un
traitement par le service concerne de la STIB, et dans
le cas ou ce traitement ne donne pas satisfaction au
plaignant, pourront faire 1'objet d'une sorte de re-
cours aupres de 1'ombudsman.

En fait, il est primordial que la STIB puisse elle-
meme apporter une reponse adequate aux plaignants
afin d'ameliorer elle-meme son service a la clientele.
La STIB s'attache deja aujourd'hui a cet objectif.

D'autre part, 1'ombudsman sera necessairement
une personne independante de la STIB, n'apparte-
nant pas a 1'administration regionale, n'ayant pas de
mandat politique, de maniere a pouvoir exercer son
activite en toute independance.
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Aan de tweede spreker antwoordt de Minister dat
er een ontwerp van samenwerkingsakkoord bestaat
dat inderdaad voorziet in een akkoord tussen het
Waalse, het Vlaamse en het Brusselse Gewest voor de
lijnen naar Brussel.

Krachtens het akkoord van het overlegcomite Re-
gering/Executieven van '28 december 1988 zai trou-
wens een waarnemer van beide instellingen, de
Waalse en de Vlaamse, mogen aanwezig zijn in de
raad van bestuur van de nieuwe maatschappij.

Het recht op mobiliteit zai toelaten deze problema-
tiek in het geheel van de bevoegdheden van de
Executieve te plaatsen.

De Minister preciseert dat de beheersovereenkomst
als een overeenkomst wordt opgevat, zij bepaalt
rechten en plicHten van de partijen, daar waar het
bestek unilateraal is. De doelstellingen die de Execu-
tieve aan de MIVB toekent zijn van voluntaristische
aard, zij maken het mogelijk dat het openbaar ver-
voer voorrang krijgt.

Wat de structuur van de organen van de maatschap-
pij betreft, wil de hoofdaandeelhouder zeif de di-
rekteur-generaal aanwerven bij de herstructurering
van de maatschappij. De waarde en het belang van de
aandeelhouder. waarnaar verwezen wordt zijn be-
kend. Bovendien werd op het gebied van structuren
niets gewijzigd in verhouding tot de huidige toestand.

De vertegenwoordigers van de vakverenigingen
zijn inderdaad lid met adviserende stem; het is
normaal dat in een bedrijf met 5.500 personen de
vertegenwoordigers van de werknemers betrokken
worden bij het beheer, zowel in het kader bepaald
door de wet van 1948 op de paritaire structuren als in
de beheersorganen van de maatschappij, zonder
evenwel tot zeifbeheer over te gaan. De Minister stelt
vast dat het huidige systeem dat in dit ontwerp wordt
bevestigd, alle partijen voldoening schenkt.

Het is inderdaad zo dat de raad van bestuur door de
Executieve wordt benoemd. De raad van bestuur
wordt de afspiegeling van de hoofdaandeelhouder en
van het gewicht van het Gewest in de maatschappij.

De gemeenten zijn sinds jaren niet meer bij de raad
betrokken. De Executieve en de Hoofdstedelijke
Raad zijn op dit ogenblik de weergave van het
gewestelijk belang. Vroeger had de Agglomeratie
deze rol.

De opdrachthouder werd bij de MIVB aangesteld
in 1976. Deze functie wordt in dit ontwerp bevestigd.
Hij vertegenwoordigt de Minister in de beheersorga-
nen en draagt er derhalve zorg voor dat het financieel
kader van de maatschappij wordt gerespecteerd.

En reponse au second intervenant. Ie Ministre
repond qu'il existe un projet d'accord de cooperation
qui prevoit effectivement un accord entre les Regions
wallonne, flamande et bruxelloise pour les lignes vers
Bruxelles.

Par ailleurs, la presence d'un observateur des deux
organismes wallon et flamand sera possible au conseil
d'administration de la nouvelle societe en vertu de
1'accord du comite de concertation Gouvernement/
Executifs du 28 decembre 1988.

Le droit a la mobilite permettra d'envisager cette
problematique au travers de 1'ensemble des compe-
tences de 1'Executif.

Le Ministre precise que le contrat de gestion est de
nature conventionnelle, il definit les droits et obliga-
tions des parties, alors que le earner des charges est
unilateral. Les objectifs que 1'Executif assigne a la
STIB sont de nature volontariste permettant d'assurer
la priorite des transports en commun.

En ce qui concerne la structure des organes de la
societe, 1'actionnaire principal veut engager person-
nellement le directeur general dans la reconstruction
de la societe. La valeur et le poids de 1'actioQnaire de
reference est connue. En plus, au niveau des struc-
tures, rien n'est change par rapport a la situation
actuelle.

Les representants des organisations syndicales sont
effectivement membres avec voix consultative; il est
normal que dans une entreprise de 5.500 personnes,
les representants des travailleurs soient associes a la
gestion tant dans le cadre prevu par la loi de 1948 sur
les structures paritaires mats aussi dans les organes de
la gestion de la societe sans aller jusqu'a 1'auto-
gestion. Le Ministre constate que le systeme actuel et
confirme dans le present projet, fonctionne a la satis-
faction de toutes les parties.

C'est vrai que le conseil d'administration est
nomme par 1'Executif, il est le reflet de 1'actionnaire
principal et du poids regional dans la societe.

Les communes ne sont plus associees au conseil
depuis des annees. C'est 1'Executif et le Conseil
regional qui sont aujourd'hui le reflet de 1'interet
regional; 1'Agglomeration auparavant avait ce r61e.

Le charge de mission a ete mis en place a la STIB en
1976. Cette fonction est confirmee dans le present
projet. II represente le Ministre au sein des organes de
gestion et assure le Ministre du respect du cadre finan-
cier fixe a la societe.
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Om de vragen over de ombudsman (-vrouw), en het
adviescomite te beantwoorden, verduidelijkt de Mi-
nister dat zowel het adviescomite als de ombudsdienst
overeenstemmen met de wil om de maatschappij
transparant te maken voor de klant. De leden hadden
het over de rol van onze Vorsten hierin. De Minister
onderstreept dat het abnormaal is dat men zich tot de
hoogste overheid van het land zou.moeten wenden
opdat een klant van de MIVB zou worden gehoord.
De twee organen die worden opgericht verzekeren de
klant van een antwoord zonder dat dit de normale
werking van dp diensten van de maatschappij in de
weg staat.

In verband met de mogelijkheid tot onteigenen, is
er een status quo in verhouding tot de vroegere tekst,
behalve dat eike onteigening vooraf door de Execu-
tieve moet worden goedgekeurd ter naleving van de
ordonnantie die enkele maanden geleden door de
Raad werd gestemd.

De problematiek van de lijn 0 wordt besproken bij
de ontbinding van de maatschappij. Het lijkt logisch
dat deze lijn door de MIVB wordt overgenomen.

De duur van de beheersovereenkomst wordt ver-
bonden aan de duur van de legislatuur om eventueel
te kunnen inspelen op de zich ontwikkelende geweste-
lijke realiteit. De bijiagen bij het plan kunnen het
voorwerp worden van een geleidelijke aanpassing
naargelang van de gewestelijke behoeften en van de
MIVB.

Het bedrijfsplan is zeif eveneens aan ontwikkelin-
gen onderhevig; het vertaalt de doelstellingen van de
beheersovereenkomst in een interne strategic. De
duur, het herevalueren en de uitvoering van het
bedrijfsplan worden opgenomen in de beheersover-
eenkomst.

De denkoefening van de Minister en van de Execu-
tieve — zowel op het vlak van het bestek, de statuten
als de beheersovereenkomst — is goed gevorderd.
Maar al deze stukken hebben slechts zin indien over
de ordonnantie die ze opricht wordt gestemd.

Aan de derde spreker antwoordt de Minister dat
met betrekking tot het Vlaamse decreet, het decreet
van 31 juli 1990 (gepubliceerd in het Belgisch Staats-
blad van zaterdag 27 oktober 1990) in tegenstellirig tot
wat het lid beweerde, het bestaan bepaalt :

— van een algemene vergadering;
— van een raad van bestuur;
— van een directeur-generaal en van een adjunct-

directeur-generaal;
— van een directieraad.

. De Executieve neemt in haar ontwerp de bestaande
structuur over; de kwaliteit ervan werd bewezen en hij.
bestaat eveneens in andere vervoermaatschappijen.

Pour repondre aux questions sur 1'ombudsman et Ie
comite consultatif, Ie Ministre precise que tant Ie
comite consultatif que Ie service ombudsman corres-
pondent a la volonte de transparence des rapports de
la societe avec ses clients. Un membre a parle du role
joue a cet egard par nos Souverains. Le Ministre
souligne combien il est anormal qu'il faille s'adresser
aux plus hautes autorites du pays pour qu'un client de
la STIB puisse etre entendu. Les deux organes mis en
place garantissent au client d'avoir une reponse sans
interferer avec le fonctionnement normal des services
de la societe.

En ce qui concerne la possibility d'exproprier, c'est
le statu quo par rapport au texte ancien, a ceci pres
que toute expropriation devra au prealable etre
approuvee par 1'Executif dans le respect de 1'ordon-
nance votee par le Conseil il y a quelques mois.

Quant a la problematique de la ligne 0, celle-ci sera
discutee lors de la dissolution de la societe. II semble
logique que cette ligne soit reprise par la STIB.

La duree du contrat de gestion est liee a la duree de
la legislature pour permettre une adaptation a la
realite regionale evolutive. Les annexes au plan
peuvent faire 1'objet d'une adaptation progressive au
gre des besoins regionaux et de la STIB.

Le plan d'entreprise est lui aussi evolutif car il
traduit en termes de strategic interne les objectifs du
contrat de gestion. Sa duree, la reevaluation et sa
realisation sont indiques dans le contrat de gestion.

La reflexion du Ministre et celle de 1'Executif —
tant sur le cahier des charges, les statuts, le contrat de
gestion — est bien avancee. Mais 1'ensemble de ces
documents n'aura de sens que si 1'ordonnance les
autorisant est votee.

En reponse au troisieme intervenant, le Ministre
repond qu'en ce qui concerne le decret flamand,
contrairement a ce qui a ete affirme par un membre,
le decret de la Region Qamande du 31 juillet 1990
(publie au Moniteur beige du samedi 27 octobre 1990),
prevoit 1'existence :
— d'une assemblee generate;
— d'un conseil d'administration;
— d'un directeur general et d'un directeur general-

adjoint;
— d'un conseil de direction.

L'Executif a repris dans son projet la structure
existante qui a fait ses preuves ef qui existe dans
d'autres societes de transports.



A-71/2-90/91 — 28 — A-71/2- 90/91

Wat de afzwakking van de raad van bestuur betreft,
staat de Minister erop te preciseren dat de raad van
bestuur een belangrijke drijfkracht blijft; hij zai
trouwens vaker kunnen vergaderen dan in het verle-
den. Wat het beheerscomite betreft, hiervan wordt de
rol van « hoog bestuur » bevestigd in het beheer van
de maatschappij en dit des te meer — nieuw feit —
naarmate het gelast wordt met de uitvoering van de
beheersovereenkomst. De uitvoering van de controle
valt onder controle van de raad van bestuur.

Wat de rol van de verbruikers betreft, wenst een lid
dat deze belangrijker wordt en de Minister benadrukt
dat de ordonnantie voorziet in de oprichting van een
adviescomite zodat het de verbruikers mogelijk wordt
op hun rechten te staan.

Een lid heeft me gevraagd of de bestuurders die
benoemd worden, zullen worden gekozen onder de
leden van de algemene vergadering van de MIVB. Er
dient te worden benadrukt dat artikel 7 van het
ontwerp van ordonnantie bepaalt dat de Executieve
de leden van de raad van bestuur benoemt.

Voor de algemene vergadering bepaalt het voor-
ontwerp van de statuten dat eike eigenaar van de
maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd
door een hiertoe aangeduide gevolmachtigde.

Aangezien er slechts twee aandeelhouders zullen
zijn, zullen er slechts twee gevolmachtigden zitting
hebben in de algemene vergadering. De bestuurders
zullen dan ook niet noodzakelijk lid zijn van de
algemene vergadering.

Voor wat de sancties betreft bij niet-naleving van
de verplichtingen van de beheersovereenkomst moet
het volgende onderscheid worden gemaakt :
— wat het Gewest betreft is de voornaamste verplich-

ting van financiele aard. Er is bepaald dat het
Gewest de kosten zai dragen van eventuele vertra-
gingen van de betalingen;

— wat de MIVB betreft zai de sanctie voornamelijk
van morele aard zijn aangezien het onmogelijk is
om een systeem van financiele straffen te overwe-
gen die slechts aan het Gewest zouden kumien
worden opgelegd. Door de bepaling van de finan-
ciele middelen van de maatschappij om — in elk
geval op financieel vlak — haar financiele doelstel-
lingen na te leven.

Op de vraag met betrekking tot de bevoegdheden
van de ombudsman (-vrouw), antwoordt de Minister
dat hij, in functie van artikel 19 van de ordonnantie,
de bevoegdheden zai hebben die te maken hebben
met de opdrachten die hem worden toevertrouwd,
met name het onderzoek van de klachten, een tussen-
komst om minnelijke schikkingen te bevorderen en
het verstrekken van adviezen aan de maatschappij.

Pour ce qui est de 1'affaiblissement du conseil
d'administration, Ie Ministre tient a preciser que Ie
conseil d'administration continuera a jouer un r61e
moteur imporant; il aura d'ailleurs la faculte de se
reunir plus souvent que par Ie passe. Quant au comite
de gestion, il sera confirme dans son role de « haute
direction » dans la gestion de la societe, et ce d'autant
plus qu'il aura — fait nouveau — a executer Ie contrat
de gestion. Cette execution sera contrfilee par Ie
conseil d'administration.

En ce qui concerne Ie role des utilisateurs que Ie
membre veut voir accru, Ie Ministre souligne que
1'ordonnance cree Ie comite consultatif qui permettra
aux utilisateurs de faire entendre leurs droits.

A la question de savoir si les administrateurs qui
seront nommes seront choisis parmi les membres de
1'assemblee generale de la STIB, il faut souligner que
1'article 7 du projet d'ordonnance dispose que 1'Exe-
cutif nomme les membres du conseil d'administration.

Pour 1'assemblee generale, 1'avant-projet de statuts
dispose que chaque proprietaire de parts sociales est
represente par un mandataire designe a cet effet.

Puisqu'il n'y aura que deux actionnaires, seuls deux
mandataires siegeront en assemblee generale. Des
lors, les administrateurs ne seront pas necessairement
membres de 1'assemblee generale.

En ce qui concerne les sanctions en cas de non-
observance des obligations du contrat de gestion, il
faut faire la distinction suivante :
— en ce qui concerne la Region, 1'obligation princi-

pale est de nature financiere. II est dispose que la
Region supportera les frais d'eventuels retards de
paiement;

— en ce qui concerne la STIB, la sanction sera
surtout de nature morale puisqu'il est impossible
d'envisager un systeme de peines financieres,
lesquelles ne pourraient etre infligees qu'^ la
Region. Toutefois, les moyens financiers de la
societe etant arretes jusqu'en 1994, elle sera
contrainte de respecter, en tous cas au plan
financier, ses objectifs financiers.

A la question relative aux pouvoirs de 1'ombuds-
man, Ie Ministre repond qu'il aura, en fonction de
1'article 19 de 1'ordonnance, les pouvoirs qui ont trait
aux missions qui lui sont confiees, a savoir 1'examen
des plaintes, s'entremettre pour faciliter un compro-
mis et emettre des avis & la societe.
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Het is duidelijk dat de ombudsman (-vrouw), een
adviesbevoegdheid heeft die met dwingend is. Deze
adviesbevoegdheid kan evenwel op de lange duur
dienst doen als Jurisprudentie en wijzigingen in be-
paalde standpunten die door de maatschappiJ werden
ingenomen, mogelijk maken.

Bovendien moet worden benadrukt dat de ombuds-
man (-vrouw) een jaarlijks verslag overmaakt aan de
Minister van Verkeer die er alle gewenste consequen-
ties kan uit trekken en die het zai mededelen aan de
leden van deze commissie.

Aan de vierde spreker antwoordt de Minister dat,
wat de uitwerking van een netplan betreft, een van de
grote nieuwigheden van de beheersovereenkomst in
verhouding tot de huidige praktijk inderdaad is dat de
uitwerking van het net aan het Gewest wordt toever-
trouwd veeleer dan aan de MIVB.

Het bleek inderdaad voor de hand te liggen dat
vanaf het ogenblik dat men het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest een wetgevende macht toekende en er
een Hoofdstedelijke Raad aan toevoegde, bevoegd
op het vlak van stedebouw, ruimtelijke ordening,
exploitatie van het openbaar vervoer, van huisves-
tingsbeleid, enz., het niet langer denkbaar was dat de
zware taak van de bepaling van het net zou worden
toevertrouwd aan de enige exploitatiemaatschappij
van het openbaar vervoer.

II est clair que 1'ombudsman aura done un pouvoir
d'avis non contraignant. Cependant, ce pouvoir d'avis
peut a la longue faire office de jurisprudence et
permettre des changements dans certaines positions
prises par la societe.

De plus, il faut souligner que 1'ombudsman remet-
tra un rapport annuel au Ministre des Communica-
tions qui pourra en tirer toutes les consequences
voulues et qui en fera communication aux membres
de cette commission.

Le Ministre repond ensuite au quatrieme interve-
nant qu'en ce qui concerne t'elaboration du plan de
reseau, une des grandes nouveautes du contrat de
gestion par rapport a la pratique actuelle, est effecti-
vement de confier 1'elaboration du reseau ^ la Region
plutot qu'a la STIB.

II a paru en effet evident qu'a partir du moment ou
1'on venait de doter la Region de Bruxelles-Capitale
d'un pouvoir legislatif et d'un Conseil regional compe-
tent pour les matieres d'urbanisme, d'amenagement
du- territoire, d'exploitation des transports en
commun, de la politique du logement, etc... il ne
paraissait plus concevable de confier a la seule societe
exploitante des transports en commun la lourde tache
de definir le reseau.

De Executieve heeft dus beslist : L'Executif a done decide :
1. De inspanningen van de maatschappij opnieuw te

centreren op haar handels- en exploitatieactivi-
teiten;

2. de verantwoordelijkheid voor het opstellen van
een openbaar vervoersnet aan het Gewest toe te
vertrouwen, hierbij zai het Gewest deze beschou-
wing in een ruimere context plaatsen en de totale
problematiek van de verplaatsing in het Gewest
analyseren, alle verplaatsingswijzen door elkaar
(wagens, voetgangers, openbaar vervoer, fietsers,
enz.) en rekening houden met het stedebouwkun-
dige aspect en de ruimtelijke ordening.

• Vanuit geheel het praktisch oogpunt zai het Gewest
derhalve het netplan bepalen, onder de vorm van de
reisweg en de wijze van vervoer.

Overigens vallen de andere aspecten, bijvoorbeeld
het type materieel dat wordt ingezet, de exacte
plaatsbepaling van de haltes, de opstelling van de
uurregelingen, de bepaling van de omvang van de
diensten en de plaatsbepaling van de tussenliggende
eindstations onder de commerciele en exploitatiebe-
voegdheid die in het raam van de beheersovereen-
komst aan de MIVB wordt toevertrouwd.

1. de recentrer les efforts de la societe sur ses activites
d'exploitation et de commercialisation;

2. de confier a la Region la responsabilite d'etablir le
reseau de transports en commun en integrant cette
reflexion dans un contexte plus large, en analysant
la problematique globale du deplacement dans la
Region, tous modes confondus, (voitures, pietons,
transports en commun, cyclistes, etc...) et en
prenant en consideration les donnees d'urbanisme
et d'amenagement du territoire.

De maniere tout a fait pratique, c'est done la
Region qui definira le plan du reseau, sous la forme
de 1'itineraire et du mode de transport.

Par ailleurs, les autres aspects, par exemple le type
de materiel utilise, la localisation precise des arrets, la
confection des horaires, la determination de 1'ampli-
tude des services, et la localisation des terminus
intermediaires, releveront de 1'autonomie d'exploita-
tion et commerciale confiee a la STIB dans le cadre du
contrat de gestion.
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In het algemeen zai het Gewest :
— ervoor zorgen dat zijn beslissingen samengaan met

de doelstellingen die werden vastgelegd bij de
MIVB en de algemene beleidsverklaring;

— de MIVB betrekken bij het onderzoek van de te
nemen beslissingen en haar tijdig over de geno-
men beslissingen inlichten, opdat zij zich kan
voorbereiden om de indienststellingen te waarbor-
gen op het door het Gewest gewenste tijdstip;

— ervoor zorgen de gemeenten via de Raadgevende
Commissie voor de studie en de verbetering van
het openbaar vervoer, erbij te betrekken.

De volgende procedure zai worden aangewend
voor de wijzigingen van het netplan :
— het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is de ge-

sprekspartner naar buiten toe voor wat de onder-
handelingen betreft met het oog op wijzigingen die
aan het net worden aangebracht. De MIVB heeft
evenwel de plicht tot initiatief ten overstaan van
het Gewest voor eike wijziging waarvan zij de
gegrondheid ziet aan de hand van de gegevens
waarover zij beschikt omwille van haar activiteit
als exploitante; het initiatief om van start te gaan
met een onderzoek van een wijziging aan het net
komt het Gewest toe;

— het onderzoek wordt uitgevoerd onder ver-
antwoordelijkheid van het Gewest, in samen-
werking met de MIVB;

— de raming en het programmeren van de begroting
gebeuren door het Gewest voor de infrastructuur-
investeringen en door de MIVB voor de exploita-
tie- en toerustingsuitgaven die haar betreffen;

— de eindbeslissing wordt door het Gewest genomen
aan de hand van de inlichtingen die hierboven
worden aangehaald en die aan de MIVB worden
medegedeeld.

Aan de vijfde spreker antwoordt de Minister dat,
wat artikel 16 van het oritwerp van ordonnantie
betreft, slechts de bewoordingen van de onlangs
gestemde ordonnantie met betrekking tot de onteige-
ningen worden hernomen, aangezien artikel 3 van
deze ordonnantie duidelijk zegt dat de Executieve
geval per geval de gemeenten, de intercommunales,
de instellingen van openbaar nut en eike andere
morele rechtspersoon van openbaar recht toestem-
ining verleent over te gaan tot onteigeningen.

De onteigeningsprocedures zullen in overeenstem-
ming met de nationale wetgeving worden gevoerd.

De maatschappij is wel te verstaan slechts gerech-
tigd tot onteigenen binnen de grenzen van het grond-
gebied van, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Voor wat onder de installatie van de uitrusting door
de MIVB valt, verwijst de Minister naar de memorie
van toelichting voor het artikel 16 van het ontwerp
van ordonnantie.

De facon generale, la Region :
— veillera a ce que ses decisions soient coherentes

avec les objectifs fixes a la STIB et la declaration
de politique generale;

— associera la STIB a 1'etude des d6cisions a prendre
et 1'informera a temps des decisions prises, afin
qu'elle puisse se preparer a assurer les mises en
service aux moments souhaites par la Region;

— veillera a associer les communes via la Commis-
sion consultative pour 1'amelioration et la promo-
tion des transports en commun.

La procedure suivante sera d'application pour les
modifications du plan du reseau :
— 1'interlocuteur vis-a-vis de 1'exterieur pour ce qui

concerne les negociations en vue de modifications
a apporter au reseau est la Region de Bruxelles-
Capitale. La STIB a toutefois un devoir d'initia-
tive vis-a-vis de la Region pour proposer toute
modification dont elle verrait Ie bien-fonde en
fonction des elements dont elle dispose en raison
de son activite d'exploitant; 1'initiative de debuter
1'etude d'une modification au plan du reseau
revient a la Region;

^
— 1'etude est realisee sous la responsabilite de la

Region, en collaboration avec la STIB;

— 1'evaluation et la programmation budgetaires sont
faites par la Region pour les investissements
d'infrastructure et par la STIB pour les depenses
d'exploitation et d'equipements qui la concernent;

— la decision finale est prise par la Region sur base
des renseignements,evoques ci-dessus et commu-
niques a la STIB.

Le Ministre repond ensuite au cinquieme interve-
nant qu'en ce qui concerne 1'article 16 du projet
d'ordonnance, il se contente de reprendre les termes
de Fordonnance votee recemment relative aux expro-
priations, puisque 1'article 3 de cette ordonnance dit
tres clairement que 1'Executif autorise cas par cas les
communes, les intercommunales, les organismes d'in-
teret public et toute autre personne morale de droit
public a proceder a des expropriations.

Les procedures d'expropriation seront menees en
conformite a la legislation nationale.

II est bien entendu que la societe n'est habilitee a
exproprier que dans les limites du territoire de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Pour ce qui est de 1'installation d'equipement par la
STIB, le Ministre renvoie a 1'expose des motifs de
1'article 16 du projet d'ordonnance.
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In verband met het indienen van de stukken zoals
bepaald in artikel 13, verwijst hij eveneens naar de
memorie van toelichting. Het is duidelijk dat, aange-
zien de jaarlijkse algemene vergadering plaatsvindt in
de maand mei, deze stukken zeer binnenkort aan de
Raad moeten worden overgemaakt, zo mogelijk voor
het pariementaire reces.

Wat het overdreven aantal bestuurders betreft, en
de aangehaalde problematiek met betrekking tot de
taalrolverdeling, meldt de Minister dat het krachtens
de contingenten inherent aan deze aspecten, duidelijk
is dat het in aanmerking genomen aantal een mini-
mumcijfer is dat werd vooropgesteld, rekening hou-
dend met de twee Gemeenschappen.

De syndicale vertegenwoordiging tenslotte is deze
die op dit ogenblik bij de MIVB bestaat.

De Minister antwoordt de zesde spreker dat het
tariefbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van
de MIVB; zij bepaalt het tariefbeleid met betrekking
tot haar diensten, de creade van nieuvve plaatsbewij-
zen, de opheffing van sommige plaatsbewijzen en in
het algemeen al de tariefbeschikkingen vallen der-
halve onder de commerciele autonomie van de MIVB
in het kader bepaald door artikel 18 van de ordon-
nantie.

De MIVB zai elk jaar in de maand november haar
voorstellen aan het Gewest formuleren. Rekening
houdend met het sociaal belang van het tariefbeleid
behoudt het Gewest de mogelijkheid om tegen de
voorstellen van de MIVB in te gaan.

Het Gewest kan zich enkel verzetten tegen tarief-
wijzigingen of opheffing van plaatsbewijzen. Het
Gewest en de MIVB dienen het dan eens te worden
zodat het effect van de tariefwijzigingen van de
betrokken plaatsbewijzen op de verwachte ontvang-
sten wordt gerepercuteerd op andere plaatsbewijzen.

Het advies van de prijzencommissie dient te wor-
den ingewonnen en de maatschappij moet de proce-
dure beginnen.

Wat de financiele aspecten betreft, verwijst de
Minister naar de bespreking die zai plaatsvinden bij
de indiening van de gewestelijke begroting 1991 en
naar zijn inleidende uiteenzetting.

Met betrekking tot het recht op mobiliteit herhaalt
hij dat :
— het een erkend kader is in de ordonnantie en dat

alle gewestelijke bevoegdheden worden beoogd :
- openbaar vervoer;
- taxi's;
- individueel vervoer;
- ruimtelijke ordening.

Het gaat dus om een grondbeginsel.

Pour ce qui est du depot des documents vises a
1'article 13, il se refere egalement a 1'expose des
motifs. II est clair que puisque 1'assemblee generale
annuelle a lieu au mois de mai, ces documents devront
etre soumis au Conseil dans un delai rapide, si
possible avant les vacances parlementaires.

En ce qui concerne Ie nombre excessif des adminis-
trateurs et la problematique evoquee quant a la
repartition linguistique, Ie Ministre signale qu'en
vertu des contingences inherentes a ces aspects, il est
clair que Ie nombre retenu est un chiffre minimal
etabli dans Ie respect des 2 Communautes.

Enfin, la representation syndicate retenue est celle
qui existe aujourd'hui a la STIB.

Le Ministre repond ensuite au sixieme intervenant
que la politique tarifaire est de la responsabilite de la
STIB, c'est elle qui definit la politique tarifaire
relative a ses services; des lors, la creation de nou-
veaux titres, la suppression de certains litres et, de
facon generale, 1'ensemble des dispositions tarifaires
relevent de 1'autonomie commerciale de la STIB dans
le cadre prevu par 1'article 18 de 1'ordonnance.

Chaque annee, au mois de novembre, la STIB fera
ses propositions a la Region. Etant donne les enjeux
sociaux de la politique tarifaire, la Region garde la
possibility de s'opposer aux propositions de la STIB.

L'opposition de la Region ne pourra intervenir que
pour des adaptations tarifaires ou des suppressions de
titres de transport. La Region et la STIB doivent alors
s'entendre pour que 1'impact sur les recettes attendues
des adaptations tarifaires des titres en question, soit
repercute sur d'autres titres.

Bien entendu, 1'avis de la commission des prix doit
etre recueilli et c'est la societe qui entamera la
procedure.

En ce qui conceme les aspects financiers, le Minis-
tre renvpie au debat qui aura lieu lors du depot du
budget regional 1991 et a son expose introductif.

Quant au droit a la mobilite, il repete que :

— c'est un cadre reconnu dans 1'ordonnance et que
toutes les competences regionales sont visees :
- transports publics;
- taxis;
- transports individuels;
- amenagement du territoire.

II s'agit done d'une notion de reference.
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Met betrekking tot de gemeenten bestaat de doel-
stelling in het bevorderen van een consensus om
voorrang te verlenen aan het openbaar vervoer; de
formule van een vertrouwensovereenkomst tussen
eike gemeente en de MIVB kan worden overwogen.

Om het vervoer te begunstigen heeft de Minister op
de Interministeriele Conferentie van Verkeerswezen
voorgesteld dat vervoermaatschappijen volledig zou-
den worden vrijgesteld van toeslagen op petroleum-
produkten. De centrale regering zai hiervan op de
hoogte worden gebracht door Minister Dehaene.

De beheersovereenkomst is een instrument om de
MIVB te valoriseren en dynamisch te maken.

De gestelde doelstellingen zijn :
1. commercialisering en exploitatie van een net;
2. de MIVB dient, met de hulp van het Gewest, een

duidelijk deel van de markt van de verplaatsingen
in te nemen.

Hiertoe beschikt de MIVB over beheersautonomie
om dit te bereiken en nu reeds speelt de MIVB in op
dit nieuwe gegeven.

De Minister zai naar best vermogen de MIVB de
nodige hulp bieden.

Wat het oprichten van filialen betreft, neemt de
Minister eerst het VSN-project in aanmerking, de
financiering van de NMVB via l,4miljard en de
valorisering van de terreinen.

Wat de ombudsman (-vrouw) betreft, preciseert de
Minister dat de samenstelling en de working van deze
dienst aanleiding zai geven tot een besluit van de
Executieve dat ten gepaste tijde aan de Commissie zai
worden meegedeeld.

Wat het net betreft zullen de IRIS-slotbeschouwin-
gen over het net worden onderzocht na de stemming
over de begroting die de financiele middelen zai
geven.

Met betrekking tot de participatie van de GIMB in
de nieuwe maatschappij wordt haar aanwezigheid in
het aandeelhouderschap van de MIVB gerechtvaar-
digd door het feit dat om een publiekrechtelijke
vereniging op te richten er minstens twee aandeelhou-
ders nodig zijn.

Bovendien wilde de Executieve, er gebruik van
makend dat de GIMB de financiele holding is van het
Gewest, de aanwezigheid mogelijk maken van een
deskundige in financiele engineering in het kapitaal
van de maatschappij.

Pour ce qui est du rapport avec les communes,
1'objectif est de favoriser Ie consensus pour assurer la
priorite aux transports en commun. La formule d'un
contrat de confiance entre chaque commune et la
STIB pourrait etre envisagee.

Pour favoriser les transports. Ie Ministre a propose
a la Conference interministerielle des Communica-
tions 1'exoneration totale des accises sur les produits
petroliers pour les societes de transport. Le gouverne-
ment central en sera saisi par le Ministre Dehaene.

Le contrat de gestion est un instrument de valorisa-
tion et de dynamisation de.la STIB.

Les objectifs fixes sont :
1. commercialisation et exploitation d'un reseau;
2. la STIB, avec 1'aide de la Region, doit prendre une

part visible du marche des deplacements.

Pour ce faire la STIB dispose de 1'autonomie de
gestion pour y arriver et elle s'adapte dej& aujourd'hui
^ cette nouvelle donnee.

Le Ministre s'efforcera de lui apporter toute 1'aide
necessaire.

En ce qui concerne la filialisation : le Ministre
retiendra d'abord le projet RER, le financement par
la SNCB via 1,4 milliard et la valorisation des terrains.

En ce qui concerne 1'ombudsman, le Ministre
precise qe la composition et le fonctionnement de ce
service feront 1'objet d'un arrete de 1'Executif qui sera
communique en temps opportun h la commission.

Pour ce qui concerne le reseau, les conclusions IRIS
sur le reseau seront etudiees apres le vote du budget
donnant les moyens financiers.

Pour ce qui est de la participation de la SRIB dans
la nouvelle societe, la presence de celle-ci au sein de
1'actionnariat de la STIB se justifie par le fait que pour
faire une association de droit public, il faut au
minimum 2 actionnaires.

En outre, profitant du fait que la SRIB est le
holding financier regional, 1'Executif a voulu permet-
tre la presence d'un specialiste d'engineering financier
au sein du capital de la societe.
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Het deel dat trouwens door een fractie symbolisch
bevonden wordt, is de weergave van het feit dat het
Gewest de enige aandeelhouder van de GIMB is en
dat het overbodig ware geweest haar participatie in
het kapitaal van de MIVB te verhogen.

Niettemin werd het beoogde effect bereikt, met
name de aanwezigheid van een financier in het aan-
deelhouderschap.'

De Minister antwoordt de zevende spreker dat wat
betreft de Vlaamse gemeenten die niet worden opge-
nomen in het kapitaal :
a) men eerst over de ordonnantie moet stemmen;
b) de Executieve er hem mee belastte de gemeenten

te vergoeden;
c) contacten inmiddels aan de gang zijn.

De Minister herhaalt, wat de nieuwe vennoten
betreft, dat om een publiekrechtelijke vereniging op
te richten er twee aandeelhouders nodig zijn weike
hun financiele participatie in het maatschappelijk
kapitaal ook moge zijn. Het zouden het Gewest en de
GIMB worden.

Het is inderdaad zo dat het Gewest hoofdaandeel-
houder is. De Executieve steekt jaarlijks 7 miljard in
de maatschappij. Het is dus logisch dat de Executieve
waakt over het gebruik van de middelen aangezien zij
er de politieke verantwoordelijkheid voor draagt.

Een lid betreurt het verloop van de procedure van
ontbinding van de NMVB.

De Minister wijst erop dat krachtens het akkoord
van het ovedegcomite Regedng/Executieven van
28 december 1988, het Brusselse Gewest geen be-:
trokken partij uitmaakt van de ontbinding van de
NMVB.

De wet van 26 juni 1990 bepaalt dat de NMVB
wordt ontbonden tussen het Vlaamse en het Waalse
Gewest. Beide Gewesten zullen daarentegen niet
meer tussenkomen in de MIVB.

Bovendien, zai het samenwerkingsakkoord dat tus-
sen de drie Gewesten werd onderhandeld :
— per Gewest een eersterangs en een tweederangs

exploitant bepalen;
— de eersterangs exploitant in het Brusselse Gewest

is de MIVB, deze kan de exploitatie van sommige
lijnen van de NMVB, Waalse en Vlaamse, aan de
tweederangs exploitant toevertrouwen. Het sa-
menwerkingsakkoord zai het financieel probleem,
de exploitatie en het tadefbeleid moeten behan-
delen.

Een lid vraagt dat de Minister het begdp alterne-
rende financiering, waar hij in zijn inleidende uiteen-
zetting over sprak, nader omschrijft.

La part qu'un groupe considere d'auleurs comme
symbolique, reflete Ie fait que la Region est Ie seui
actionnaire de la SRIB et qu'il eut ete inutile
d'augmenter sa participation dans Ie capital de la
STIB.

Neanmoins, 1'effet principal recherche, a savoir la
presence d'un financier dans 1'actionnariat, est
atteint.

En reponse au septieme intervenant, Ie Ministre
signale qu'en ce qui concerne les communes fla-
mandes non reprises dans Ie nouveau capital:
a) qu'il faut d'abord voter 1'ordonnance;
b) que 1'Executif 1'a charge de 1'indemnisation des

communes;
c) des contacts sont en cours.

Le Ministre rappelle, pour ce qui est des nouveaux
associes, que pour faire une association de droit
public, il faut 2 associes quel que soit leur participa-
tion financiere au capital social. Ce seraient la Region
et la SRIB.

C'est vrai que 1'actionnaire principal est la Region.
L'Executif injecte 7 milliards par an dans la societe. II
est done normal qu'il veille a 1'utilisation des moyens
puisqu'il en assure la responsabilite politique.

Un membre regrette le deroulement de la proce-
dure de dissolution de la SNCV.

Le Ministre signale qu'en vertu de 1'accord du
comite de concertation Gouvernement/Executifs du
28 decembre 1988, la Region bruxelloise n'est pas
partie prenante a la dissolution de la SNCV.

La loi du 26 juin 1990 prevoit que la SNCV sera
dissoute entre les Regions flamande et wallonne. Par
centre, les deux autres Regions n'interviennent plus
dans la STIB.

En outre, 1'accord de cooperation negocie entre les
trois Regions :
— determinera un exploitant primaire et secondaire

par Region;
— 1'exploitant primaire en Region de Bruxelles est la

STIB et peut confier au secondaire 1'exploitation
de certaines lignes SNCV wallonnes et flamandes.
L'accord de cooperation devra aborder le pro-
bleme financier, 1'exploitation, 1'investissement et
la politique tarifaire.

Un membre demande au Ministre de preciser la
notion de financement alternatif a laquelle U a fait
allusion dans son expose introducif.
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Hij verheugt er zich over dat de Minister belooft
heeft alle ontwerpen van uitvoeringsbesluiten van dit
ontwerp van ordonnantie aan de commissie voor te
leggen.

De Minister antwoordt dat de alternerende finan-
ciering inhoudt dat het kapitaal van de filialen kan
samengesteld worden met de medewerking van de
prive-sector.

II se rejouit de 1'engagement pris par ailleurs par Ie
Ministre de soumettre a la commission tous les projets
d'arretes d'execution du present projet d'ordonnance.

Le Ministre repond que par financement alternatif
il faut comprendre la possibility d'associer le secteur
prive dans la constitution du capital des filiales.

V. Artikelsgewijze bespreking V. Discussion des articles

Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 21) in om het opschrift van het ontwerp van
ordonnantie te wijzigen. Om het imago van het
openbaar vervoer op te vijzelen moet men aandacht
hebben voor de weinig vieiende connotatie van het
woord « gemeenschappelijk » vervoer tegenover het
individueel vervoer.

Een lid verklaart dat zijn fractie dit amendement
niet kan steunen omdat het tot verwarring leidt. Het
begrip « transports publics » (openbaar vervoer) is
breder dan het begrip « transports en commun »
(gemeenschappelijk vervoer) dat enkel de collectieve
vervoermiddelen omvat, met uitzondering dus van de
taxi's.

De indieners van het amendement antwoorden dat
dit juist de bedoeling is. Ze wensen het begrip vervoer
in het ontwerp te verruimen onder meer om alle
vormen van openbaar vervoer dezelfde voordelen te
laten genieten als de MIVB, door dit ontwerp van
ordonnantie en zijn uitvoeringsbesluiten zai worden
toegekend, bijvoorbeeld inzake voorrang op de we-
gen, voorbehouden aan de voertuigen van de MIVB.

Bovendien is het in het amendement voorgestelde
opschrift hetzelfde als dat van een gelijkaardig de-
creet van de Waalse Gewestraad.

Een ander lid merkt op dat deze ordonnantie de
MIVB een nieuw juridisch statuut wil bezorgen,
waarbij de Executieve benadrukte het gemeen-
schappelijk vervoer de voorrang te willen verlenen.
Zou het dan niet wenselijk zijn, in de Nederlandse
tekst het opschrift in overeenstemming te brengen
met de Franse tekst, en het woord « gemeenschappe-
lijk » tussen de woorden « openbaar » en « vervoer »
bij te voegen?

De Minister belast met Openbare Werken en
Verkeer antwoordt aan de verschillende sprekers dat
voor dit opschrift gekozen werd om legistieke rede-
nen. In de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de
staatshervorming, artikel 6, X, 8°, spreekt men over
« gemeenschappelijk stads- en streekvervoer ». Om

Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 21) visant a remplacer 1'intitule du projet d'ordon-
nance. En effet dans le but d'ameliorer 1'image de
marque des transports publics il faut etre attentif a la
connotation peu flatteuse du terme transport en
commun par opposition au transport individuel.

Un membre declare que son groupe ne peut soute-
nir cet amendement parce qu'il introduit une confu-
sion. La notion de transports publics est plus large que
celle de transports en commun qui ne vise que les
transports collectifs, a 1'exclusion done des taxis.

Les auteurs de 1'amendement repondent que cela
constitue precisement 1'objet de leur amendement. Us
souhaitent elargir la notion de transport visee dans le
projet pour notamment faire beneficier tous les types
de transport public d'avantages similaires a ceux que
le projet d'ordonnance, et ses arretes d'execution,
vont accorder a la STIB en termes, par exemple, de
priorite sur les voies de circulation.

En outre, 1'intitule propose dans 1'amendement
reprend celui d'un decret similaire adopte par le
Conseil regional wallon.

Un autre membre fait observer que 1'objet de la
presente ordonnance est de donner a la STIB un
nouveau statut juridique, et 1'Executif a souligne a
cette occasion qu'il souhaitait donner la priorite aux
transports en commun. Ne faudrait-il pas des lors
mettre le texte neerlandais de l'intitul6 en concor-
dance avec le texte francais, et ajouter le mot
« gemeenschappelijk » entre « openbaar » et « ver-
voer ».

Le Ministre des Travaux publics et des Communica-
tions repond aux differents intervenants qu'il y a un
motif d'ordre legistique pour lequel le present intitule
a ete retenu. En effet, dans la loi speciale du 8 aout
1980 de reformes institutionnelles, a 1'article 6, X, 8°,
on utilise les termes « transports en commun urbain et
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alle betwistingen over deze ordonnantie in de toe-
komst te vermijden was het beter de terminologie van
de bijzondere wet te gebruiken. Daarom hebben de
diensten van de Executieve gemeend dat het opschrift
van het Waalse decreet niet kon overgenomen
worden.

Een van de auteurs van het amendement merkt op
dat de Raad van State nochtans geen bezwaar had
tegen het opschrift van dit Waalse decreet dat door
hem werd onderzocht, wat niet het geval was van het
ontwerp tot reorganisatie van de MIVB.

Het amendement wordt verworpen met 7 stemmen
tegen 1.

vicinal ». Pour eviter toute contestation future rela-
tive ^ la presente ordonnance, il valait mieux repren-
dre la terminologie utilisee dans Ie texte meme de la
loi speciale. C'est la raison pour laquelle les services
de 1'Executif ont egalement estime qu'il y avait un
risque b utiliser 1'intitule de decret wallon.

Un des auteurs de 1'amendement releve que Ie
Conseil d'Etat n'a pourtant pas fait d'objection sur
1'intitule de ce decret wallon qui, lui, a ete examine
par Ie Conseil d'Etat, ce qui n'est pas Ie cas du projet
reorganisant la STIB.

L'amendement est rejete par 7 voix contre 1.

Artikel 1 Article 1"

Een lid vraagt nadere uitleg over de juridische vorm
van de publiekrechtelijke vereniging waarvan sprake
in het derde lid. Gaat het om een publiekrechtelijke
naamloze vennootschap met maatschappelijke aande-
len of om een publiekrechtelijke naamloze vennoot-
schap met een autonoom stelsel? Moet er in dit
laatste geval in dit ontwerp van ordonnantie niet
voorzien worden in de juridische mechanismen voor
de werking van deze vereniging ?

De Minister antwoordt dat het om een zuivere
publiekrechtelijke vereniging gaat. Volgens Professor
Flamme is de publiekrechtelijke vereniging een ge-
personaliseerde openbare dienst opgericht zoals een
vereniging, samengesteld hetzij uitsluitend met pu-
bliekrechtelijke personen hetzij met privaat- en pu-
bliekrechtelijke personen en waarvan de toezichthou-
dende organen aan de Minister, die de leiding heeft
over het departement waaronder deze dienst valt,
worden voorgelegd. De rechtsleer zegt dat een
publiekrechtelijke vereniging zowel een zuivere vere-
niging met uitsluitend publiekrechtelijke personen
kan zijn als een gemengd publiekrechtelijk organisme
en vereniging waarvan het beheer onder verscheidene
juridische vormen door particulieren en overheid
verzorgd wordt; de overheid blijft meester over het
organisme. Op basis van deze definitie zai de nieuwe
maatschappij wel degelijk een zuivere publiekrechte-
lijke vereniging zijn, sui generis (t.t.z. niet onderwor-
pen aan de gecoordineerde wetten op de handelsven-
nootschappen en aan de wet van 16 maart 1954 zoals
ze vandaag bestaat).

Een lid vraagt zich af of in het vijfde lid, de
woorden « hecht haar goedkeuring aan » niet moeten
vervangen worden door « besluit over ».

De Minister antwoordt dat de nieuwe maatschap-
pij, in toepassing van de ordonnantie, zai opgericht
worden in de vorm van een (publiekrechtelijke)

Un membre demande une precision au sujet de la
forme juridique de 1'association de droit public dont
on parle a 1'alinea 3. S'agit-il d'une societe anonyme
de droit public constituee avec des parts sociales, ou
d'une societe anonyme de droit public a regime
autonome? Dans ce dernier cas, ne faudrait-il pas
prevoir les mecanismes juridiques de fonctionnement
de cette societe dans Ie projet d'ordonnance?

Le Ministre repond qu'il s'agit d'une association de
droit public pure. Selon le professeur Flamme, 1'asso-
ciation de droit public est un service public personna-
lise institue par le precede de 1'association, compose
soit de personnes publiques exclusivement, soit de
personnes publiques et privees, et dont les organes de
tutelle sont soumis au Ministre dirigeant le departe-

-ment dont Us relevent. La doctrine considere qu'une
association de droit public peut prendre la forme soit
d'une association pure comprenant exclusivement des
personnes publiques, soit des organismes et des
associations publics d'economie mixte a la gestion
desquels sont associes sous. des formes juridiques
diverses des particuliers et des pouvoirs publics, ces
derniers gardant cependant la maitrise de 1'orga-
nisme. Sur base de cette definition, la nouvelle societe
sera done bien une association de droit public pure sui
generis (c.a.d. non soumis aux lois coordonnees sur
les societes commerciales et a la loi du 16 mars 1954
telle qu'elle existe aujourd'hui).

Un membre se demande s'il ne faudrait pas rempla-
cer au cinquieme alinea le terme « approuve » par
celui de « arrete ».

Le Ministre repond que la nouvelle societe sera, en
application de 1'ordonnance, constituee sous la forme
d'une association (de droit public). II est done normal
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vereniging. Het is dus normaal dat de statuten op
initiatief van de partners in de maatschappij worden
opgesteld en vastgelegd en daarna door de Executieve
worden goedgekeurd.

Een lid merkt op dat in dat geval in het volgende
lid, het woord « genomen » moet vervangen worden
door « goedgekeurd ».

De Minister stemt met deze wijziging in.

Het amendement (nr. 23) dat in dit artikel de
woorden « en commun » wil vervangen door « publics
de personnes » wordt verworpen met 8 stemmen
tegen 3.

Artikel 1 wordt aangenomen met 7 stemmen te-
gen 4.

que les statuts soient elabores a 1'initiative des parte-
naires constituant la societe et ensuite approuves par
1'Executif.

Un membre fait observer qu'il faudrait des lors
remplacer Ie mot « arretee » par « approuvee » a
1'alinea suivant.

Le Ministre est d'accord sur cette modification.

L'amendement (n° 23) qui vise a remplacer a cet
article les mots «en commun » par « publics de
personnes » est re j etc par 8 voix contre 3.

L'article 1" est adopte par 7 voix contre 4.

Artikel 2 Article 2

Een lid vraagt volgens weike normen de toe-
zichthoudende overheid het nakomen van de ver-
plichting van openbare dienstverlening door de Maat-
schappij zai evalueren.

De Minister verklaart dat deze normen worden
voorbereid; zodra ze goedgekeurd zijn, zullen ze aan
de Commissie worden medegedeeld.

Verschillende leden dienen een amendement in
(nr. 23) om een bijkomend lid aan het artikel toe te
voegen, luidende : « deze verplichtingingen zullen de
nadruk leggen op de dienstverlening aan het clienteel
en op de verbetering van de kwaliteit van het stadsmi-
lieu ».

De Minister is van mening dat deze toevoeging niet
in een kaderordonnantie moet staan; maar het
spreekt vanzelf dat dergelijke verduidelijkingen voor
de uitwerking van de beheersovereenkomst moeten
meetellen.

Bovendien benadrukt hij dat er in de Franse tekst
moet worden gelezen « les obligations de service
public » in plaats van « les obligations des services
publics ».

Een lid betreurt dat in de tekst criteria inzake
prestatie van de dienstverlening die aan de openbare
dienst opgelegd worden wel opgenomen worden
terwiji de criteria inzake dienstverlening aan het
publiek en leefmilieu waarover in de memorie van
toelichting sprake is, niet expliciet in dit artikel
worden overgenomen.

Een lid merkt op dat in de tweede zin de Franse en
de Nederlandse tekst niet overeenstemmen. Het
woord « determine » is niet gelijk aan « geeft... op ».

Un membre demande suivant queues normes le
pouvoir de tutelle compte evaluer si la Societe remplit
ses obligations de service public.

Le Ministre declare que ces normes sont en prepa-
ration; elles seront communiquees a. la Commission
des leur adoption.

Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 23) visant a aj outer un alinea supplementaire a
1'article, libelle comme suit : « les obligations met-
tront 1'accent sur le service a la clientele et la
promotion de la qualite de 1'environnement urbain ».

Le Ministre est d'avis que cet ajout ne doit pas
figurer dans une ordonnance-cadre; il va de soi
cependant que ce type de precisions doit entrer en
ligne de compte lors de 1'elaboration du contrat de
gestioh.

II souligne par ailleurs que dans le texte francais, il
y a lieu de lire « les obligations de service public » au
lieu de « les obligations des services publics ».

Un membre trouve regrettable que 1'on integre
dans le texte des criteres en matiere de performance
du service public, et que des criteres de service a la
clientele et de respect de 1'environnement qui sont par
ailleurs explicites dans 1'expose des motifs, ne soient
pas explicitement repris a cet article.

Un membre fait observer que dans la deuxieme
phrase il y a une discordance entre le texte francais et
le texte neerlandais. Le mot « determine » n'est pas
identique a « geeft ... op ».
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De Minister stelt voor de term « bepaalt» te
gebruiken.

De Commissie stemt in met de tekstverbeteringen
van de Minister.

Amendement nr. 23 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 1, bij 2 onthoudingen.

Artikel 2 wordt aangenomen met 8 stemmen te-
gen 1, bij 2 onthoudingen.

Le Ministre propose d'utiliser Ie terme « bepaalt ».

La Commission marque son accord sur les correc-
tions de texte proposees par le Ministre.

L'amendement n° 23 est rejete par 8 voix contre 1
et 2 abstentions.

L'article 2 est adopte par 8 voix centre 1 et
2 abstentions.

Artikel 3 Article 3

Een lid betreurt dat de tekst de opvattingen van de
Executieve over de beheersovereenkomst niet duide-
lijk weergeeft; de Minister heeft deze opvattingen
tijdens de algemene bespreking uitvoerig toegelicht.

Hij wenst trouwens dat de Minister de respectieve
rol van de Maatschappij en van de Diensten van de
Executieve in het raam van de beheersovereenkomst
aanduidt. Tijdens de besprekingen in de Adviescom-
missie voor het gemeenschappelijk vervoer werd een
oppositie tussen de MIVB en de Administratie
dikwijis vastgesteld.

De ervaring heeft ook aangetoond dat de adviezen
van de studiebureaus van de MIVB en van de
Administratie dikwijis tegenstrijdig waren. Hoe zai de
Executieve, in het raam van de overeenkomst, de
relaties tussen de concurrerende diensten regelen en
is het haar bedoeling ook de studiebureaus uit de
prive-sector een plaatsje te geven ?

Een lid vraagt de Minister wat de uitdrukking in
punt 6° betekent : « Het belang van de Maatschappij
voor de doelstellingen waarvan sprake ».

Een ander lid merkt op dat in punt 2° van het artikel
een verschil bestaat tussen het woord « aanleg »in het
Nederlands en het woord « creation » in het Frans.
Bovendien benadrukt hij het gebrek aan overeen-
stemming tussen de Franse en de Nederiandse tekst in
4°, c) en in 6°.

In artikel 3, 2°, suggereert de Minister in de Franse
tekst «creation» te vervangen door « etablisse-
ment ». Hij verduidelijkt dat in 4°, c), de Franse tekst
correct is; bijgevolg moet men het woord « voor »
tussen « lasten » en « interesten » doen vervallen en
een komma tussen beide woorden toevoegen.

Wat het belang betreft, verklaart de Minister dat,
wanneer er op een dag op het einde van het jaar een
batig saldo zou zijn, de bestuurder-directeur-gene-
raal, in overleg met de vertegenwoordigers van het
personeel, aan de Executieve een voorstel tot verde-
ling van de winst zou kunnen voorleggen.

Un membre regrette que le texte ne traduise pas
clairement les conceptions de 1'Executif en matiere de
contrat de gestion, conceptions qui ont ete explicitees
en detail par le Ministre lors de la discussion generale.

II souhaite par ailleurs que le Ministre indique quel
sera le r61e respectif de la Societe et des Services de
1'Executif dans le cadre de ce contrat de gestion. Lors
des discussions au sein de la Commission consultative
des transports en commun, on a souvent constate une
opposition entre la STIB et 1'Administration.

L'experience a egalement montre que les avis des
bureaux d'etudes de la STIB et de 1'Administration
etaient souvent opposes. Comment 1'Executif
compte-t-il, dans le cadre du contrat, regler les
relations entre ces services concurrents, et a-t-il
1'intention de faire une place aux bureaux d'etudes du
secteur prive?

Un membre demande au Ministre ce que recouvre
1'expression contenue au 6° : « L'interessement de la
Societe aux objectifs vises ».

Un autre membre fait observer, au 2° de 1'article,
qu'il y a une difference entre le terme « aanleg » en
neerlandais et le terme « creation » en francais. En
outre, il souligne la non-concordance entre les textes
francais et neerlandais au 4° c) et au 6°.

A 1'article 3, 2°, le Ministre suggere de remplacer
dans le texte francais le mot « creation » par « etablis-
sement ». II precise qu'au 4°, c), c'est le texte francais
qui est correct; il faut par consequent supprimer le
mot « voor » entre « lasten » et « interesten » et
ajouter une virgule entre ces deux mots.

En ce qui concerne 1'interessement, le Ministre
declare que si un jour un boni par rapport au budget
devait se degager en fin d'annee, on pourrait conce-
voir que 1'administrateur-directeur general fasse une
proposition de repartition des benefices a 1'Executif
en accord avec les representants du personnel.
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Wat de sancties betreft, dit zijn financiele straffen
volgens de bedragen BIBOR + 0,25 % in geval van
laattijdige betaling. De MIVB zai eveneens verplicht
worden binnen haar financiele kredieten te blijven en
in voorkomend geval bijkomende besparingen te
doen.

De Nederlandse tekst van punt 6°, moet aldus
worden verbeterd : « De winstverdeling van de maat-
schappij ten voordele van de doelstellingen waarvan
sprake hierboven en de sancties bij niet-naleving door
een parti] van haar verbintenissen ». In de Franse
tekst van dit lid moet de komma tussen de woorden
« partie » en « de ses engagements » worden wegge-
laten.

Een lid benadrukt dat in 5°, het woord « calen-
drier » moet worden vertaald door « tijdsschema ».

De Commissie keurt al deze tekstverbeteringen
goed.

Een lid vraagt of men reeds het net van de nieuwe
maatschappij heeft vastgelegd; is het het bestaande
net ? Weike sancties zullen er trouwens worden opge-
legd bij niet-naleving van het beheerscontract door de
Executieve ?

De Minister verbindt er zich toe meer informatie te
geven over de uitbreiding van het net tijdens de
voorstelling van de begroting.

De financiele straffen in geval de Executieve de
beheersovereenkomst niet naleeft zullen eveneens
volgens de bedragen BIBOR + 0,25 % berekend
worden.

Verschillende leden dienen een amendement in
(nr. 9) ter wijziging van artikel 3,1°, om aan te duiden
dat de beheersovereenkomst de opdrachten van open-
bare dienstverlening die aan de maatschappij opge-
legd worden, moet vermelden.

De Minister meent dat het amendement artrkel 2
overlapt. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt
worden tussen het bestek, dat eenzijdig aan de
Maatschappij opgelegd wordt en niet evolutief is, en
de beheersovereenkomst die in functie van de onder
de partijen gesloten akkoorden zai aangepast worden.

Een van de auteurs van het amendement merkt op
dat er over politieke doelstellingen niet kan onder-
handeld worden, wel over opdrachten.

De Minister antwoordt dat doelstellingen niet
noodzakelijk partijdig zijn. Het gaat om beleidsdoel-
stellingen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de Exe-
cutieve de voertuigen van de Maatschappij voorrang
verleent op de openbare weg, voor zover de Maat-
schappij zich er toe verbindt bepaalde normen, zoals
frequentie of te verzorgen clienteel, na te leven.

Par sanctions il faut entendre des penalties finan-
cieres au taux BIBOR + 0,25 % en cas de retard de
paiement. La STIB sera egalement tenue de rester
dans son enveloppe financiere, et faire Ie cas echeant
des economies supplementaires.

Le texte neerlandais du 6° doit etre corrige ainsi :
« De winstverdeling van de maatschappij ten voordele
van de doelstellingen waarvan sprake hierboven en
de sancties, bij niet-naleving door een partij van haar
verbintenissen ». Dans le texte francais de cet alinea,
il y a lieu de supprimer la virgule entre les mots
« partie » et « de ses engagements ».

Un membre souligne qu'au 5° le mot « calendrier »
devrait etre traduit par « tijdsschema ».

La Commission approuve toutes ces corrections de
textes.

Un membre demande si on a deja fixe le reseau de
la nouvelle societe; s'agit-il du reseau existant? Quel-
les seront par ailleurs les sanctions en cas de non-
respect du contrat de gestion par 1'Executif?

Le Ministre s'engage a dormer davantage d'infor-
mations sur 1'extension du reseau lors de la presenta-
tion de son budget.

Les penalites financieres pour 1'Executif en cas de
non-respect du contrat de gestion s'eleveront egale-
ment au taux BIBOR + 0,25 %.

Plusieurs membres deposent un amendement (n° 9)
modifiant 1'article 3, 1°, dans le but d'indiquer que le
contrat de gestion doit contenir les missions de service
public assignees a la societe.

Le Ministre est d'avis que 1'amendement fait double
emploi avec 1'article 2. U faut bien faire la distinction
entre le cahier des charges, lequel est impose unilate-
ralement a la Societe et n'est pas evolutif, et le contrat
de gestion qui sera adapte en fonction des accords
conclus entre les deux parties.

Un des auteurs de 1'amendement fait observer que
1'on ne peut pas negocier sur des objectifs politiques,
mais bien sur des missions.

Le Ministre repond qu'il ne faut pas entendre par
objectifs des objectifs partisans. 11 s'agit ici d'objectifs
de politiques. Par exemple, on pourrait envisager que
1'Executif accorde une priorite aux vehicules de la
Societe sur la voie publique pour autant que celle-ci
s'engage & respecter des normes de frequence ou de
clientele ^ servir.
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Het amendement wordt verworpen met 8 stemmen
tegen 3 bij 1 onthouding.

Het amendement nr. 24 is overbodig geworden en
wordt ingetrokken.

Amendement nr. 2 wordt eveneens door zijn indie-
ners ingetrokken, voor zover de overeenstemming
tussen de Franse en de Nederlandse tekst aanvaard
wordt.

De amendementen nrs 10 en 11 worden aangeno-
men by eenparigheid van de 12 aanwezige leden.

Artikel 3, zoals geamendeerd, wordt aangenomen
met 9 stemmen tegen 3.

L'amendement est rejete par 8 voix centre 3 et
1 abstention.

L'amendement n° 24 etant devenu sans objet, il est
retire.

L'amendement n° 2 est egalement retire par ses
auteurs, pour autant que les observations de concor-
dance des textes francais et neerlandais soient accep-
tees.

Les amendements n0510 et 11 sont adoptes a
1'unanimite des 12 membres presents.

L'article 3 ainsi amende est adopte par 9 voix
contre 3.

Artikel 4

Een lid vraagt of het bedrijfsplan aan de Hoofdste-
delijke Raad zai medegedeeld worden.

De Minister meent dat het een interne verplichting
is waarvoor de bestuurder-directeur-generaal van de
Maatschappij verantwoordelijk is. Het lijkt hem niet
nuttig dit document aan de Raad mede te delen.

Amendement nr. 12 beoogt de vastlegging van een
termijn voor de goedkeuring van het bedrijfsplan en is
ondermeer bedoeld om ervoor te zorgen dat het plan
zou opgesteld worden op het ogenblik van de voorbe-
reiding van de gewestelijke begroting. Dit is voor de
indienders van het amendement de enige echte waar-
borg dat het plan overeenkomstig de wensen van de
Executieve wordt ingediend.

De Minister is gevoelig voor de geest van het
amendement maar hij is van mening dat met een te
strict tijdsschema de Executieve « met de rug tegen de
muur » zou staan. Er moet dus een zekere soepelheid
aan de dag gelegd worden want de Executieve staat
niet alleen in voor de afloop van de onderhande-
lingen.

Het amendement wordt verworpen met 8 stemmen
tegen 4, bij 1 onthouding.

Een gelijkaardig amendement (nr. 3) wordt inge-
diend; dit amendement legt evenwel de uiterste
datum vast voor het indienen van het plan bij de
Executieve, nameiijk 31 maart van het jaar waarop
het plan van toepassing is.

De Minister bevestigt de redenen waarom hij zich
verzet tegen een stride termijnbepaling voor de
Maatschappij en de Executieve. De Executieve zai de
in de amendementen voorgestelde data trachten na te
leven.

Article 4

Un membre demande si Ie plan d'entreprise sera
communique au Conseil de la Region.

Le Ministre est d'avis qu'il s'agit d'une obligation
interne dont la responsabilite releve de 1'administra-
teur-directeur general de la Societe. II ne voit des lors
pas la necessite de communiquer ce document au
Conseil.

L'amendement n° 12 a pour objet de definir des
limites dans le temps pour 1'adoption du plan d'entre-
prise, et notamment de faire concorder dans le temps
1'elaboration du plan et la preparation du budget
regional. Cela represente pour les auteurs de 1'amen-
dement la seule vraie garantie que le plan sera depose
conformement aux voeux de 1'Executif.

Le Ministre partage 1'idee sous-jacente a 1'amende-
ment, mats considere que la fixation d'un calendrier
trop strict pourrait aboutir a placer 1'Executif « dos au
mur ». II faut des lors garder une certaine souplesse
dans la mesure ou 1'Executif ne maltrise pas seui
1'issue des negociations.

L'amendement est rejete par 8 voix contre 4 et
1 abstention.

Un amendement (n° 3) similaire est depose; ce
dernier fixe toutefois la date ultime pour le dep6t du
plan aupres de 1'Executif au 31 mars de 1'annee ^
laquelle le plan s'applique.

Le Ministre reaffirme les arguments pour lesquels il
s'oppose ^ que 1'on enferme la Societe et 1'Executif
dans des delais stricts. L'Executif tachera de respecter
les dates proposees dans les amendements.
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Een lid vraagt weike waarborg de Executieve in dit
geval kan geven dat de termijnen zullen nageleefd
worden.

De Minister antwoordt dat de Executieve vol-
doende in de instanties van de Maatschappij vertegeri-
woordigd is om ervoor te zorgen dat het plan op tijd
ingediend wordt.

Amendement nr. 3 wordt verworpen met 8 stem-
men tegen 5.

Artikel 4 wordt aangenomen met 8 stemmen te-
gen 5.

Un membre demande quelles sont, dans cette
hypothese, les garanties que 1'Executif peut offrir
pour que ces delais soient respectes.

Le Ministre repond que 1'Executif est suffisamment
represente au sein des instances de la Societe pour
veiller a ce que le plan soit depose en temps utile.

L'amendement n° 3 est rejete par 8 voix centre 5.

L'article 4 est adopte par 8 voix centre 5.

Artikel 5

De Voorzitter inerkt op dat in de Nederiandse tekst
het woord « bestuursraad » moet vervangen worden
door « raad van bestuur» om de tekst van het
ontwerp in overeenstemming te brengen met de
terminologie van de wetgeving op de handelsvennoot-
schappen.

Artikel 5 wordt aangenomen met 11 stemmen, bij
1 onthouding.

Article 5

Le President fait remarquer que dans le texte
neerlandais il y a lieu de remplacer le mot « be-
stuursraad » par « raad van bestuur » dans le but de
mettre le texte du projet en concordance avec la
terminologie utilisee dans la legislation sur les societes
commerciales.

L'article 5 est adopte par 11 voix et 1 abstention.

Artikel 6 Article 6

Een lid merkt op dat de Raad van State in zijn
advies over het ontwerp zegt dat een publiekrechte-
lijke vereniging minimum twee vennoten moet heb-
ben. In het geval van de nieuwe maatschappij is er dus
slechts een schijnbare scheiding tussen de twee toe-
komstige aandeelhouders, vermits de GIMB in rechte
door het Gewest gecontroleerd wordt.

Vervolgens vraagt hij waarom de gemeenten als
toekomstige aandeelhouders uitgesloten worden. Er
werd gezegd dat ze in het kapitaal niet konden
deelnemen omdat ze teveel schulden hadden. Maar
het deficiet moet door hen niet gedragen worden.
Anderzijds, ook al heeft de MIVB een gecumuleerd
tekort van 14 miljard, toch mag men niet uit het oog
veriiezen dat ze eveneens over een totaal vermogen
van 15 miljard beschikt.

Tot besluit wensen de leden dat de gemeenten en
de gewestelijke overheid bij het beheer van de
Maatschappij zouden worden betrokken, zoals dat
het geval is voor het waterbeleid in de BIWD.

Een ander lid vraagt weike voordelen of voorrech-
ten de publieke of prive-kandidaten, die ooit aan het
kapitaal van de Maatschappij zouden deelnemen,
zouden kunnen hebben. Over weike macht beschikt
in dit geval de Executieve en in voorkomend geval de
Raad, om een vennoot al dan niet te aanvaarden?

Un membre releve que le Conseil d'Etat affirme
dans son avis relatif au projet que 1'association de
droit public doit comporter au minimum deux parte-
naires. Dans le cas de la nouvelle Societe, puisque la
SRIB est contr61ee en droit par la Region, il n'y a
done qu'une separation apparente entre les deux
futurs actionnaires.

II demande ensuite pour quelles raisons on ecarte
les communes parmi les futurs actionnaires. On a
affirme qu'elles ne pouvaient participer au capital
parce qu'elles etaient trop endettees. Cependant, le
deficit n'est pas a supporter par ces dernieres. Par
ailleurs, meme si la STIB a accumule une dette de
14 milliards, il ne faut pas perdre de vue qu'elle
dispose egalement d'un total d'actifs de 15 milliards.

En conclusion, le souhait de ce membre est que les
communes et le pouvoir regional soient associes a la
gestion de la Societe, comme c'est le cas par exemple
pour la politique de 1'eau au sein de 1'IBDE.

Un autre membre demande quels pourraient etre
les avantages ou les prerogatives accordes aux candi-
dats - du prive ou du public - qui un jour pourraient
etre amenes a entrer dans le capital de la Societe.
Dans cette hypothese quel est le pouvoir dont dispose
1'Executif, et le cas echeant le Conseil, pour accepter
ou ne pas accepter 1'entree d'un partenaire ?
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Aan de eerste spreker antwoordt de Minister dat op
het ogenblik dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
opgericht werd, het was tijd dat aan het gebrek aan
samenhang in het Brusselse vervoerbeleid, dat te
wijten was aan de aanwezigheid van meerdere part-
ners, een einde kwam. In het verleden heeft dit beleid
niet alleen geleden onder de concurrentie van de
departementen van Openbare Werken en Verkeers-
wezen in de nationale regering maar ook onder de
verschillende eisen van de plaatselijke overheden.

Via de verschillende overlegmechanismen zijn de
gemeenten vragende partij in het mobiliteitsbeleid,
maar gelet op de belangrijke financiele inspanning
van het Gewest is het normaal dat deze samen met de
GIMB de enige kapitaalaandeelhouder is. De ge-
meenten beschikken over onvoldoende financiele
middelen om het tekort van de MIVB mee te dekken.
Terloops onderstreept hij dat de GIMB een wel
onderscheiden rechtspersoon is en dat dit criterium
volstaat om te aanvaarden dat er twee vennoten
aanwezig zijn om de vereniging te vormen.

Aan de tweede spreker antwoordt de Minister dat
de bepalingen inzake de kapitaalsverhoging in de
statuten van de Maatschappij zullen opgenomen wor-
den, na de bepalingen over het maatschappelijk
kapitaal van de maatschappij.

Het voorontwerp van statuten bepaalt dat, op
voorstel van het beheerscomite, de raad van bestuur
tot kapitaalsverhogingen zai mogen overgaan en
nieuwe vennoten mag toelaten. De Executieve zai
deze beslissingen kunnen goedkeuren.

Anderzijds zai de Executieve er moeten over wa-
ken dat zij de referentiepartner blijft tegenover even-
tuele andere vennoten.

Artikel 6 wordt aangenomen met 8 stemmen te-
gen 4, bij 1 onthouding.

Le Ministre repond aux premier intervenant qu'a
partir du moment ou la Region de Bruxelles-Capitale
etait constituee, il s'indiquait de mettre fin aux
incoherences dont souffrait la politique des transports
a Bruxelles et qui etaient dues a la pluralite des
acteurs en presence. Dans le passe, c'ette politique a
souffert non seulement de la concurrence entre les
departements des Travaux publics et des Communica-
tions au seiri du Gouvernement national mais egale-
ment des revendications en sens divers emanant des
differents pouvoirs locaux.

Les communes sont parties prenantes a la politique
de mobilite au travers de differents mecanismes de
concertation, mais face a 1'effort budgetaire important
qui repose sur la Region, il est normal que celle-ci soit
seule detentrice des parts de capital en association
avec la SRIB. En effet, les communes n'auraient pas
les capacites financieres de participer a la couverture
du deficit de la STIB. Au passage, il souligne que la
SRIB constitue une personne juridique bien distincte
et que ce critere suffit pour admettre qu'il y a deux
partenaires en presence pour former 1'association.

Au deuxieme intervenant, le Ministre declare que
les dispositions relatives a une augmentation du
capital seront reprises dans les statuts de la Societe a
la suite des dispositions relatives au capital social de la
Societe.

L'avant-projet de statuts prevoit que, sur proposi-
tion du comite de gestion, le conseil d'administration
sera autorise a proceder a des augmentations de
capital et a admettre de nouveaux associes. II appar-
tiendra a 1'Executif d'approuver ces decisions.

Par ailleurs, 1'Executif devra veiller a rester 1'acteur
de reference par rapport aux autres associes even-
tuels.

L'article 6 est adopte par 8 voix centre 4 et
1 abstention.

Artikel 7 Article 7

Een lid vraagt weike de opdrachten van de op-
drachthouder zullen zijn.

Een ander lid vraagt, ten opzichte van de bestaande
statuten van de MIVB, weike bevoegdheden aan de
Raad van Bestuur van de nieuwe maatschappij zullen
worden voorbehouden, weike naar het beheerscomite
overgaan, en weike opdrachten de opdrachthouder
toevertrouwd krijgt.

Een lid is van mening dat de verdeling van de
mandaten in de raad van bestuur (10 F - 5 N)
uitsluitend op partijdige overwegingen is gesteund,

Un membre demande quels seront les missions du
charge de mission.

Un autre membre demande, par rapport aux statuts
existants de la STIB, quels seront les competences qui
resteront devolues au conseil d'administration de la
nouvelle societe, quelles sont celles qui passent au
comite de gestion, et quelles sont les missions du
charge de mission.

Un membre est d'avis que la repartition (10 F -
5 N) des mandats au conseil d'administration est
inspiree uniquement par des considerations partisanes
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die niet door communautaire redenen moet gerecht-
vaardigd worden daar de verdeling % - Vz kan gebeu-
ren met 3, 9 of 12 leden. Dezelfde spreker vraagt wat
de « ratio legis » van het amendement nr. 1 is.

Een lid vraagt zich af waarom in het ontwerp van
ordonnantie noch in het voorontwerp van de statuten
de aanwezigheid van vertegenwoordigers uit andere
Gewesten wordt vermeld.

Een ander lid merkt op dat de tekst van het
ontwerp de aanwijzingsmodaliteiten van de leiders
van de maatschappij niet vermeldt. Er wordt evenmin
gesproken over de wijze van ontslag van de be-
stuurders. Vervolgens vraagt hij aan de Minister te
verduidelijken wat de juiste bevoegdheidsverdeling is
tussen het beheerscomite, belast met het dagelijks
beleid, en de raad van bestuur.

De Minister antwoordt eerst aan de sprekers dat hij
moeilijk nauwkeurige antwoorden kan geven over de
inhoud van de statuten, waarin de opdrachten van de
verschillende instanties nader zouden worden om-
schreven aangezien zij slechts definitief kunnen wor-
den vastgelegd na de goedkeuring van de kaderordon-
nantie.

Wat de verdeling 10 F - 5 N voor de raad van
bestuur betreft, verklaart hij dat de wet deze verde-
ling opiegt en dat ze in alle Brusselse pararegionalen
wordt toegepast.

De functie van opdrachthouder werd ingevoerd
door de wet van 20 augustus 1974 houdende de
begrotingscontrole 1974-1975 (artikel 32), aangevuld
door de wet van 5 januari 1976 (artikel 157).

De aanwijzing van de opdrachthouder gebeurde bij
een ministerieel besluit van 26 augustus 1975 gete-
kend door de toenmalige Minister van Verkeerswe-
zen. Dit besluit bepaalt dat de opdrachthouder wordt
uitgenodigd op alle vergaderingen zowel van de in de
statuten voorziene instanties van de maatschappij als
van de in de statuten opgelegde vergaderingen; de
agendas en de documenten die betrekking hebben op
de zaken waarover wordt beraadslaagd, worden hem
medegedeeld. Hij woont de vergaderingen bij indien
hij dat nuttig vindt zonder beraadslagende en beslis-
sende stem. Hij zai aan de bevoegde Minister verslag
uitbrengen over alle beraadslagingen van de instanties
van de maatschappij waarvoor de toelating of de
goedkeuring van de Executieve of de Ministeriele
goedkeuring vereist is. Hij mag alle informatiebron-
nen en documenten van de maatschappij opvragen,
met inbegrip van de boekhouding, de contracten, de
briefwisseli'ng.

Eike studie of elk verslag dat hij nuttig oordeelt
voor de uitoefening van zijn opdracht zai hij van de
maatschappij kunnen eisen. Hij bezorgt de Minister

qui ne doivent pas etre justifiees par des raisons
communautaires, la repartition % - V3 pouvant etre
obtenue par un total de 3, 9 ou 12 membres. Le meme
orateur demande quelle est la «ratio legis» de
1'amendement n° 1.

Un membre se demande pourquoi on ne mentionne
ni dans le projet d'ordonnance, ni dans 1'avant-projet
de statuts, la presence de representants des autres
Regions.

Un autre membre fait remarquer que le texte du
projet ne dit rien au sujet des modalites de designa-
tion des dirigeants de 1'entreprise. Rien n'est dit
egalement au sujet des modes de revocation des
administrateurs. II demande ensuite au Ministre de
preciser la repartition exacte entre les competences du
comite de gestion, charge de la gestion journaliere, et
celles du conseil d'administration.

Le Ministre repond tout d'abord aux intervenants
qu'il lui est difficile de donner des reponses precises
sur la teneur des statuts dans lesquels seront precises
les missions des differents organes dans la mesure oti
ceux-ci ne pourront etre arretes definitivement qu'a-
pres 1'adoption de 1'ordonnance-cadre.

Sur la repartition 10 F - 5 N du conseil d'adminis-
tration, il declare que la loi impose cette repartition et
que cette repartition se retrouve dans les pararegio-
naux bruxellois.

La fonction de charge de mission a ete creee par la
loi du 20 aout 1974 relative au controle budgetaire
1974-75 (art. 32), completee par la loi du 5 janvier
1976 (art. 157).

La designation d'un charge de mission s'est faite par
un arrete ministeriel du 26 aout 1975 signe par le
Ministre des Communications de 1'epoque. Celui-ci
prevoit que le charge de mission est invite a participer
a toutes les reunions des organes de la societe prevues
par les statuts ou 'tenues en application de ceux-ci et
recoit communication des ordres du jour et des
documents ayant trait aux affaires soumises aux
deliberations. II y assiste s'il le juge utile, sans voix
deliberative. II fera rapport au Ministre competent sur
toutes les deliberations des organes de la societe
requerant 1'autorisation ou 1'approbation de 1'Execu-
tif ou 1'approbation ministerielle. II aura acces a
toutes les sources d'information et documents de la
societe, y compris la comptabilite, les contrats, la
correspondance.

II pourra exiger de la societe toute etude ou tout
rapport qu'il juge utile pour 1'exercice de sa mission.
II adresse au Ministre des Communications toutes les
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van Verkeerswezen alle suggesties die besparingen
kunnen verwezenlijken of verbeteringen aan de dienst-
organisatie of aan de maatschappij kunnen aanbrengen
of er een meer spaarzame werking van verzekeren. De
opdrachthouder zai zich kunnen verzetten tegen eike
beslissing die door de instanties van de maatschappij
genomen wordt en die hij strijdig acht met de statuten
van de maatschappij of de belangen van de Staat.

Deze functie van opdrachthouder wordt behouden,
maar ze wordt voor het Gewest en niet meer voor de
nationale overheid uitgevoerd. De omvang van de fi-
nanciele middelen die door het Gewest worden vastge-
legd rechtvaardigen het behoud van deze functie.

Wat de waarnemers van andere Gewesten betreft
blijkt uit de in het overlegcomite Regering/Executie-
ven van 28 december 1988 getekende samenwerkings-
akkoorden dat het niet nodig is deze vertegenwoordi-
ging in de kaderordonnantie noch in de statuten van
de Maatschappij op te nemen. De Waalse en Vlaamse
decreten over de maatschappijen voor gemeen-
schappelijk vervoer vermelden deze verduidelijking
ook niet.

De leiders van de maatschappij zullen overeen-
komstig de statuten door de Executieve worden
benoemd. Dit voorrecht van de Executieve houdt in
dat zij de leiders eveneens kan ontslaan.

Een lid vreest dat de rol van de raad van bestuur te
beperkt is. Hoewel men zijn samenstelling uitbreidt
tast men zijn inhoudelijke bevoegdheden aan. Het lid
keurt een takenverdeling tussen het Gewest en de
MIVB goed waar het Gewest het beleid inzake
openbaar vervoer vastlegt en de MIVB het instrument
van dit beleid is. Maar na goedkeuring van de
beheersovereenkomst moet een grote autonomie ge-
waarborgd worden. De beslissingen die genomen
worden bij toepassing van deze beheersovereenkomst
moeten door de raad van bestuur genomen worden,
de uitvoering ervan en het beheer rusten bij het
beheerscomite.

De Minister antwoordt dat de raad van bestuur zijn
rol behoudt. Het beheerscomite wordt versterkt door
het opieggen van de beheersovereenkomst die vroe-
ger niet bestond.

De verschillende leden dienen een amendement
(nr. 13) in met de bedoeling de voorgestelde structuur
van de toekomstige raad van bestuur te wijzigen.

De Minister vraagt dat men de tekst behoudt zoals
hij is voorgesteld. De verdeling V3 - % voldoet aan het
evenwicht tussen de politieke partijen. De politieke
partijen mogen trouwens' kandidaten voorstellen die
gemeentelijke functies uitoefenen. Tenslotte bena-
drukt hij dat de Conferentie van de Burgemeesters
geen juridisch statuut bezit.

suggestions susceptibles de realiser des economies,
d'ameliorer 1'organisation des services de la societe ou
d'en assurer un fonctionnement plus economique.
Enfin, Ie charge de mission pourra s'opposer a toute
decision prise par les organes de la societe qu'il
estimera contraire aux statuts de la societ6 ou aux
interets de 1'Etat.

Cette fonction de charge de mission est maintenue,
mais elle sera remplie au benefice de la Region et non
plus au profit de 1'autorite nationale. Le maintien est
justifie par 1'ampleur des moyens financiers engages
par la Region.

Quant aux observateurs des autres Regions, il
ressort riotamment des accords de cooperation signes
au sein du Comite de concertation Gouvernement/
Executifs du 28 decembre 1988 qu'il n'est pas neces-
saire d'indiquer cette representation ni dans 1'ordon-
nance-cadre, ni dans les statuts de la Societe. Les
decrets wallons et flamands relatifs aux societes de
transport en commun ne reprennent pas non plus
cette precision.

Les dirigeants de la societe seront nommes au grand
choix par 1'Executif conformement aux statuts. Cette
prerogative de 1'Executif implique que celui-ci puisse
egalement revoquer ces dirigeants.

Un membre craint que le role du conseil d'adminis-
tration ne soit trop restreint. On retire une partie de
sa substance tout en elargissant sa composition. Le
membre approuve une repartition des missions entre
la Region et la STIB ou la Region determine la
politique des transports en commun et ou la STIB en
est 1'instrument. Mais une fois le contrat de gestion
approuve, une grande autonomie doit etre laissee.
Les decisions en application de ce contrat de gestion
doivent etre prises par le conseil d'administration et
leur execution ainsi que la gestion doivent etre la
tache du comite de gestion.

Le Ministre repond que le conseil d'administration
est maintenu dans son r61e; le comite de gestion est
renforce du fait de 1'imposition du contrat de gestion
qui n'existait pas precedemment.

Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 13) visant a modifier la structure propqsee pour le
futur conseil d'administration.

Le Ministre demande que 1'on maintienne le texte
tel qu'il est propose. La repartition Vs - % est de nature
a satisfaire 1'equilibre entre les formations politiques.
Rien n'empeche par ailleurs que les formations politi-
ques presentent des candidats qui occupent des fonc-
tions au niveau communal. II souligne enfin que la
Conference des Bourgmestres n'a pas de statut juri-
dique.
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Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 3, bij 1 onthouding.

Dezelfde leden dienen een amendement in bijko-
mende orde in (nr. 35) dat de leden van de raad van
bestuur verplicht in het Gewest hun woonplaats te
kiezen, zodanig dat ze gevoeliger zijn voor de proble-
men van de gebruikers.

De Minister vindt dit een interessant idee, maar
volgens hem moet dit niet in de tekst van de ordon-
nantie worden vermeld.

Vanaf het ogenblik dat de voorstelling van de
kandidaten in overleg met de politieke frakties van de
Raad zai gebeuren, kunnen die fracties de kandidaten
aanwijzen die beantwoorden aan de criteria die hen
het meest geschikt lijken.

Het amendement wordt verworpen met 9 stemmen
tegen 4, bij 1 onthouding.

Een tweede amendement in bijkomende orde
(nr. 36) heeft de bedoeling de bestuurders te verplich-
ten hun woonplaats in het Gewest te kiezen, behalve
de bestuurder-directeur-generaal, en de adjunct-
directeur-generaal, evenals de personeelsafgevaardig-
den. De arbeidsvrijheid naleven voor personen die
door een arbeidscontract voor bedienden zijn gebon-
den, rechtvaardigt deze toevoeging.

De Minister vraagt dat men de tekst behoudt zoals
hij is voorgesteld, op basis van de redenen die hij
aangehaald heeft tijdens de bespreking van het vorige
amendement.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 4, bij 1 onthouding.

Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 4) in om te vermijden dat het gemeenschappelijk
vakbondsfront de aan het personeel voorbehouden
zetels inpalmt.

Het wordt verworpen met 9 stemmen tegen 4, bij
1 onthouding.

Andere leden dienen een amendement (nr. 25) in
met de bedoeling een vertegenwoordiger van de
gebruikers in de raad van bestuur binnen te brengen.

Een van de indieners verwijst naar de interessante
ervaring die de vertegenwoordiger van de federatie
van gebruikers binnen de raad van bestuur van de
SNCF hem heeft verteld.

Een lid vindt deze vertegenwoordiging overbodig
en legt uit dat het Franse experiment geen voldoening
schenkt aan alle gebruikersverenigingen.

L'amendement est rejete par 10 voix contre 3 et
1 abstention.

Les memes membres deposent un amendement
subsidiaire (n° 35) imposant aux membres du conseil
d'administration d'etre domicilies dans la Region.
Cela dans Ie but d'accrottre leur sensibilite aux
problemes rencontres par les usagers.

Le Ministre trouve 1'idee interessante, mais selon
lui elle ne doit pas figurer dans le texte de 1'ordon-
nance.

A partir du moment ou la presentation des candi-
dats se fera en concertation avec les groupes politi-
ques du Conseil, il appartient a ces groupes de
designer des candidats qui repondent aux criteres qui
leur paraissent etre les plus compatibles.

L'amendement est rejete par 9 voix contre 4 et
1 abstention.

Un deuxieme amendement subsidiaire (n° 36) vise a
imposer la domiciliation dans la Region aux adminis-
trateurs, sauf a 1'administrateur-directeur general, au
directeur general adjoint ainsi qu'aux delegues du
personnel. Cet ajout est justifie par le fait de vouloir
respecter la liberte de travail pour les personnes liees
par un contrat d'emploi.

Le Ministre demande que 1'on maintienne le texte
tel qu'il est propose et ce pour les raisons qu'il a
evoquees lors de la discussion de 1'amendement
precedent.

L'amendement est rejete par 10 voix contre 4 et
1 abstention.

Plusieurs membres deposent un amendement (n° 4)
dont le but est d'eviter une mainmise du front
commun syndical sur les sieges reserves au personnel.

D est rejete par 9 voix contre 4 et 1 abstention.

D'autres membres deposent un amendement
(n° 25) visant a introduire un representant des usagers
au conseil d'administration.

Un des auteurs fait reference a 1'experience interes-
sante dont lui a fait part le representant de la
federation des usagers au sein du conseil d'administra-
tion de la SNCF.

Un membre considere cette representation comme
inutile et explique que 1'experience francaise ne
donne pas satisfaction a toutes les associations d'usa-
gers.
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De Minister herinnert eraan dat de gebruikers
reeds in het adviescomite zijn vertegenwoordigd.

Het amendement wordt verworpen met 14 stem-
men tegen .1.

Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 1) in waarvan de doelstelling erin bestaat te
vermijden dat de gewestelijke raadsleden volledig uit
de raad van bestuur worden verwijderd ten voordele
van leden van andere wetgevende vergaderingen.

Het wordt aangenomen met 13 stemmen tegen 2.

Het amendement in bijkomende orde (nr. 34)
wordt verworpen met 8 stemmen tegen 3 bij
1 onthouding.

Het amendement (nr. 26) wil volgens de indieners,
de raad van bestuur als het beslissingsorgaan van de
maatschappij behouden en aan het beheerscomite de
uitvoering van de door de raad genomen beslissingen
toevertrouwen.

De Minister vraagt dat de tekst wordt behouden
zoals hij is voorgesteld.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1, bij 3 onthoudingen.

Het artikel 7 wordt aangenomen met 10 stemmen
tegen 4.

Le Ministre rappelle que les usagers sont deja
representes au sein du comite consultatif.

L'amendement est rejete par 14 voix centre 1.

Plusieurs membres deposent un amendement (n° 1)
dont 1'objet est d'eviter que les conseillers regionaux
soient totalement evinces du conseil d'administration
au profit de membres d'autres assemblies legislatives.

II est adopte par 13 voix centre 2.

Le sous-amendement subsidiaire (n° 34) est rejete
par 8 voix centre 3 et 1 abstention.

L'amendement (n° 26) vise a maintenir, selo,n ses
auteurs, le conseil d'administration comme 1'organe
de decision de la societe, et a confier au comite de
gestion 1'execution des decisions prises par le conseil.

Le Ministre demande que le texte soit maintenu tel
qu'il est propose.

L'amendement est rejete par 10 voix centre 1 et
3 abstentions.

L'article 7 est adopte par 10 voix centre 4.

Artikel 8

Verschillende leden stellen zich vragen over de
bevoegdheden en de werking van het beheerscomite.

De Minister zegt dat het beheerscomite reeds
vandaag de hoge leiding over het dagelijks beheer
uitoefent; het ontwerp belast het beheerscomite met
de uitvoering van de beheersovereenkomst bepaald in
artikel 3, onder het toezicht van de raad van bestuur.

Verschiilende leden merken eveneens op dat het
mandaat van de opdrachthouder over 5 jaar loopt. De
duur van dit mandaat stemt niet overeen met die van
de bestuurder, ondanks de bepalingen van de memo-
rie van toelichting (biz. 9). Waarom is het statuut
verschillend?

Volgens de Minister benadrukt deze vaste termijn
de wil van de Executieve om het mandaat van de op-
drachthouder een permanent karakter te verlenen.
Zodra er een nieuwe Executieve geinstalleerd wordt
zai de opdrachthouder de instructies van de nieuwe
Minister van Verkeer volgen.

Een lid wenst te weten weike instantie bevoegd is
om over de beheersovereenkomst te onderhandelen.

Article 8

Plusieurs membres s'interrogent sur les pouvoirs et
le fonctionnement du comite. de gestion.

Le Ministre precise que le comite de gestion exerce
deja actuellement la haute direction de la gestion
courante; le pro jet lui attribue en outre la. mission
d'assurer 1'execution du contrat de gestion prevu a
1'article 3, sous le controle du conseil d'administra-
tion.

Plusieurs membres font egalement observer que la
duree du mandat de charge de mission est fixee a
5 ans. Cette duree n'est pas equivalente a celle du
mandat d'administrateur, malgre les termes de
Pexpose des motifs du projet (p. 9). Pourquoi cette
difference de statut?

Pour le Ministre, ce terme fixe souligne la volonte
de 1'Executif de conferer un element de permanence
au mandat de charge de mission. Bien entendu, des
1'installation d'un nouvel Executif, le charge de mis-
sion prendra ses instructions aupres du nouveau
Ministre des Communications.

Un membre souhaite connaitre 1'organe habilite ^
negocier le contrat de gestion.



A-71/2-90/91 — 46 — A-71/2- 90/91

De Minister antwoordt dat het beheerscomite over
deze overeenkomst onderhandelt, met de toestem-
ming van de raad van bestuur.

Verschillende leden dienen een amendement in
(nr. 14) met de bedoeling de samenstelling van het
beheerscomite te wijzigen, er de bevoegdheden van te
beperken tot het dagelijks beheer en de bezoldiging
van zijn leden aan de goedkeuring van de Executieve
te onderwerpen. De opdrachthouder zou geen deel
meer uitmaken van bet beheerscomite, zijn bestaan
schaadt de beheersautonomie van de maatschappij.
Hij zou vervangen worden door een bijkomende be-
stuurder, aangewezen op voorstel van de conferentie
van de burgemeesters van de Agglomeratie.

Een lid verklaart dat hi] het amendement niet kan
steunen omdat hij zich verzet tegen de vertegenwoor-
diging van de conferentie van burgemeesters in de
instanties van de MIVB; deze conferentie bestaat
juridisch niet.

De Minister vraagt dat het amendement zou
verworpen worden.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 3, bij 1 onthouding.

Amendement nr. 5 ingediend door een lid, wordt
verworpen met 10 stemmen, bij 4 onthoudingen.

Verschillende leden dienen een amendement nr. 27
in tot afschafing van de woorden : « adjunct-direc-
teur-generaal» en «een opdrachthouder van de
Executieve » evenals lid 2 van het artikel te doen
vervallen.

De rol van de adjunct-directeur-generaal dreigt
beperkt te worden tot deze van « taalschoonmoe-
der », belast met het controleren van de benoemingen
van het personeel. In een geest van gezond en doel-
treffend beheer blijkt het dus aangewezen deze func-
tie af te schaffen.

De aanwezigheid van een opdrachthouder van de
Executieve is al evenmin verantwoord. Hij plaatst de
maatschappij nog meer onder toezicht, vermindert
haar speelruimte inzake dagelijks beheer, terwiji ze
gebonden is door een beheersovereenkomst.

Bovendien zai de functie van opdrachthouder, die
in de tekst van de ordonnantie niet nader wordt
bepaald, dubbel gebruik maken met deze van de com-
missarissen van de Executieve, benoemd krachtens
artikel 12 van het ontwerp van ordonnantie.

De Minister benadrukt dat de vrees ongegrond is,
vermits de functie van adjunct-directeur-generaal
reeds bestaat.

Le Ministre precise que Ie comite de gestion
negocie ce contrat, avec approbation du conseil
d'administration.

Plusieurs membres deposent un amendement
(n° 14) visant a modifier la composition du comite de
gestion, a en limiter les pouvoirs a la gestion courante
et a soumettre les emoluments de ses membres ^
1'approbation de 1'Executif. La composition du comite
ne reprendrait plus le charge de mission dont 1'exis-
tence nuit ^ 1'autonomie de gestion de la societe. II y
serait remplace par un admnistrateur supplementaire
designe sur proposition de la conference des bourg-
mestres de 1'Agglomeration.

Un membre declare ne pouvoir soutenir 1'amende-
ment car il s'oppose a la representation de la confe-
rence des bourgmestres dans les organes de la STIB;
celle-ci n'a aucune existence juridique.

Le Ministre demande le rejet de 1'amendement.

L'amendement est rejete par 10 voix contre 3 et
1 abstention.

L'amendement n° 5 depose par un membre est
rejete par 10 voix et 4 abstentions.

Plusieurs membres deposent un amendement n° 27
visant a supprimer les mots « le directeur general
adjoint » et « un charge de mission de 1'Executif »
ainsi que le deuxieme alinea de 1'article.

En effet, le role du directeur general adjoint risque
de se limiter a celui de « belle-mere linguistique »
chargee de contr61er les nominations de personnel.
Dans uri esprit de saine gestion et d'efficacite, il parait
done opportun de supprimer cette fonction.

Le presence d'un charge de mission de 1'Executif au
sien du comite de gestion ne se justifie pas davantage.
II met la societe encore davantage sous tutelle, reduit
sa marge de manoeuvre dans la gestion quotidienne
alors qu'elle est liee par un contrat de gestion.

De plus, la fonction de charge de mission, qui n'est
pas davantage precisee dans le texte de 1'ordonnance,
fera double emploi avec celle des commissaires de
1'Executif nommes en vertu de 1'article 12 du projet
d'ordonnance.

Le Ministre souligne que la crainte exprimee est
non fondee, la fonction de directeur general adjoint
existant deja actuellement.
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Wat de opdrachthouder betreft, verwijst hij naar
wat eerder hierover gezegd werd.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1, bij 3 onhoudingen.

Een amendement (nr. 28) wordt door verschillende
leden ingediend om de rol van het beheerscomite
nader te omschrijven. In het ontwerp van de Execu-
tieve, loopt het beheerscomite, bij wie het hoogste
gezag inzake het beheer van de maatschappij berust,
het gevaar niet meer te zijn dan het verlengstuk van
de directie van de maatschappij, van de politieke
meerderheid van de Hoofdstedelijke Raad en van de
Executieve. Het spreekt vanzelf dat dergelijke afdwa-
ling niet anders kan dan schade berokkenen aan de
continui'teit, de samenhang van het beleid en de
werkelijke autonomie van de maatschappij.

De Minister verwijst naar zijn uitleg over het
beheerscomite.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1, bij 3 onthoudingen.

Artikel 8 wordt aangenomen met 10 stemmen te-
gen 4.

En ce qui concerne Ie charge de mission, il renvoie
a ce qu'il'a dit precedemment SL ce propos.

L'amendement est rejete par 10 voix contre 1 et
3 abstentions.

Un amendement (n° 28) depose par plusieurs mem-
bres tend a preciser Ie r61e du comite de gestion. Dans
Ie projet de 1'Executif, Ie comite de gestion, sur qui
reposera la « haute direction » sur la gestion de la
societe, risque de ne plus etre que 1'emanation de la
direction de la societe, de la majorite politique au
conseil regional et de 1'Executif. II est evident qu'un
tel glissement ne peut que nuire ^ la continuite, a la
coherence de la politique menee et a 1'autonomie
reelle de la societe.

Le Ministre se refere a ses explications precedentes
sur le comite de gestion.

L'amendement est rejete par 10 voix centre 1 et
3 abstentions.

L'article 8 est adopt^ par 10 voix contre 4.

Artikel 9 Article 9

Een lid maakt zich zorgen over de mogelijkheid van
een conflict tussen de bestuurder-directeur-generaal
en de adjunct directeur-generaal. Zai him respectie-
velijke rol in de statuten omschreven worden ?

De Minister bevestigt dat de statuten voor beide
functies gezamenlijk een eigen verantwoordelijkhe-
den bepaalt.

Na deze uitleg wordt amendement nr. 29 door zijn
indiener ingetrokken.

Nadat een lid gewezen heeft op het gebrek aan
overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse
tekst van het ontwerp, beslist de commissie de woor-
den « na beraadslaging van de bestuursraad » aan het
slot van de eerste zin in de Nederlandse tekst te doen
vervallen.

Een amendement nr. 15 door verschillende leden
ingediend, wil de bevoegdheid de bestuurder-direc-
teur-generaal en de adjunct directeur-generaal te
benoemen en te ontslaan aan de raad van bestuur toe- •
vertrouwen en niet aan de Executieve. Het is logisch
dat de statutaire instantie van de maatschappij de
hoge leiding kiest, de Executieve heeft een vetorecht
via de commissarissen die ze aangewezen heeft.

De Minister vraagt dat de tekst van het ontwerp zou
behouden worden.

Un membre s'inquiete de la possibility de conflits
entre 1'adininistrateur-directeur general et le directeur
general adjoint. Les statuts definiront-ils leurs r61es
respectifs?

Le Ministre confirme que les statuts prevoiront
pour ces deux fonctions des responsabilites conjointes
et des responsabilites propres.

Suite a ces explications, 1'amendement n° 29 est
retire par son auteur.

Un membre ayant fait observer une discordance
entre les textes francais et neerlandais du projet, la
commission decide •de supprimer les mots « na; be-
raadslaging van de bestuursraad» in fine de la
1" phrase du texte neerlandais.

Un amendement n° 15 depose par plusieurs mem-
bres tend & confier au conseil d'administration, et non
a 1'Executif, le pouvoir de nomination et de revoca-
tion de 1'administrateur-directeur general et du direc-
teur general adjoint. II est logique que Forgane
statutaire de la societe en choisisse les hauts responsa-
bles, .1'Executif conservant le droit de veto via les
commissaires designes par lui.

Le Ministre demande le maintien du texte du
projet.
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Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 4.

Twee leden dienen een amendement nr. 2 in om de
benoeming van de directeur-generaal en zijn adjunct
voor een ambtsperiode van 5 jaar te laten gelden.

Eerder dan een permanent karakter te verlenen wat
de aanduiding van de leidende ambtenaren betreft, is
het aangewezen de betrokken mandaten binnen een
welbepaalde termijn te evalueren. Dit kadert binnen
de huidige tendens om leidinggevende functies binnen
het openbaar ambt niet-permanent te maken (cfr.
voorstellen Langendries).

Een lid verklaart dat dit amendement bij de lei-
dende ambtenaren een loyaliteitsreflex tegenover de
Executieve zou kunnen teweegbrengen, terwiji de
beheersovereenkomst integendeel meer een beroep
doet op het verantwoordelijkheidsgevoel, wat het lid
in principe goed vindt.

De indiener van het amendement benadrukt dat de
mobiliteit van de leidende ambtenaren niet bedoeld is
om hen te politiseren maar eerder om hen meer ver-
antwoordelijkheidsgevoel bij te brengen. Functioneel
moet de MIVB beheerd worden als een prive-onder-
neming.

Het lid merkt toch op dat de voorstellen Langen-
dries voor het openbaar ambt niet van toepassing zijn,
vermits het personeel van de MIVB contractueel
aangeworven wordt.

De Minister benadrukt ook dat de MIVB met
prive-statuten werkt; hij vraagt dat dit amendement
zou verworpen w.orden op basis van de in het debat
aangehaalde argumenten.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 3.

Artikel 9 wordt aangenomen met 9 stemmen te-
gen 4.

L'amendement est rejete par 10 voix contre 4.

Deux membres deposent un amendement n° 6 vi-
sant a prevoir une periode de nomination de 5 ans
pour Ie directeur general et son adjoint.

Plutot que d'accorder un caractere permanent a la
designation des fonctionnaires dirigeants, il est indi-
que d'evaluer les mandats concernes dans un delai
bien determine, ce qui rejoint la tendance actuelle qui
est de rendre non-permanentes les fonctions diri-
geantes dans la fonction publique (cfr. propositions
Langendries).

Un membre declare que cet amendement risque de
provoquer chez ces .hauts responsables un reflexe
d'allegeance a 1'Executif, alors que Ie contrat de
gestion etablit au contraire une base de responsabili-
sation a laquelle Ie membre est favorable en principe.

L'auteur de 1'amendement precise que la mobilite
des fonctionnaires generaux vise non a les politiser,
mats a les responsabiliser. Sur un plan fonctionnel, il
convient de gerer la STIB comme une entreprise
privee.

Le membre fait toutefois remarquer que les propo-
sitions de M. Langendries sur la fonction publique ne
peuvent trouver a s'appliquer, le personnel de la STIB
etant engage dans un lien contractuel.

Le Ministre precise egalement que la STIB est regie
par des statuts de type prive et demande le re jet de
1'amendement sur base des arguments avances dans le
debat.

L'amendement est rejete par 10 voix contre 3.

L'article 9 est adopte par 9 voix contre 4.

Artikel 10

Dit artikel wordt aangenomen bij eenparigheid van
de 13 aanwezige leden.

Article 10

Cet article est adopte a 1'unanimite des 13 membres
presents.

Artikel 11 Article 11

Dit artikel wordt aangenomen met 9 stemmen, bij
4 onthoudingen. Een lid motiveert zijn onthouding;
hij geeft de Executieve het voordeel van de twijfel.

Cet article est adopte par 9 voix et 4 abstentions.
Un membre justifie son abstention par le benefice du
doute a 1'Executif.
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Arft'fo?/12 Article 12

Een lid stelt zich vragen over het verschil tussen de
functies van de opdrachthouder en van de twee com-
missarissen.

De Minister legt uit dat de opdrachthouder een
beraadsl.agende taak heeft, terwiji de twee commissa-
rissen a posteriori een controlerende taak uitoefenen.

Artikel 12 wordt aangenomen met 9 stemmen tegen
3, bij 1 onthouding.

Un membre s'interroge sur la difference entre les
fonctions du charge de mission et celles des deux
commissaires.

Le Ministre precise que Ie charge de mission a un
pouvoir deliberant, tandis que les deux commissaires
ont un pouvoir de controle a posteriori (pouvoir de
tutelle).

L'article 12 est adopte par 9 voix centre 3 et
1 abstention.

Artikel 13 . Article 13

Op voorstel van een lid beslist de commissie de
woorden « een verslag » te doen vervangen door
« het verslag ». Na deze tekstverbetering wordt het
amendement nr. 30 door zijn indiener ingetrokken.

Verschillende leden stellen zich vragen over de
inhoud van het activiteitenverslag van de maatschap-
P'J-

De Minister onderstreept dat het vooral betrekking
zai hebben op de uitvoering van de beheersovereen-
komst.

Verschillende leden dienen een amendement nr. 16
in om een vaste termijn op te leggen voor het indienen
van het activiteitenverslag. Het indienen van dit ver-
slag is aan geen enkele ongrijpbare factor verbonden,
in tegenstelling tot het jaariijks bedrijfsplan.

De Minister verbindt er zich toe in de beheersover-
eenkomst een termijn in te bouwen.

Amendement nr. 16 wordt door zijn indiener inge-
trokken.

Artikel 13 wordt aangenomen bij eenparigheid van
de 11 aanwezige leden.

Sur proposition d'un membre, la commission de-
cide de remplacer les mots « un rapport » par les mots
«le rapport ». .Suite a cette correction de texte,
1'amendement n° 30 est retire par son auteur.

Plusieurs membres s'interrogent sur le contenu du
rapport d'activite de la societe.

Le Ministre precise "qu'il portera principalement sur
1'execution du contrat de gestion.

Plusieurs membres deposent un amendement n° 16
tendant ^ imposer un delai fixe pour le depot du
rapport annuel d'activite. Ce depot n'est en effet lie ^
aucun imponderable, h 1'inverse du plan annuel d'en-
treprise.

Le Ministre s'engage a prevoir un delai dans le
cadre du contrat de gestion.

L'amendement n° 16 est des lors 'retire par son
auteur.

L'article 13 est adopte a 1'unanimite des 11 mem-
bres presents.

Artikel 14 Article 14

Een lid stelt zich vragen over de oprichting door de
Executieve van een reconversiecel waardoor het over-
tallig personeel van de MIVB onder andere naar de
gewestelijke instellingen zou overgedragen worden,
en hij wenst de waarborg te krijgen dat deze over-
drachten zullen gebeuren na een ruim overleg met de
representatieve vakorganisaties, of zeifs met him
iristemming, om sociale conflicten na de oprichting
van de nieuwe maatschappij te vermijden.

De Minister benadrukt in dit verband dat over het
jaariijks bedrijfsplan en over de beheersovereen-
komst met de vakorganisaties die het personeel

Un membre s'inquiete de la creation par 1'Executif
d'une cellule de reconversion permettant le reclasse-
ment du personnel de la STIB en surnombre, notam-
ment au profit des institutions regionales et souhaite
obtenir 1'assurance que ces reclassements se fassent
apres une large concertation des organisations syndi-
cales representatives, voire avec leur accord, en vue
d'eviter des conflits sociaux qui pourraient surgir des
le debut de la mise en place de la nouvelle soci6te.

Le Ministre precise a cet egard que le plan annuel
d'entreprise et le contrat de gestion seront negocies
avec les organisations syndicales representatives du
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vertegenwoordigen zai onderhandeld worden. Ander-
zijds, de reconversiecel is precies bedoeld om sociale
conflicten te voorkomen.

Artikel 14 wordt aangenomen met 8 stemmen, bij
4 onthoudingen.

personnel. Par ailleurs, la cellule de reconversion est
precisement un outil destine a eviter un climat de
conflit social.

L'article 14 est adopte par 8 voix et 4 abstentions.

Artikel 15 Article 15

Een lid wenst de waarborg te krijgen dat de moge-
lijkheid filialen op te richten niet zai aangewend
worden om voor de MIVB rendabele activiteiten aan
de prive-sector over te laten.

De Minister zegt dat dit op dit ogenblik onmogelijk
is voor een maatschappij waarvan Vie van de exploita-
tierekening uit gewestelijke tussenkomsten bestaan.

Er kunnen wel filialen opgericht worden daar waar
dat aanleiding geeft tot schaaleconomie en valori-
sering van de maatschappij.

Verschillende leden stellen zich vragen over de
problemen die met reklame verbonden zijn. Wordt er
bij de MIVB een denkoefening gehouden over de
publicitaire deontologie? Wordt de reklame vol-
doende aangewend om de MIVB een imago van
openbare onderneming te geven? Schaden de rekla-
mecampagnes zoals ze nu gevoerd worden de identi-
teit van de maatschappij niet ?

De Minister deelt de bezorgdheid van de commis-
sieleden inzake de reklame. In de beheersovereen-
komst zai een bepaling opgenomen worden waardoor
de MIVB verplicht wordt een positief beeld van de
maatschappij te geven. De aangehaalde problematiek
moet in dit kader behandeld worden.

Verschillende leden vrezen eveneens dat er proble-
men zouden ontstaan met nieuw opgerichte filialen,
bijvoorbeeld filialen die slechts onrechtstreeks met
het openbaar vervoer zouden te maken hebben, wat
toch het hoofddoel van de MIVB is en meer met
onroerende investeringen.

Een amendement nr. 17 is bedoeld om problemen
te voorkomen.

De Minister benadrukt dat de filialen slechts kun-
nen opgericht worden mits toelating van de Execu-
tieve en overeenkomstig de voorwaarden die ze stelt.
De Executieve zai erover waken dat de doelstelling
van de filialen overeenstemt met het maatschappelijk
doel van de MIVB.

Het amendement wordt verworpen met 9 stemmen
tegen 4.

Un membre souhaite obtenir 1'assurance que les
possibilites de filiahsation ne seront pas utilisees aux
fins de ceder au secteur prive des activites rentables
de la STIB.

Le Ministre precise que cette hypothese n'est pas
envisageable actuellement pour une societe dont Yin du
compte d'exploitation sont constitues par des inter-
ventions regionales.

Des possibilites de filialisation existent et pourront
etre realisees la ou elles engendrent des economies
d'echelles et une valorisation de la societe.

Plusieurs membres s'interrogent sur les problemes
lies a la publicite. La STIB mene-t-elle en son sein une
reflexion sur la deontologie publicitaire? Utilise-t-on
suffisamment la publicite en vue de creer pour la
STIB une image d'entreprise de service public? Au
contraire, la publicite telle que pratiquee actuelle-
ment, ne risque-t-elle pas de nuire a 1'identite de la
societe?

Le Ministre partage le souci de vigilance des
membres de la commission a 1'egard de la publicite.
Le contrat de gestion prevoira 1'obligation pour la
STIB de donner une image positive de la societe. La
problematique evoquee devra etre traitee dans ce
cadre.

Plusieurs membres craignent egalement les dera-
pages en matiere de filialisation, a savoir la creation
de filiales n'ayant qu'un simple rapport indirect avec
les transports en commun qui sont 1'objet principal de
la STIB, tels des investissements immobiliers.

Un amendement n° 17 tend a eviter les derapages a
cet egard.

Le Ministre souligne que la filialisation n'est possi-
ble que moyennant 1'autorisation de 1'Executif et aux
conditions fixees par lui. L'Executif veillera a ce que
1'objet des filiales soit en relation avec 1'objet social de
la STIB.

L'amendement est rejete par 9 voix centre 4.



A.71/2-90/91 — 5 1 — A-71/2- 90/91

Een lid wenst dat amendement nr. 31 wordt inge-
trokken, gelet op de uitleg van de Minister die het
principe van het amendement gunstig gezind is.

Op deze basis, trekt de indiener zijn amendement
nr. 31 in, maar hij bevestigt toch zijn vrees dat de
MIVB te veel zou investeren in filialen die geen band
hebben met haar maatschappelijk doel.

Een lid wijst op het belang voor een publiekrechte-
lijke maatschappij om sommige activiteiten aan de
prive-sector over te dragen.

De Minister onderstreept dat het niet de bedoeling
is van dit artikel een einde te stellen aan de samen-
werking met de prive-sector.

Een ander lid merkt op dat men er zai moeten op
toezien dat de MIVB via de filialen geen beleid van
overinvesteringen voert.

Artikel 15 wordt aangenomen met 9 stemmen te-
gen 4.

Un membre 'souhaite Ie retrait de 1'amendement
n° 31 vu les precisions du Ministre favorables au
principe de 1'amendement.

Sur cette base, 1'auteur de 1'amendement n° 31 Ie
retire, tout en reexprimant son inquietude que la
STIB ne s'investisse de maniere trop importante dans
des filiales sans relations avec son objet social.

Un membre souligne 1'interet pour une societe
publique de sous-traiter certaines activites au secteur
prive.

Le Ministre precise que cet article n'a pas pour but
de stopper la collaboration de la STIB avec le secteur
prive.

Un autre membre fait enfin observer qu'il convien-
dra d'etre attentif au risque d'une politique de surin-
vestissements que la STIB menerait via des filialisa-
tions.

L'article 15 est adopte par 9 voix centre 4.

Artikel 16 Article 16

Een lid heeft meerdere opmerkingen :
- De procedure bedoeld in lid 2 mag uiteraard geen

afbreuk doen aan de wetgeving houdende de organi-
satie van de ruimtelijke ordening. De maatschappij
zai dus in voorkomend geval de nodige vergunningen
moeten verkrijgen.

De Minister bevestigt enerzijds dat de onteige-
ningsprocedure zai toegepast worden overeenkomstig
de wet houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, anderzijds indien deze wetgeving een ver-
gunning opiegt, zai ze worden aangevraagd voor de
vaste werken.

- Het ontwerp bepaalt dat de gemeente over een
adviestermijn van 30 dagen beschikt. Maar er wordt
niets voorzien bij gebrek aan advies binnen deze
termijn. In dit geval zou het aangewezen zijn te
veronderstellen dat het advies gunstig is.

De Minister steunt de indiening van een amende-
ment in die zin.

Verschillende leden dienen een amendement nr. 37
in dat zegt dat bij gebrek aan advies binnen de vast-
gelegde termijn, dit advies wordt geacht gunstig te
zijn.

- Het is nuttig om voor eike belangrijke wijziging
van het net (b.v. uitbreiding of afschaffing van lijnen),
zoals het nu het geval is, het advies van de gemeenten
te vragen. Het ontwerp schijnt integendeel het advies
van de gemeenten te willen beperken tot de uitrus-
tingswerken.

Un membre emet plusieurs observations :
- II est evident que la procedure visee au 2° alinea

est prevue sans prejudice du respect de la legislation
organique de 1'amenagement du temtoire. La societe
devra done, le cas echeant, obtenir les permis neces-
saires.

Le Ministre confirme d'une part que la procedure
d'expropriation se fera dans le respect de la legislation
organique de 1'amenagement du territoire et d'autre
part qu'au cas ou cette legislation impose un permis,
celui-ci sera sollicite pour les ouvrages fixes.

- Le projet prevoit un delai d'avis de 30 jours pour
la commune. Par contre,.rien n'est precise a defaut
d'avis dans ce delai. II conviendrait dans ce cas de
presumer 1'avis favorable.

Le Ministre se declare partisan du depot d'un
amendement en ce sens.

Plusieurs membres deposent un amendement n° 37
tendant a presumer 1'avis favorable au-dela du delai
prevu.

- II est utile de solliciter, comme actuellement,
1'avis des communes pour toute modification impor-

. tante du reseau (par extension ou suppression. de
lignes). Le projet semble, par centre, vouloir limiter
1'avis des communes uniquement au cas des travaux
d'equipement.
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De Minister benadrukt dat de problematiek van het
net onder de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid
van de Executieve valt.

De raadpleging van de gemeenten is nu reeds ver-
zekerd op het vlak van de Raadgevende Commissie
voor de studie en de verbetering van het openbaar
vervoer, opgericht bij koninklijk besluit van 12 juni
1989 (bijiage 2 van het verslag). Zes leden aangewe-
zen op voorstel van de gemeentelijke overheid zetelen
in deze commissie. Wanneer een project verschillende
gemeenten aanbelangt worden deze door de commis-
sie gehoord. Het advies van deze commissie wordt
aan de Executieve voorgelegd.

De Minister wenst dat deze procedure behouden
blijft.

Verschillende leden wijzen erop dat de gemeenten
het best geplaatst zijn om de problemen van het open-
baar vervoer op gemeentelijk vlak te kennen. De
intenties van de Minister om de gemeenten via de
Raadgevende Commissie te raadplegen zai in de
werkelijkheid moeten blijken.

Een lid betreurd dat de vroegere regels die een
verplichte raadpleging van de gemeenten opiegden
niet meer van toepassing zijn.

Een ander lid is voorstander van de nieuwe proce-
dure. Het huidig debat verbaast hem want tot nu toe
hebben de gemeenten weinig aandacht gehad voor de
problematiek van het openbaar vervoer. Hetzelfde lid
wenst trouwens dat de subsidiering van het Gewest
aan de gemeenten hoger zou zijn wanneer een bus de
gemeentelijke wegen gebruikt in het kader van een
contract dat tot doel heeft op het grondgebied van de
gemeente een commerciele snelheid te waarborgen.
Een lid steunt dit standpunt.

Tenslotte vraagt hij zich af of de Executieve
overweegt de gemeenten aan te zetten maatregelen te
treffen tegen het illegaal parkeren.

De Minister uit volgende bedenkingen :

De lage prestaties van het oppervlaktenet van de
MIVB zijn vooral te wijten aan de slechte contacten
die de maatschappij heeft met de lokale overheden;
aan de goede wil van de MIVB wordt evenwel niet
getwijfeld.

Een aantal mandatarissen hebben vooral het lokaal
belang voor ogen, wat remmend kan werken op de
initiatieven die het openbaar vervoer ten goede kun-
nen komen (b.v. op maatregelen inzake het parke-
ren).

Le Ministre souligne que la problematique du
reseau releve de la competence et de la responsabilite
de 1'Executif.

La consultation des communes est deja assuree
actuellement au niveau de la Commission consultative
pour 1'etude et 1'amelioration des transports publics
creee par arrete royal du 12 juin 1989 (annexe 2 du
rapport). Six membres designes sur proposition des
autorites communales siegent au sein de cette
commission. Au cas ou un pro jet concerne une ou
plusieurs communes, celles-ci sont entendues par
cette commission. L'avis de cette commission est
soumis a 1'Executif.

Le Ministre souhaite le maintien de cette proce-
dure.

Plusieurs membres rappellent que les autorites
communales sont les meilleurs relais pour des pro-
blemes de transport en commun au niveau communal.
Les intentions du Ministre de consulter les communes
via la Commission consultative devront se traduire
dans les faits.

Un membre regrette 1'abandon des regles ante-
rieures qui prevoyaient une consultation obligatoire
des communes.

Un autre membre est favorable a la nouvelle
procedure. II s'etonne du debat actuel alors que les
communes ont ete jusqu'a present fort peu preoccu-
pees par la problematique des transports en commun.
Le meme membre souhaite par ailleurs des modalites
de subsidiation de la Region aux communes plus
importantes en cas de passage de bus sur la voirie
communale, et cela dans le cadre d'un combat visant a
garantir une vitesse commerciale donnee sur le terri-
toire de chaque commune. Un membe appuie ce point
de vue.

Enfin, 1'Executif envisage-t-il de demander aux
communes des mesures de lutte centre le stationne-
ment illegal ?

Le Ministre emet les considerations suivantes :

Les faibles performances du reseau de surface de la
STIB sont principalement imputables aux mauvais
contacts de la societe avec les autorites locales, sans
que la bonne volonte de la STIB ne soit en cause.

De nombreux mandataires sont surtout attentifs
aux interets locaux, ce qui peut constituer un frein aux
initiatives favorables aux transports en commun
(p. ex. aux mesures en matiere de stationnement).
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Het Gewest is ook een machtsniveau dat dicht bij
de burger staat. Het verplaatsings- en vervoerbeleid
te Brussel moet het lokale vlak overstijgen en gewes-
telijk worden. Dat is de prijs voor de opiossing van de
commercele snelheid.

De Executieve overweegt een denktank te organi-
seren om de verschillende middelen te bestuderen
waarmee het gewest de plaatselijke overheden kan
aanzetten initiatieven ten voordele van het openbaar
vervoer aan te moedigen.

De Minister geeft nadere uitleg over de raadple-
gingsprocedure :

Voor de infrastructuurwerken moet de voor-
noemde commissie het advies van de betrokken
gemeenten inwinnen.

De verantwoordelijkheid van het net, daarentegen,
valt onder de bevoegdheid van de Executieve, met
toezicht van de Hoofdstedelijke Raad.

Een lid is het met de Minister eens om in deze
materie de voorrang van het gewestelijk belang op het
lokaal belang te bevestigen. Toch zouden de gemeen-
ten zowel voor het net als voor de infrastruc-
tuurwerken moeten geraadpleegd worden.

Anderzijds moet de Hoofdstedelijke Raad geen
toezicht uitoefenen op lokale problemen.

Een ander lid wenst dat de betrokken gemeenten
systematise!! zouden worden geraadpleegd. Het is
onlogisch dat verenigingen zoals ARAU of Inter-
Environnement geraadpleegd worden en de gemeen-
ten niet.

De Minister benadrukt dat de raadplegingsproce-
dure van het koninklijk besluit van 12 juni 1989 tot
goede resultaten heeft geleid. Het net zai zeker in
samenwerking met de gemeenten tot stand komen,
maar er mag niet worden teruggekomen op de vroe-
gere raadplegingsmodaliteiten die voor ernstig pro-
blemen in het net gezorgd hebben.

Amendement nr. 7 ingediend door een lid tot
afschaffing van artikel 16 wordt verworpen bij eenpa-
righeid van de 12 aanwezige leden.

Amendement nr. 37 ter vervollediging van de
vierde paragraaf met « Na deze termijn, wordt het
advies geacht gunstig te zijn », wordt aangenomen
met 9 stemmen, bij 4 onthoudingen.

Een lid motiveert zijn onthouding : hij vindt dat de
termijn van 30 dagen zeer kort is om het advies van de
gemeenteraad in te winnen.

De Vborzitter wijst erop dat het advies door het
schepencollege mag gegeven worden.

La Region est egalement un niveau de pouvoir
proche du citoyen. La politique de mobilite et de
transports a Bruxelles doit transcender Ie niveau local
et atteindre au niveau regional. La solution de la
vitesse commerciale est a ce prix.

Un groupe de reflexion est envisage par 1'Executif
en vue d'etudier divers incitants regionaux aux pou-
voirs locaux afin de promouvoir les initiatives favora-
bles aux transports en commun.

Le Ministre precise enfin la procedure de consulta-
tion :

Pour les travaux d'infrastructure, la Commission
consultative precitee doit prendre 1'avis des commu-
nes concernees.

La responsabilite du reseau par centre, releve de
1'Executif, s,ous le controle du Conseil regional.

Un membre est d'accord avec le Ministre pour
affirmer, en cette matiere, la primaute de 1'interet
regional sur 1'interet local. Cependant, les communes
devraient etre consultees tant pour le reseau que pour
les travaux ̂ 'infrastructure.

Par ailleurs, le controle du Conseil regional ne doit
pas porter sur des problemes locaux.

Un autre membre souhaite la consultation systema-
tique des communes concernees. II est illogique que
des organisations telles 1'ARAU ou Inter-Environne-
ment soient consultees, et non les communes.

Le Ministre precise que la procedure de consulta-
tion prevue dans le cadre de 1'arrete royal du 12 juin
1989 precite, a donn6 de bons resultats. Le reseau
s'etablira certes en concertation avec les communes,
mais il ne convient pas de revenir aux modalites de
consultation anterieures, qui ont entratne d'impor-
tants problemes de reseau.

. L'amendement n° 7 depose par un membre et
tendant a supprimer Particle 16 est rejete a 1'ynani-
mite des 12 membres presents.

L'amendement n° 37 visant a completer le qua-
trieme alinea par la disposition suivante : « Passe ce
delai, 1'avis est repute favorable » est adopte par 9
voix et 4 abstentions.

Un membre justifie son abstention par Ie fait que le
delai de 30 jours est fort court pour obtenir un avis du
conseil communal. 'i • '•

Le President souligne que 1'avis peut etre emis par
le college echevinal. :
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Er ontstaat een discussie onder de leden om te
weten weike gemeentelijke instantie bevoegd is om
het in lid 2 en 4 van artikel 16 bedoeld ad vies te geven.
Verschillende leden menen dat vermits het advies
betrekking heeft op het gebruik van gemeentelijke
wegen de gemeenteraad bevoegd is; anderen vinden
dat deze bevoegdheid aan het schepencollege kan
worden gedelegeerd.

De commissie beslist ter zake de knoop niet door te
hakken.

Om eventuele problemen te voorkomen en op
voorstel van de Minister, beslist de commissie de in lid
4 van artikel 16 bepaalde termijn voor het advies van
30 dagen naar 60 te brengen.

Artikel 16, aldus geamendeerd, wordt aangenomen
met 10 stemmen tegen 3.

Une controverse s'engage entre les membres quant
a 1'organe de la commune pouvant emettre 1'avis
prevu aux alineas 2 et 4 de 1'article 16. Plusieurs
membres estiment que 1'avis portant sur 1'usage des
voiries communales est de la competence du conseil
communal, pour d'autres membres, cette competence
peut etre deleguee au college echevinal.

La commission decide de ne pas trancher cette
controverse.

Afin d'eluder les difficultes eventuelles, et sur
proposition du Ministre, la commission decide a
1'unanimite de porter Ie delai d'avis pr6vu au 4° alinea
de 1'article 16 de 30 a 60 jours.

L'article 16, amende, est adopte par 10 voix
centre 3.

Artikel 17

Artikel 17 wordt aangenomen met 8 stemmen, bij
4 onthoudingen.

Article 17

L'article 17 est adopte par 8 voix pour et 4 absten-
tions.

Artikel 18 Article 18

Een commissielid wenst dat de Minister verduide-
lijkt hoe de prijzen van de plaatsbewijzen worden
vastgesteld ten opzichte van de prijzencommissie.

De Minister legt uit dat het tariefbeleid tot de
bevoegdheid van de MIVB behoort. Vandaar dat het
maken van nieuwe, en het afschaffen van sommige
bewijzen, en in het algemeen het geheel van de
tariefbepaling, van het autonoom handelsbeleid van
de MIVB afhangen. Elk jaar zai de MIVB in de
maand november haar voorstellen aan het Gewest
voorleggen. Maar gezien de sociale gevolgen van het
tariefbeleid, behoudt de Executieve zich het recht
voor zich tegen de voorstellen van de maatschappij te
verzetten. Het Gewest kan zich slechts verzetten voor
tariefaanpassingen of afschaffingen van plaatsbewij-
zen. Het Gewest en de MIVB moeten er samen voor
zorgen dat het effect van de verwachte ontvangsten
uit de tariefaanpassingen van de plaatsbewijzen op
andere bewijzen zijn terugslag heeft. De maatschap-
pij moet de procedure, waarbij het advies van de
prijzencommissie wordt gevraagd, inzetten.

Een lid wenst te weten welk gedeelte van de kost-
prijs van een traject door het plaatsbewijs wordt
betaald.

De Minister deelt mede dat het 25 % van de
kostprijs is.

Un commissaire souhaite que Ie Ministre explicite
Ie mode d'etablissement des prix des litres de trans-
port par rapport a la commission des prix.

Le Ministre precise que la politique tarifaire est du
ressort de la STIB. Des lors, la creation de nouveaux
titres, la suppression de certains litres, et de maniere
plus gerierale, 1'ensemble des dispositions tarifaires
relevent de 1'autonomie commerciale de la STIB.
Chaque annee au mois de novembre la STIB fera ses
propositions a la Region. Cependant, etant donnes les
enjeux sociaux de la politique tarifaire, 1'Executif se
reserve le droit de s'opposer aux propositions de la
societe. L'opposition de la Region ne pourra. interve-
nir que pour des adaptations tarifaires ou des suppres-
sions de titres de transport. La Region et la STIB
doivent s'entendre pour que 1'impact sur les recettes
attendues des adaptations tarifaires des titres en
question soit repercute sur d'autres titres. L'avis de la
commission des prix doit etre recueilli; c'est la society
qui entame cette procedure.

Un membre souhaite savoir la part du cout d'un
trajet qui est couverte par le litre de transport.

Le Ministre informe qu'il s'agit de 25 % du cout.
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Hetzelfde lid benadrukt dat de MIVB, door de
verantwoordelijkheid die ze draagt inzake tariefbe-
leid, zich ook op sociaal vlak moet inzetten. Een lid
wenst dat de Executieve een krachtiger houding zou
aannemen inzake de kortingen voor grote gezinnen,
en de mogelijkheid zou bieden een abonnement aan
toonder voor het publiek te maken (zoals voor de
ondernemingen wordt overwogen). Een gezinsabon-
nement zou het aantal klanten opvoeren, want men-
sen aarzelen dikwijis om het openbaar vervoer te
gebruiken omdat ze voor elk kind van meer dan 6 jaar
moeten betalen.

De Minister deelt deze bezorgdheid. In de beheers-
overeenkomst heeft de Executieve gevraagd de fre-
quentiegraad te verhogen en het verband woonplaats-
werkplaats te bevoordelen; maar daarvoor is de
MIVB inderdaad autonoom.

Het artikel wordt aangenomen met 9 stemmen
tegen 4.

Le meme membre souligne que la STIB, vu la
responsabilite qui lui incombe en matiere de politique
tarifaire, doit avoir des preoccupations sociales. Le
membre aurait souhaite que 1'Executif adopte une
attitude plus ferine en matiere de reductions pour
families nombreuses, de possibilites de creer un
abonnement au porteur pour le public (comme il est
envisage pour les entrepdses). Un abonnement fami-
lial augmenterait la clientele car souvent les gens
hesitent de prendre les transports en commun parce
qu'ils doivent payer pour tout enfant age de six ans et
plus.

Le Ministre partage ces preoccupations. Dans le
contrat de gestion, 1'Executif a demande d'augmenter
le taux de frequentation, de favoriser la relation
domicile-lieu de travail, mais il s'agit vraiment de
1'autonomie de la STIB.

L'article est adopte par 9 voix centre 4.

Artikel 19 Article 19

Een lid stelt voor « ombudsman » in de Franse
tekst te vervangen door « service du mediateur », een
uitdrukking die in het Franse publiekrecht is opgeno-
men. De Minister verzet zich daar met tegen. De
leden stellen echter voor eerder over « service de
mediation » te spreken om sexistische connotaties te
vermijden.

Een ander lid wenst dat deze ombudsdienst een
jaarverslag zou uitgeven.

Waarom niet een ombudsman aanwijzen in plaats
van een dienst op te richten zoals bij de koninklijke
commissarissen voor de Migranten, stelt een lid voor.

Anderzijds bepaalt het ontwerp dat de Executieve
de samenstelling en de werking van de dienst regelt,
maar wie betaalt, de MIVB of het Gewest?

Een lid wenst dat het zou duidelijk zijn dat de
ombudgsman, (-vrouw) over een onderzoeksrecht
beschikt,

Dit lid neemt het idee uit een door andere leden
ingediend amendement over : namelijk dat deze
dienst aan de Hoofdstedelijke Raad een verslag moet
voorleggen. Hij onderstreept ook dat om een echte
ombudsdienst te zijn hij volledig onafhankelijk van de.
uitvoerende macht moet werken.

Het lid geeft er de voorkeur aan dat de aanwijzing
door de Raad zou gebeuren.

De Minister deelt mede dat zowel het adviescomite
als de ombudsdienst een jaarverslag zullen moeten
opstellen.

Un membre propose de remplacer « ombudsman »
par « service du mediateur », terme retenu en droit
public francais. Le Ministre ne s'y oppose pas. Des
membres proposent toutefois plutot « service de me-
diation » pour eviter des connotations sexistes.

Un autre membre souhaiterait que ce service de
mediation publie un rapport annuel.

Pourquoi ne pas designer un « ombudsman » au
lieu de creer un service, a 1'image des commissaires
royaux ^ 1'immigration, propose un membre.

Le projet prevoit par ailleurs que c'est 1'Executif
qui regle la composition et le fonctionnement du
service, mais qui paie, la STIB ou la Region?

Un membre souhaiterait qu'il soit clairement enten-
du que le mediateur dispose d'un droit d'investiga-
tion.

Ce membre reprend 1'idee qu'il retrouve dans un
amendement depose par d'autres membres : la notion
de rapport de ce service au Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale. II souligne par ailleurs que pour
en faire un veritable service de mediation il faudrait
qu'il soit totalement independant du pouvoir executif.

Le membre prefererait que la designation se fasse
par le Conseil.

Le Ministre informe que tant pour le comite
consultatif, que pour le service de mediation, un
rapport annuel devra etre etabli.
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Dit verslag zai in aanwezigheid van de ombudsman,
(-vrouw) aan de Commissie voor Infrastructuur moe-
ten worden medegedeeld.

Wat de vergoeding van de ombudsman (-vrouw)
betreft, zegt de Minister dat ze in het uitvoeringsbe-
sluit zai vastgelegd worden, maar dat ze ten laste van
de MIVB zou moeten vallen, toch moet de autonomie
van de ombudsman (-vrouw) gewaarborgd worden.

Een lid besluit daaruit dat de ombudsman (-vrouw)
niet echt een parlementaire ombudsman (-vrouw) is
en dat hij in een eerste periode niet door de Raad zai
worden benoemd. Hij zou er zich inderdaad van wil-
len verzekeren dat de ombudsman (-vrouw) werkelijk
toegang tot de informatie krijgt en vraagt in het
uivoeringsbesluit ad hoc deze openbaarheid van infor-
matie voor de ombudsdienst op te nemen.

Een lid heeft de Minister gehoord over de onafhan-
kelijkheid van de ombudsman (-vrouw) ten opzichte
van de MIVB, die nochtans deze dienst betaalt, maar
niet over de onafhankelijkheid ten opzichte van het
politick beleid, wat enkele problemen zou kunnen
stellen ondermeer indien er klachten zouden zijn over
fraude. Er mag geen verwarring bestaan tussen de
ombudsman (-vrouw) en de politieke macht, weike zij
ook weze.

De Minister stelt het lid gerust : de betrokkene zai,
geen politick mandaat mogen bekleden. Deze voor-
waarde zai in het uitvoeringsbesluit worden vermeld.

Een lid wenst te weten of het contract van de
ombudsman (-vrouw) van bepaalde duur zai zijn of
een vast mandaat wordt, (cfr. zoals bij de magis-
traten).

De Minister heeft dit nog niet beslist, maar omdat
het waarschijniijk over een eerste ervaring gaat,
zullen de zaken niet ad vitam eternam worden be-
vroren.

Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 18) in'om het artikel af te schaffen.

Het personeel van de MIVB vormt de beste verbin-
ding tussen de MIVB en de klant; de public relation-
dienst moet worden aangevuld om de klanten beter te
voldoen.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 3.

Een amendement (nr. 8) - door een lid ingediend -
stelt voor in de tweede zin van het eerste lid toe te
voegen, na de woorden « deze dienst » : « die gere-
cruteerd wordt binnen het personeelsbestand van de
maatschappij ».

Ce rapport devra etre communique a la Commis-
sion de 1'Infrastructure du Conseil en presence du (de
la) mediateur(trice).

Quant aux indemnites du mediateur, Ie Ministre
precise que ce point sera precise dans 1'arrete d'execu-
tion, mais que cette indemnite devrait pouvoir etre ^
charge de la STIB, tout en veillant £i preserver en tout
cas la necessaire autonomie du mediateur.

Un membre en conclut que Ie mediateur n'est pas
vraiment un mediateur parlementaire et que dans un
premier temps il ne sera pas nomme par Ie Conseil. II
souhaiterait cependant s'assurer que Ie (la) mediateur
(trice) dispose d'un veritable acces a 1'information en
demandant que cette transparence ^ 1'information
pour Ie service de mediation soit stipulee dans 1'arrete
d'execurion ad hoc.

Un membre a entendu Ie Ministre sur 1'indepen-
dance du (de la) mediateur(trice) vis-a-vis de la STIB
qui retribue cependant ce service, mais ne 1'a cepen-
dant pas entendu a propos de 1'independance par
rapport au pouvoir politique, qui pourrait poser
quelques problemes, entre autres lors de plaintes
concernent des fraudes. II ne faudrait pas y avoir
confusion entre Ie (la) mediteur (trice) et Ie pouvoir
politique quel qu'il soit.

Le Ministre rassure Ie membre : l'interesse(e) ne
pourra etre titulaire d'un mandat politique. Ce point
sera repris dans 1'arrete d'execution.

Un membre souhaite savoir si le contrat du (de la)
mediateur(trice) sera a duree determinee ou s'il
s'agira d'un mandat inamovible (cf. celui des magis-
trals).

Le Ministre ne 1'a pas encore determine, cependant
vraisemblablement comme il s'agit d'une premiere
experience, les choses ne seront pas figees ad vitam
eternam.

Un amendement (n° 18) visant a supprimer 1'article
est introduit par plusieurs membres.

Le meilleur lien qui puisse etre etabli entre la STIB
et le client ne peut 1'etre qu'^ travers le personnel de
la. STIB, dont le service de relations publiques devrait
etre etoffe en vue de satisfaire au mieux la clientele.

L'amendement est rejete par 10 voix contre 3.

Un amendement (n° 8) - introduit par un membre -
propose d'inserer a la deuxieme phrase du premier
alinea, apres les mots « ce service », les mots : « qui
est recrute au sein du cadre du personnel de la
societe ».
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Het amendement wordt verworpen met 8 stemmen
bij 3 onthoudingen.

Een amendement (nr. 32) door verschillende leden
getekend heeft als bedoeling punt 1° te yervangen
door « 1" de rechten te verdedigen en de belangen van
het clienteel bij de maatschappij te behartigen ». Het
oorspronkelijke punt 1° wordt 2° en wordt aangevuld
door « en voorstellen te doen om hieraan tegemoet te
komen ». De indieners menen dat de in het ontwerp,
aan de ombudsdienst toegekende rol, vlug zai zijn
voorbijgestreefd omdat de mensen er gemakkelijk
een beroep op zullen doen. Het is wenselijk dat deze
dienst wordt uitgebreid om de belangen van de klan-
ten bij de maatschappij te kunnen verdedigen. Deze
rol van tussenpersoon moet meer zijn dan louter arbi-
trage.

De Minister verduidelijkt dat de ombudsdienst
slechts als een beroepsinstantie kan optreden, dit
betekent dat de klagers hun klacht eerst bij de
maatschappij moeten neerleggen en eventueel, een
beroep kunnen doen op de ombudsdienst. De rechten
en de belangen van de klant zullen trouwen door de
bestuurders, het adviescomite van de gebruikers en de
gewestelijke Raadsleden worden verdedigd.

Het amendement wordt verworpen met 9 stemmen
tegen 1, bij 3 onthoudingen.

Een laatste amendement (nr. 20) dat een jaarlijks
verslag voorstelde van de ombudsdienst met een over-
zicht van de klachten en van het gevolg dat de MIVB
aan de tussenkomst van de ombudsman (-vrouw)
gegeven heeft, wordt door de indieners na het ant-
woord van de Minister ter zake, ingetrokken.

Artikel 19 wordt aangenomen met 19 stemmen
tegen 3.

L'amendement est rejete par 8 voix et 3 absten-
tions.

Un amendement (n° 32) signe par plusieurs mem-
bres vise a remplacer Ie primo par « 1° de defendre les
droits et de promouvoir les interets de la clientele
aupres de la societe». Le primo initial devient
secundo et est complete par « et de proposer des
solutions pour les rencontrer ». Pour les auteurs, le
role attribue au service de mediation dans le projet
sera vite depasse, parce que les gens y recourrirorit
aisement. II est souhaitable que ce service soit etendu
pour accomplir pleinement la tache de defense des
interets de la clientele aupres de la societe. Ce r61e
d'intermediaire doit etre plus qu'un simple arbitrage.

Le Ministre precise que le service de mediation ne
peut intervenir que comme instance d'appel, cela veut
dire que les plaignants devront adresser d'abord leur
plainte a la societe et, le cas echeant, ils auraient
recours au service de mediation. Les droits et les
interets de la clientele seront par ailleurs defendus par
les administrateurs, le comite consultatif des usagers
et les Conseillers regionaux.

L'amendement est rejete par 9 voix contre 1 et
3 abstentions.

Un dernier amendement (n° 20) proposant un rap-
port annuel du service de mediation comportant un
releve des plaintes et de la suite donnee par la STIB
aux interventions du (de la) mediateur(trice) est retire
par ses auteurs suite a la reponse du Ministre en la
matiere.

L'article 19 est adopte par 10 voix centre 3.

Artikel 20 Article 20

Een lid wijst erop dat de formulering van lid 1 een
beetje verward klinkt.

De Commissie aanvaardt de door de Minister voor-
gestelde formulering : « het adviescomite samenge-
steld uit vertegenwoordigers van verenigingen die de
belangen van het clienteel verdedigen ».

Eenzelfde lid wenst te weten of niet kan worden
overwogen andere betrokken belangengroepen op te
nemen door het woord « onder meer » aan de tekst
toe te voegen.

De Minister verduidelijkt dat de potentiele gebrui-
kers in de nieuwe formulering zijn opgenomen (het
woord clienteel). Voor een uitvoeringsbesluit wordt
ingediend moet er ook worden nagedacht of het niet
nuttig zou zijn bijvoorbeeld het VOB, zeifs de vak-
bonden op te nemen.

Un membre signale que la formulation de 1'alinea 1
est quelque peu confuse.

La Commission adopte la formulation suivante :
« comite consultatif compose de representants d'asso-
ciations defendant les interets de la clientele » propo-
see par le Ministre.

Le meme membre souhaite savoir s'il ne serait pas
envisageable d'integrer d'autres organisations repre-
sentatives d'interets concernees, en inserant un « no-
tamment » dans le texte.

Le Ministre precise que dans la nouvelle formula-
tion les usagers potentiels sont inclus (terme clien-
tele). II faudrait reflechir egalement avant de deposer
un arrete d'execution s'il ne serait pas utile d'inclure
par exemple 1'UEB, voire les syndicats.
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Een ander lid meent integendeel, dat het overbodig
is naast alle bestaande commissies er nog een op te
richten. Hij suggereert bovendien dat de commissie
voor infrastructuur deze raadgevende rol zou kunnen
waarnemen. Bovendien bestaat er reeds een raadge-
vende commissie voor de studie en de verbetering van
het openbaar vervoer. Een lid betwist trouwens de
representativiteit van de verenigingen voor gebruikers
van het openbaar vervoer. Tenslotte wenst hij te
weten of de leden van de raadgevende commissie
bezoldigd zullen worden.

Een lid dat er een diametraal tegenovergestelde
benadering van het verenigingsleven op nahoudt, is
nochtans van mening dat de vermenigvuldiging van
raadgevende instanties bepaalde problemen stelt, al
was het maar voor de verenigingen zeif die zich met
oneindig kunnen splitsen gezien een gebrek aan subsi-
dies. De rationalisering van de adviesfunctie gaat
langs een aanwezigheid in de raad van bestuur om, die
des te wenselijker is naarmate de problemen van het
net, de lijnen, de haltes,... op middellange termijn
zullen worden aangesneden.

Een ander lid dat eveneens de eerbied voor het
verenigingsweefsel verdedigt, zou deze verenigingen
liever in een adviescomite dan in een raad van bestuur
opnemen, waarbij hij de verantwoordelijkheid van
het adviescomite ten opzichte van het publiek verde-
digt. Door de publikatie van een jaarlijks verslag zou
het comite verplicht zijn stelling te nemen.

De Minister antwoordt aan de eerste twee sprekers
dat hij heeft vastgesteld dat de gebruikers van het
openbaar vervoer niet altijd tevreden zijn zoals het
hoort en hij benadrukt dat de Minister als verkozene
verplicht is de dialoog tussen de MIVB en haar
gebruikers te stimuleren. De oprichting van een
adviescomite is bijgevolg geen onzinnig idee van de
Executieve, maar beantwoordt aan de wil van de
MIVB een dialoog met de gebruikers aan te gaan.

De Minister verduidelijkt dat er een zeker onder-
scheid moet gemaakt worden. Binnen de raadgevende
commissie voor de studie en de verbetering van het
openbaar vervoer, zai aan de bezorgdheid van vele
leden worden tegemoetgekomen; men zai naar de
gemeenten luisteren. Binnen deze instantie is de
gewestelijke administratie aanwezig, de Minister is
Voorzitter, en de conferentie van burgemeesters en
schepenen - en bijgevolg de verschillende gemeenten-
structuren - is vertegenwoordigd. De Minister bena-
drukt dat de gemeenten dikwijis een andere bena-
dering hebben dan de gebruikers.

Bovendien laat de Minister weten dat de ombuds-
man (-vrouw) het voorzitterschap van het adviesco-
mite zai waarnemen. In het bovenvermelde jaarver-
slag, zai het beheer van het adviescomite worden
opgenomen, wat een element van rationalisering is.

Un autre membre estime, au contraire, qu'il est
inutile de creer encore un comite de plus dans toute la
plethore qui existe deja. De plus, suggere-t-il, la
commission de 1'infrastructure pourrait assumer ce
r^le de consultation. En outre, il existe deja une
commission consultative pour 1'etude et 1'ameliora-
tion des transports publics. Le membre conteste par
ailleurs la representativite des associations d'usagers
des transports en commun. Enfin, il souhaite savoir si
les membres du comite consultatif seront remuneres.

Un membre qui a une approche diametralement
opposee du monde associatif, estime cependant que la
multiplication des instances de consultation pose
certains problemes, ne serait-ce qu'aux propres asso-
ciations qui ne peuvent se demultiplier a 1'infini vu
leur manque de subsides. La rationalisation de la
fonction de consultation passe par une presence au
conseil d'administration, d'autant plus souhaitable
que les problemes du reseau, des lignes, des arrets,...
seront abordes a moyen terme.

Un autre membre, defendant egalement le respect
du tissu associatif, prefere voir ces associations au sein
d'un comite consultatif plut6t qu'au sein du conseil
d'administration, tout en clarifiant la responsabilite
du comite consultatif vis-a-vis du public. La publica-
tion d'un rapport annuel obligerait le comite a se
positionner.

Le Ministre repond aux deux premiers intervenants
qu'il a constate que 1'usager des transports en
commun n'est pas toujours satisfait comme il se doit.
Et de souligner qu'en tant qu'elu, le Ministre se doit
de favoriser le dialogue entre la STIB et ses utilisa-
teurs. La creation d'un comit6 consultatif n'est des
lors pas une idee farfelue de 1'Executif, mais repond a
la volonte de la STIB d'instaurer un dialogue avec les
usagers.

Le Ministre precise qu'il ne faut pas tout confondre.
Au sein de la commission consultative pour 1'etude et
1'amelioration des transports publics, la preoccupa-
tion dont plusieurs membres ont temoigne, sera
rencontree; les communes seront entendues. Dans
cette instance-la 1'administration regionale est pre-
sente, le Ministre preside, et la Conference des
Bourgmestre et des Echevins - des lors les differentes
structures communales - est representee. Le Ministre
souligne que 1'approche des communes est souvent
divergente de celle des usagers.

Le Ministre informe par ailleurs que le (la) media-
teur(trice) presiderait le comite consultatif. Dans le
rapport annuel susmentionne, la gestion du comite
consultatif sera reprise, ce qui est un element de
rationalisation.
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Verschillende leden dienen een amendement
(nr. 20) in met de bedoeling het adviescomite af te
schaffen om overlapping te vermijden.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 3. •

Een ander amendement (nr. 33) wordt door ver-
schillende leden ingediend. Het heeft de bedoeling
« beheerscomite » door de « voorzitter van de raad
van bestuur, de directeur-generaal » te vervangen en
in een bezoldiging voor de leden van dit comite te
voorzien, analoog aan wat voor de leden van het
beheerscomite en van de raad van bestuur is bepaald.

Een lid meent integendeel dat het vrijwilligerswerk
binnen de adviescomites dikwijis productiever is dan
wanneer het wordt bezoldigd. Een van de indieners
van het amendement benadrukt dat de gewenste belo-
ning voor de vertegenwoordigers van verenigingen
hen zai toelaten het verband productiviteit/bezoldi-
ging aan te passen (voor het ogenblik is de productivi-
teit van het verenigingsleven - waarvan niemand het
nut zai betwisten - buitensporig ten opzichte van de
toegekende subsidies).

De Minister wijst erop dat de kosten van de leden
van het adviescomite zullen worden betaald zoals dat
gebeurt in de raadgevende commissie voor de studie
en de verbetering van het openbaar vervoer.

Het amendement wordt verworpen met 12 stem-
men tegen 1.

Artikel 20 wordt aangenomen met 9 stemmen tegen
3, bij 1 onthouding.

Un amendement (n° 20) visant a supprimer Ie
comite consultatif est introduit par plusieurs membres
en vue d'eviter les doubles emplois.

L'amendement est rejete par 10 voix centre 3.

Un autre amendement (n° 33) est depose par plu-
sieurs membres. II vise a remplacer Ie « comite de
gestion » par Ie « president du conseil d'administra-
tion, du directeur-general » et a prevoir des emolu-
ments pour les membres dudit comite, de maniere
analogue a ceux prevus pour les membres du comite
de gestion et du conseil d'administration.

Un membre estime au contraire que Ie travail
benevole au sein des comites consultatifs est souvent
plus productif que s'il est remunere. Un des auteurs
de 1'amendement souligne que les emoluments sou-
haites pour les representants d'associations leur per-
mettraient d'ajuster Ie rapport productivite/remune-
ration (actuellement la productivite du monde asso-
ciatif - dont personne ne contestera 1'utilite - est en
demesure par rapport aux subsides octroyes).

Le Ministre signale que de facon analogue a la
commission consultative pour 1'etude et 1'ameliora-
tion des transports publics les frais des membres du
comite consultatif seront defrayes.

L'amendement est rejete par 12 voix centre 1.

L'article 20 est adopte par 9 voix centre 3 et
1 abstention.

Artikel 2'1

Een lid wenst dat men het voorbehoud dat hij
tijdens de algemene bespreking heeft gemaakt over
het gebrek aan een formele overeenkomst vanwege
de Provincie Brabant, de gemeenten Kraainem en
Tervuren, evenals van de stad Vilvoorde, zou
akteren.

Zonder de algemene bespreking te willen over-
doen, wijst de Minister erop dat statuten en niet dit
ontwerp van ordonnantie vermelden of gemeenten al
dan niet opgenomen worden.

Artikel 21 wordt aangenomen met 10 stemmen
tegen 3.

Article 21

Un membre souhaite qu'on acte les reserves qu'il a
emises lors de la discussion generale quant au manque
d'accord formel de la part de la Province de Brabant,
des communes de Kraainem et de Tervuren, ainsi que
de la ville de Vilvorde.

Le Ministre signale, sans vouloir reprendre la
discussion generale, que le fait des communes reprises
ou non reprises figurera dans les statuts et non dans le
present projet d'ordonnance.

L'article 21 est adopte par 10 voix contre 3.

Artikel 22

Artikel 22 wordt aangenomen met 9 stemmen te-
gen 3, bij 1 onthouding.

Article 22

L'article 22 est adopte par 9 voix centre 3 et
1 abstention.
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Artikel 23

Een lid suggereert te vermelden dat deze mandaten
niet beperkt zijn in de tijd.

De Minister verklaart dat dit in het raam van de sta-
tuten zai worden bepaald.

Artikel 23 wordt aangenomen met 9 stemmen te-
gen 3, bij 1 onthouding.

Article 23

Un membre suggere de mentionner que ces man-
dats ne sont pas limites dans Ie temps.

Le Ministre informe que cela sera stipule dans Ie
cadre des statuts.

L'article 23 est adopte par 9 voix centre 3 et
1 abstention.

Artikel 24

Artikel 24 wordt aangenomen met 9 stemmen te-
gen 3, bij 1 onthouding.

Article 24

L'article 24 est adopte par 9 voix contre 3 et
1 abstention.

Artikel 25

Artikel 25 wordt aangenomen met 9 stemmen te-
gen 3, bij 1 onthouding.

***

Het ontwerp van ordonnantie wordt aangenomen
met 9 stemmen tegen 4.

Het onderhavig verslag wordt eenparig goedge-
keurd.

Article 25

L'article 25 est adopte par 9 voix contre 3 et
1 abstention.

***

Le projet d'ordonnance est adopte par 9 voix
contre 4.

Le present rapport est approuve a 1'unanimite.

De Rapporteur, De Voorzitter,
M. NAGY W. DRAPS

Le Rapporteur, Le President,
M. NAGY W. DRAPS
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TEKST AANGENOMEN
DOOR DE COMMISSIE

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

betreffende de organisatie
van het openbaar vervoer in

het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

TEXTE ADOPTE
PAR LA COMMISSION

PROJET D'ORDONNANCE

relatif a Porganisation
des transports en commun dans
la Region de BruxelIes-Capitale

Artikel 1 Article 1"

Het stedelijk openbaar vervoer moet voldoen aan
de noden van zijn klienteel. Dit moet geschieden in de
meest gunstige economische en sociale omstandighe-
den voor de gemeenschap. De ontwikkeling van het
openbaar personenvervoer is prioritair en moet wor-
den aangemoedigd.

Ze draagt bij tot de gewestelijke eenheid, de
economische en sociale ontwikkeling evenals tot een
evenwichtige ruimtelijke ordening. Bovendien zai aan
het recht op mobiliteit door middel van het openbaar
vervoer zo goed mogelijk worden voldaan.

Om de realisatie van de doelstellingen, die in -het
vorige lid worden uiteengezet, mogelijk te maken,
wordt de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, hier-
na « de Executieve » genoemd, gemachtigd om de
oprichting goed te keuren van een publiekrechtelijke
vereniging die beschikt over de nodige rechtspersoon-
lijkheid en belast is met de uitbating van de openbare
dienstverlening van het stedelijk openbaar vervoer in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest overeenkomsdg
artikel 94, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd
door de wet van 8 augustus 1988, de bijzondere wet
van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen en de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de gemeenschappen
en de gewesten.

De bovengenoemde oprichting wordt georgani-
seerd overeenkomsdg de bepalingen van deze ordon-
nantie.

De Executieve hecht haar goedkeuring aan de
eerste statuten van deze maatschappij.

« Eike latere wijziging van de statuten door de
algemene vergadering wordt door de Executieve
goedgekeurd, op voorstel van het lid van de Execu-
tieve dat bevoegd is voor verkeerswezen. »

De maatschappij zai « Maatschappij voor het Inter-
communaal Vervoer te Brussel » heten en wordt
hierna « de Maatschappij » genoemd.

Les transports en commun urbains doivent satis-
faire les besoins de la clientele dans les conditions
economiques et sociales les plus avantageuses pour la
collectivite. Le developpement des transports en
commun de personnes revet un caractere prioritaire et
doit etre encourage.

II concourt a 1'unite regionale, au developpement
economique et social, ainsi qu'a 1'amenagement equi-
libre du territoire. En outre, le droit a la mobilite par
le transport en commun sera maximalise.

Afin de permettre la realisation des objectifs definis
a 1'alinea precedent, 1'Executif de la Region de
BruxelIes-Capitale, ci-apres denomme « 1'Executif »
est autorise a approuver la creation d'une association
de droit public, dotee de la personnalite juridique,
chargee de 1'exploitation du service public des trans-
ports en commun urbains au sein de la Region de
BruxelIes-Capitale dans le respect de 1'article 94, § 2,
de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformes institu-
tionnelles modifiee par la loi du 8 aout 1988, la loi
speciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions
bruxelloises et la loi speciale du 16 janvier 1989
relative au financement des communautes et des
regions.

La creation precitee est organisee dans le respect
des dispositions de la presente ordonnance.

L'Executif approuve les premiers statuts de cette
association.

«Toute modification ulterieure des statuts par
1'assemblee generale est approuvee par 1'Executif, sur
proposition du membre de 1'Executif qui a les commu-
nications dans ses attributions. »

L'association portera la denomination de « Societe
des Transports Intercommunaux de Bruxelles », ci-
apres denommee « la Societe ».
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Arri/ce/ 2

De Executieve bepaalt het lastenkohier waaraan de
Maatschappij is onderworperi. Het lastenkohier be-
paalt met name de verplichtingen van de Maat-
schappij op het vlak van de openbare dienstverlening.

Article 2

L'Executif arrete Ie cahier des charges auquel est
soumise la Societe. Le cahier des charges determine
notamment les obligations de services publics de la
Societe.

Artikel 3 Article 3

De Executieve en de Maatschappij sluiten een
beheersovereenkomst. Deze regelt de volgende mate-
ries :

1° - De doelstellingen opgelegd aan de partijen;
deze doelstellingen zijn uitingen van het gezamenlijk
beleid van de Maatschappij en de Executieve, zowel
voor wat betreft de uitbating van de dienst van het
stedelijk openbaar vervoer als voor wat betreft de
beheersmethoden en de structuur van de Maatschap-
pij, met inbegrip van de contacten met het klienteel
en het handelsbeleid van de Maatschappij.

2° - De principes betreffende de aanleg, wijziging,
uitbreiding en afschaffing van lijnen door de Maat-
schappij.

3° - Het investeringsplan dat noodzakelijk is voor
de realisatie van deze doelstellingen.

4° - Het financieel stelsel van de uitbating, en in het
bijzonder :
a) de principes voor de bepaling van de tarieven;
b) de bepaling, de berekening en de uitbetalingsmo-

daliteiten van de eventuele dotaties ten laste van
de algemene begroting van de uitgaven van het
Gewest;

c) de lasten, intresten en afschrijvingen die het
Gewest wil besteden aan de dekking van de inves-
teringen, onder de vorm van dotaties.

5° - Desgevallend, het tijdschema voor de realisatie
van de doelstellingen waarover hierboven sprake in
1°.

6° - De winstdeling van de Maatschappij ten
voordele van doelstellingen waarvan sprake hierbo-
ven en de sancties bij niet-naleving van hun verbinte-
nissen door een parti j.

7° - De elementen die het bedrijfsplan, bedoeld in
artikel 4 van deze ordonnantie, moet bevatten en de
termijnen voor de mededeling en de goedkeuring van
het plan.

Over de beheersovereenkomst zai vooraf worden
onderhandeld met de sociale partners overeenkomstig
artikel 14 van deze ordonnantie.

8" - Voorwaarden tot herziening van de overeen-
komst.

De overeenkomst wordt ter informatie aan de leden
van de Bmsselse Hoofdstedelijke Raad medegedeeld
zodra ze door de Executieve en de Maatschappij
goedgekeurd werd.

L'Executif et la Societe concluent un contrat de
gestion qui regle les matieres suivantes :

1° - Les objectifs assignes aux parties; ces objectifs
traduisent la politique poursuivie en commun par la
Societe et 1'Executif, tant pour ce qui concerne
1'exploitation du service des transports en commun
urbains qu'en ce qui concerne les methodes de gestion
et la structure de la Societe, en ce compris les rapports
avec la clientele et la politique commerciale de la
Societe.

2° - Les principes relatifs a 1'etablissement. la
modification, 1'extension, la suppression de lignes,
par la Societe.

3° - Le plan des investissements necessaires pour la
realisation de ces objectifs.

4° - Le regime financier de 1'exploitation, et en
particulier :
a) les principes de determination des tarifs;
b) la fixation, le calcul et les modalites de paiement

des dotations eventuelles a charge du budget
general des depenses de la Region;

c) les charges, interets et amortissements que la
Region accepte de destiner a la couverture d'in-
vestissements, sous forme de dotations.

5° - Le cas echeant, le calendrier de realisation des
objectifs vises au 1° ci-dessus.

6° - L'interessement de la Societe aux objectifs vises
ci-dessus et les sanctions en cas de non-respect par
une partie de ses engagements.

7° - Les elements que le plan d'entreprise vis6 a
1'article 4 de la presente ordonnance doit contenir et
les delais pour la communication et 1'approbation du
plan.

Le contrat de gestion aura prealablement ete nego-
cie avec les partenaires sociaux dans le respect de
1'article 14 de la presente ordonnance.

8° - Les conditions de revision du contrat.

Le contrat est communique pour information aux
membres du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale des son approbation par 1'Executif et la
Societe.
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Artikel 4

Om de uitvoering van de beheersovereenkomst
mogelijk te maken, legt de Maatschappij aan de
Executieve jaarlijks ter goedkeuring een be'drijfsplan
voor. Hierover zai vooraf zijn onderhandeld met de
sociale partners, overeenkomstig artikel 14 van deze
ordonnantie.

Artikel 5

De organen van de Maatschappij zijn :
1° - de algemene vergadering;
2° - de raad van bestuur;
3° - het beheerscomite;
4° - de bestuurder-directeur-generaal;
5° - het college van de commissarissen voor de

rekeningen.

Article 4

En vue de permettre la realisation du contrat de
gestion, la Societe soumet a 1'Executif, pour approba-
tion, un plan annuel d'entreprise. Celui-ci aura etc
prealablement negocie avec les partenaires sociaux,
dans Ie respect de 1'article 14 de la presente ordon-
nance.

Article 5

Les organes de la Societe sont :
1° - 1'assemblee generale;
2° - Ie conseil d'administration;
3° - Ie comite de gestion;
4° - 1'administrateur-directeur general;
5° - Ie college des commissaires aux comptes.

Artikel 6 Article 6

De algemene vergadering bestaat uit de eigenaars
van de kapitaalaandelen van de Maatschappij. Elk
maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem.

De algemene vergadering keurt de jaarrekeningen
goed. Zij ontlast de raad van bestuur en het college
van commissarissen voor de rekeningen voor wat
betreft de uitvoering van hun mandaat.

De statuten regelen de werking ervan.

Artikel 7

De raad van bestuur bestaat uit negentien leden.

De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal zijn van rechtswege lid. De zeven-
tien andere bestuurders worden benoemd en ontsla-
gen door de Executieve. Hierbij worden de volgende
regels nageleefd :

1° - twee bestuurders, die deel uitmaken van het
personeel van de Maatschappij, worden benoemd op
voorstel van de twee vakbonden die het meest repre-
sentatief zijn voor het personeel. Deze twee be-
stuurders nemen met raadgevende stem deel aan de
vergadering van de raad van bestuur.

2° - de benoeming van de andere bestuurders
geschiedt als volgt :
- tien bestuurders behoren tot de Franse taalrol. Het

aantal van eventueel benoemde bestuurders die lid
zijn van een andere wetgevende vergadering dan de
Brusselse Hoof dstedeli ike Raad mag echter niet
meer dan vier bedragen;

L'assemblee generale est composee des proprie-
taires de parts dans Ie capital de la Societe, chaque
part sociale donnant droit a une voix.

L'assemblee generale approuve les comptes an-
nuels. Elle donne decharge au conseil d'administra-
tion et au college des commissaires aux comptes sur
P execution de leur mandat.

Les statuts reglent son fonctionnement.

Article 7 .

Le conseil d'administration est compose de dix-neuf
membres.

L'administrateur directeur general et le directeur
general adjoint en sont membres de droit. Les dix-
sept autres administrateurs sont nommes et revoques
par 1'Executif dans le respect des regles suivantes :

1° - deux administrateurs sont nommes parmi le
personnel de la Societe sur presentation des deux
organisations syndicales les plus representatives de ce
personnel. Ces deux administrateurs assistent aux
reunions du conseil d'administration avec voix consul-
tative.

2° - les autres administrateurs sont nommes a
concurrence :
- de dix administrateurs d'expression francaise, sans

que le nombre de ces administrateurs eventuelle-
ment nommes parmi les membres d'une assemblee
legislative autre que le Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale soit superieur ^ quatre;
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vijf bestuurders behoren tot de Nederlandse
taalrol. Het aantal eventueel benoemde be-
stuurders die deel uitmaken van een andere wetge-
vende vergadering dan de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad mag echter niet meer dan twee be

de cinq administrateurs d'expression neerlandaise,
sans que Ie nombre de ces administrateurs eventuel-
lement nommes parmi les membres d'une assem-
blee legislative autre que Ie Consejl de la Region de
Bruxelles-Capitale soit superieur a deux.

De statuten bepalen de werking en de bevoegdhe-
den van de raad van bestuur. De bezoldiging van de
bestuurders wordt bepaald door de Executieve en valt
ten laste van de Maatschappij.

Binnen de zes maanden die volgen op de vervan-
ging van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, zai
worden overgegaan tot de vernieuwing van de raad
van bestuur. De bestuurders blijven hun functie
uitoefenen tot zij worden veryangen. Hun mandaat
kan worden hernieuwd.

Het lid van de raad van bestuur dat wordt benoemd
ter vervanging van een overleden, ontslagnemend of
ontslagen bestuurder of een bestuurder die de leef-
tijdsgrens heeft bereikt die wordt bepaald in de
statuten, voltooit het mandaat van de bestuurder die
hij vervangt.

De opdrachthouder van de Executieve waarvan.
sprake in artikel 8 van deze ordonnantie neemt - met
raadgevende stem - deel aan de vergaderingen van de
raad van bestuur.

Les statuts determinent Ie fonctionnement et les
pouvoirs du conseil d'administration. Les emoluments
des administrateurs sont fixes par 1'Executif et sont a
charge de la Societe.

II est precede au renouvellement du conseil d'admi-
nistration, dans les six mois qui suivent Ie renouvelle-
ment du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale.
Les administrateurs restent en fonction jusqu'a leur
remplacement. Leur mandat est renouvelable.

Le membre du conseil d'administration nomme en
remplacement de 1'administrateur decode, demission-
naire, revoque ou atteint par la limite d'age fixee dans
les statuts, acheve le mandat de celui qu'il remplace.

Le charge de mission de 1'Executif vis6 a Particle 8
de la presente ordonnance assiste avec voix consulta-
tive aux reunions du conseil d'administration.

Artikel 8 Article 8

Het beheerscomite telt zeven leden :

- de voorzitter van de raad van bestuur;
- de vice-voorzitter van de raad van bestuur;
- twee bestuurders aangeduid door de Executieve op

voorstel van de raad van bestuur;
- de bestuurder-directeur-generaal;
- de adjunct-directeur-generaal;
- een opdrachthou.der van de Executieve.

De Executieve benoemt de opdrachthouder op
voorstel van het lid van de Executieve dat bevoegd is
voor Verkeerswezen, voor een periode van vijf jaar
of, indien hij een overleden, ontslagnemend of ontsla-
gen opdrachthouder vervangt of een opdrachthouder
die de leeftijdsgrens heeft bereikt die wordt bepaald
in de statuten, tot het einde van het mandaat van deze
laatste. Zijn mandaat kan worden hernieuwd.

De twee bestuurders benoemd op voorstel van de
twee vakbonden, die het meest representatief zijn
voor het personeel, nemen deel aan de vergaderingen
met raadgevende stem.

Het beheerscomite oefent de belangrijke be-
stuurstaken uit in het beheer van de Maatschappij.
Deze zijn vastgelegd in de statuten. De statuten
bepalen eveneens de werking van het beheerscomite.

Le comite de gestion est compose de sept
membres :
- le president du conseil d'administration;
- le vice-president du conseil d'administration;
- deux administrateurs designes par 1'Executif, sur

proposition du conseil d'administration;
- 1'administrateur-directeur general;
- le directeur general adjoint;
- un charge de mission de 1'Executif.

L'Executif nomme le charge de mission sur proposi-
tion du membre de 1'Executif qui a les communica-
tions dans ses attributions, pour une periode de cinq
ans ou, s'il remplace le charge de mission decede,
demissionnaire, revoque ou atteint par la limite d'age
fixee dans les statuts, jusqu'a 1'achevement du mandat
de celui-ci. Son mandat est renouvelable.

Les deux administrateurs nommes sur presentation
des deux organisations syndicates les plus representa-
tives du personnel assistent aux reunions avec voix
consultative.

Le comite de gestion exerce les pouvoirs de haute
direction dans la gestion de la Societe, tels qu'ils sont
precises par les statuts. Ceux-ci determinent egale-
ment le fonctionnement du comite de gestion.
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De bezoldiging van de leden van het beheerscomite
wordt bepaald door de raad van bestuur en valt ten
laste van de Maatschappij.

Artikel 9

De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal worden benoemd en ontslagen
door de Executieve. Zij verzekeren, ieder voor dat-
gene wat hem betreft, het dagelijks beheer van de
Maatschappij. Hun bevoegdheden worden bepaald in
de statuten. Zij behoren tot een verschillende taalrol.

Artikel 10

Het college van de commissarissen voor de rekenin-
gen bestaat uit drie leden die jaarlijks worden be-
noemd door de algemene vergadering op voorstel van
de Executieve.

Twee commissarissen voor de rekeningen behoren
tot de Franse taalrol. Een commissaris voor de
rekeningen behoort tot de Nederlandse taalrol.

Een commissaris voor de rekeningen wordt geko-
zen onder de leden van het Instituut voor Bedrijfs-
revisoren.

Een commissaris voor de rekeningen wordt geko-
zen onder de leden van het Bestuur van de Uitrusting
en van het Vervoerbeleid van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest en een commissaris voor de rekeningen
onder de Brusselse leden van het korps van de
Inspectie van Financien, geakkrediteerd bij de Execu-
tieve.

De bezoldiging van de commissarissen voor de
rekeningen wordt bepaald door de algemene vergade-
ring; zij wordt gefinancierd door de Maatschappij.

Artikel 11
De statuten regelen de onverenigbaarheden in de

organen van de Maatschappij.

Artikel 12
De Maatschappij is onderworpen aan de controle-

bevoegdheid van de Executieve. Deze controle wordt
uitgeoefend door de interventie van twee commissa-
rissen die worden benoemd eh ontslagen door de
Executieve.

De Executieve regelt de uitvoering van de opdracht
van de commissarissen van de Executieve.

De commissarissen van de Executieve brengen
verslag uit bij het lid van de Executieve dat bevoegd is
voor verkeerswezen. Dit lid informeert de Execu-
tieve.

Les emoluments des membres du comite de gestion
sont fixes par Ie conseil d'administration; Us sont a
charge de la Societ6.

Article 9

L'administrateur-directeur general et Ie directeur
general adjoint sont nommes et revoques par 1'Execu-
tif. Us assurent, chacun pour ce qui Ie concerne, la
gestion journaliere de la Societe. Leurs pouvoirs sont
precises par les statuts. Us appartiennent a un r61e
linguistique different.

Article 10

Le college des commissaires aux comptes est
compose de trois membres nommes, chaque annee,
par 1'assemblee generale, sur la proposition de 1'Exe-
cutif.

Deux commissaires aux comptes sont d'expression
francaise. Un commissaire aux comptes est d'expres-
sion neerlandaise.

Un commissaire aux comptes est choisi parmi les
membres de 1'Institut des reviseurs d'entreprises.

Un commissaire aux comptes est choisi parmi les
membres de 1'Administration de 1'Equipement et de
la Politique des Deplacements du Ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale. Un commissaire aux
comptes est choisi parmi les membres bruxellois du
corps de 1'Inspection des Finances accredites aupres
de 1'Executif.

Les emoluments des commissaires aux comptes
sont fixes par 1'assemblee generale; Us sont a charge
de la Societe.

Article 11

Les statuts reglent les incompatibilites au sein des
organes de la Societe.

Article 12

La Societe est soumise au pouvoir de controle de
1'Executif. Ce contr61e est exerce a 1'intervention de
deux commissaires, nommes et revoques par 1'Exe-
cutif.

L'Executif regle 1'exercice de la mission des
commissaires de 1'Executif.

Les commissaires de 1'Executif font rapport au
membre de 1'Executif qui a les communications dans
ses attributions, lequel en informe 1'Executif.
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De commissarissen van de Executieve nemen deel
aan de vergaderingen van de raad van bestuur en van
het beheerscomite. Zij hebben er een raadgevende
stem. De commissarissen van de Executieve beschik-
ken, voor de vervulling van hun opdracht, over de
meest ruime bevoegdheden.

De commissarissen van de Executieve kunnen bin-
nen een termijn van vier voile dagen beroep aanteke-
nen tegen om het even weike beslissing waarvan zij
oordelen dat ze tegenstrijdig is met de wet, het
algemeen belang of de beheersovereenkomst. Deze
termijn gaat in op de dag van de vergadering tijdens
deweike de beslissing, waarvan sprake, werd geno-
men, voor zover de commissarissen van de Executieve
regelmatig werden uitgenodigd. Indien dit niet het
geval was, dan begint de termijn te lopen op de dag
waarop zij hebben kennis genomen van de beslissing.
Het beroep is opschortend.

Indien binnen een termijn van twintig voile dagen -
deze termijn gaat in op dezelfde dag als de termijn
bedoeld in de vorige alinea - de Executieve de
beslissing niet heeft vernietigd, dan wordt deze defini-
tief. De vernietiging wordt door de Executieve bete-
kend aan de betrokken instelling.

Door een beslissing van de Executieve, die wordt
betekend aan de betrokken instelling, kunnen de
termijnen waarvan sprake in de vorige alinea's, wor-
den verlengd met tien dagen.

Artikel 13

Elk jaar laat de Executieve aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad het verslag toekomen over de
aktiviteit van de Maatschappij tijdens het voorbije
jaar. Dit verslag is vergezeld van de jaarrekeningen
over het boekjaar.

Artikel 14 ~

De Maatschappij is onderworpen aan de wet van
20 September 1948 op de organisatie van de econo-
mic, aan de nationale wetgeving op de paritaire
commissies, met name aan de wet van 5 december
1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire commissies.

Artikel 15 .

De Maatschappij kan, mits voorafgaandelijke toe-
lating van de Executieve en tegen de voorwaarden die
werden bepaald door deze laatste, deelnemen aan de
oprichting, of in het kapitaal van, of aan het beheer
van ondernemingen, verenigingen of andere open-
bare of private instellingen waarvan het voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluit bij het
voorwerp van de Maatschappij.

Les commissaires de 1'Executif assistent aux reu-
nions du conseil d'administration et du comite de
gestion. Us y ont voix consultative. Les commissaires
de 1'Executif ont les pouvoirs les plus etendus pour
1'accomplissement de leur mission.

Les commissaires de 1'Executif peuvent, dans un
delai de quatre jours francs, introduire un recours
contre toute decision qu'ils estiment contraire a la loi,
^ 1'interet general ou au contrat de gestion. Ce delai
court a partir du jour de la reunion a laquelle la
decision a ete prise, pour autant que les commissaires
de 1'Executif aient ete regulierement convoques. A
defaut, Ie delai court a partir du jour ou ils ont pris
connaissance de la decision. Le recours est suspensif.

Si, dans un delai de vingt jours francs, commencant
le meme jour que le delai vise a 1'alinea precedent,
1'Executif n'a pas prononce 1'annulation, la decision
devient definitive. L'annulation est notifiee par 1'Exe-
cutif a 1'organe concerne.

Par decision de 1'Executif notifiee a 1'organe
concerne, les delais prevus aux alineas precedents
peuvent etre augmentes de dix jours.

Article 13

Chaque annee, 1'Executif depose sur le bureau du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale le rapport
sur 1'activite de la Societe durant 1'annee ecoulee. II
est accompagne des comptes annuels de 1'exercice.

Article 14

La Societe est soumise a la loi du 20 septembre 1948
portant organisation de 1'economie, ainsi qu'a la
legislation nationale sur les commissions paritaires,
notamment a la loi du 5 decembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions
paritaires.

Article 15

La Societe peut, moyennant 1'autorisation preala-
ble de 1'Executif et aux conditions fixees par celui-ci,
participer a la constitution, au capital ou a la gestion
de societes, associations, ou autres organismes publics
ou prives, dont 1'objet se rattache directement ou
indirectement a celui de la Societe.
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De Maatschappij mag, mits voorafgaande toelating
van de Executieve en tegen de voorwaarden die door
haar worden bepaald, regelmatige diensten en regel-
matige gespecialiseerde diensten uitbesteden.

La Societe peut, moyennant 1'autorisation preala-
ble de 1'Executif et aux conditions fixees par celui-ci,
affermer des services reguliers et des services reguliers
specialises.

Artikel 16 Article 16

De Maatschappij is gemachtigd om, overeenkom-
stig de wetgeving op de onteigening van openbaar
nut, de verwervingen door te voeren van onroerende
goederen die noodzakelijk zijn voor de uitbating van
het net. De Executieve moet deze evenwel vooraf
hebben toegestaan.

Na de toelating van de Executieve, gegeven na
advies van de betrokken gemeente(n), is de Maat-
schappij gemachtigd om op de gewestelijke, provin-
ciale en gemeentewegen over te gaan of te laten
overgaan tot het aanbrengen van de uitrustmgen die
noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het net en de
toebehoren ervan, zoals opgegeven in het lastenboek,
op de plaatsen die zij bepaalt, en eventueel volgens de
modaliteiten van het bedoelde lastenboek.

De Maatschappij beschikt hiertoe over het recht
om de wegen gratis te gebruiken.

De gemeente beschikt over een termijn van zestig
dagen om haar advies te verstrekken.

Na deze termijn. wordt het advies geacht gunstig te
zijn.

La Societe est habilitee a poursuivre, conforme-
ment a la legislation en matiere d'expropriation pour
cause d'utilite publique, les acquisitions de biens
immobiliers necessaires a 1'exploitation du reseau, ces
acquisitions ayant ete prealablement autorisees par
1'Executif.

Moyennant 1'autorisation de 1'Executif, donne
apres avis de la ou des communes concernees, la
Societe est habilitee a etablir ou faire etablir sur les
voiries regionales, provinciales et communales, les
equipements necessaires a 1'exploitation du reseau et
leurs accessoires, tels qu'ils sont design6s dans Ie
cahier des charges, aux endroits qu'elle determine et,
Ie cas echeant, selon les modalites definies par ledit
cahier des charges.

La Societe dispose a cet effet, a titre gratuit, du
droit d'usage des voiries.

La commune dispose d'un delai de soixante jours
pour emettre son avis.

Passe ce delai, 1'avis est repute favorable.

Artikel 17 Article 17

Het Gewest kan de uitbetaling van de intrest en de
aflossingen van de leningen waarborgen die werden
aangegaan door de Maatschappij en bedoeld zijn voor
de aankoop van rollend materieel of de aanleg van
vaste installaties, en die worden uitgegeven door de
Maatschappij. De Executieve is gemachtigd om deze
waarborg te verlenen, binnen de grenzen evenwel van
de vergunningen die zijn voorzien in de ordonnantie
voor de begroting van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

La Region peut garantir Ie service des interets et
1'amortissement des emprunts contractes par la So-
ciete et ayant pour objet 1'acquisition de materiel
roulant ou 1'amenagement d'installations fixes
contractes par la Societe. L'Executif est autorise a
accorder cette garantie, dans la limite des autorisa-
tions prevues dans 1'ordonnance portant Ie budget de
la Region de Bruxelles-Capitale.

Artikel 18

De prijzen van de plaatsbewijzen worden vastge-
steld door de Executieve, op voorstel van de raad
van bestuur en mits naleving van de principes van de
beheersovereenkomst. De Executieve is eveneens
gemachtigd om het bedrag te bepalen van de bijko-
mende belasting die door de Maatschappij zai kunnen
worden geeist van de reizigers die geen geldig ver-
voerbewijs kunnen tonen.

Article 18

Les prix des. titres de transport sont etablis par
1'Executif, sur proposition du conseil d'administration
et dans Ie respect des principes definis par Ie contrat
de gestion. L'Executif fixe, de meme. Ie montant de la
surtaxe qui sera reclamee par la Societe aux voyageurs
ne pouvant presenter un titre de transport valable.
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Arrive/19 Article 19

In de Maatschappij wordt een ombudsdienst opge-
richt voor het klienteel. Deze dienst heeft als op-
dracht :

1° - het onderzoek van alle klachten van het
klienteel met betrekking tot de aktiviteiten van de
Maatschappij en waarvoor de dienst wordt geraad-
pleegd;

2° - een tussenkomst om minnelijke schikkingen te
bevorderen voor wat betreft geschillen tussen de
Maatschappij en het klienteel;

3° - adviezen verstrekken aan de Maatschappij voor
de gevallen waarvoor geen minnelijke schikking kan
worden getroffen.

De Executieve regelt de samenstelling en de
werking ervan.

II est cree, aupres de la Societe et au profit de la
clientele, un service de mediation. Ce service a pour
mission :

1° - d'examiner toutes plaintes de la clientele dont il
est saisi et ay ant trait aux activites de la Societe;

2° - de s'entremettre pour faciliter un compromis a
1'amiable de differends entre la Societe et la clientele;

3° - d'emettre un avis a la Societe au cas ou un
compromis a 1'amiable ne peut etre trouve.

L'Executif regle sa composition et son fonctionne-
ment.

Artikel 20 Article 20

Voor de Maatschappij wordt een adviescomite
opgericht dat is samengesteld uit vertegenwoordigers
van verenigingen die de belangen van het klienteel
verdedigen, het beheerscomite .en de ombudsdienst.

Dit comite moet adviezen verstrekken betreffende
de vragen die betrekking hebben op de diensten die
worden verleend aan het klienteel.

De Executieve regelt de samenstelling en de
werking ervan.

II est cree, aupres de la Societe, un comite consulta-
tif compose de representants d'associations defendant
les interets de la clientele, du comite de gestion et du
service de mediation.

Ce comite a pour mission d'emettre des avis sur
toutes questions relatives aux services prestes a la
clientele.

L'Executif regle sa composition et son fonctionne-
ment.

Artikel 21 Article 21

De Maatschappij voor het intercommunaal vervoer
te Brussel, die werd opgericht krachtens de wet van
17 juni 1953 tot organisatie van het openbaar vervoer
van het Brusselse Gewest, is ontbonden.

De ontbinding wordt van kracht op de dag van de
inwerkingtreding van het besluit van de Executieve
waarvan sprake in artikel 1 van deze ordonnantie.

De Maatschappij, opgericht overeenkomstig deze
ordonnantie, neemt de rechten en verplichtingen
ervan over, evenals de activa en de passiva.

La Societe des Transports Intercommunaux de
Bruxelles constitute en vertu de la loi du 17 juin 1953
portant organisation des transports en commun de la
Region bruxelloise, est dissoute.

La dissolution sortira ses effets Ie jour de 1'entree
en vigueur de 1'arrete de 1'Executif vise a Parti-
cle 1" de la presente ordonnance.

La Societe, creee en vertu de la presente ordon-
nance succede a ses droits et obligations et recueille
son actif et son passif.

Artikel 22

Aan het mandaat van de bestuurders van de
ontbonden maatschappij komt een einde op de vijfde
dag die volgt op de publikatie in het Belgisch Staats-
blad van het besluit van de Executieve tot goedkeu-
ring van de statuten van de Maatschappij. De nieuwe
bestuurders worden onmiddellijk benoemd.

Article 22

II est mis fin au mandat des administrateurs de la
societe dissoute a dater du cinquieme jour qui suit la
parution au Moniteur beige de 1'arrete de 1'Executif
approuvant les statuts de la Societe. Les nouveaux
administrateurs sont immediatement nommes.
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Artikel 23

De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal in functie op het ogenblik van de
ontbinding van de maatschappij oefenen - overeen-
komstig deze ordonnantie - respektievelijk de func-
ties uit van bestuurder-directeur-generaal en adjunct-
directeur-generaal.

Article 23

L'administrateur-directeur general et Ie directeur
general adjoint en fonction dans la societe dissoute,
exercent respectivement les fonctions d'administra-
teur-directeur general et de directeur general adjoint
au titre de la presente ordonnance.

Artikel 24

Alle bepalingen van de wet van 17 juni 1953 voor de
organisatie van het openbaar vervoer in het Brusselse
Gewest worden ingetrokken, met uitzondering even-
wel van de artikelen 11 en 14.

Article 24

Sont abrogees toutes les dispositions de la loi du
17 juin 1953 portant organisation des transports en
commun de la Region bruxelloise, a 1'exception des
articles 11 et 14.

Artikel 25

Deze ordonnantie wordt van kracht op de dag
waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendge-
maakt.

Article 25

La presente ordonnance entre en vigueur Ie jour de
sa publication au Moniteur beige.
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BIJLAGE I

AMENDEMENTEN INGEDIEND
IN DE COMMISSIE

OP HET ONTWERP VAN ORDONNANTIE
BETREFFENDE DE ORGANISATIE
VAN HET OPENBAAR VERVOER

IN HET BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

(A-71-2 - 90/91)

ANNEXE I

AMENDEMENTS DEPOSES
EN COMMISSION

AU PROJET D'ORDONNANCE
RELATIF A [/ORGANISATION

DES TRANSPORTS EN COMMUN
DANS LA REGION

DE BRUXELLES-CAPITALE
(A-71-2 - 90/91)

Nr. 1 N0 1

Artikel 7 Article 7

1° te vervangen als volgt: Remplacer Ie 20 par ce qui suit:

« 2° De benoeming van de andere bestuurders ge-
schiedt als volgt :

tien bestuurders behoren tot de Franse taalrol. Het
aantal van eventueel benoemde bestuurders die lid
zijn van een andere wetgevende vergadering dan de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad mag echter niet
meer dan vier bedragen;

vijf bestuurders behoren tot de Nederlandse taalrol.
Het aantal eventueel benoemde bestuurders die deel
uitmaken van een andere wetgevende vergadering
dan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad mag echter
niet meer dan twee bedragen. »

« 2° Les autres administrateurs sont nommes a
concurrence :

- de dix administrateurs d'expression francaise, sans
que Ie nombre de ces administrateurs eventuellement
nommes parmi les membres d'une assembles legisla-
tive autre que Ie Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale soit superieiir a quatre;

- de cinq administrateurs d'expression neerlandaise,
sans que Ie nombre de ces administrateurs eventuel-
lement nommes parmi les membres d'une assemblee
legislative autre que Ie Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale soit superieur a deux. »

Nr. 2

Artikel 3

Het 6° van dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

De voorgestelde tekst is onduidelijk opgesteld, taalkundig niet
correct en drukt onvoldoende uit wat de bedoelingen zijn van de
wetgever.

?2

Article 3

Supprimer Ie point 6 de cet article.

JUSTIFICATION

Le texte propose est redige de maniere imprecise, n'est pas
correct du point de vue linguistique et exprime insuffisarnmerit les
intentions du legislateur.

Nr.3 ?3

Artikel 4 Article 4

Een nieuw lid toe te voegen, luidend als volgt:

« Elk'jaar,'en uiterlijk op 31 maar,t, stuurt de Maat-
schappi] dit bedrijfsplan naar de Executieve. »

VERANTWOORDING

De verplichting voor de Maatschappij om een bedrijfsplan aan de
Executieve over te maken, moet toelaten haar activiteiten en
beleidsvisie te beoordelen en in voorkomend geval, tijdig, de
nodige aanpassing van de working te kunnen voorstellen.

Ajouter un nouvel alinea, redige comme suit:

« Chaque annee, au plus tard le 31 mars, la Societe
envoie ce plan d'entreprise a I'Executif ».

JUSTIFICATION

I/obligation pour la Societe de transmettre un plan d'entreprise a
l'Ex6cutif doit permettre d'evaluer ses activites et sa politique et, le
cas echeant, de pouvoir proposer, a temps, 1'adaptation necessaire
du fonctionnement.
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Nr. 4 ?4

Artikel 7 Article 7

Het eerste lid van dit artikel te vervangen als volgt:

« De raad van bestuur bestaat uit 17 stemgerechtigde
leden. De algemeen directeur-bestuurder en de adjunct
directeur zijn van rechtswege lid. De 15 andere be-
stuurders warden benoemd en ontslagen door de
Executieve.

De erkende vakbonden binnen de Maatschappij dra-
gen een kandidaat voor de raad van bestuur voor.
Deze wordt benoemd en ontslagen door de Executieve.
Deze bestuurders nemen met raadgevende stem deel
aan de vergadering van de raad van bestuur. »

Remplacer Ie premier alinea de cet article par ce qui
suit:

« Le conseil d'administration est compose de 17
membres avec voix deliberative. L'administrateur di-
recteur general et le directeur adjoint en sont membres
de plein droit. Les 15 autres administrateurs sont nom-
mes et revoques par I'Executif.

Les organisations syndicates reconnues au sein de la
Societe presentent un candidat au conseil d'administra-
tion. Celui-ci est nomme et revoque par I'Executif. Ces
administrateurs assistent avec voix consultative aux
reunions du conseil d'administration. »

VERANTWOORDING

Eerder dan de Executieve volledig de vrije hand te laten wat
betreft de samenstelling van de raad van bestuur waardoor de deur
wordt geopend voor overdreven politisering, en teneinde de
spreekbuisfunctie van en naar het personeel toe van de Maatschap-
pij te garanderen, is het noodzakelijk om een vertegenwoordiger
per erkende vakorganisatie in voornoemd orgaan op te nemen.

JUSTIFICATION

Plutot que de laisser le champ tout a fait libre a I'Executif pour ce
qui est de la composition du conseil d'adimnistration, ce qui ouvre

, la porte a une politisation exageree, et afin de garantir que cet
organe puisse taire fonction de porte-parole au benefice du person-
nel et en direction de celui-ci, il est necessaire d'y admettre un
representant pour chaque organisation syndicate reconnue.

Nr.5 ?5

Artikel 8 Article 8

1. Het eerste lid van dit artikel te vervangen als
volgt:

« Het beheerscomite bestaat uit 5 stemgerechtigde
leden :

- de voorzitter van de raad van bestuur;
- de vice-voorzitter van de raad van bestuur;
- de algemeen directeur-bestuurder;
- de adjunct directeur-bestuurder;
- een opdrachthouder van de Executieve.

aangevuld met:
- de bestuurders aangeduid door de Executieve op

voorstel van de raad van bestuur. »

2. Het derde lid van dit artikel te vervangen als
volgt :

« De erkende vakbonden binnen de Maatschappij
dragen een kandidaat voor de raad van bestuur voor.
Deze bestuurders nemen met raadgevende stem deel
aan de vergadering van de raad van bestuur. »

1. Remplacer le premier alinea de cet article par ce
qui suit :

« Le comite de gestion est compose de 5 membres
avec voix deliberative :

- le president du conseil d'administration;
- le vice-president du conseil d'administration;
- I'administrateur-directeur general;
- I'administrateur-directeur adjoint;
- un charge de mission de I'Executif;

auxquels s'ajoutent:
- les administrateurs designes par I'Executif sur pro-

position du conseil d'administration. »

2. Remplacer le troisieme alinea de cet article par ce
qui suit:

«• Les organisations syndicates reconnues au sein de
la Societe presentent un candidat au conseil d'admi-
nistration. Ces administrateurs assistent avec voix
consultative aux reunions du conseil d'administra-
tion. »
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VERANTWOORDING

Eerder dan de Executieve volledig de vrije hand te laten wat
betreft de samenstelling van het beheerscomite, waardoor de deur
wordt geopend voor overdreven politisering, en teneinde de
spreekbuisfunctie van en naar het personeel toe van de Maatschap-
pij te garanderen, is het noodzakelijk om een vertegenwoordiger
per erkende vakorganisatie in voornoemd orgaan op te nemen.

JUSTIFICATION

Plutot que de laisser Ie champ tout a fait libre a 1'Executif pour ce
qui est de la composition du comite de gestion, ce qui ouvre la porte
a une politisation exageree, et afin de garantir que cet organe puisse
faire fonction de porte-parole au benefice du personnel et en direc-
tion de celui-ci, il est necessaire d'y admettre un representant pour
chaque organisation syndicale reconnue.

Nr. 6 ?6

Artikel 9 Article 9

Dit artikel aan te vullen als volgt:

« Hun benoeming geldt voor een ambtsperiode van
5 J'aar. Hun mandaat kan warden hernieuwd. »

VERANTWOORDING

Eerder dan een permanent karakter te verlenen wat de aandui-
ding van de leidende ambtenaren betreft, is het aangewezen de
betrokken mandaten binnen een welbepaalde termijn te evalueren.
Dit kadert binnen de huidige tendons om leidinggevende functies
binnen het Openbaar Ambt niet-permanent te maken (cfr. voor-
stellen Langendries.)

Completer cet article par ce qui suit :

« Us sont nommes pour un mandat de 5 ans. Leur
mandat peut etre renouvele. »

JUSTIFICATION

Plut6t que d'accorder un caractere permanent a la designation
des fonctionnaires dirigeants, il est indique d'evaluer les mandats
concernes dans un delai bien determmS, ce qui rejoint la tendance
actuelle qui est de rendre non-permanentes les fonctions dirigeantes
dans la fonction publique (cfr. propositions Langendries).

Nr.7 ?7

Artikel 16 Article 16

Dit artikel te doen vervallen. Supprimer cet article.

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Dit amendement wil tegemoetkomen aan het advies van de Raad
van State, dat stelde dat een samenwerkingsakkoord diende te wor-
den gesloten tussen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het
Vlaamse Gewest. De gemeenten Kraainem, Tervuren en Vilvoorde
die door de MIVB blijven bediend worden komen niet meer voor
als vennoten van de MIVB. Er is eveneens niet voorzien door de
ontworpen ordonnantie in de statutaire afvaardiging van een verte-
genwoordiger van het Vlaamse Gewest in de organen van de Maat-
schappij.

De onteigeningen waarvan sprake in bovengenoemd artikel
kunnen uiteraard niet gebeuren in het Vlaams Gewest. Er is
immers geen overeenkomst tussen het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest en het Vlaams Gewest. Het advies ter zake van de Raad
van State moet dus opgevolgd worden.

Cet amendement a pour objet de rencontrer 1'avis du Conseil
d'Etat, lequel estimait qu'un accord de cooperation devait etre
conclu entre la Region de Bruxelles-Capitale et la Region fla-
mande. Les communes de Kraainem, Tervuren et Vilvorde qui
continuent a etre desservies par la STIB ne figurent plus au nombre
des associes de la STIB. Le projet d'ordonnance ne prevoit pas non
plus la delegation statutaire d'un representant de la Region
flamande dans les organes de la Societe.

Les expropriations dont il est question dans 1'article susmen-
tionne ne peuvent (svidemment pas se faire en Region flamande. En
effet, il n'existe pas d'accord entre la Region de Bruxelles-Capitale
et la Region flamande. U y a done lieu de suivre 1'avis du Conseil
d'Etat en la matiere.

Nr.8 ?8

Artikel 19 Article 19

In de tweede zin van het eerste lid, na de woorden
« deze dienst », de woorden : « , die gerecruteerd
wordt binnen het personeelsbestand van de Maatschap-
pi j , » in te voegen.

VERANTWOORDING

Gezien de budgettaire moeilijkheden van de Maatschappij is het
noodzakelijk deze dienst met eigen personeel te bemannen.

Inserer a la deuxieme phrase du premier alinea,
apres les mots « ce service », les mots : « , qui est re-
crute au sein du cadre du personnel de la Societe, ... ».

JUSTIFICATION

Vu les difficultes budgetaires de la Societe, il est necessaire que
ce service fonctionne avec du personnel propre.
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Nr. 9

A/-ft'A-e/ J

1° te vervangen als volgt :

« I" De aan de Maatschappij opgelegde opdrachten
van openbare diensten. »

?9

Article 3

Remplacer Ie 1° par ce qui suit:

« 1° Les missions de services publics assignees a la
Societe. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De overeenkomst is in principe een blijvend document terwiji het
door de Executieve gevolgde beleid op het vlak van het openbaar
vervoer een fluctuerende zaak kan zijn, al was het maar door de
samenstelling van de Executieve. Bijgevolg moet er in de beheers-
overeenkomst worden verwezen naar de aan de Maatschappij toe-
vertrouwde opdrachten van openbare diensten en niet naar de
beleidsdoelstellingen. Er is een tegenstrijdigheid tussen het beves-
tigde principe dat de beheersovereenkomst slechts « conventio-
nele » bepalingen moet bevatten en het feit dat de beheersovereen-
komst het door de Executieve gewilde beleid moet uitdrukken. De
Executieve kan haar beleid verduidelijken door een algemene
beleidsverklaring te houden voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad.

La convention est en principe un document permanent alors que
la politique de transport en commun suivie par 1'Executif peut etre
une chose fluctuante, ne fut-ce qu'en fonction de la composition de
1'Executif. II y a des lors lieu de faire reference dans Ie contrat de
gestion aux missions de services publics confies a la Societe et non a
des objectifs politiques. .11 y a contradiction entre Ie principe affirme
selon lequel Ie contrat de gestion ne doit contenir que des clauses
« conventionnelles » et Ie fait de prevoir que Ie contrat de gestion
doit reprendre 1'enonce de la politique voulue par 1'Executif. Cet
enonce, 1'Executif est loisible de Ie faire par Ie biais de declarations
de politique generale devant Ie Conseil Regional.

Nr. 10

Artikel 3

Een 8° in te voegen luidende :

« 8° - de voorwaarden om de overeenkomst te her-
zien ».

VERANTWOORDING

• Het is wenselijk dat de overeenkomst wordt gesloten voor een
bepaalde duur. Nochtans kan ze niet voor eeuwig worden gesloten.
De bepalingen en procedures tot herziening moeten bijgevolg in de
eerste overeenkomst worden ingebouwd.

?10

Article 3

Inserer un 8°, libelle comme suit :

« 8° - Les conditions de revision du contrat ».

JUSTIFICATION

II est souhaitable que Ie contrat soit conclu pour une certaine
duree de temps. II ne peut toutefois etre souscrit pour 1'eternite.
Les clauses et procedures de revision doivent des lors etre prevues
dans Ie premier contrat conclu.

Nr. 11 ?11

Artikel 3 Article 3

Dit artikel aan te vullen met volgend lid :

« De overeenkomst wordt ter informatie aan de
leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad medege-
deeld, na goedkeuring ervan door de Executieve en de
Maatschappij. »

Completer cet article par 1'alinea suivant :

« Le contrat est communique 'pour information aux
membres du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale des son approbation par 1'Executif et la
Societe. »

VERANTWOORDING

Het belang van de beheersovereenkomst maakt het minimaal
noodzakelijk dit aan de leden van de Hoofdstedelijke Raad mede te
delen om hen toe te laten hun taak, te weten de controle op de
Executieve, uit te voeren.

JUSTIFICATION

L'importance du contrat de gestion rend necessaire au minimum
sa communication aux membres du Conseil Regional pour leur per-
mettre d'exercer la mission de controle de 1'Executif qui est la leur.
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Nr. 12 ?12

Artikel 4 Article 4

Dit artikel te vervangen als volgt : Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 4. - Om de uitvoering van de beheersovereen-
komst mogelijk te maken, legt de Maatschappij aan de
Executieve jaarlijks een bedrijfsplan ter goedkeuring
voor. Dit plan moet aan de Executieve warden voorge-
legd, voor het einde van de maand juli die vooraf gaat
aan het jaar waarvoor het plan werd opgesteld. Het
plan dat door de Executieve werd goedgekeurd, moet
aan de leden van de Hoofdstedelijke Raad ter informa-
tie warden medegedeeld, voor het eind van de maand
September. Over dit plan zai vooraf met de sociale
partners onderhandeld warden, overeenkomstig arti-
kel 14 van deze ordonnantie. »

« Art. 4. - En vue de permettre la realisation du
control de gestion, la Societe soumet a, I'Executif, pour
approbation, un plan annuel d'entreprise. Ce plan doit
etre soumis d I'Executif avant la fin du mois de juillet
qui precede I'annee du plan. Le plan approuve par
I'Executif doit etre communique pour information aux
membres du Conseil Regional avant la fin du mois de
septembre qui precede I'annee du plan. Ce plan aura
fait I'objet d'une concertation prealable avec les parte-
naires sociaux dans le respect de I'article 14 de la pre-

' sente ordonnance. »

VERANTWOORDING

Het is belangrijk de termijn te bepalen wat de indiening van het
bedrijfsplan betreft en deze te laten overeenkomen met diegene die
geldig is voor de opstelling van de regionale begroting. Het belang
van dit plan maakt het anderzijds noodzakelrjk het aan de leden van
de Hoofdstedelijke Raad mede te delen om hen toe te laten him
controletaak uit te voeren en him alle nuttige beoordelingselemen-
ten te geven voor de goedkeuring van de regionale begroting.

JUSTIFICATION

II est important de definir des conditions de temps quant au depfit
du plan d'entreprise et de faire correspondre ces conditions a celles
qui regissent le processus d'elaboration du budget regional. L'im-
portance de ce plan rend d'autre part necessaire sa communication
aux membres du Conseil Regional pour leur permettre d'exercer la
mission de contr61e qui est la leur et pour leur dormer tous les
elements d'appreciation utiles pour 1'adoption du budget regional.

Nr. 13 ?13

Artikel 7 Article 7

Dit artikel te vervangen als volgt:

« Art. 7. - De raad van bestuur bestaat uit:

Remplacer cet article par la disposition suivante :

Art. 7 - Le conseil d'administration est compose«
d e :

1" de directeur-generaal en de adjunct directeur-gene-
raal;

2° twee door het personeel van de maatschappij verko-
zen bestuurders;

3" twaalf bestuurders behorend tot de Franse taalrol.
Acht van deze bestuurders warden benoemd op
voorstel van de Executieve. Vier warden benoemd
op voorstel van de Conference van Burgemeesters
van de Brusselse Agglomerate;

4" drie bestuurders behorend tot de Nederlandse
taalrol. Twee van deze bestuurders worden be-
noemd op voorstel van de Conference van de
Burgemeesters. De statuten bepalen de working en
de bevoegdheid van de raad van bestuur.

I" I'administrates directeur general et le directeur
general adjoint;

2° deux administrateurs elus par le personnel de la
societe;

3° douze administrateurs d'expression francaise. Huit
de ces administrateurs sont nommes sur proposition
de I'Executif. Quatre sont nommes sur proposition
de la Conference des Bourgmestres de I'Agglomera-
tion bruxelloise;

4° trois administrateurs d'expression neerlandaise.
Deux de ces administrateurs sont nommes sur
proposition de I'Executif. Un administrates est
nomme sur proposition de la Conference des
Bourgmestres. Les statuts determinent le fonction-
nement et les pouvoirs du conseil d'administration.
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De bezoldiging van de bestuurders wordt bepaald
door de Algemene Vergadering en goedgekeurd
door de Executieve. Ze vallen ten laste van de
Maatschappij.
Binnen de zes maand volgend op de vernieuwing
van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt over-
gegaan tot de vernieuwing van de raad van bestuur.
De bestuurders blijven tot hun vervanging hun
functie uitoefenen. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Het lid van de raad van bestuur benoemd ter ver-
vanging van een overleden, ontslagnemend of ont-
slagen bestuurder of van een bestuurder die de in de
statuten bepaalde leeftijdsgrens bereikt, voltooit het
mandaat van diegene die hij vervangt. »

Les emoluments des administrateurs sont fixes par
I'Assemblee Generate et approuves par I'Executif.
Us sont a charge de la Societe.

II est precede au renouvellement du control d'admi-
nistration, dans les six mois qui suivent Ie renou-
vellement du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale. Les administrateurs restent en fonction
jusqu'a leur remplacement. Lew mandat est renou-
velable.
Le membre du conseil d'administration nomme en
remplacement de I'administrateur decode, demis-
sionnaire, revoque ou atteintpar la limite d'dgefixee
dans les statuts, acheve le mandat de celui qu'il
remplace. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

1° De vertegenwoordigers van het personeel moeten worden
verkozen door de leden van het personeel en niet worden aan-
geduid door sommige vakbonden (waarom zich beperken tot
twee representatieve vakbonden wanneer er mogelijk drie
zijn?). Waarom hebben deze vertegenwoordigers,' indien ze
verkozen worden, niet eveneens stemrecht?

2° Er moet een betere verhouding worden in acht genomen tussen
de Franstaligen 'en Nederlandstaligen in de raad van bestuur. De
voorgestelde verhouding ligt dichter bij de sociologische werkeli-
jkheid van Brussel en garandeert de juiste vertegenwoordiging
van de Vlaamse Gemeenschap.

3° De gemeenten moeten, via de conferentie van burgemeesters,
betrokken worden bij het beheer van de maatschappij door de
deelneming aan de benoeming van een deel van de bestuurders.

4° De algemene vergadering moet de bezoldiging van de be-
stuurders kunnen vastleggen.

5° De aanstelling van een opdrachthouder van de Executieve is
overbodig.

1° Les representants du personnel doivent etre elus par les mem-
bres du personnel et non designes par certains syndicats (pour-
quoi se 'limiter a deux syndicats representatifs s'il y en a
eventuellement trois qui le sont?). Si ces representants sont elus,
pourquoi n'auraient-ils pas egalement droit de vote?

2° Une meilleure proportion doit etre respectee entre francophones
et neerlandophones au sein du Conseil d'administration. La pro-
portion proposee est plus proche de la realite sociologique de
Bruxelles tout en garantissant une representation convenable de
la Communaute flamande.

3° Les communes via la Conference, des Bourgmestres doivent etre
associees a la gestion de la societe en participant a la designation
d'une partie des administrateurs.

4° L'Assemblee Generale doit pouvoir fixer la remuneration des
administrateurs.

5° La nomination d'un charge de mission de I'Executif est inutile.

Nr. 14 N° 14

Artikel 8 Article 8

Dit artikel te vervangen als volgt:

<•< Artikel 8.

Remplacer cet article par la disposition sulvante

« Article 8.

Het beheerscomite telt zeven leden : Le Comite de gestion est compose de sept membres :

le president du conseil d'administration;de voorzitter van de raad van bestuur;
de onder-voorzitter van de raad van bestuur;
twee berstuurders aangewezen door de raad van
bestuur tussen de bestuurders op voorstel van de
Executieve;
een bestuurder aangewezen door de raad van be-
stuur tussen de bestuurders aangewezen op voorstel
van de Conference van de Burgemeesters;
de bestuurder-directeur-generaal;
de adjunct directeur-generaal.

le vice-president du conseil d'administration;
deux administrateurs designes par le conseil d'admi-
nistration parmi les administrateurs designes sur pro-
position de I'Executif;
un administrates designe par le conseil d'adminis-
tration parmi les administrateurs designes sur propo-
sition de la Conference des Bourgmestres;
I'administrateur-directeur general;
le directeur general adjoint.
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Het beheerscomite oefent de taken van het dagelijks
beheer uit die hen door de raad van bestuur warden
overgedragen. De beslissingen die met tot het dagelijks
beheer behoren evenals de beslissingen inzake benoe-
mingen, aanwervingen of bevorderingen kunnen niet
door de raad van bestuur aan het beheerscomite wor-
den overgedragen.

De bezoldiging van de leden van het beheerscomite
wordt bepaald door de raad van bestuur en goedge-
keurd door de Executieve. Ze valt ten laste van de
Maatschappij. »

Le comite de gestion exerce les pouvoirs de gestion
courante que lui delegue le conseil d'administration,
Les decision qui sortent de la gestion courante ainsi que
les decisions en matiere de nominations, de recrute-
ments ou de promotions ne peuvent etre deleguees au
comite de gestion par le conseil d'administration.

Les emoluments des membres du Comite de gestion
sont fixes par le conseil d'administration et approuves
par I'Executif. Ils sont a charge de la Societe. »

VERANTWOORDING

1° De Executieve en de Conferentie van de Burgemeesters bij het
beheer van de maatschappij betrekken langs de op him voorstel
aangeduide bestuurders om.

2° Het benoemen van een opdrachthouder van de Executieve is
overbodig en zou de noodzakelijke autonomie van het beleid
van de Maatschappij hinderen.

3° De taken van het beheerscomite moeten beperkt worden tot het
dagelijks beheer.

4° Zoals voor de bestuurders, moot de bezoldiging van de leden van
het beheerscomite door de Executieve worden goedgekeurd.

JUSTIFICATION

1° Associer via les administrateurs designes sur leur proposition
I'Executif et la Conference des Bourgmestres & la gestion de la
Societe.

2° La creation d'un charge de mission de I'Executif est inutile et
nuirait & 1'indispensable autonomie de gestion de la Society.

3° Les pouvoirs du Comite de gestion doivent etre limites a la
gestion courante.

4° Comme pour les administrateurs, les emoluments des membres
du Comite de gestion doivent etre approuves par I'Executif.

Nr. 15 N° 15

Artikel 9 Article 9

Dit artikel te vervangen als volgt :

« Artikel 9. - De bestuurder-directeur-generaal en de
adjunct directeur-generaal worden benoemd en ontsia-
gen door de raad van bestuur. Zij verzekeren, ieder
voor datgene wat hem betreft, het dagelijks beheer van
de Maatschappij. Hun bevoegdheden worden bepaald
in de statiiten. Zij behoren tot een verschillende
taalrol. »

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Article 9. - Uadministrateur-directeur general et le
directeur general adjoint sont nommes et revoques par
le conseil d'administration. Ils asswent, chacun pour
ce qui le concerne, la gestion journaliere de la Societe.
Lews pouvoirs sont precises par les statuts. Ils appar-
tiennent a un r6le linguistique different. »

VERANTWOORDING

De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct directeur-gene-
raal moeten hun beheer ten opzichte van de raad van bestuur
verantwoorden en bijgevolg door hen worden benoemd.

JUSTIFICATION

L'administrateur-directeur general et le directeur general adjoint
doivent etre responsables de leur gestion devant le conseil d'admi-
nistration et des lors etre nommes par lui.

Nr. 16

Artikel 13

Dit artikel aan te vullen als volgt :

« Het moet voor het eind van de maand September
ingediend worden. »

?16

Article 13

Completer cet article par ce qui suit :

« Ce depot s'effectue avant la fin du mois de
septembre. »
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VERANTWOORDING

Zoals op gemeentelijk vlak de mogelijkheid bieden dat deze
verslagen voor de Commissievergaderingen en voor de vergadering
van de Raad die de begroting voor het komende jaar zai stemmen
worden ingediend.

JUSTIFICATION

Permettre comme au niveau communal que ces rapports soient
presentes avant les reunions de commission et avant la reunion du
Conseil qui votera Ie budget de 1'annee qui suit.

Nr. 17

Artikel 15

Lid 1 aan te vullen als volgt :

« en bij het openbaar vervoer. »

VERANTWOORDING

Eike « ontsporing » vermijden bij de oprichting van filialen.

?17

Article 15

Completer Ie 1" alinea par les mots :

« et aux transports en commun. »

JUSTIFICATION

Eviter tout « derapage » dans la creation de filiales.

Nr. 18 N° 18

Artikel 19 Article 19

Dit artikel te doen vervallen. Supprimer cet article.

VERANTWOORDING

De beste verhouding tussen de MIVB en de klant kan slechts tot
stand worden gebracht via het personeel van de MIVB zeif waarvan
de relaties met het clienteel inhoud moeten krijgen. De aansteUing
van een « Ombudsman » is verantwoord omdat diens rol de verlo-
ren burger toelaat zich tot hem te richten wat alle openbare
diensten betreft. Het is niet verantwoord voor eike openbare
dienst.

JUSTIFICATION

Le meilleur lien qui puisse etre etabli entre la STIB et Ie client ne
peut 1'etre que par 1'intermediaire du personnel meme de la STIB
dont les services de relation avec la clientele devront etre etoffes.
La creation d'un « Ombudsman » se justifie lorsque son r61e per-
met au citoyen desoriente de s'adresser a lui pour 1'ensemble des
services publics. D ne se justifie pas pour chaque service public.

Nr. 19

Artikel 20

Dit artikel te doen vervallen.

VERANTWOORDING

Overlapping met de bestaande Commissie voor het bestuderen
en het verbeteren van het openbaar vervoer.

Nr. 20

Artikel 19

Dit artikel aan te vullen met een nieuw lid luidende :

« Elk jaar stelt de Ombudsdienst een verslag op
waarin onder andere de statistische gegevens zijn
opgenomen over de klachten die hij ontvangen heeft en
de geschillen die hi] heeft helpen opiossen. Dit verslag
wordt voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad. »

?19

Article 20

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Double emploi avec la Commission existante pour 1'etude et
1'amelioration des transports publics.

?20

Article 19
f

Completer cet article par un nouvel alinea redige
comme suit:

« Chaque annee, le service « Ombudsman » redige
un rapport dans lequel figure instamment des donnees
statistiques sur les doleances qu'il a recues et les litiges
qu'il a contribue a resoudre. Ce rapport est depose sur
le bureau du Conseil de la Region de Bruxelles-Capi-
tale. »
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VERANTWOORDING

Het verslag van de Ombudsdienst moet de Raad toelaten de
doeltreffendheid van de interventies te beoordelen, zich een idee te
vormen van de aard van de klachten van het clienteel en van het
gevolg dat de MIVB heeft gegeven aan de interventies van de
Ombudsman.

Dank zij dit rapport zou de Ombudsdienst gesterkt worden in
zijn opdracht, als gevolg van de mogelijke inmenging van de
Hoofdstedelijke Raad.

JUSTIFICATION

Le rapport du service « Ombudsman » doit permettre au Conseil
d'apprecier I'efficacite de ses interventions, de se faire une idee de
la nature des plaintes de la clientele ainsi que la suite donnee par la
STIB aux interventions de 1'Ombudsman.

Ce rapport permettrait au service « Ombudsman » d'etre ren-
force dans sa mission par le fait de 1'intervention possible du
Conseil Regional.

Nr. 21 N° 21

Opschrift

Het opschrift van het ontwerp van ordonnantie te
vervangen als volgt:

« Ontwerp van ordonnantie betreffende de organisa-
tie van het openbaar vervoer van personen in het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest. »

Intitule

Remplacer 1'intitule du projet d'ordonnance par
1'intitule suivant:

« Projet d'ordonnance relatif a I'organisation des
transports publics de personnes dans la Region de
Bruxelles-Capitale. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De woorden « transports en commun » (gemeenschappelijk ver-
voer) roepen een weinig vlijend beeld op van het openbaar vervoer,
een beeld van een vervoermiddel voor de massa in tegensteUing met
het individueel vervoer bestemd voor de sociale elite.

Dergelijke pejoratieve connotatie is in tegenstelling met het
promotiebeleid van het openbaar vervoer dat ook dit van het
Gewest moet zijn. De verklaringen van de verantwoordelijke
Minister, de memorie van toelichting en de tekst zeif van het
ontwerp van ordonnantie gaan in die zin.

Het zou jammer zijn dat het opschrift van het ontwerp dat wordt
besproken deze intentie ook niet zou weerspiegelen door met aan-
gepaste termen te gebruiken. De uitdrukking « openbaar vervoer
van personen » stemt daar beter mee overheen. Zij benadrukt dat
het vervoer voor iedereen toegankelijk is en door de gemeenschap
wordt ten laste genomen.

Les termes « transports en commun » evoquent une image peu
flatteuse du transport public, celle d'un mode de deplacement de
masse par opposition au moyen de transport individuel destine a
une elite sociale.

Une connotation aussi pejorative est en contradiction avec la
politique de promotion du transport public qui doit etre celle de la
Region. Les declarations du Ministre responsable, 1'expose des
motifs et le texte meme du projet d'ordonnance vont dans ce sens.

II serait dommage que 1'intitule du projet en cours de discussion
ne reflete pas, lui aussi, cette intention, en utilisant des termes
inadequats. L'expression « transports publics de personnes » y cor-
respond mieux. Elle met 1'accent sur 1'accessibilite du transport a
tous et sur le fait qu'il est pris en charge par la collectivite.

Nr. 22 N° 22

Artikel 1 Article 1'"

1. In de eerste regel van het eerste lid de woorden
« openbaar vervoer » te vervangen als volgt « open-
baar vervoer van personen ». - In de Franse tekst,
vijfde regel, de woorden « en commun » te vervangen
als volgt « publics ».

2. In het derde lid, 8ste regel, de woorden « de
openbare dienstverlening van het stedelijk openbaar
vervoer » te vervangen als volgt « de openbare dienst-
verlening van het stedelijk openbaar personenver-
voer ».

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording van het amendement nr. 21.

1. Au premier alinea, premiere ligne, reinplacer les
mots « en commun » par les mots « publics de per-
sonnes ». A la cinquieme ligne, remplacer les mots
« en commun » par le mot « publics ».

2. Au troisieme alinea, 6° ligne, remplacer les mots
« du service public des transports en commun ur-
bains » par les mots « du service des transports publics
de personnes ».

JUSTIFICATION

Voir la justification de 1'amendement n° 21.
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Nr. 23

Arrive/ 2

Dit artikel aan te vullen met een 2de lid luidende :

« Deze verplichtingen zullen de nadruk leggen op de
dienstverlening aan het clienteel en op de verbetering
van de kwallteit van het stadsmilieu. »

?23

Article 2

Completer cet article par un second alinea redige
comme suit:

« Ces obligations mettront I'accent sur Ie service a la
clientele et la promotion de la qualite de I'environne-
ment urbain. »

VERANTWOORDING . JUSTIFICATION

De dienstverlening aan het clienteel en de verbetering van het
leefklimaat in de stad moeten de hoeksteen zijn van het exploitatie-
beleid inzake openbaar vervoer.

De dienstverlening aan het clienteel mag niet worden beperkt tot
het luisteren naar de klachten of de voorstellen van de gebruikers-
groepen. De maatschappij, waarvan de handelsroeping bevestigd
wordt in het ontwerp van ordonnantie, moet werkelijk bezorgd zijn
over het voorkomen van de verwachtingen van haar klanten en
deze niet als haar verplichtende partij beschouwen. Dat kan op elk
niveau van de exploitatie vertaald worden, van de kwaliteit van het
onthaal door het administratief personeel en de bestuurders tot de
zorg om de gebruikers voordurend in te lichten over het net, bij-
voorbeeld in geval van panne, verzadiging van het net, enz.

Voor zover het op een merkbare manier kan bijdragen tot de
beperking van de ongemakken in de stad, moet de ontwikkeling
van het openbaar vervoer rekening houden met deze vereiste,
onder andere via het investeringbeleid. De keuze van het rollend
maternal - tram, metro of bus -, van het type braadstof, de
trajecten, de frequentie, moet gericht worden op de verbetering
van het leefklimaat in de stad.

Le service a la clientele et la promotion de la qualite de la vie en
ville doivent etre la pierre angulaire de la politique d'exploitation
du transport public.

Le service a la clientele ne doit pas se limiter a entendre les
doleances ou les suggestions des groupes d'usagers. La societe, dont
la vocation commerciale est afBrmee par le projet d'ordonnance,
doit avoir un reel souci de prevenir les attentes de ses clients et de
ne pas les considerer comme ses obliges. Cela peut se traduire a
tous les niveaux de 1'exploitation, depuis la qualite de 1'accueil par
le personnel administratif et les chauffeurs jusqu'au souci d'infor-
mer les usagers de maniere permanente sur le reseau, par exemple
en cas de panne, d'encombrement de la voirie, etc.

Dans la mesure oil il peut contribuer de maniere notable a la
reduction des nuisances en ville, le developpement du transport
public doit se faire en tenant compte de cet imperatif, notamment
par le biais de la politique d'investissements. Le choix du materiel
roulant - tram, metro ou bus - du type de carburant, les itineraires,
la frequence de passage, tout doit etre oriente pour promouvoir la
qualite de la vie en ville.

Nr.24 ?24

Artikel 3 Article 3

Bij punt 1°, vijfde regel, de woorden « openbaar
vervoer » te vervangen als volgt « openbaar personen-
vervoer ».

Au 1°, qiiatrieme ligne, remplacer les mots « en
commun » par les mots « publics de personnes ».

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording van het amendement nr. 21.

JUSTIFICATION

Voir la justification de 1'amendement n° 21.

Nr.25 ?25

Artikel 7 Article 7

1. In de eerste paragraaf het aantal« negentien »te
vervangen door het aantal « twintig ».

2. Een 3° invoegen luidende :

« 3" - Een bestuurder wordt benoemd op voorstel
van de gebruikersverenigingen. Deze bestuurder woont
de vergaderingen van de raad van bestuur met raadge-
vende stem bij. »

1. Au premier alinea, remplacer le nombre « dix-
neuf » par le nombre « vingt ».

2. Inserer un 3° libelle comme suit:

« 3" - Un administrates est nomme sur presentation
des organisations d'usagers. Cet administrates assiste
aux reunions du conseil d' adminstration avec voix
consultative. »
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VERANTWOORDING JUSTIFICATION

De gebruikers zijn de eersten die belang hebben bij de organisa-
tie van het openbaar vervoer. Ze zijn ongetwijfeld de best ge-
plaatsten om de aandacht van de raad van bestuur te vestigen op de
problemen die de exploitatie van het net stelt.

De aanwezigheid van een van hen op de vergaderingen van het
belangrijkste beslissingsorgaan meet deze laatste ertoe aansporen
rekening te houden met het clienteel.

Dit is eveneens een manier om de gebruikers een gevoel voor
verantwoordelijkheid bij te brengen en hen voor te lichten over de
beperkingen van het beheer van de maatschappij,

Les usagers sont les premiers concernes par 1'organjsation des
transports publics. Us sont incontestablement les mieux a meme
d'attirer 1'attention du conseil d'administration sur les problemes
que pose 1'exploitation du reseau.

La presence de 1'un d'eux aux reunions du principal organe de
decision doit encourager ce dernier a tenir davantage compte de la
clientele.

C'est egalement une maniere de responsabiliser les usagers et de
les informer des contraintes dans la gestion de la societe.

Nr. 26 ?26

Artikel 7 Article 7

Lid 3 te vervangen als volgt:

« Met uitzondering van de bevoegdheden die in de
statuten warden voorbehouden aan de bestuurder-
directeur-generaal, neemt de raad van bestuur alle
beslissingen die voortvloeien uit de beheersovereen-
komst die hij heeft goedgekeurd.

De working wordt bepaald in de statuten. De bezol-
diging van de bestuurders wordt bepaald door de Exe-
cutieve en valt ten laste van de Maatschappij. »

Remplacer Ie 3° alinea par ce qui suit:

« A {'exception des pouvoirs qui sont reserves par les
statuts a I'administrateur-directeur general, Ie conseil
d'administration prend toutes les decisions qui decou-
lent du contrat de gestion qu'il a approuve.

Son fonctionnement est regle par les statuts. Les
emoluments des administrateurs sont fixes par I'Execu-
tif et sont a charge de la Societe. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het ontwerp van ordonnantie geeft erg weinig bevoegdheden aan
de raad van bestuur die aan inhoud verliest ten voordele van het
beheerscomite.

Dergelijke keuze is zeker betreurenswaardig daar de samenstel-
ling van de raad van bestuur een betere vertegenwoordiging
verzekerd van het productieve deel van het Gewest in haar schoot.

Het beheerscomite, bij wie het « hoogste gezag » inzake het
beheer van de maatschappij zai berusten, loopt het gevaar niet
meer te zijn dan het veriengstuk van de directie van de maatschap-
pij, van de politieke meerderheid in de Hoofdstedelijke Raad en
van de Executieve. Het spreekt vanzelf dat dergelijke afdwaling
niet anders kan dan schade berokkenen aan de continuiteit en de
samenhang van het beleid dat door de maatschappij wordt gevoerd.

In het schema dat we verdedigen blijft de raad van bestuur het
beslissingsorgaan binnen de maatschappij, hetgene dat concreet de
opties uit de beheersovereenkomst vertaalt. Het beheerscomite
wordt het uitvoeringsorgaan van de beslissingen van de raad van
bestuur. Het wordt belast met het dagelijks beheer van de maat-
schappij, uitgevoerd op een collegiale wijze.

Le projet d'ordonnance laisse assez peu de pouvoirs au conseil
d'administration, qui est vide de sa substance au profit du comite de
gestion.

Une telle option est d'autant plus dommageable que la composi-
tion du conseil d'adnunistration garantit une meilieure representa-
tion des forces vives de la Region en son sein.

Le comite de gestion, sur qui reposera la « haute direction » sur
la gestion de la societe, risque de ne plus etre que 1'emanation de la
direction de la societe, de la majorite politique au Conseil regional
et de 1'Executif. 11 est evident qu'un tel glissement ne peut que nuire
a la continuite et a la coherence de la politique menee par la societe,

Dans le schema que nous preconisons, le conseil d'administration
reste 1'organe de decision de la societe, celui qui traduit concrete-
ment les options du contrat de gestion. Le comite de gestion devient
1'organe d'execution des decisions prises par le conseil d'administra-
tion. II est charge de la gestion journaliere de la societe, exercee de
maniere collegiale. .

Nr.27 ?27

Artikel 8 Article 8

1. Lid 1 te doen vervallen.
«• Adjunct-directeur-generaal»;
« Een opdrachthouder van de Executieve ».

2. Lid 2 te doen vervallen.

1. Au 1" alinea, supprimer les mots :
« le directeiir general adjoint; »
« un charge de mission de 1'Executif. »

2. Supprimer le deuxieme alinea.



A-71/2- 90/91 — 81 — A-71/2-90/91

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Om de taalpariteit in de bestuursorganen te verzekeren, volstaat
het dat de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur
tot een verschiilende taalrol behoren.

Het is overbodig en onverantwoord dezelfde pariteit te waarbor-
gen op het vlak van de algemene directie van de maatschappij.
Deze functie-ontdubbeling is een bron van verspilling en conflict,
hetgeen tegen eike prijs moeten worden vermeden.

De rol van de adjunct directeur-generaal dreigt beperkt te
worden tot daze van « taalschoonmoeder », belast met het contro-
leren van de benoemingen van het personeel. In een geest van
gezond en doeltreffend beheer blijkt het dus aangewezen deze
functie af te schaffen.

De aanwezigheid van een opdrachthouder van de Executieve is al
evenmin verantwoord. Hij plaatst de maatschappij nog meer onder
toezicht, vermindert haar speelruimte inzake dagelijks beheer,
terwiji ze gebonden is door een beheersovereenkomst. '

Bovendien overlapt de functie van opdrachthouder, die in de
tekst van de ordonnantie niet nader wordt bepaald, deze van de
commissarissan van de Executieve, benoemd krachtens artikel 12
van het ontwerp van ordonnantie.

Pour assurer la parite linguistique dans les organes de direction, il
suffit que Ie president et Ie vice-pr6sident du conseil d'administra-
tion soient d'un r61e linguistique different.

II est inutile et injustifie de garantir la meme parite au niveau de
la direction generale de la societe. Ce dedoublement de fonction est
une source de gaspillage et de conflit a eviter a tout prix.

Le role du directeur general adjoint risque de se limiter & celui de
« belle-mere linguistique » chargee de controler les nominations de
personnel. Dans un esprit de saine gestion et d'efficacite, il parait
done opportun de supprimer cette fonction.

La presence d'un charge de mission de 1'Executif au sein du
comite de gestion ne se justifie pas davantage. II met la societe
encore davantage sous tutelle, reduit sa marge de manoeuvres dans
la gestion quotidienne alors qu'elle est liee par un contrat de
gestion.

De plus, la fonction de charge de mission, qui n'est pas davantage
precisee dans le texte de 1'ordonnance fera double emploi avec celle
des commissaires de 1'Executif nommes en vertu de 1'article 12 du
projet d'ordonnance.

Nr. 28 ?28

Artikel 8 Article 8

Lid 4 te vervangen als volgt:

« Het beheerscomite wordt belast met het uitvoeren
van de beslissingen van de raad van bestuur aan wie het
regelmatig verslag uitbrengt van zijn opdracht. Zijn
working wordt bepaald in de statuten. »

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording van amendement nr. 26.

Remplacer le 4' alinea par ce qui suit:

« Le comite de gestion est charge d'executer les
decisions du conseil d'administration auquel il rend
compte regulierement de sa mission. Son fonctionne-
ment est determine par les statuts. »

JUSTIFICATION

Voir la justification de 1'amendement n° 26.

Nr.29 ?29

Artikel 9 Article 9

Dit artikel te vervangen als volgt:

« Art. 9. - De bestuurder-directeur-generaal wordt
benoemd en ontslagen door de Executieve. Hij verze-
kert het dagelijks beheer van de maatschappij, overeen-
komstig de bevoegdheden die hem worden verleend in
de statuten. »

VERANTWOORDING

Om de taalpariteit in de bestuursorganen te verzekeren, volstaat
het dat de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur
tot een verschiilende taalrol behoren.

Het is overbodig en onverantwoord dezelfde pariteit te verzeke-
ren op het vlak van de algemene directie van de maatschappij. Deze
functie-ontdi;.bbeling is een bron van verspilling en conflict, hetgeen
tegen eike prijs moeten worden vermeden.

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 9. - L'administrateur-directeur general est
nomme et revoque par 1'Executif. II assure la gestion
journaliere de la societe, conformement aux pouvoirs
qui lui sont reconnus par les statuts. »

JUSTIFICATION

Pour assurer la parite linguistique dans les organes de direction, il
sufBt que le president et le vice-president du conseil d'administra-
tion soient d'un role linguistique different.

II est inutile et injustifie de garantir la meme parite au niveau de
la direction generale de la societe. Ce dedoublement de fonction est
une source de gaspillage et de conflit a eviter a tout prix.
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Om zich hiervan te overtuigen, is het voldoende het ontwerp van
de statuten te doorlopen : hierin worden erg beperkte bevoegdhe-
den gegeven aan de adjunct directeur-generaal (zie artikel 30). Zijn
rol dreigt beperkt te worden tot deze van « taalschoonmoeder »,
belast met het controleren van de benoeming van het personeel. In
een geest van gezond en doeltreffend beheer, blijkt het dus aan-
gewezen deze functie af te schaffen.

Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir Ie projet de status qui
confere des competences tres limitees au directeur general adjoint
(voir article 30). Son r61e linguistique de se limiter & celui de
« belle-mere linguistique » chargee de contr61er les nominations de
personnel. Dans un esprit de saine gestion et d'efHcacite, il parait
done opportun de supprimer cette fonction.

Nr.30 ?30

Artikel 13 Article 13

De woorden « een verslag over de aktiviteit van de
Maatschappij » te vervangen door de woorden « een
aktiviteitenverslag van de Maatschappij ».

Remplacer les mots « un rapport sur 1'activite de la
Societe » par les mots «Ie rapport d'activites de la
Societe ».

VERANTWOORDING

Het principe van het voorleggen van een jaarlijks aktiviteitenver-
slag van de MIVB aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad moet
verwelkomd en aangemoedigd worden, maar de opstelling van de
tekst zou toch tot verwarring kunnen leiden.

Het spreekt vanzelf dat de maatschappij zeif haar aktiviteitenver-
slag opstelt dat vervolgens door de Executieve aan de Raad wordt
voorgelegd en niet de Executieve die een door haarzelf opgesteld
verslag indient over de aktiviteiten van de Maatschappij.

JUSTIFICATION

Si Ie principe du depot d'un rapport d'activites annuel de la STIB
sur Ie bureau du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale doit
etre salue et encourage, la redaction du texte risque cependant de
preter a confusion.

U est evident que c'est la societe elle-meme qui redige son
rapport d'activites qui est ensuite soumis par 1'Executif au Conseil
et non 1'Executif qui depose un rapport sur l'activit6 de la Societe
qu'il aurait lui-meme redige.

Nr.31 ?31

Artikel 15 Article 15

Het eerste lid aan te vullen als volgt:

"• De aktiviteiten van deze ondernemingen, vereni-
gingen of andere openbare of prive-instellingen zullen
steeds een marginaal karakter hebben ten opzichte van
de opdracht van openbare dienstverlening van de
Maatschappij. Zij zullen evenmin haar financieel even-
wicht kunnen verstoren. »

Completer 1'almea premier par ce qui suit:

« Les activites de ces societes, associations ou autres
organismes publics ou prives auront toujours un carac-
tere marginal par rapport a la mission de service public
de la Societe. Elles ne pourront davantage nuire d son
equilibre financier. »

VERANTWOORDING . JUSTIFICATION

Het kornmentaar op de artikelen verduidelijkt dat « de aktivitei-
ten van de filialen echter altijd een marginaal karakter zullen
hebben ten opzichte van de opracht van openbare dienstverlening
van de Maatschappij ».

Deze verduidelijking is belangrijk in de mate dat zij de deelname
van de maatschappij in het kapitaal van filialen waarin zij zou
toetreden of die ze heeft helpen oprichten, begrenst. Dit vermijdt
dat eventueel rendabele aktiviteiten van de Maatschappij zouden
worden geprivatiseerd ten nadele van de kwaliteit van de openbare
dienstverlening.

Bijgevolg is het nodig deze begrenzing in de ordonnantie op te
nemen en te verduidelijken.

Le commentaire des articles precise qu'« en toute hypothese, les
activites des filiales auront toujours un caractere marginal par
rapport a la mission de service public de la Societe ».

Cette precision est importante dans la mesure ou elle instaure
une limite & la participation de la society au capital de filiales dans
lesquelles elle entrera ou qu'elle aura contribue a creer. Elle evite le
glissement eventuel vers une privatisation des activites rentables de
la Societe au detriment de la qualite du service public.

La limite merite done d'etre precisee et integree dans le corps de
1'ordonnance.
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Nr.32 ?32

Artikel 19 Article 19

1. 1° te doen voorafgaan door een (nieuvv) 1° lui-
dende :

« 1" De rechten te verdedigen en de belangen van het
clienteel bij de Maatschappij te behartigen. »

2. In fine aan 1° toevoegen :

« en voorstellen te doen om hieraan tegemoet te
komen; ».

1.. Faire preceder Ie 1° par un 1" (nouveau), libelle
conune suit :

« 1" De defendre les droits et de promouvoir les inte-
rets de la clientele aupres de la Societe. »

2. In fine du 1°, ajouter les mots :

« , et de proposer des solutions pour les rencon-
trer; ».

VERANTWOORDING

Zoals hij in het ontwerp wordt opgevat, wordt de rol van de
Ombudsman beperkt tot scheidsrechter bij conflicten tussen de
maatschappij en het clienteel. •>

Deze rol van tussenpersoon zou ruimer moeten zijn en ook van
toepassing op de positieve behartiging van de belangen van de
gebruikers, onder andere door het overmaken van hun verzoeken
en voorstellen aan de directie.

JUSTIFICATION

Tel qu'il est concu par Ie projet, Ie role de 1'Ombudsman est
limite a 1'arbitrage des conflits entre la societe et la clientele.

Ce r61e d'intermediaire devrait etre plus large et s'appliquer aussi
a la defense positive des interets des usagers, notamment en
relayant leurs demandes et suggestions aupres de la direction.

Nr. 33 ?33

Artikel 20 Article 20

1. Lid 1, derde regel, de woorden « het beheersco-
mite » te vervangen door de woorden « de voorzitter
van de mad van bestuur, de directeur-generaal ».

2. Een 4de lid toe te voegen luidende :

« De bezoldiging van de leden van het adviescomite
die geen deel uitmaken van de organen van de Maat-
schappij warden bepaald door de raad van bestuur. Ze
vallen ten taste van de Maatschappij. »

1. Au 1" alinea, 3° ligne, remplacer les mots « du
comite de gestion » par les mots « du president du
conseil d'administration, du directeur general ».

2. Ajouter un 4' alinea redige comme suit:

« Les emoluments des membres du comite consulta-
tif qui ne font pas partie des organes de la Societe sont
fixes par Ie conseil d'administration. Us sont a charge
de la Societe. »

VERANTWOORDING JUSTIFICATION

Het adviescomite moet evenwichtig worden samengesteld. De
directie-organen van de maatschappij mogen er niet in te groot
aantal aanwezig zijn in vergelijking met de vertegenwoordigers van
de gebruikers. De aanwezigheid van de voorzitter van de raad van
bestuur en van de directeur-generaal lijkt ons te volstaan.

De leden van het adviescomite die •geen deel uitmaken van de
organen van de Maatschappij worden normaal bezoldigd zoals de
leden van de raad van bestuur of van het beheerscomite.

La composition du comite consultatif doit etre equilibree. Les
organes de direction de la societe ne doivent pas y etre en trop
grand nombre face aux representants des usagers. Aussi la presence
du president du conseil d'admhustration et du directeur general
nous parait suffire.

Les membres du comite consultatif qui ne font pas partie des
organes de la Societe doivent etre normalement remuneres au
meme titre que les membres du conseil d'administrtion ou du
comite de gestion.
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Nr. 34 (Sub-amendement op amendement nr. 1)

Artikel 7

2°, in fine van het Iste streepje, de woorden « niet
meer dan vier bedragen » te vervangen als volgt :
« niet meer dan twee bedragen » en in fine van het
2de streepje, de woorden «.moet echter beperkt blij-
ven tot twee » te vervangen door « niet meer dan een
bedragen ».

Nr.35

Artikel 7

In hoofdorde.

Lid 1 aan te vullen als volgt:

<•< gedomicilieerd in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest. »

Nr. 36

Artikel 7

In bijkomende orde.

Lid 1 aan te vullen als volgt:

« gedomicilieerd in het Brusselse Hoofdstedelijk Ge-
west, met uitzondering van de bestuurder-directeur-
generaal en de adjunct directeur-generaal. »

Nr.37

Artikel 16

Lid 4 aan te vullen als volgt:

/< Na deze termijn, wordt het advies geacht gunstig te
.zijn. »

N° 34 (Sous-amendement a 1'amendement n01)

Article 7

Au 2°, in fine du I"" tiret, remplacer les mots « soit
superieur a quatre » par les mots « soit superieur a
deux », et in fine du 2° tiret, remplacer les mots « soit
superieur a deux » par les mots « soit superieur a un ».

?35

Article 7

En ordre principal.

Completer Ie 1" alinea par les mots :

« domicilie dans la Region de Bruxelles-Capitale. »

?36

Article 7

En ordre subsidiaire.

Completer Ie 1" alinea par les mots :

« domicilie dans la Region de Bruxelles-Capitale a
I'exception de I' administrateur directeur general et du
directeur general adjoint. »

?37

Article 16

Completer Ie quatrieme alinea par ce qui suit:

« Passe'ce delai, I'avis est repute favorable. »
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BIJLAGE 11 ANNEXE II

N 89 - 1991 F 89 - 1991

12 JUNI 1989. - KoninkUjk besluit
tot oprichting van de Raadgevende Commissie voor

de studie en de verbetering van het openbaar vervoer

12 JUIN 1989. - Arrete royal
portant creation de la Commission consultative

pour I'etude et 1'amelioration des transports publics

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan alien die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Greet.

Gelet op artikel 67 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking
tot Brusselse instellingen, inzonderheid de artikelen 4 en 47;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1981 betreffende
de executieve van het Brusselse Gewest, gewijzigd bij koninklijk
besluit van 8 juni 1984;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 mei 1988 tot vastlegging
van de samenstelling van de Executieve van het Brusselse Gewest;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 februari 1989 houdende de
ministeriele bevoegdheden voor de aangelegenheden van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoordineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd door de
gewone wet van 9 augustus 1980;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de ontwikkeling van de individuele vervoer-
middelen en de daaruit voortvloeiende verkeersmoeilijkheden een
grondig onderzoek vereisen van de organisatie van het vervoer in
het Brusselse Gewest teneinde er de kwaliteit en het rendement van
het openbaar personenvervoer te verbeteren en het aan de huidige
transportbehoeften aan te passen;

Overwegende dat de inrichting van het stads- en streekvervoer op
regionaal vlak dient te worden bestudeerd en dat de coordinatie
zowel tussen de regionale maatschappij(en) die het streeksvervoer
beheert (beheren) in het Vlaamse en het Waalse Gewest, waarvan
bepaalde lijnen hun eindpunt hebben in het Brusselse Gewest, er
de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel als-
mede tussen deze maatschappijen en de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen snel tnoet worden verbeterd;

Overwegende dat ingevolge de regionalisering van het openbaar
stads- en streekvervoer de algemene principes van de inrichting van
het stads- en streekvervoer op regionaal vlak dienen te worden vast
gelegd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financien, gegeven op
11januari 1989;

Gelet op de beraadslaging van Onze Minister en Onze Staatsse-
cretaris binnen de Executieve van het Brusselse Gewest;

Op de voordracht van onze Minister van het Brusselse Gewest,

BAUDOUIN, Roi des Beiges,

A tous presents et a venir, Salut.

Vu 1'article 67 de la Constitution;

Vu la loi speciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment les articles 4 et 47;

Vu 1'arrete royal du 24 decembre 1981 relatif a 1'Executif de la
Region bruxelloise, modifie par l'arret6 royal du 8 juin 1984;

Vu 1'arrete royal du 27 mai 1988 fixant la composition de
1'Executif de la Region bruxelloise;

Vu 1'arrete royal du 7 fevrier 1989 fixant les competences
ministerielles pour les affaires de la Region de Bruxelles-Capitale;

Vu les lois sur Ie Conseil d'Etat, coordonnees Ie 12 janvier 1973,
notamment 1'article 3, § I", modifie par la loi ordinaire du 9 aout
1980;

Vu 1'urgence;

Considerant quo Ie developpement des moyens de transports
individuels et les difficultes de circulation qui en resultent requie-
rent un examen continu de 1'organisation des transports dans la
Region bruxelloise, en vue d'y ameliorer la qualite et 1'efficacite des
transports publics de personnes et de les adapter aux besoins actuels
de transports;

Considerant que 1'organisation des transports urbains et regio-
naux doit etre etudiee sur Ie plan regional et que la coordination
entre (les) societe(s) regionale(s) qui gere(nt) les transports vici-
naux des Regions flamande et wallonne, dont certaines lignes abou-
tissent en Region bruxelloise, et la Societe des Transports intercom-
munaux de Bruxelles, ainsi qu'entre ces societes et la Societe
nationale des Chemins de fer beiges doit etre rapidement ame-
lioree;

Considerant que suite a la regionalisation des transports publics
urbains et regionaux, les principes regionaux de 1'organisation des
transports urbains et regionaux doivent etre fixes sur Ie plan
regional;

Vu 1'avis de 1'Inspection des finances, donne Ie 11 janvier 1989;

Vu la deliberation de nos Ministre et Secretaire d'Etat de
1'Executif de la Region bruxelloise;

Sur la proposition de notre Ministre de la Region bruxelloise,
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Hebben Wij besloten en besluiten Wij ;

Artlkel 1. — Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt
een Raadgevende Commissie voor de studie en de verbetering van
het openbaar vervoer opgericht, hierna «de Commissie»
genoemd.

Art. 2. — De Commissie heeft als opdracht advies uit te brengen
aan de Minister, bevoegd voor het vervoer, hetzij op zijn verzoek,
hetzij op eigen initiatief, over eike aangelegenheid die verband
houdt met het openbaar vervoer.

De Commissie heeft inzonderheid als opdracht:

1° het verrichten van eike studie en enquete van algemene aard
over de rol en de organisatie van het openbaar vervoer, zowel op
structureel vlak als wat het technisch en economisch aspect ervan
betreft, en de toepassing ervan op lokaal vlak, met als doel de
verbetering van de kwaliteit en de doeltreffendheid ervan, en de
aanpassing ervan aan de huidige en voorzienbare verplaatsingsbe-
hoeften;

2° het verstrekken van advies betreffende het inzake organisatie
van het openbaar vervoer te volgen beleid :

- over de algemene opvatting van de netten, de herstructurering
van de lijnen, de aanleg van de nieuwe lijnen;

- over de co6rdinatie, in de ruimte en in de tijd, tussen de diverse
diensten van het stads- en streekvervoer, de spoorwegen en de
taxidiensten, alsmede met de prive-vervoermiddelen (overstap-
parkeerplaatsen, overstapstations), zodat het openbaar vervoer
een coherent geheei'vormf voor de gebruikers;

- over de wijzigingen van de algemene exploitatievoorwaarden
(dienstregelingen, frequenties, inplanting van de halten, vei-
ligheid, informatie van het publiek);

- over de creatie van speciale beddingen op grondniveau of van
diverse kunstwerken, rekening houdend met de invloed op het
leefmilieu, zowel tijdens de werken als na de voltooiing ervan;

over de coordinatie met de door de overheid en de prive-sector
geplande programma's voor ruimtelijke ordeiung en stedebouw.

De Commissie kan eveneens verzocht worden advies uit te
brengen over de problemen van streekvervoer die een weerslag
hebben op natioriaal of gewestelijk vlak.

Art. 3. — § 1. De Commissie is samengesteld uit effektieve en
geassocieerde leden.

De effectieve leden zijn ;

- een voorzitter en een ondervoorzitter aangeduid door de Execu-
tieve van het Brusselse Gewest;

- drie leden aangeduid op voorstel van de Maatschappij voor het
Intercommunaal Vervoer te Brussel;

- twee leden aangeduid op voorstel van de andere openbare
beheerders die lijnen van gemeenschappelijk streekvervoer uit-
baten op het grondgebied van het Brusselse Gewest;

- een lid aangeduid op voorstel van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen;

- zes leden aangeduid op voorstel van de gemeentelijke over-
heden;

Nous avons arrete et arretons :

Article I". — II est cree pour la Region de Bruxelles-Capitale une
commission consultative pour 1'etude et 1'amelioration des trans-
ports publics, denommee ci-apres « la Commission »•.

Art. 2. — La Commission a pour mission de donner des avis au
Ministre ayant les transports dans ses attributions, soit a sa
demande, soit de sa propre initiative, sur toutes les matieres se
rapportant aux transports publics.

La Commission a notamment pour mission :

1° de proceder a toutes etudes et enquetes de caractere general
sur Ie r61e et 1'organisation des transports publics, tant sous leur
aspect culturel que sous leurs aspects technique et economique et
leurs applications sur Ie plan local afin d'ameliorer leur quality et
leur efficacite, et de les adapter aux besoins actuels et previsibles de
deplacement;

2° de formuler des avis relatifs a la politique a suivre en matiere
d'organisation des transports publics :

- sur la conception generate des reseaux, la restructuration des
lignes, la creation de nouvelles lignes;

- sur la coordination, dans 1'espace et dans Ie temps, entre les
divers services de transport urbain, vicinal, chemin de for et
services de taxis, ainsi- qu'avec les moyens de transports prives
(parkings de dissuasion, gares de correspondance) afin que les
transports constituent un ensemble coherent pour les utilisateurs;

- sur les modifications des conditions generates d'exploitation
(horaires, frequences, localisation des arrets, securite, informa-
tion du public);

- sur la creation de sites propres de surface ou au moyen
d'ouvrages ,d'art de types divers en tenant compte des effets sur
1'environnement, tant au cours des travaux qu'apres leur acheve-
ment;

- sur la coordination avec les programmes d'amenagement du
territoire et d'urbanisme projetes par les secteurs publics et
prives.

La Commission peut egalement etre invitee a emettre des avis sur
les problemes de transports regionaux ayant une repercussion sur Ie
plan national ou sur celui d'une autre region.

Art. 3. — § I". La Commission est composee de membres
effectifs et de membres associes.

Les membres effectifs sont :

- un president et un vice-president designes par 1'executif de la
Region bruxelloise;

- trois membres designes sur la proposition de la Society des
Transports Intercommunaux de Bruxelles;

- deux membres d6signes sur la proposition des autres gestion-
naires publics exploitant des lignes de transport public vicinal sur
Ie territoire de la Region bruxelloise;

- un membre designe sur la proposition de la Society nationale des
Chemins de fer beiges;

- six membres designes sur la proposition des autorites conimu-
nales;
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vier leden aangeduid onder het personeel van de administratie
van het Brusselse Gewest :

- de secretaris van de Commissie;

- een personeelslid van de dienst bevoegd voor het vervoer;

- een personeelslid van de dienst bevoegd voor de wegen;

- een personeelslid van de dienst bevoegd voor stedebouw en
ruimtelijke ordering.

- quatre membres design6s parmi les agents de 1'administration de
la Region bruxelloise :

- Ie secretaire de la Commission;

- un agent du service ayant les transports dans ses attributions;

- un agent ayant les routes dans ses attributions;

- un agent du service ayant 1'urbanisme et 1'amenagement du
territoire dans ses attributions.

De geassocieerde leden zijn :

een lid aangeduid op voorstel van de representatieve organisaties
van de gebruikers;

een lid aangeduid op voorstel van elk van de vakorganisaties van
de werknemers tewerkgesteld in de sector van het stedelijk
openbaar vervoer, die ten minste 10 % van het personeelsbe-
stand vertegenwoordigen van de Maatschappij voor het Inter-
communaal Vervoer te Brussel;

twee leden aangeduid op voorstel van het Verbond van Onderne-
mingen van Brussel;

een lid aangeduid op voorstel van de Provincie Brabant;

§ 2. De 24 leden worden aangeduid door de Executieve van het
Brusselse Gewest.

Les membres associes sont:

- un membre designe sur la proposition des organisations represen-
tatives des usagers;

- un membre designe sur la proposition de chacune des organisa-
tions syndicales des travailleurs occupes dans Ie secteur des
transports publics urbains qui repr&entent au moins 10 % de
1'effectif du personnel de la Society des Transports Intercommu-
naux de Bruxelles;

- deux membres design6s sur la proposition de 1'Union des
Entreprises de Bruxelles;

- un membre designe sur la proposition de la Province de Brabant;

§ 2. Les 24 membres sont designes par l'Ex6cutif de la Region
bruxelloise.

Art. 4. — De 24 leden van de Commissie zijn verdeeld over twee
taalgroepen. Twee derde van de leden moeten tot de meest talrijke
taalgroep behoren en een derde van de leden tot de minst talrijke
taalgroep.

De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillen-
de taalrol.

Art. 4. — Les 24 membres de la Commission sont r6partis en deux
groupes linguistiques. Deux tiers des membres doivent appartenir
au groupe linguistique Ie plus nombreux et un tiers au groupe
linguistique Ie moins nombreux.

Le president et Ie vice-president sont de r61e linguistique
•different.

De mandaten van de leden van de Commissie hebben een duur
van 3 jaar.

Art. 5. — Het secretariaat van de Commissie wordt verzorgd door
het bevoegde bestuur.

De commissie vergadert zo dikwijis als de aangelegenheden die
tot haar bevoegdheid behoren, het vereisen en ten minste vier maal
per jaar.

De oproepingen worden een week v66r de vergadering
verzonden.

Art. 6. — De adviezen van de Commissie worden bij gewone
Stemmenmeerderheid uitgebracht door de vergadering van de
effektieve leden, voor zover de helft van deze leden aanwezig is. Bij
staking van stemmen is deze van de voorzitter van de vergadering
beslissend. De afwijkende adviezen worden bij het advies van de
meerderheid gevoegd.

De geassocieerde leden worden uitgenodigd in plenaire zitting,
om gehoord te worden, alvorens een beslissing genomen wordt met
betrekking tot de voorstellen die een weerslag hebben op de
ordening, het plaatseh'jke leven, de faciliteiten voor de gebruikers
of de werkomstandigheden van het personeel.

De geassocieerde leden wonen de vergadering bij met raadge-
vende stem.

Les mandats des membres de la Commission sont de 3 ans.

Art. 5. — Le secretariat de la Commission est assure par
1'administration competente.

La Commission se reunit aussi souvent que 1'exigent les affaires
pour lesquelles elle est competente et au moins quatre fois par an.

Les convocations sont envoyees une semaine avant la reunion.

Art. 6. — Les avis de la Commission sont emis par 1'assemblee
des membres effectifs a la majorite simple des voix pour autant que
la moitie au moins desdits membres soient presents. En cas de
partage des voix, celle du president de s6ance est preponderante.
Les avis dissidents sont joints a 1'avis de la majority.

Les membres associes sont convoques en seance plenifere pour
etre entendus avant qu'il soit conclu sur des propositions qui
auraient une incidence sur 1'amenagement, la vie locale, les facilites
d'utilisation pour les usagers ou ies conditions de travail du
personnel.

Les membres associes assistent aux reunions avec voix consulta-
tives.
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An. 7. — De Commissie stelt haar huishoudelijk reglement op
dat er onder meer in voorziet dat de vertegenwoordigers van de
betrokken gemeenten worden opgeroepen om gehoord te worden
vooraleer enig besluit wordt getroffen over voorstellen met een
weerslag op de ruimtelijke ordening of op het gemeentelijk leven.

De Executieve keurt het huishoudelijk reglement goed.

Art. 8. — De Commissie mag alle personen of deskundigen
raadplegen of afhoren.

Art. 9. — De studies ter voorbereiding van de werkzaamheden
van de Commissie betreffende door het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest volledig of ten dele te financieren voorstellen worden ver-
richt door het gewestelijk bestuur van het vervoer.

Als overgangsmaatregel, en voor de definitieve organisatie van
het gewestelijk bestuur van het vervoer, worden deze voorberei-
dende studies en het opvolgen van de dossiers verzekerd door een
administratieve eel waarvan de leden zijn aangesteld door de
Executieve.

De administratieve eel mag door de betrokken exploitanten van
het openbaar vervoer gedelegeerde deskundigen raadplegen of bij
haar werkzaamheden betrekken.

Art. 10. — De voorzitter, ondervoorzitter, de leden en de
secretaris van de Commissie oefenen hun functie gratis uit.

Behalve wat de personeelsleden van het Brusselse Gewest betreft
die vergoed worden voor de kosten voor de uitvoering van hun
opdracht overeenkomstig de geldende beschikkingen, kunnen de
voorzitter, ondervoorzitter, de leden en ook de geraadpleegde
personen evenwel de terugbetaling bekomen van de verplaat-
singskosten volgens het voor de ambtenaren van rang 13 bepaalde
barema.

Art. 11. — De werkingskosten van de Commissie en van de tijde-
lijke administratieve eel voorzien in artikel 9, vallen ten laste van de
gewestelijke begroting.

Art. 12. — Voor het Brusselse Gewest wordt het koninklijk
besluit d.d. 1 december 1976 en houdende oprichting van een raad-
gevende commissie voor het bevorderen en co6rdmeren van het
stedelijk en interstedelijk openbaar vervoer, opgeheven.

Art, 13. — Dit besluit treedt in working de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 14. — Onze Minister van het Brusselse Gewest is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 1989.

Art. 7. — La Commission elabore son reglement d'ordre interieur
qui prevoit notamment que les representants des communes inte-
ressees sont convoques pour etre entendus avant qu'il soit conclu
sur des propositions ayant une incidence sur 1'amenagement ou sur
la vie communale.

L'Executif approuve Ie reglement d'ordre interieur.

Art. 5. — La Commission peut consulter ou entendre toute
personne ou expert.

Art. 9. — Les etudes preparatoires aux activites de la Commission
concernant des propositions a financer en tout ou en partie par la
Region de Bruxelles-Capitale, sont assurees par 1'administration
regionale des transports.

De maniere transitoire, et jusqu'a organisation definitive de
1'administration regionale des transports, les etudes preparatoires
et Ie suivi des dossiers sont assures par une cellule administrative
dont les membres sont designes par 1'Executif.

La cellule administrative peut consulter ou associer a ses travaux
des experts delegues par les exploitants des transports en commun
interesses.

Art. 10. — Les president, vice-president, membres et secretaire
de la Commission exercent leur fonction a titre gratuit.

Toutefois, sauf en ce qui concerne les agents de la Region
bruxellois indemnises des frais occasionnes pour 1'accomplissement
de leur mission conformement aux dispositions en vigueur, les pre-
sident, vice-president et membres ainsi que les personnes consul-
tees peuvent obtenir Ie remboursement des frais, de deplacement
suivant Ie bareme prevu pour les fonctionnaires du rang 13.

Art. 11. — Les frais de fonctionnement de la Commission et de la
cellule administrative transitoire prevue a 1'article 9 sont a charge
du budget regional.

Art. 12. — Est abroge, en ce qui concerne la Region bruxelloise,
1'arrete royal du 1" decembre 1976 portant creation d'une commis-
sion consultative pour la promotion et la coordination des trans-
ports en commun urbains et interurbains.

Art. 13. — Le present arret6 entre en vigueur Ie jour de sa
publication 'au Moniteur beige.

Art. 14. — Notre Ministre de la Region bruxelloise est charg6 de
1'execution du present arrete.

Donne a Bruxelles, le 12 juin 1989.

BOUDEWIJN

Van Koningswege :
De Minister van het Brusselse Gewest,

Ph. MOUREAUX.

BAUDOUIN

Par le Roi:
Le Ministre de la Region bruxelloise,

Ph.MOUREAUX.


