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VERSLAG
uitgebracht namens de Commissie

voor Financien, Begroting,
Openbaar Ambt,

Externe Betrekkingen
en Algemene Zaken

door de heer MAINGAIN

RAPPORT
fait au nom de la Commission

des Finances, du Budget,
de la Fonction publique,
des Relations exterieures
et des Affaires generales

par M. MAINGAIN

Aan de werkzaamheden van de Commissie hebben deelgeno- Ont participe aux travaux de la Commission :
men :

1. Vaste leden : de heer Poullet (voorzitter), de heren Andre,
Beghin, Cools, Cornelissen, Debry, De Coster, Demannez, de
Patoul, mevr. Jacobs, de heren Harmel, Maingain, Rens,
mevr. Schoenmaekers.

2. Plaatsvervangers : de heren Adriaens, Beauthier,
mevr. Creyf, de heer de Marcken de Merken; mevr. de TSerclaes,
de heren Galand, Hermans, Stalport, Vandenbussche.

3. Andere leden van de Raad : mevr. Carton de Wiart, de heren
Cauwelier, Drouart, Duponcelle, mevr. GuilIaume-Vanderroost,
de heer Moureaux, mevr. Nagy, de heren Parmentier, Paternoster,
mevr. Van Tichelen.

1. Membres effectifs : M. Poullet (president), MM. Andre,
Beghin, Cools, Cornelissen, Debry, De Coster, Demannez, de
Patoul, M™ Jacobs, MM. Harmel, Maingain, Rens, M"" Schoen-
maekers.

2. Membres suppleants : MM. Adriaens, Beauthier, M"" Creyf,
M. de Marcken de Merken, M°" de TSerclaes, MM. Galand,
Hermans, Stalport, Vandenbussche.

3. Autres membres du Conseil: M"' Carton de Wiart, MM. Cau-
welier, Drouart, Duponcelle, M°" GuilIaume-Vanderroost,
M. Moureaux, M°"' Nagy, MM. Parmentier, Paternoster, M"" Van
Tichelen.
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I. Proceduredebat I. Debat de procedure

Een lid betreurt dat men de Commissie een dusda-
nig strikte agenda opiegt voor de analyse van de
begrotingen van 1991. De leden hebben de begro-
tingsstukken, die trouwens nog niet werden gedrukt
in him uiteindelijke vorm, nog maar pas kunnen
inzien. Hij dringt erop aan dat de vergadering wordt
uitgesteld zodat het de leden mogelijk wordt de
stukken grondig door te lezen.

De Voorzitter geeft toe dat de Executieve de
begrotingsontwerpen met vertraging heeft overge-
maakt. Hij zai ervoor zorgen dat volgend jaar een
agenda wordt voorgesteld die meer voldoening
schenkt. Voor dit jaar wordt het moeilijk de door de
Commissie goedgekeurde agenda aan te passen, de
Raad wordt immers geacht de agenda van de werk-
zaamheden die met de andere vergaderingen werd
afgesproken, na te leven.

Een ander lid is ook voorstander van uitstel en
voert als verantwoording aan dat de nieuwe voorstel-
ling van de begroting de Raadsleden bijkomend
analysewerk bezorgt.

Een lid stelt dat hij in de laatste vergadering van het
Bureau in uitgebreide samenstellmg zijn kritische
bemerkingen te kennen heeft gegeven met betrekking
tot de procedure die dit jaar aan de Raad wordt
opgelegd voor de bespreking van de begrotingen. Hij
wenst dat deze toestand zich volgend jaar niet op-
nieuw voordoet en dat men, in dat perspectief, na
1 januari, beraadslaagt over de procedures die moe-
ten worden opgezet opdat men voldoende tijd zou
krijgen om de begroting te bespreken.

Hij bekritiseert de houding van een fractie van de
oppositie, want de moeilijkheden die de Minister
belast met Financien op dit ogenblik kent bij het
uitwerken van de begroting vioeien gedeeltelijk voort
uit de nalatigheden van de vorige executieven.

Een ander lid antwoordt dat het normaal is om een
minimum aan tijd te vragen voor het doorlezen van de
stukken. Bovendien dient de Raad niet op te draaien
voor de gevolgen van de onderbemanning van het
Bestuur van de Begroting. Zijn fractie staat eveneens
achter de vraag tot uitstel.

Een raadslid stelt dat zijn fractie na de inleidende
uiteenzetting van de Minister als eerste - de polemiek
over het ronddelen van de stukken buiten beschou-
wing gelaten - heeft gevraagd dat de bespreking zou
worden uitgesteld. Hij vraagt zich af of het niet
verstandiger zou zijn de uiteenzetting van de Minister
eveneens uit te stellen tot maandag, voor zover de
termijnen vastgelegd voor de werkzaamheden in de
Commissie nageleefd worden.

Un membre regrette que 1'on impose a la Commis-
sion un calendrier aussi serre pour analyser les
budgets de 1991. Les membres viennent seulement de
prendre connaissance des documents budgetaires,
lesquels d'ailleurs n'ont pas encore ete imprimes dans
leur forme definitive. II demande avec insistance que
1'on reporte la reunion pour permettre aux membres
d'etudier les documents.

Le President reconnalt que 1'Executif a tarde b
remettre les projets de budgets. II veillera a ce que
1'annee prochaine un calendrier plus satisfaisant soit
propose. Pour cette annee-ci, il serait difficile de
modifier le programme adopte par la Commission
dans la mesure ou le Conseil est tenu de respecter le
calendrier des travaux qui a ete convenu avec les
autres assemblies.

Un autre membre appuie la demande de report en
la justifiant par le fait que la nouvelle presentation du
budget impose aux Conseillers un travail d'analyse
supplementaire.

Un membre declare qu'il a fait part lors de la
derniere reunion du Bureau elargi de ses critiques
concernant la procedure imposee cette annee au
Conseil pour la discussion des budgets. II souhaite
qu'une telle situation ne se reproduise plus 1'annee
prochaine et que dans cette optique, apres le premier
janvier, on reflechisse aux procedures a mettre en
oeuvre pour que les budgets soient discutes dans un
delai raisonnable.

II critique 1'attitude d'un des groupes de 1'opposi-
tion, car les difficultes rencontrees aujourd'hui par le
Ministre des Finances pour elaborer le budget resul-
tent pour partie des carences des executifs precedents.

Un autre membre repond qu'il est normal d'exiger
un delai minimum pour examiner les documents. En
outre, le Conseil ne doit pas supporter les conse-
quences resultant du fait que 1'Administration du
Budget est sous-equipee. Son groupe s'associe egale-
ment a la demande de report.

Un conseiller declare que son groupe a ete le
premier - en dehors de toute polemique au sujet de la
distribution des documents - a demander le report du
debat apres 1'expose introductif du Ministre. II se
demande s'il ne serait pas plus sage de reporter egale-
ment 1'expose du Ministre h la seance du lundi, pour
autant que les delais fixes pour les travaux en Com-
mission soient respectes.
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Een lid verklaart dat zijn fractie het met dit voorstel
eens kan zijn maar vraagt dat de algemene bespreking
niet op maandagavond opgesloten wordt.

De Minister belast met Financien en Begroting stelt
dat hij zich ter beschikking van de Commissie houdt.
Hij geeft overigens toe dat de begrotingen met een
zekere vertraging werden ingediend, hij benadrukt
evenwel dat zijn Kabinet en het Bestuur het moeilijk
hebben gehad om de begroting nog dit jaar als
programmabegroting in te dienen, zoals men in de-
cember laatstleden had beloofd.

Un membre declare que son groupe peut marquer
son approbation sur cette proposition mais demande
de ne pas cloturer la discussion generate Ie lundi soir.

Le Ministre des Finances et du Budget declare qu'il
est a la disposition de la Commission. II reconnait par
ailleurs que les budgets sont deposes avec un certain
retard, mais souligne que son cabinet et I'Administra-
tion ont du rencontrer de nombreuses difficultes pour
pouvoir presenter encore cette annee le budget sous
forme de budget par programmes, comme 1'engage-
ment en avait ete pris en decembre dernier.
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II. Uiteenzetting van de Minister
van Financien, Begroting,

Openbaar Ambt en
Externe Betrekkingen

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

«Bij de neerlegging van het begrotingsontwerp
1990 heb ik benadrukt dat wij in de onmogelijkheid
verkeerden deze begroting in te dienen onder vorm
van programmabegroting.

Het ontwerp 1991 dat ik de eer heb aan de Raad
voor te leggen, is opgesteld in de vorm van program-
mabegroting.

Het is een fundamenteel andere aanpak die in de
overgangsfase heel wat om het lijf heeft. .Het aantal
stukken dat dient neergelegd is aanzienlijk en de
administratieve voorbereiding is verre van eenvoudig.
Ik hoop dat deze nieuwe voorstelling het de Raadsle-
den zai mogelijk maken klaarder te zien in het
voorgestelde beleid. Dit was' alleszins de bedoeling
van de wetgever en het is ook mijn vurigste wens.

In feite bestaat de begroting « nieuwe vorm » uit
drie luiken :
- enerzijds de Middelenbegroting waarop de ont-

vangsten van het Gewest geboekt worden (hier zijn
de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande
voorstelling het geringst);

- anderzijds de eigenlijke programma-begroting en
de daaraan gekoppelde administratieve begroting.
De programmabegroting is de begrotingsordonnan-
tie die de Raad moet goedkeuren.

De Administratieve begroting is-in feite het stuk dat
niet alleen toelichting geeft over de opsplitsing van de
programma's, maar is ook, als.ik het zo mag uit-
drukken, het werkdocument dat door de Administra-
tie en het Rekenhof gebruikt wordt om de uitgaven-
verrichtingen te doen.

De wettelijke specialiteit wordt toegepast tot op het
niveau van de activiteitenprogramma's. Overschrij-
vingen tussen artikels van eenzelfde programma moe-
ten niet langer meer voorgelegd aan de Raad. Dit is
op het eerste gezicht verbazingwekkend, maar in feite
wordt hiermee vermeden dat ontelbare verschuivin-
gen van kredieten, onvermijdelijk indien men wil dat
het beheer zich voortdurend aanpast aan de wijzi-
gende omstandigheden, telkens moeten opgenomen
worden in het aanpassingsblad.

Aanpassingsbladen, zoals dit van 1990, waarin
zoveel transferten voorkomen dat men in feite de
wijzigingen ten gronde niet meer kan onderscheiden
van louter administratieve aanpassingen, behoren
hiermee definitief tot het verleden.

« Lors du depot du Projet de Budget 1990, j'ai
insiste sur 1'impossibilite de presenter Ie Budget sous

-la forme de Budget-programme.

Le projet 1991 que j'ai 1'honneur de soumettre au
Conseil, est redige dans la forme de budget-pro-
gramme.

II s'agit d'une approche fondamentalement diffe-
rente qui, dans cette periode transitoire, demande
enormement de travail preparatoire. Le nombre de
documents qui doivent etre deposes sont considera-
bles et la preparation est loin d'etre simple. J'ose
esperer que cette nouvelle presentation permettra aux
Conseillers de vojr plus clair dans la politique propo-
see. Ceci etait, de toute facon, 1'intention du legisia-
teur et c'est aussi mon plus vif souhait.

En realite, ce budget « nouveau » comprend trois
volets :
- d'une part, le Budget des Voies et Moyens qui donne

une evaluation des recettes de la Region (ici les
modifications par rapport a la presentation ante-
rieure sont ires limitees);

- d'autre part, le budget-programme proprement dit
et le budget administratif lie ^ cela. Le budget-
programme est en realite 1'ordonnance de budget
qui doit etre approuve par le Conseil.

Le Budget administratif est le document qui ne
renseigne pas uniquement les informations sur 1'utili-
sation des credits des differents programmes, mais est
egalement, si je puis m'exprimer ainsi, le document
de travail de 1'Administration et de la Cour des
Comptes pour realiser les imputations des depenses.

La speciality legale est appliquee au niveau des
programmes d'activites. Des depassements entre arti-
cles d'un meme programme, ne doivent plus etre
soumis au Conseil. Ceci est, & premiere vue, eton-
nant, mais en realite ceci evite que de multiples
transferts, indispensables a une gestion qui doit en
permanence s'adapter a des situations evolutives,
doivent etre presentes dans le feuilleton d'ajustement.

Des feuilletons d'ajustement, tel que celui de 1990,
prevoyant tant de transferts et qui finalement ne
permettent plus de distinguer les adaptations pure-
ment administratives et les modifications de fond,
appartiennent ainsi definitivement au passe.
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Zoals ik in de Algemene toelichting, die U ter
beschikking werd gesteld meedeel, sta ik evenwel
open voor mogelijke verbeteringen die in de toekomst
aan deze voorstelling zouden kunnen aangebracht
worden.

Naast de nieuwe vorm van de begroting zijn de
afschaffing en de herschikking van de begrotingsfond-
sen een andere wijziging ten gronde in deze ontwerp-
begroting.

De wet van 28 juni 1989 heeft inderdaad het
voortbestaan van fondsen aan zeer strenge voorwaar-
den gekoppeld waaronder de twee essentieelste zijn :
- moeten gealimenteerd met geaffecteerde middelen

of andere dan begrotingsmiddelen;

- moeten opgericht door een organieke ordonnantie.

De bedoeling van de wetgever bestond erin een
einde te stellen aan de wildgroei van fondsen en de
begroting van het Brusselse Gewest was hiervan een
reeel voorbeeld.

De afschaffing van de begrotingsfondsen is uitein-
delijk een zeer ingrijpende hervorming en stelt veel
problemen van technische aard. Zowel de Centrale
Overheid als de andere Gewesten en Gemeen-
schappen hebben hierbij veel moeilijkheden van
praktische aard ondervonden. Dit is de reden waarom
deze hervorming in twee fasen geschiedt.

De meeste fondsen komen niet meer voor in de
begroting '91. Deze waarop, op het einde van het jaar
nog belangrijke saldo beschikbaar zijn worden in
stand gehouden gedurende 1991. In de loop van het
jaar 1991 zai bij middel van een ontwerpordonnantie
aan de Raad gevraagd worden bepaalde fondsen, die
conform zijn aan de beschikkingen van de comptabili-
teit, in him bestaan te bevestigen.

Tot daar Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren,
deze inleidende beschouwing, wat de vorm en de
voorstelling van deze begroting betreft.

Ik zou het nu verder willen hebben over het
inhoudelijke. Laten wij beginnen met de ontvangsten.
In mijn toelichting van verleden jaar heb ik getracht
het financieringsmechanisme zoals bepaald door de
financieringswet van 16 januari 1989 even samen te
vatten. In het stuk dat u bezorgd werd heb ik getracht
de berekening van de dotatie in concreto voor te
stellen en dit ook te doen voor de jaren '89-'90.

Deze voorstelling moet het mogelijk maken beter
de weerslag te kunnen vaststellen van de evolutie van
verschillende parameters.

Comme je Ie renseigne dans VExpose des motifs qui
vous a ete distribue, je suis ouvert a 1'avenir, pour
appliquer a la presentation de ce Budget, toutes les
adaptations ou ameliorations possibles.

A c6te de la nouvelle presentation du budget, la
suppression et Ie reclassement des fonds budgetaires,
sont une autre modification fondamentale dans ce
projet de budget.

La loi du 28 juin 1989 a, en effet, soumis 1'existence
des fonds budgetaires a des criteres tres severes, dont
les plus essentiels sont :
- que les fonds doivent etre alimentes a 1'aide de

moyens affectes ou a 1'aide d'autres moyens hors
budget;

- qu'ils doivent etre crees par une ordonnance orga-
nique.

L'intention du legislateur etait de mettre fin au
developpement sauvage des fonds et Ie Budget de la
Region bruxelloise etait un exemple reel.

La suppression des fonds budgetaires est finalement
une reforme tres considerable et pose beaucoup de
problemes d'ordre technique. Aussi bien Ie Pouvoir
central que les autres Regions et Communautes
connaissent enormement de difficultes d'appliquer
cette legislation dans la pratique. Ceci est la raison
pour laquelle la reforme est realisee en deux phases.

La plupart des fonds ne figurent plus dans Ie budget
'91. Ceux qui, a la fin de 1'annee, ont encore des
soldes disponibles tres importants sont maintenus
pour 1'annee 1991. Dans Ie courant de 1'annee 1991,
un projet d'ordonnance demandera au Conseil de
confirmer certains fonds repondant aux dispositions
de comptabilite dans leur existence.

Jusque la, Monsieur Ie President, Mesdames, Mes-
sieurs, ces considerations introductives en ce qui
concerne la forme de ce Budget.

Je voudrais poursuivre, en mettant 1'accent sur les
chiffres. D'abord les recettes. Dans mon expose de
1'an passe, j'ai essaye de resumer Ie mecanisme des
financements tel que defini par la loi de fmancement
du 16 janvier 1989. Dans Ie document que je vous ai
fais parvenir, j'ai essaye de calculer les dotations,
aussi bien pour ce qui concerne 1'annee 1991 que pour
les annees 1989 et 1990.

Cette presentation doit permettre d'avoir une idee
de la repercussion de 1'evolution de certains parame-
tres.
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De basisgegevens voor de berekening van onze
dotatie zij'n dus :
- het inflatiepercentage van het voorgaand jaar, het

bepaalde percentage van 3,2 % ligt ongetwijfeld
beneden de realiteit. Op dit ogenblik is de gemid-
delde indexstijging 1990 reeds opgelopen tot meer
dan 4 %.

Een herberekening van onze dotatie zai ongetwij-
feld bijkomende middelen opieveren; veiligheids-
halve werd met deze eventualiteit geen rekening
gehouden.

- De opbrengst van de personenbelasting

Men kan vaststellen dat deze van het ene jaar naar
het andere stijgt met 0,79 % maar dat dit gevoelig
lager is dan in beide andere gewesten.

Het aandeel van Brussel in het geheel verminderd
van 11,2 % naar 11,0 % van 1988 naar 1989.

- De evolutie van de bevolking

Ook hier constateren wij dat het aandeel van
Brussel vermindert, 9,78 % in plaats van 9,89 %.

- De gemiddelde opbrengst van de personenbelasting
per persoon

Hier zien wij dat de stijging per inwoner groter is in
Brussel dan in Wallonie maar gevoelig lager dan in
Vlaanderen wat dan opnieuw een negatieve weerslag
heeft door het feit dat de solidariteitsinterventie
groter wordt voor Wallonie.

Uit de cijfergegevens van de Algemene Toelichting
ziet men duidelijk hoe ingrijpend het financieringsme-
chanisme inspeelt op deze evolutie.

In de begroting 1991 worden voor het eerst de
trekkingsrechten voor de tewerkstelling van werklo-
zen ingeschreven; dit bedrag werd voorheen recht-
streeks gestort op een begrotingsfonds.

In de ontvangstenbegroting wordt er ook in
voorzien dat bepaalde privegoederen van de Staat
(Ministerie van Openbare Werken en Verkeerswe-
zen), overgedragen aan het Brusselse Gewest zouden
kunnen gerealiseerd worden en aangewend voor de
verbetering van de Infrastructuur en het Vervoer. Het
is vanzelfsprekend dat, in.dien deze verkopen geen
doorgang vinden er ook geen uitgaven kunnen ges-
chieden.

Niet te verwaarlozen voor Brussel zijn evenwel de
opbrengsten van de gewestbelastingen.

Les donnees de base pour Ie calcul de notre
dotation sont ainsi :
- Ie pourcentage d'inflation de 1'annee precedente. Le

pourcentage retenu est de- 3,2 % et est manifeste-
ment en-dessous de la realite. Actuellement, 1'ac-
croisement moyen de 1'index se situe aux environs
de 4 %.

Un recalcul de notre dotation doit surement procu-
rer des moyens supplementaires. Par mesure de
precaution, nous n'avons pas tenu compte de cette
eventualite.

- Le produit de I'impot des personnes physiques

On peut constater que ce produit augmente de
0,79 % d'une annee a 1'autre, mais cet accroissement
reste considerablement inferieur a celui des autres
regions.

Dans la totalite, la part de Bruxelles diminue alors
de 11,2 % a 11 %, de 1988 a 1989.

- L'evolution de la population

Ici egalement nous constatons que la part de
Bruxelles diminue, 9,78 % au lieu de 9,89 %.

- Le produit moyen de I'impot des personnes physi-
ques par personne

Ici, nous constatons que 1'accroissement de Bruxel-
les, par habitant, est plus consequent qu'en Wallonie
mais malheureusement, sensiblement plus bas qu'en
Flandre ce qui, a nouveau, donne une repercussion
negative du fait que 1'intervention de solidarite de-
vient plus grande pour la Wallonie.

Des donnees de 1'Expose General on voit claire-
ment 1'impact de ce mecanisme de financement dans
cette evolution.

Dans le budget 1991 les droits de tirage pour la mise
au travail des ch6meurs sont inscrits pour la premiere
fois; avant ce montant etait verse directement sur un
fonds budgetaire.

Dans le budget des recettes, on prevoit egalement
que certains biens de 1'Etat appartenant au domaine
prive, venant du Ministere des Travaux publics et des
Communications, transferes a la Region bruxelloise,
peuvent etre realises et affectes a 1'amelioration de
1'Infrastructure et du Transport. II va de soi que si ces
ventes ne se realisent pas, il n'y aura pas de depenses
sur ces articles.

Non negligeables pour Bruxelles sont, bien sur, les
imp6ts regionaux.
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In de toelichting werd de opbrengst van deze
gewestbegroting sedert 1989 weergegeven. Ik heb er
aan gehouden hier de ramingen van het Ministerie
van Financien naast te zetten omdat dit voldoende
aantoont dat wij, wat de werkelijke opbrengst betreft,
een beetje optimistischer zouden mogen zijn.

Bij de bespreking van het bijblad '90 heb ik aan-
gekondigd dat de ontvangsten 1990 minstens 900 mil-
joen hoger zouden zijn dan de ramingen, dit op basis
van de toestand einde September. Ondertussen be-
schik ik over de cijfers van de 10 eerste maanden 1990
en waarbij 100 % van de oorspronkelijke ramingen
1990 bereikt werden. De 900 miljoen toename voor
de twee laatste maanden van het jaar blijken hiermee
achterhaald en meteen ook de raming 1991.

Toch heb ik er aan gehouden de laatste raming van
het Ministerie van Financien te behouden omdat :

- ik ervaar dat dit een voorzichtige raming is;
- het voor ons een raming is die.waarschijniijk door

niemand zai in twijfel getrokken worden.

Aandachtige lezers zullen ook gemerkt hebben dat
deze middelenbegroting in een bedrag voorziet van
250 miljoen als geaffecteerde ontvangst voor het
Fonds voor de bestrijding van de hinder. Het betreft
als het ware een voorkrediet dat het de Minister
bevoegd voor Leefmilieu moet mogelijk maken een.
bepaalde taks in het leven te roepen om bepaalde
specifieke werken ter bestrijding van de hinder te
financieren!

De bevoegde Minister zai ter zake de nodige uitleg
verschaffen.

Om het hoofdstuk « Ontvangsten » af te ronden zou
ik willen zeggen dat een vergelijking van de ontvang-
sten van het ene jaar naar het andere zinloos is. De ge-
gevens dekken niet dezelfde verplichtingen. Dit is eens
te meer te wijten aan het financieringsmechanisme.

Wat de uitgaven betreft heb ik er in de toelichting
op gewezen dat bij de vaststelling ervan vertrokken
werd van het advies van de Hoge Raad van Financien.
Verleden jaar was dit niet mogelijk aangezien dit
advies vrij laat gepubliceerd werd.

Het is mijn bezorgdheid het begrotingsbeleid af te
stemmen op deze aanwijzingen. In zijn prognoses
voor de volgende jaren houdt deze Raad rekening
met een verdere vermindering van het aandeel van
Brussel in de opbrengst van de personenbelasting.

Mocht deze evolutie echter kunnen doorbroken
worden dan is het vanzelfsprekend dat deze benade-
ring te pessimistisch zou blijken. Ik hoop dat dit zai
bewaarheid worden.

Dans 1'expose, Ie produit des imp6ts regionaux
depuis 1989 a ete public. J'ai tenu a vous donner
d'une part, les estimations du Ministere des Finances
et d'autre part, les recettes reelles. Ceci demontre
qu'on pourrait etre quelque peu plus optimiste.

Lors de la discussion sur Ie feuilleton 1990, j'ai
annonce que les Recettes de 1990 depasseraient les
estimations d'au moins 900 millions, ceci sur base de
la situation fin septembre. Entre-temps, je dispose de
chiffres des 10 premiers mois de 1'annee 1990 et je
peux vous affirmer que deja 100 % de ces estimations
sont realisees. L'accroissement de 900 millions pour
les deux derniers mois de 1'annee sont avec ceci, bien
sur, depasses et egalement I'estimation de 1991.

Toutefois,. je tiens a ce que I'estimation du Minis-
tere des Finances soit maintenue pour 1991, ceci etant
donne :
- qu'il s'agit d'une estimation prudente;
- parce que cette estimation ne sera probablement

mise en cause par personne.

Des lecteurs attentifs auront remarque que Ie
Budget des Voies et Moyens comprend egalement un
montant de 250 millions comme recette affectee pour
Ie Fonds de lutte centre les nuisances. II s'agit pour
ainsi dire d'un credit previsionnel qui doit permettre
au Ministre competent pour 1'Environnement de creer
une taxe pour Ie financement des travaux specifiques
en rapport avec la lutte centre les nuisances.

Le Ministre competent fournira des explications
complementaires a ce sujet.

Pour terminer le chapitre « Recettes », je voudrais
dire qu'une comparaison entre les recettes des annees
successives n'a pas beaucoup de sens; en effet, les
donnees ne couvrent pas les memes obligations. Ceci
est, une fois de plus, du au mecanisme de financement.

En ce qui concerne les depenses, j'ai indique dans
l'expos6 que lors de la fixation de ces depenses, on
s'est inspire de 1'avis du Conseil Superieur des Fi-
nances. L'an passe, ceci n'etait pas possible puisque
cet avis a ete public trop tard.

Mon souci majeur est de fixer la politique budge-
taire sur base de 1'avis du Conseil. Dans ses previsions
pour les annees suivantes, ce Conseil tient compte
d'une diminution progressive de la part de Bruxelles
dans le produit de 1'impot des personnes physiques.

Si cette evolution devait s'arreter ou se retourner, il
va de soi que les previsions du Conseil seraient alors
trop pessimistes. J'ose esperer que cette constatation
pourrait etre realisee.
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Evenals voor de ontvangsten heeft hier de vergelij-
king tussen de uitgavenbegroting van de opeenvol-
gende jaren weinig zin omdat de ordonnanceringskre-
dieten van de 'investeringsprogramma's tussen 1989 en
1991 slechts progressief ter beschikking werden
gesteld.

Op heden kan ik met zekerheid bevestigen dat noch
voor het jaar 1989 noch voor het jaar 1990 tot op
heden een beroep gedaan werd op de leningsmachti-
ging die de Raad ons toestond. Dit is ongetwijfeld de
meest evidente parameter van een gezond financieel
beleid.

Voor het jaar 1991 werd het te financieren saldo
bepaald op 6,4 miljard; voor de Hoge Raad van
Financien was het aanvaardbaar tekort 6,6 miljard en
het door de Staat op termijn terugbetaald tekort zai
voor 1991, 7,2 miljard bedragen.

Ik denk dat het in deze begroting bepaalde te
financieren saldo moeilijk kunnen bestempeld wor-
den als een houding die de financiele toestand op
termijn zou ontwrichten.

In haar beleidsverklaring heeft de Executieve ook
aangekondigd de debudgetteringspraktijken te zullen
afbouwen die sedert jaren voor de begroting van het
Brusselse Gewest werden aangewend. Bij de begro-
tingsbespreking 1990 heb ik aangekondigd dat dit van
jaar tot jaar zou afgebouwd worden.

In de begroting 1991 blijft alleen het investerings-
programma van de MIVB' over. Daarbuiten waren er
in de begroting 1990 nog voor 650 miljoen kredieten
met prefinanciering; voor 1991 worden deze kredieten
door de algemene middelen gefinancierd.

Dit neemt echter niet weg dat ook Brussel, zoals de
andere Gewesten waakzaam moet blijven om te
vermijden dat schulden van andere instellingen zou-
den afgewenteld worden op het Gewest. Een degelijk
en efficient toezicht zowel over de lokale besturen als
de para-regionale sector is geboden.

In deze begrotingsbespreking is het wellicht oppor-
tuun even het beheer van onze Thesaurie toe te
lichten. De financieringswet bepaalt dat de Gewesten
en Gemeenschappen hun eigen thesaurie mogen en
moeten organiseren. Gedurende een overgangspe-
riode, eindigend op 31 december 1990 zou deze
thesauriefunctie nog waargenomen worden door de
Nationale Thesaurie.

Tijdens de besprekingen met de Minister van
Financien in de eerste helft van het jaar hebben wij
aangedrongen dat de mogelijkheid ons zou geboden
worden om nog een jaar over de dienstverlening van
de Nationale Thesaurie te kunnen beschikken.

Aussi bien que pour les recettes, la comparaison
entre les budgets des depenses des annees successives
n'a pas beaucoup de sens, puisque les credits d'ordon-
nancement des programmes d'investissement entre
1989 et 1991 ne sont introduits que progressivement
dans ce budget.

Actuellement, je peux certifier que, ni au cours de
1'annee 1989, ni au cours de 1'annee 1990 et ce jusqu'a
ce jour, nous avons du faire appel aux automations
d'emprunt que Ie Conseil nous a octroyees. Ceci est
indiscutablement un des parametres d'une politique
financiere saine.

Pour 1'annee 1991, Ie solde net a financer a ete fixe
a 6,4 milliards, pour Ie Conseil Superieur des Fi-
nances, un deficit de 6,6 milliards etait acceptable. Le
montant qui sera rembourse a terme par 1'Etat,
s'eleve pour 1991 a 7,2 milliards.

Je crois que ces chiffres prouvent que nous ne
pouvons pas considerer notre politique comme celle
qui va hypothequer 1'avenir.

Dans sa declaration, 1'Executif a egalement an-
nonce de diminuer d'annee en annee les pratiques des
debudgetisations qui etaient dans le budget de la
Region bruxelloise presentes dans la plupart des
autres budgets. Lors de la discussion budgetaire 1990,
j'ai annonce que cette diminution de la debudgetisa-
tion devait se realiser en plusieurs annees.

Dans le budget de 1991 reste seulement le pro-
gramme d'investissement de la STIB. En dehors de
cela, etaient inscrits dans le budget, 650 millions de
credit avec-prefinancement; pour 1990 ces credits sont
finances avec les moyens generaux du budget.

Neanmoins je m'empresse de dire qu'a Bruxelles
aussi, comme dans les autres regions, on doit rester
tres vigilant afin d'eviter que 1'endettement d'autres
institutions soient supportes par la Region. Une tutelle
efficiente et coherente sur les pouvoirs locaux et les
pararegionaux est, des lors, indispensable a 1'Exe-
cutif.

Dans cette discussion budgetaire, il est probable-
ment opportun de parler egalement de la gestion de
notre Tresorerie. La loi de financement prevoit que
les Regions et Communautes doivent organiser leur
tresorerie propre pendant une periode transitoire se
terminant au 31 decembre 1990. La fonction de
tresorerie serait encore assuree par la Tresorerie
nationale.

Lors des discussions avec le Ministre des Finances
dans la premiere moitie de 1'annee, nous avons insiste
afin que la possibility nous soit offerte de pouvoir
encore disposer durant une annee, des services de la
Tresorerie nationale.
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Ondertussen zijn zij echter tot de vaststelling geko-
men dat het beter was de organisatie van de eigen
comptabiliteitsdienst onmiddellijk af te stemmen op
een definitieve situatie. Zoals de andere Gewesten
heeft Brussel dan ook beroep gedaan op de mededin-
ging om een kassier aan te duiden. Zoals in de andere
Gewesten en Gemeenschappen leek het Gemeente-
krediet de meest geschikte aanbieding te doen.

De Executieve besliste dan ook vanaf 1 januari met
het Gemeentekrediet als kassier te werken.

Entretemps, nous avons constate qu'il serait prefe-
rable d'organiser notre service de comptabilite imme-
diatement sur une situation definitive. Comme les
autres Regions, Bruxelles a fait appel a la concurrence
afin de designer un caissier. Comme les autres
Communautes et Regions, Ie Credit Communal a
semble faire 1'offre la plus adequate.

L'Executif a done decide de travailler, a partir du
1" janvier 1991, avec Ie Credit Communal comme
caissier.

Hoe worden de uitgaven gespreid? Comment les depenses sont-elles etalees?

In feite zijn er twee grote uitschieters die sameri
meer dan 50 % van de kredieten verbruiken :
11,7 miljard voor de sector uitrusting en verplaat-

sing waarvan 5,7 miljard als de werkingstoelage
voor de MIVB

10,1 miljard voor de lokale besturen

21,8 miljard
3,8 miljard gaan naar het tewerkstellingsbeleid
2,7 miljard gaan naar huisvesting
3,4 miljard voor de ruimtelijke ordening
1,05 miljard voor leefmilieu
1,2 miljard naar het waterbeleid
1,6 miljard naar de administratie
2,0 miljard naar economische expansie

De kleine posten zijn :
0,1 miljard voor de buitenlandse betrekkingen
0,5 miljard voor de dotatie aan de Raad
0,6 miljard voor de ministeriele kabinetten
0,15 miljard naar monumenten en landschappen
0,2 miljard voor de gewestelijke schuld
0,05 miljard voor energie
0,06 miljard voor het beleid van de Executieve.

De opsplitsing van de kredieten volgens hun belang-
rijkheid.

Meer dan 50 % van de kredieten gaan naar twee
sectoren namelijk de sector uitrusting en vervoer
(11,7 miljard) waarvan 5,7 miljard als werkingstoe-
lage voor de MIVB, lokale besturen (10,1 miljard).

Het tewerkstellingsbeleid is goed voor 3,8 miljard.

3,4 miljard gaan naar ruimtelijke ordening, stadsver-
nieuwing en prive-vernieuwing

2,7 miljard gaan naar het sociale huisvestingsbeleid
2,0 miljard gaan naar economische ontwikkeling

1,6 miljard betreffen de algemene administratie
1,2 miljard voor het waterbeleid
1,0 miljard voor het leefmilieu.

En fait, 50 % des credits sont affectes a deux grands
secteurs :
11,7 milliards pour Ie secteur equipements et depla-

cements dont 5,7 milliards en tant que subside
de fonctionnement a la STIB

10,1 miljards pour les pouvoirs locaux

21,8 miljards
3,8 miljards sont destines a la politique de 1'emploi
2,7 milliards pour Ie logement
3,4 milliards pour 1'amenagement du territoire
1,05 milliards pour 1'environneroent
1,2 milliards pour la politique de I'eau
1,6 milliards pour 1'administration
2,0 milliards pour 1'expansion economique

Les petits postes sont les suivants ;
0,1 milliard pour les relations, exterieures
0,5 milliard pour la dotation au Conseil
0,6 milliard pour les cabinets ministeriels
0,15 milliard pour les monuments et sites
0,2 milliard pour la dette regionale
0,05 milliard pour 1'energie
0,06 milliard pour la politique de 1'Executif.

La repartition des credits suivant leur importance.

Plus de 50 % des credits destines a deux secteurs; a
savoir Ie secteur equipement et deplacements (11,7
milliards dont 5,7 milliards en tant que subside de
fonctionnement a la STIB) et Ie secteur des pouvoirs
locaux (10,1 milliards).

3,8 milliards sont destines a la politique de 1'emploi.

3,4 milliards vont a 1'amenagement du territoire, a la
renovation urbaine et a la renovation privee

2,7 milliards vont a la politique de logement social
2,0 milliards sont destines au developpement econo-

mique
1,6 milliards va a 1'administration generate
1,2 milliard pour la politique de 1'eau
1,0 milliard pour 1'environnement.
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III. Opmerkingen van het Rekenhof III. Observations de la Cour des Comptes

VERSLAG BETREFFENDE HET ONDERZOEK
VAN DE BEGROTINGSDOCUMENTEN

VOOR HET JAAR 1991

RAPPORT RELATIF
A L'EXAMEN DES DOCUMENTS BUDGETAIRES

POUR L'ANNEE 1991

1. Algemene beschouwingen 1. Considerations generates

Het Hof is zich bewust van de bijzondere omstan-
digheden die inherent zijn aan de invoering van de
nieuwe programma-structuur van de uitgavenbegro-
ting. In de korte tijdsspanne waarover het beschikte
om de begrotingsdocumenten te onderzoeken, heeft
het zijn onderzoek beperkt tot wat volgt.

Het Rekenhof herinnert eraan dat de ontwerpen
van Rijksmiddelenbegrotmg en van algemene uitga-
venbegroting, alsook de algemene toelichting met
betrekking tot die begrotingen, uiterlijk op 30 Sep-
tember van het jaar dat het begrotingsjaar voorafgaat,
moeten worden ingediend en rondgedeeld, en dat de
begrotingen zeif ten laatste op 30 november van
datzelfde jaar door de Gewestraad moeten worden
goedgekeurd.

2. De sanering van de begrotingsfondsen

De ontvverp-ordonnantie houdende de begroting
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest vormt de
aanzet tot een sanering van de begrotingsfondsen,
overeenkomstig de eisen van de wet van 28 juni 1989
tot wijziging van de wet van 28 juni 1963.

Artikel 9 van het ontwerp bepaalt evenwel dat
fondsen die in de afzonderiijke sectie van de begro-
ting voor 1990 voorkomen, tot 31 december 1991
worden gehandhaafd. Op die datum zullen zij ver-
dwijnen en zullen de beschikbare saldi ervan worden
geannuleerd. Artikel 10 van het ontwerp bepaalt
bovendien dat voor andere fondsen v66r 30 juni 1991
in een organieke grondslag zai worden voorzien en
dat zij in de uitgavenbegroting zullen worden opgeno-
men, overeenkomstig artikel 19 (nieuw) van de wet
van 28 juni 1963.

Het Rekenhof stelt vast dat dit artikel 10 nalaat
uitdrukkelijk het huidige statuut van die fondsen te
handhaven tot het ogenblik dat zij een organieke
grondslag zullen verkrijgen.

Bovendien is die bepaling ongebruikelijk en is de
draagwijdte ervan dubbelzinnig omdat zij, terwiji
geen toereikende organieke grondslag kan worden
verstrekt, veeleer neerkomt op een intentieverklaring
vanwege de Raad en/of de Executieve om de opge-
somde fondsen in elk geval op te nemen onder die
weike in de loop van 1991 een organieke grondslag
zullen bezitten. Zoiets hoort veeleer thuis in de
algemene toelichting.

La Cour est consciente des circonstances particu-
lieres inherentes a la mise en oeuvre des nouvelles
structures par programmes du budget des depenses.
Dans Ie delai reduit dont elle a dispose pour examiner
les documents budgetaires, elle a limite leur examen
aux points ci-apres.

Elle rappelle que les pro jets de budget des Voies et
Moyens et de budget general des depenses, ainsi que
1'expose general relatif auxdits budgets, doivent etre
deposes et distribues au plus tard Ie 30 septembre de
1'annee qui precede 1'annee budgetaire, et que les
budgets doivent quant a eux etre approuves par Ie
Conseil regional au plus tard Ie 30 novembre de cette
meme annee.

2. Assamissement des fonds budgetaires

Le projet d'ordonnance contenant le budget de la
Region de Bruxelles-Capitale pose les premiers jalons
d'un assainissement des fonds budgetaires, conforme
aux exigences de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi
du 28 juin 1963.

Son article 9 dispose cependant que des fonds
existants a la section particuliere du budget de 1990
sont encore maintenus jusqu'au 31 decembre 1991,
date a laquelle ils seront appeles a disparaitre, et leurs
soldes disponibles, a etre supprimes, tandis que son
1'article 10 prevoit que d'autres fonds soient, avant le
30 juin 1991, dotes d'une base organique et integres
dans le budget des depenses, conformement a 1'arti-
cle 19 (nouveau) de la loi du 28 juin 1963.

La Cour releve a ce propos que ledit article 10 omet
de prevoir, de maniere expresse, le maintien, dans
leur statut actuel, des fonds qu'il concerne, jusqu'au
moment ou une base organique leur sera conferee, et
que sa portee est, en outre, ambigue et inusitee.

Sans etre apte en effet a conferer deja un fonde-
ment legal satisfaisant aux initiatives qu'elle annonce,
elle s'apparente en fait a un simple engagement
d'intention de la part du Conseil et/ou de 1'Executif,
de faire figurer, en tout etat de cause, les fonds qu'il
enumere, au nombre de ceux qui seront appeles, avec
certitude, a etre dotes d'une base organique dans le
courant de 1991. A cet egard, pareille disposition
trouverait plutot sa place dans 1'expose general.
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Ondanks de aldus beschreven overgangsmaatrege-
len die ertoe leiden dat de bepalingen die in het
verleden op de begrotingsfondsen werden toegepast,
nog voor een jaar van toepassing blijven, stelt het
Rekenhof voorts vast dat in de Middelenbegroting
onder de specifieke niet-fiscale ontvangsten al ont-
vangsten zijn opgenomen die bestemd zijn voor de in
1991 gehandhaafde begrotingsfondsen, ongeacht of ze
nu verdwijnen of tot organieke fondsen worden
omgevormd.

Die voorstellingswijze is weliswaar in overeenstem-
ming met het nieuwe artikel 19 van de wet van 1963,
maar leidt ertoe dat de ontvangsten van het jaar met
een bedrag van 847 miljoen fr. worden verhoogd,
zonder dat de tegenwaarde op het vlak van de
uitgaven waarin de wet voorziet, in de vorm van
variabele kredieten, is opgenomen.

3. De Middelenbegroting

De in artikel 2 van het beschikkend gedeelte
opgenomen bepaling moet uitdrukkelijk voorzien in
de inning van de gewestelijke fiscale ontvangsten in
1991 om in overeenstemming te zijn met artikel 111
van de Grondwet, dat bepaalt : « over de belastingen
ten behoeve van de Staat, de gemeenschap en het
gewest wordt jaarlijks gestemd ».

4. De uitgavenbegroting

4.1. - Verantwoording van de algemene uitgavenbe-
groting

Het Rekenhof herinnert eraan dat artikel 9, § 5,
van de wet van 28 juni 1963 de verplichting opiegt een
verantwoording van de algemene uitgavenbegroting
voor te leggen waarin de algemene beleidslijnen van
het Gewest worden uiteengezet, evenals, per organi-
satieafdeling, de toegewezen opdrachten en, per pro-
gramma, de nagestreefde doelstellingen'en de midde-
len die aangewend dienen te worden om ze te verwe-
zenlijken.

Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat die
vereisten onontbeerlijk zijn om van de begroting een
echt werktuig te maken dat bijdraagt tot een goed
begrip van en een controle op het beheer van het
Gewest. Het constateert het ontbreken van die ver-
antwoordingsnota's in de uitgavenbegroting van het
begrotingsjaar 1991.

4.2. - Het beschikkend gedeelte van de ordonnantie
4.2.1. - Artikel 2

De door dit artikel aan de rekenplichtigen toege-
kende machtiging om de schuldvorderingen tot maxi-
mum 200.000 fr. te betalen, terwiji dit maximum
vroeger 100.000 fr. bedroeg, veronderstelt een impli-

Par ailleurs, la Cour constate qu'en depit des
mesures transitoires ainsi decrites, qui ont pour effet
de maintenir en application, pendant un an, encore,
les dispositions appliquees dans Ie passe aux fonds
budgetaires, la presentation du budget des Voies et
Moyens integre cependant deja, dans les recettes non
fiscales specifiques, les recettes affectees aux fonds
budgetaires qui sont maintenus en 1991, que ceux-ci
soient par ailleurs, indifferemment, appeles a dispa-
raitre, ou a etre transformes en fonds organiques.

Cette presentation, bien que conforme, sous cet
aspect, au prescrit du nouvel article 19 de la loi de
1963, conduit a augmenter, les recettes de 1'annee,
d'un montant de 847 millions, sans que la contrepar-
tie, en matiere de depenses, prevue dans la loi sous la
forme de credits variables, soit elle-meme reprise
dans Ie budget general des depenses.

3. Le budget des Voies et Moyens

Pour etre conforme a 1'article 111 de la Constitu-
tion, qui stipule que « les impots au profit de 1'Etat,
de la communaute et de la region sont votes annuelle-
ment », la disposition prevue a 1'article 2 devrait
autoriser explicitement le recouvrement des recettes
fiscales regionales en 1991.

4. Le budget des depenses

4.1. - Justification du budget general des depenses

La Cour rappelle que 1'article 9, § 5, de la loi du
28 juin 1963 impose de presenter une justification du
budget general des depenses composee de notes
exposant les lignes generates de la politique de la
Region, et, par division organique, les missions assi-
gnees, et, par programme, les objectifs poursuivis,
ainsi que les moyens a mettre en oeuvre pour les
realiser.

Considerant que ces exigences sont indispensables
pour realiser la transformation du budget en un
veritable outil de comprehension et de controle de la
gestion de la Region, elle constate 1'absence desdites
notes de justification dans le budget des depenses
pour 1'annee budgetaire 1991.

4.2. — Dispositif de I'ordonnance
4.2.1. - Article 2

L'autorisation accordee par cet article aux compta-
bles, de payer les creances n'excedant pas 200.000 F,
au lieu de 100.000 F precedemment, comporte une
derogation implicite aux dispositions de 1'article 1, 1°,
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ciete afwijking van de bepalingen van artikel 1,1°, van
het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende
regeling van de controle op de vastlegging van de
uitgaven in de diensten van algemeen bestuur. Dit
artikel 1, 1°, stelt immers dat de contracten en
opdrachten voor werken en leveringen van goederen
of diensten van meer dan 100.000 fr., met het oog op
een voorafgaand visum tot vastlegging, aan de contro-
leur van de vastleggingen moeten worden onder-
worpen.

4.2.2. - Artikel 3
Het Rekenhof neemt akte van het feit dat de

Executieve voorstelt niet meer af te wijken van de
artikels 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 tot
wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijks-
comptabiliteit en afziet van het systeem van de
automatische overdracht, dat jaren geleden in de
Brusselse begroting werd ingevoerd.

Artikel 3 in verband met de overdracht van op
31 december 1990 beschikbare niet-gesplitste (§ 1) en
gesplitste (§ 2) kredieten is echter relatief overbodig
doordat de bepalingen ervan uitdrukkelijk in de wet
van 28 juni 1963 zijn opgenomen.

4.2.3. - Artikel 4
Het is wel begrepen dat deze bepaling enkel

betrekking kan hebben op de gesplitste kredieten,
aangezien de ordonnanceringen op de niet-gesplitste

• kredieten alleen kunnen worden verricht op de in
1990 bestaande begrotingsartikels.

4.2.4. - Artikel 7
Benevens de teksten van de in die budgettaire

bijbepaling opgenomen basisallocaties zou het de
duidelijkheid ten goede komen ook de nummers
ervan en de nummers van de overeenkomstige afde-
lingen en programma's aan te geven.

4.2.5. - Artikel 8
Artikel 8, § 1, bevat een lijst van de facultatieve

toelagen die binnen de grenzen van de betrokken
basisallocaties kunnen worden toegekend, overeen-
komstig artikel 9, § 4, alinea 3, van de wet van 28 juni
1963.

Daar die wetsbepaling de verplichting opiegt de
aard van iedere facultatieve opiage in de begroting te
preciseren, acht het Rekenhof de inlassing in die lijst
van toelagen die slechts de titel van de regionale
materie in kwestie vermelden, zonder nut.

Het Rekenhof wenst integendeel dat voor elk van
de opgenomen toelagen de overeenkomstige basisal-
locatie zou worden vermeld.

Artikel 8, § 2, verieent de Executieve machtiging
om andere dan de in § 1 vermelde facultatieve
toelagen toe te kennen voor een maximumbedrag van
250.000 fr. per toelage.

de 1'arrete royal du 31 mai 1966 portant reglement du
controle de 1'engagement des depenses des services
d'administration generale, lequel impose que soient
soumis au controleur des engagements, en vue d'obte-
nir un visa en engagement prealable, les contrats et
marches pour travaux et fournitures de biens ou de
services dont Ie montant depasse 100.000 F.

4.2.2. - Article 3
La Cour prend acte du fait que 1'Executif ne

propose plus de derogations aux articles 17 et 18 de la
loi du 28 juin 1963 modifiant et completant les lois sur
la comptabilite de 1'Etat, et renonce au systeme de
report general automatique qui avait ete instaure
depuis des annees dans Ie budget bruxellois.

Cet article s'avere neanmoms d'une utility relative,
dans la mesure ou il se borne a reproduire les
dispositions expresses de la loi du 28 juin 1963.

4.2.3. - Article 4
II doit etre entendu que cette disposition ne peut

concerner que les seuls credits dissoci6s, etant donne
que les ordonnancements a operer sur des credits non
dissoci6s ne peuvent 1'etre autrement qu'a la charge
des articles budgetaires, anciens, de 1'annee 1990.

4.2.4. - Article 7
II serait opportun de mentionner, outre les libelles

des allocations de base enumeres par cette disposi-
tion, egalement leur numero ainsi que ceux de la
division et du programme concernes.

4.2.5. - Article 8
Le § 1" presente une liste des subventions faculta-

tives qui peuvent etre octroyees, dans les limites des
allocations de base concernees, conformement a Par-
ticle 9, § 4, alinea 3, de la loi du 28 juin 1963.

/

Comme cette derniere disposition legale impose
que la nature de tout subside facultatif soit precisee
dans le budget, la Cour considere comme inutile
1'insertion, dans cette liste, de subventions ne repre-
nant que 1'intitule de la matiere regionale concernee.

II serait par centre souhaitable que soit mention-
nee, pour chacune des subventions citees, 1'allocation
de base correspondante.

Le § 2 autorise 1'Executif a octroyer des subven-
tions facultatives, autres que celles mentionnees au §
I", pour un montant maximal par subvention de
250.000 F.
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Ondanks dit maximum van 250.000 fr., dat de
draagwijdte ervan mildert, is die bepaling in strijd met
artikel 9 van de wet van 28 juni 1963, dat de
bevoegdheid de aard van facultatieve toelagen aan te
wijzen aan de wetgever voorbehoudt, met dien ver-
stande dat die machtiging niet aan de Executieve kan
worden gedelegeerd.

Malgre la fixation d'un plafond, qui en attenue la
portee, cette disposition est, par essence, contraire au
present de 1'article 9 de la loi du 28 juin 1963, lequel
reserve au legislateur la faculty de designer la nature
des subventions facultatives, sans que cette autorisa-
tion puisse etre deleguee a 1'Executif.

4.2.6. - Artikel 13 4.2.6. - Article-13
Dit artikel bepaalt dat de fondsen 66.02 van de

secties 44 en 45, Titel IV van de begroting 1990,
worden vervangen door een fonds waarvan de naam
« Ponds voor bet hergebruik van de gelden bekomen
door de verkoop en verhuur van de gronden en
gebouwen verbonden aan de bevoegdheid van Open-
bare Werken en Verkeerswezen » luidt (afdeling 12,
sectie II, subsectie II, van de onderhavige begroting).
Het ontworpen artikel preciseert vervolgens dat de
ontvangsten van dat fonds voor een bedrag van
470 miljoen fr. worden toegewezen aan programma
12.02 en voor een bedrag van 110 miljoen fr. aan
programma 12.06.

Het is derhalve nodig de voorstelling van de label
van de uitgavenbegroting (afdeling 12, sectie II,
subsectie II) en van de tabel van de begrotingsfondsen
(afdeling 12, subsectie II) van de administratieve
begroting dienovereenkomstig aan te passen.

4.2.7. - Artikel 21
Dit artikel verleent de Executieve machtiging om

de waarborg van het Gewest te verlenen aan de
leningen die worden toegekend door de in het kader
van de wetten op de economische expansie erkende
financiele instellingen.

Het zou wenselijk zijn dat de materiele (in plaats
van budgettaire) ordonnantie bij deze machtiging een
maximumbedrag zou vermelden waarboven de Exe-
cutieve het Gewest niet meer kan verbinden en dat
deze ordonnantie in de toekomst een materieel ka-
rakter heeft en niet alleen een budgettair.

4.2.8. - Artikel 24
Dit artikel preciseert dat iedere vastlegging die

wordt uitgevoerd op vastleggingsmachtigingen van de
onderhavige ordonnantie onderworpen is aan het
visum van de controleur der vastleggingen en van het
Rekenhof.

Deze bepaling lijkt overbodig in zoverre in de
uitgavenbegroting geen vastleggingsmachtigingen
meer voorkomen.

4.2.9. - Artikel 25
Dit artikel bepaalt dat deze ordonnantie in werking

treedt op de datum dat zij in het Belgisch Staatsblad
wordt gepubliceerd. Daar het om een begrotingsor-
donnantie gaat, dient zij op 1 januari van het begro-
tingsjaar van kracht te worden.

Cet article stipule que les fonds 66.02 des sections
44 et 45 du Titre IV du budget de 1'annee 1990 sont
remplaces par un fonds intitule « Fonds de reemploi
du produit de la vente et de la location de terrains et
d'immeubles lies aux missions des Travaux publics et
des Communications (Division 12, section II, sous-
section II du present budget), dont les recettes sont
affectees, pour un montant de 470 millions de francs,
au programme 12.02, et, pour un montant de 110 mil-
lions de francs, au programme 12.06.

II s'indiquera d'adapter, en consequence, la presen-
tation du tableau du budget des depenses (division 12,
section II, sous-section II), ainsi que celle du tableau
des fonds budgetaires (division 12, sous-section II) du
budget administratif.

4.2.7. - Article 21
Cet article vise a autoriser 1'Executif a accorder la

garantie de la Region aux emprunts accordes par les
organismes financiers agrees dans Ie cadre des lois
d'expansion economique.

II serait souhaitable que 1'ordonnance fixe egale-
ment un plafond au-dela duquel 1'Executif ne peut
plus engager la Region, et que cette ordonnance
revete, a 1'avenir, un caractere materiel, et non pas
seulement budgetaire.

4.2.8. - Article 24
Cet article precise que tout engagement a prendre

sur les autorisations d'engagement de la presente
ordonnance doit etre soumis au visa du contr61eur des
engagements et a la Cour des comptes.

Dans la mesure ou Ie budget des depenses ne
prevoit plus d'autorisations d'engagement, cette dis-
position apparait sans objet.

4.2.9 - Article 25
Cet article prevoit 1'entree en vigueur de 1'ordon-

nance budgetaire, Ie jour de sa publication au Moni-
teur beige, alors qu'en vertu du principe de 1'annua-
lite, 1'ordonnance sortit necessairement ses effets au
1"' janvier de 1'annee budgetaire.
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4.3. - Z)e te6e/ van de ordonnantie 4.3. - Tableau de I'ordonnance

Sectie 11 : uitgaven op begrotingsfondsen Section II : depenses sur fonds budgetaires
Ter uitvoering van een protocolakkoord in verband

met het Europees Sociaal Fonds, dat werd afgesloten
tussen de Franse Gemeenschap, het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest en het Waalse Gewest, hebben de
drie overheden bij de Europese instanties een enkel
operationeel programma ingediend inzake acties voor
beroepsopleiding. De drie overheden hebben daartoe
samen een specifieke bankrekening geopend waarop
de gelden zullen worden gestort die het Europese
Sociale Fonds heeft toegewezen aan het betrokken
operationeel programma.

Er zou bijgevolg een organiek begrotingsfonds
moeten worden opgericht waarop als ontvangsten het
evenredige deel van de door het Fonds gestorte
bedragen die aan het Brusselse Hoofdstedelijk Ge-
west toekomen, en als uitgaven de met behulp van die
ontvangsten uitgevoerde operaties, kunnen worden
geboekt.

Dat fonds zou bovendien moeten kunnen worden
opgenomen in de ontwerp-ordonnantie houdende
oprichting van organieke fondsen ter uitvoering van
artikel 19 van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en
aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

En execution d'un protocole d'accord conclu entre
la Communaute francaise, la Region de Bruxelles-
Capitale, et la Region wallonne, a propos du Fonds
social europeen, ces trois pouvoirs ont introduit,
aupres des instances europeennes, un seui programma
operationnel en matiere d'actions de formation pro-
fessionnelle. Dans ce but, un compte bancaire specifi-
que a ete ouvert a la Communaute francaise, pour
recevoir et repartir 1'ensemble des montants alloues,
par Ie Fonds social europeen, a ce programme opera-
tionnel.

Un fonds budgetaire organique devrait en conse-
quence etre cree, au budget de la Region de Bruxel-
les-Capitale, en vue d'enregistrer, d'une part, en
recettes, la quote-part, revenant a cette Region, des
montants qui lui sont verses par 1'intermediaire de ce
compte bancaire commun, et d'autre part, en de-
penses, les operations effectuees a 1'aide de ces
recettes.

Ce fonds devrait en outre etre integre dans Ie projet
d'ordonnance portant creation de fonds organiques,
en execution de 1'article 19 de la lot du 28 juin 1989
modifiant et completant les lois sur la comptabilite de
1'Etat.

5. Administratieve begroting 5. Budget administratif

Het Rekenhof heeft geen opmerkingen nopens de
overeenstemming van de administratieve begroting
met de inhoud en de doelstellingen van de algemene
uitgavenbegroting. De volgende opmerkingen kun-
nen evenwel worden geformuleerd inzake de voorstel-
ling van die begroting, inzonderheid wat de tewerk-
stelling betreft.

5.1. - A f deling 13 : Tewerkstelling

5.1.1. - Programma nr. 01
Onder activiteit 3 (werking van de BGDA) zou een

basisallocatie moeten worden opgenomen die over-
eenstemt met de kapitaaluitgaven (bijvoorbeeld:
62.01) en die moet dienen voor de betoelaging van de
BGDA voor de aankoop van duurzame goederen
(meubels, materieel, machines, enz.).

De uitgaven van de BGDA inzake plaatsing vor-
men voorts een luik van de tewerkstelling dat logi-
scherwijze aan programma 01 kan worden verbonden,
waarnaar dus activiteit nr. 2 zou moeten worden
overgeheveld, evenals basisallocatie 42.04, die voor
een dergelijke betoelaging van de BGDA was inge-
schreven op programma nr. 2, dat aan de wederte-
werkstellingsprogramma's moet worden voorbe-
houden.

La Cour n'a pas d'observations a formuler quant a
la conformite du budget administratif au contenu et
aux objectifs du budget des depenses. Les remarques
suivantes peuvent neanmoins 1'etre, en ce qui
concerne la presentation de ce budget, notamment en
matiere d'emploi.

5.1. - Division 13 : Emploi

5.1.1. - Programme n° 01
A 1'activite 3 (fonctionnement de 1'ORBEm), il

importerait de prevoir une allocation de base affe-
rente aux depenses de capital (par exemple, 62.01),
destinee au subventionnement de 1'ORBEm en vue
de 1'acquisition de biens durables (mobilier, materiel,
machines, etc...).

Par ailleurs, les depenses de 1'ORBEm en matiere
de placement constituent un volet de la promotion de
1'emploi, a rattacher logiquement au programme 01,
ou devraient des lors etre transferees, tant 1'activite
que 1'allocation de base 42.04, qui sont prevues, pour
ce subventionnement de 1'ORBEm, au programme n°2
consacre aux programmes de remise au travail.



A-78/2- 90/91 — 16 — A-78/2- 90/91

5.1.2. - Programma nr. 02
Door de samenvoeging in een enkele' activiteit

(nr. 1 : wedertewerkstelling en trekkingsrecht) met
een enkele basisallocatie van alle uitgaven die inhe-
rent zijn aan de uitwerking, de ontwikkeling en de
financiering van verschillende maatregelen van het

. wedertewerkstellingsprogramma en die worden gere-
geld door wetgevingen die sterk verschillen wat be-
treft de essentie en vereffeningsmodaliteiten van de
aan de rechthebbende toekomende prestaties, is het
niet mogelijk vast te stellen weike financiele middelen
de Gewestexecutieve wil besteden aan de verwezenlij-
king van die verschillende maatregelen, die verschil-
lende doelstellmgen nastreven.

Onverminderd het feit dat zou moeten worden
onderzocht in weike mate dit programma nr. 02 niet
door verschillende programma's zou moeten worden
vervangen, zou minstens ook in afzonderlijke basisal-
locaties moeten worden voorzien voor elk van de
volgende categorieen van maatregelen in verband met
het (de) wedertewerkstellingsprogramma('s) :,
a) prestaties door de BGDA betaald ter uitvoering

van de vroegere stelsels van het derde arbeidscir-
cuit, het bijzonder tijdelijk kader, de steun aan de
kleine en middelgrote ondernemingen en de

- stages;
b) aan de gesubsidieerde contractuelen in de lokale

besturen toegekende tegemoetkomingen ter uit-
voering van het koninklijk besluit nr. 474 van
28 oktober 1986;

c) op grond van het koninklijk besluit van 21 juni
1989 met of zonder bijdrage van derden veref-
fende tegemoetkomingen ten gunste van gesubsi-
dieerde contractuelen bij andere instellingen en
v.z.w.'s;

d) tegemoetkomingen van het interdepartementaal
fonds voor de bevordering van de werkgelegen-
heid, waarvan de organieke teksten van het
koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 en van
een aan de Gewestraad voorgelegde ontwerp-
ordonnantie (document nr. A-60/1 - 89/90), bo-
vendien niet bepalen dat de uitvoering van de door
het Gewest met de Gemeenschapsexecutieven af
te sluiten overeenkomsten en van die weike door
het Nationaal Ministerie van Tewerkstelling wer-
den afgesloten, en waarvan de rechten en verplich-
tingen van de Staat op 1 januari 1989 naar het
Gewest zijn overgegaan, aan de BGDA wordt toe-
vertrouwd, terwiji een dergelijke opdracht ook
niet uitdrukkelijk deel uitmaakt van de opdrach-
ten die aan die dienst zijn opgedragen door artikel
4 van het koninklijk besluit van 16 november 1988
tot vastlegging van zijn organisatie en working.

5.L3. - Begroting van de BGDA
Het Rekenhof merkt tot slot op dat niet is voldaan

aan de bepaling van artikel 3, § 2, van de wet van

5.1.2. - Programme n° 02
La globalisation, en une seule activite (n° 1 : remise

au travail et droit de tirage), avec une seule allocation
de base, de toutes les depenses inherentes a la mise au
point, au developpement et au financement de diffe-
rentes mesures du programme de remise au travail,
regies par des legislations tres differentes, dans leur
essence comme par les modalites de liquidation des
prestations revenant, en ces diverses matieres, aux
beneficiaires, ne permet pas de determiner quels
moyens financiers 1'Executif regional entend affecter
^ la realisation de chacune de ces mesures distinctes,
poursuivant des objectifs differents.

Outre qu'il s'indiquerait d'examiner dans quelle
mesure ce programme n° 2 ne devrait pas etre eclate
en plusieurs programmes, il conviendrait au minimum
de prevoir des allocations de base distinctes, pour
chacune des categories suivantes de mesures relatives
au(x) programme(s) de remise au travail :

a) prestations payees par 1'ORBEm, en execution
des anciens regimes du troisieme circuit du travail,
du cadre special temporaire (en voie de dispari-
tion), des aides aux petites et moyennes entre-
prises, et des stages;

b) interventions octroyees pour les agents contrac-
tuels subventionnes des administrations locales, en
execution de 1'arrete royal n° 474 du 28 octobre
1986;

c) interventions liquidees, sur la base de 1'arrete
royal du 21 juin 1989, avec ou sans quote-part des
tiers, en faveur des agents contractuels subven-
tionnes des autres institutions et des a.s.b.L;

d) interventions du Fonds budgetaire interdeparte-
mental de promotion de 1'Emploi, dont les textes
organiques, de 1'arrete royal n° 25 du 24 mars 1982
et d'un projet d'ordonnance soumis au Conseil
regional (document n° A-60/1 - 89/90), ne pre-
voient pas que soit confiee a 1'ORBEm P execution
des conventions a conclure par la Region avec les
Executifs communautaires, comme de celles,
conclues par Ie Ministere national de 1'Emploi,
pour 1'application desquelles la Region a, au
1" janvier 1989, succede aux droits et obligations
de 1'Etat, tandis que pareilles missions ne sont pas
davantage expressement inscrites au nombre de
celles devolues, a cet office, par 1'article 4 de
1'arrete royal du 16 novembre 1988 fixant son
organisation et son fonctionnement.

5.1.3. - Budget de 1'ORBEm
La Cour observe enfin qu'il n'a pas ete satisfait au

prescrit de 1'article 3, § 2, de la loi du 16 mars 1954,
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16 maart 1954, gewijzigd door die van 28 juni 1989, in
die zin dat de begroting van de BGDA niet als bijiage
bij de administratieve begroting van het Gewest werd
meegedeeld.

De Gewestraad kan nu dus niet achterhalen hoe de
basisallocaties van de verschillende programma's voor
de door de BGDA te vervullen opdrachten vorm zul-
len krijgen in de - meer gedetailleerde - begrotings-
voorstellen, die werden uitgewerkt door het beheers-
comite van de instelling en die door de toezichthou-
dende overheden moeten worden goedgekeurd.

Bovendien is het enkel in de begroting van de
BGDA dat de geraamde bedragen van de belangrijk-
ste ontvangsten en uitgaven voorkomen met be-
trekking tot de bedragen die door het Europees
Sociaal Ponds rechtstreeks aan die dienst worden
gestort voor door die laatste te verwezenlijken maat-
regelen inzake tewerkstellingssteun. Die maatregelen
zijn het voorwerp van het operationeel programma
dat in april 1990 door het Gewest werd ingediend ter
aanvulling van het programma voor opieidingsacties,
dat door de Franse Gemeenschap en het Waalse en
Brusselse Gewest samen werd ingediend en waarvoor
rechtzettingen worden geformuleerd in verband met
de uitgavenbegroting van het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest (zie punt 4.3. van dit verslag).

modifiee par celle du 28 juin 1989, en ce que Ie budget
de 1'ORBEm n'a pas ete communique en annexe au
budget administratif de la Region.

Le Conseil regional se trouve, dans cet etat de
choses, dans 1'impossibilite de s'assurer de la maniere
dont les allocations de base des differents pro-
grammes seront, pour les missions a assumer par.
1'ORBEm, mises en oeuvre dans les propositions bud-
getaires, plus detaillees, elaborees par le comite de
gestion de 1'organisme, et qui doivent etre approuvees
par les autorites de tutelle.

C'est, en outre, uniquement dans ce budget de
1'ORBEm que figurent les supputations des impor-
tantes recettes et depenses afferentes aux sommes a
verser directement a cet office par le Fonds social
europeen, en faveur de mesures en matiere d'aide a
1'emploi, a r6aliser par ce dernier, qui font 1'objet du
programme operationnel introduit, en avril 1990, par
la Region, complementairement a celui qui est pre-
sente, conjointement, pour des actions de formation,
par la Communaute francaise et les Regions wallonne
et bruxelloise, et a propos duquel des considerations
ont ete emises, au point 4.3. ci-avant.

5.2. - Inachtneming van de economische classificatie 5.2. - Respect de la classification economique

Uit het onderzoek van de administratieve begroting
blijkt dat een aantal basisallocaties niet overeenstem-
men met de economische Benelux-classificatie van de
overheidsuitgaven.

Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende geval-
len worden geciteerd :

- Afdeling 10 - programma 00 - basisallocatie 14.10 :
allerhande schadevergoedingen aan derden voort-
vioeiend uit het opnemen door de Staat van zijn
verantwoordelijkheid ten aanzien van door zijn
organen en door zijn bedienden gepleegde daden.

Aangezien het hier om een overdracht aan derden
gaat, is een basisallocatie van categorie 3 noodzake-
lijk.

- Afdeling 10 - programma 04 - basisallocatie 12.07 :
allerhande uitgaven inzake niet-economisch we-
tenschapsbeleid.

De basisallocaties van de categoric 12 betreffen de
verwerving van niet-duurzame goederen en diens-
ten, met uitsluiting van andersoortige uitgaven (bv.
toelagen); deze opmerking is van toepassing op alle
basisallocaties waarvan de tekst verwijst naar uitga-
ven van allerlei aard in een bepaalde aangelegen-
heid.

L'examen du budget administratif fait apparaltre
qu'un certain nombre d'allocations de base ne sont
pas conformes a la classification economique Benelux
des depenses des administrations publiques.

Les cas ci-apres sont cites, a titre d'exemple :

- Division 10 - programme 00 - allocation de base
14.10 : indemnites diverses a des tiers devant de-
couler de 1'engagement de la responsabilite de la
Region a Regard d'actes commis par ses proposes.

S'agissant d'un transfert destine a des tiers, une
allocation de base de la classe 3 s'impose.

Division 10 - programme 04 - allocation de base
12.07 : depenses de toute nature en matiere de
politique scientifique non-economique.

Les allocations de base de la classe 12 concernent
les achats de biens non durables et de services, a
1'exclusion de depenses d'une autre nature, telles
des subventions. Cette remarque s'applique a
toutes les allocations de base dont le libelle couvre,
dans une quelconque matiere, des depenses de
toute nature.
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Afdeling 10 - programma 05 - basisallocatie 43.02 :
werkingssubsidie voor de Prbvincie Brabant.

Indien het hier gaat om de vergoeding van de
werkingskosten met betrekking tot de activiteiten
van de Brusselse ambtenaren belast met de voogdij,
betreft het geen toelage en moet de aanrekening
van de uitgave gebeuren op een basisallocatie van
categorie 12.

Division 10 - programme 05 - allocation de base
43.02 : subside de fonctionnement a^ la Province de
Brabant.

S'il s'agit de couvrir les frais de fonctionnement lies
a 1'activite des agents bruxellois charges de la
tutelle, il ne s'agit pas d'un subside, et 1'imputation
de la depense doit en etre faite a une allocation de
base de la classe 12.

Afdeling 11 : - Division 11

De administratieve begroting zoals voorgelegd aan
het Rekenhof is voor afdeling 11 onvolledig in de
mate dat de basisallocaties niet worden genum-
merd; niettemin zijn de teksten van de basisalloca-
ties van programma 02 van die aard dat het
onmogelijk is een enkel artikelnummer te vinden
dat zou toelaten te stellen dat de economische
classificatie kan worden gerespecteerd.

Afdeling 11 - programma 04 : bevordering van de
buitenlandse handel.

Rekening dient te worden gehouden met de
opmerkingen die het Hof formuleerde in zijn
brief van 19 november laatstleden, met nr.
F 13 J 535.443 LI, gericht aan de Minister van
Economic, in verband met de aanrekening van de
voorschotten inzake buitenlandse handel. Het be-
drag van die voorschotten moet worden ten laste
gelegd van een basisallocatie van categorie 8 van de-
economische classificatie.

Le budget administratif, tel que presente a la Cour,
est incomplet pour cette division 11, etant donn6
que les allocations de base n'y sont pas precisees.
Les intitules des allocations de base du programme
02 sont neanmoins tels qu'il se revele impossible de
trouver un seui article budgetaire permettant de
respecter la classification economique.

- Division 11 - programme 04 - promotion du
commerce exterieur.

II y aura lieu de tenir compte des remar-
ques formulees dans la lettre de la Cour, n°
F 13 J 535.443 L 1 du 19 novembre dernier, adres-
see au Ministre de 1'Economie, a propos de 1'impu-
tation budgetaire des avances en matiere de
commerce exterieur, et qui indiquent que leur
montant doit etre mis a la charge d'une allocation
de base de la classe 8 de la classification econo-
mique.
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IV. Antwoord van de Minister
belast met Financien, Begroting,

Openbaar Ambt en
Externe Betrekkingen

op de bemerkingen van het Rekenhof

IV. Reponse du Ministre
des Finances, du Budget,
de la Fonction publique et
des Relations exterieures

aux observations de la Cour des comptes

1. Vertraging bij het indienen van de begroting

De Minister heeft reeds verklaard waarom de
termijn zoals bepaald volge'ns de wet op de Rijksmid-
delenbegroting niet kon worden nageleefd. Het be-
treft grotendeels technische moeilijkheden die voort-
vioeien uit de nieuwe voorstellingswijze van de begro-
ting en uit het tekort aan gekwalificeerd personeel in
de terzake bevoegde diensten.

1. Retard dans Ie depot des budgets

Le Ministre a deja explique les raisons pour lesquel-
les les delais imposes par la loi sur la comptabilite de
1'Etat n'ont pu etre respectes. II s'agit essentiellement
de difficultes techniques liees a la nouvelle presenta-
tion des budgets et du manque de personnel qualifie
au sein des services competents.

2. Sanering van de begrotingsfondsen 2. Assainissement des fonds budgetaires

Om tegemoet te komen aan de bemerking van het
Rekenhof dient de Minister een amendement (nr. 3)
in op artikel 10.

De Minister laat overigens een tabel ronddelen aan
de vergadering met de kredieten ten laste van de
begrotingsfondsen die, in de nieuwe voorstellings-
wijze, in de vorm van variabele kredieten in de
programma's moeten worden opgenomen (bijiage
nr. 4).

Le Ministre depose un amendement (n° 3) a 1'article
10 pour satisfaire a la remarque de la Cour.

Par ailleurs, le Ministre fait distribuer en seance un
tableau reprenant les credits a charge des fonds qui,
dans la nouvelle presentation des budgets, doivent
etre repris sous forme de credits variables dans les
programmes (annexe n° 4).

3. Algemene uitgavenbegroting

4.1. - Verantwoording van de algemene uitgavenbe-
groting

De Minister heeft al de collega's gevraagd per
programma een verklarende fiche op te stellen voor
het verslag.

4.2. - Het beschikkend gedeelte van de ordonnantie
houdende de algemene uitgavenbegroting

4.2.1. - Artikel 2
Amendement nr. 1 komt tegemoet aan de be-

merking van het Hof.

4.2.2. - Artikel 3
Deze beschikking komt niet voor in de begroting

van 1992.

4.2.3. - Artikel 4
De Minister laat opmerken dat de bemerking van

het Rekenhof een open deur intrapt, want in het
tegengestelde geval zou deze beschikking geen zin
hebben.

3. Budget general des depenses

4.1. - Justification du budget general des depenses

Le Ministre declare qu'il a demande a tous ses
collegues d'elaborer pour le rapport un fiche explica-
tive par programme.

4.2. - Dispositif de I'ordonnance contenant le budget
general des depenses

4.2.1. - Article 2
L'amendement n° 1 rencontre 1'observation de la

Cour.

4.2.2. - Article 3
Cette disposition ne figurera plus dans le budget de

1992.

4.2.3. - Article 4
Le Ministre fait observer que la remarque de la

Cour souleve une evidence, car dans le cas contraire
cette disposition n'aurait pas de sens.
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4.2.4. - Artikel 7
Amendement nr. 2 komt tegemoet aan dit bezwaar.

4.2.5. - Artikel 8
De Minister stelt dat indien men het advies van het

Rekenhof zou opvolgen, de Executieve de nieuwe
initiatieven in de loop van het jaar niet langer zou
kunnen subsidieren. Het Waalse Gewest en de
Vlaamse Gemeenschap hebben het Rekenhof niet
gevolgd op dit vlak. Hij wil een dialoog aangaan met
het Rekenhof alvorens een aanpassing aan te brengen
aan de tekst van het ontwerp van ordonnantie.

4.2.6. - Artikel 13
De door het Rekenhof voorgestelde wijzigingen

werden uitgevoerd.

4.2.7. - Artikel 21
Amendement nr. 6 komt tegemoet aan dit bezwaar.

4.2.8. - Artikel 24
Deze beschikking wordt niet meer opgenomen in

de begroting van 1992.

4.2.9. - Artikel 25
Amendement nr. 5 komt tegemoet aan dit bezwaar.

4.3.0. - Tabel
Amendement nr. 4 komt tegemoet aan dit bezwaar.

5. Administratieve begroting

De Minister verbindt zich ertoe als bijiage bij het
verslag de samenstelling van het programma met
betrekking tot de wedertewerkstelling van de werklo-
zen in te dienen. De begroting van de BGDA wordt
eveneens zo snel mogelijk ingediend.

4.2.4. - Article 7
L'amendement n° 2 rencontre cette objection.

4.2.5. - Article 8
Le Ministre declare que si 1'on devait suivre 1'avis

de la Cour, 1'Executif ne pourrait plus subvenir a de
nouvelles initiatives en cours d'annee. La Region
wallonne et la Communaute flamande n'ont pas suivi
la Cour sur ce point. II desire entamer un dialogue
avec la Cour avant d'apporter une modification au
texte du projet d'ordonnance.

4.2.6. - Article 13
Les adaptations proposees par la Cour ont ete

effectuees.

4.2.7. - Article 21 .
L'amendement n" 6 rencontre cette objection.

4.2.8. - Article 24
. Cette disposition ne sera plus reprise dans le budget
de 1992.

4.2.9. - Article 25
L'amendement n° 5 rencontre cette objection.

4.3.0. - Tableau
L'amendement n° 4 rencontre cette objection.

5. Budget administratif

Le Ministre s'engage a deposer en annexe au
rapport la decomposition du programme relatif a la
remise au travail des ch6meurs. Le budget de 1'OR-
BEm sera egalement depose dans les plus brefs delais.
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V. AIgemene bespreking V. Discussion generale

Een lid wil de juiste cijfers kennen van de uitgaven
en de ontvangsten van 1990 alvorens de algemene
bespreking van de begroting 1991 wordt aangevat. Hij
denkt dat de door de Minister in zijn persconferentie
van juli verkondigde cijfers niet dezelfde zijn als die
weike door de Raad werden gestemd in december
jongstleden.

Vervolgens merkt hij op dat de ontvangen docu-
menten niet verwijzen naar artikel lOlquater van de
Grondwet hoewel dit verplicht is.

Vervolgens neemt dit lid de in zijn bezit zijnde
documenten door.

Un membre souhaite connaitre les chiffres exacts
des depenses et des recettes de 1990 avant de com-
mencer la discussion generale du budget 1991. II lui
semble que les chiffres annonces par Ie Ministre dans
sa conference de presse de juillet ne sont pas les
memes que ceux qui ont ete votes par Ie Conseil en
decembre dernier.

II fait ensuite remarquer, que les documents recus
ne font pas reference a 1'article lOJquater de la Cons-
titution comme ils en ont 1'obligation.

Ce membre passe alors en revue les differents docu-
ments en sa possession.

1. Middelenbegroting van het Gewest 1. Budget des Voies et Moyens de la Region

In de Middelenbegroting van het Gewest merkt hij
op dat voor het begrotingsjaar 1991 er in artikel 2
wordt bepaald dat de ontvangsten gei'nd worden
volgens de op 31 december 1990 bestaande regels en
vermits er op deze datum nog geen ordonnantie is die
toelaat de belasting voor de bestrijding van de hinder
te innen, zijn de op deze post ingeschreven kredieten
(250 miljoen) onrechtmatig ingeschreven.

In de tabel van de ontvangsten vraagt het lid voor
de lopende fiscale ontvangsten, weike opbrengst eike
op die post ingeschreven belasting tot vandaag heeft
gegeven.

Hij betwist de schatting van de ontvangsten uit de
registratierechten en wenst de datum te kennen
waarop deze schatting door het Ministerie van Finan-
cien werd gedaan, evenals de evolutie van de op-
brengst van de registratierechten sedert het begin van
het jaar.

Wat de niet-fiscale lopende ontvangsten betreft
vraagt het lid zich af hoe het bedrag van 200 miljoen
werd berekend dat als rente op plaatsingen werd
ingeschreven. Bovendien wenst hij te weten hoe het
bedrag van het toegewezen gedeelte van de personen-
belasting werd berekend en op welk bedrag het
Gewest recht zou hebben als het zijn kruissnelheid zai
hebben bereikt (vanaf 1999).

Wat de dode hand betreft, vraagt het lid zich af wat
er gebeurd is met het op de begroting van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken ingeschreven be-
drag waarvan hij geen spoor vindt in de ontvangsten
van het Gewest.

Dans Ie budget des Voies et Moyens de la Region
pour 1'annee budgetaire 1991, il fait remarquer que
1'article 2 stipule que les recettes sont percues selon
les regles existantes au 31 decembre 1990, et que
comme a cette date, il n'y a pas d'ordonnance permet-
tant de lever une taxe de lutte contre les nuisances, les
credits (250 millions) inscrits a ce poste, Ie sont abusi-
vement.

Au tableau des recettes, en ce qui concerne les
recettes fiscales courantes, Ie membre demande Ie
rendement a ce jour de chaque taxe inscrite a ce
poste.

II conteste 1'estimation des recettes des droits de
1'enregistrement, et desire connaitre la date a laquelle
cette estimation a ete faite par Ie Ministere des
Finances, ainsi que 1'evolution du rendement des
droits d'enregistrement depuis Ie debut de 1'annee.

En ce qui concerne les recettes non fiscales cou-
rantes Ie membre demande comment a ete calcule Ie
montant de 200 millions qui est inscrit en interets de
placement. II desire en outre savoir, pour la partie
attribuee de I'impot des personnes physiques, com-
ment ce montant est-calcule, et quel serait Ie montant
auque'l la Region aurait droit en situation de croisiere
(a partir de 1999).

En ce qui concerne la main-morte, Ie membre s'in-
quiete de ce qu'il est advenu du montant inscrit au
budget du Ministere de 1'Interieur et dont il ne trouve
pas trace dans les recettes de la Region.
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In de specifieke niet-fiscale lopende ontvangsten be-
nadrukt het lid dat alle bedragen systematisch werden
verhoogd ten opzichte van 1990 en wenst hij een verkia-
ring te krijgen voor elk ingeschreven bedrag evenals
voor de opbrengst van alle ontvangsten in 1990.

Wat de fiscale kapitaalontvangsten betreft wenst het
lid het detail van het bedrag van de erfenisrechten te
kennen. In de specifieke niet-fiscale ontvangsten vraagt
hij eveneens naar een verantwoording voor elk inge-
schreven bedrag en naar de opbrengst van de ontvangs-
ten voor 1990. Bovendien herinnert hij eraan dat er voor
de belasting voor bestrij ding van hinder tot vandaag nog
geen ontwerp van ordonnantie houdende vaststelling
van de belastbare basis en de aanslagvoet bestaat.

In zijn algemene uiteenzetting over de begroting wijst
de Minister op de verslechtering die er vandaag bestaat
inzake de personenbelasting en de bevolking; het lid
zou de balans van de migratie in het Brusselse Gewest
willen kennen, en de gevolgen ervan op de personenbe-
lasting.

Wat de problemen van de ontvangsten betreft besluit
het lid dat de cijfers die de Minister aan de pers heeft
medegedeeld in de maand juli 1990 verschillend zijn van
die weike hij vandaag heeft voorgesteld; hij zou graag
de uitleg hiervoor krijgen.

Dans les recettes non fiscales specifiques courantes,
Ie membre souligne que tous les montants ont ete syste-
matiquement augmentes par rapport a 1'annee 1990, et
souhaite obtenir une explication pour chaque montant
inscrit, ainsi que Ie rendement de chaque recette en
1990.

En ce qui concerne les recettes fiscales en capital, Ie
membre desire connaitre Ie detail du montant des droits
de succession. Dans les recettes non fiscales specifiques,
il desire egalement avoir une justification pour chacun
des montants inscrits, et Ie rendement des recettes pour
1990. II rappelle de plus, que pour la taxe de lutte centre
les nuisances, il n'existe encore aujourd'hui, aucun pro-
jet d'ordonnance fixant la base imposable, et Ie taux
d'imposition.

Dans son expose general du budget, Ie Ministre si-
gnale la degradation qui existe aujourd'hui en matiere
d'impot des personnes physiques et de population. Le
membre aimerait connaitre la nature des soldes migra-
toires en Region bruxelloise, et 1'impact de ceux-ci sur la
capacite contributive a 1'impot des personnes physi-
ques.

Concluant sur le probleme des recettes, le membre
fait remarquer que les chiffres devoiles par le Ministre a
la presse au mois de juillet 1990 sont differents de ceux
qu'il presente aujourd'hui; il souhaiterait en connaitre
1'explication.

2. Uitgavenbegroting van het Gewest 2. Budget des depenses de la Region

Het lid stelt vast dat de Executieve de toelating vraagt
voor 46,5 miljard uitgaven hoewel de recurrente ont-
vangsten nauwelijks 31,5 miljard bedragen - 2 miljard
minder dan door de Minister werd aangekondigd.
Bijgevolg zai het Gewest ongeveer 15 miljard meer uit-
geven dan hij ontvangt, zeifs indien de Centrale Staat er
een gedeelte van terugbetaalt. De Executieve vraagt
bijgevolg een beroep te mogen doen op het saldo van het
verleden om de uitgaven van het jaar te dekken.

Ter zake wenst hij dat de Minister het mechanisme
van het natuurlijk deficit en de manier waarop het wordt
berekend meer in detail uitlegt.

Vervolgens onderzoekt het lid het ontwerp van uitga-
venbegroting in zijn nominatieve bepalingen.

In artikel 2 wenst hij te weten waarom de toelating tot
vastlegging zonder visum van het Rekenhof van
100.000 fr. op 200.000 fr. werd gebracht.

In artikel 3 wenst hij te weten waarom de termijnen
voor de vastleggingskredieten niet werden medege-
deeld?

In artikel 4 wenst het lid de maximum toe te kennen
bedragen van de provisies aan advokaten, deskundigen
en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van het Ge-
west optreden te kennen.

Le membre constate que 1'Executif demande des
autorisations de depenses pour 46,5 milliards alors que
les recettes recurrentes se montent a peine a 31,5 mil-
liards-2 milliards de moins qu'annonce par le Ministre.
II s'ensuit que la Region, va depenser plus ou moins
15 milliards de plus que le montant de ses recettes,
meme si 1'Etat central en assure une partie. L'Executif
demande done de pouvoir puiser dans les soldes du
passe pour couvrir les depenses de 1'annee.

II souhaite a ce propos que le Ministre donne des
explications complementaires sur le mecanisme du defi-
cit naturel et la maniere dont celui-ci est calcule.

Le membre examine ensuite le projet de budget des
depenses, dans ses dispositions nominatives.

A 1'article 2, il souhaite savoir pourquoi 1'autorisation
d'engagement sans visa de la Cour des Comptes a ete
porte de 100.000 F a 200.000 F.

A 1'article 3, il souhaite savoir pourquoi les delais ne
sont pas specifies pour les credits d'engagements ?

A 1'article 4, le membre souhaite connaitre les mon-
tants maximum de provision qui peuvent etre allouees
aux avocats, aux experts et huissiers de justice agissant
pour le compte de la Region.
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In artikel 7 vraagt het lid de verwijzingen naar de
programma's en naar de basisallocaties waarin deze
uitgaven worden ingeschreven, toe te voegen.

In artikel 8 wenst het lid dat de Minister voor elk
opschrift de basisallocatie en het maximum vast te leg-
gen bedrag mededeelt, behalve indien een organiek
besluit bepaalt hoe de subsidie wordt toegekend.

Deze eis beantwoorden is voor de Executieve de
enige manier om geen subsidies toe te kennen zonder
beoordeling.

In artikel 10 wenst hij dat de bedragen die het
voorwerp zullen uitmaken van een organiek besluit dui-
delijk worden bepaald en dat een datum voor de indie-
ning en de stemming ervan wordt vastgelegd.

In artikel 13 vraagt het lid dat de bestemming van de
opbrengst van de verkoop van gebouwen wordt
bepaald.

In de artikelen 16 en 17 merkt het lid op dat de als
ontvangsten en uitgaven in de begroting van de Agglo-
meratie ingeschreven bedragen ten gunste van het Ge-
westelijk Agentschap voor Netheid en van de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer en Dringende
Medische Hulp niet in de specifieke begrotingen van
deze parastatalen zijn opgenomen.

Hij betreurt het gebrek aan duidelijkheid van deze
artikelen.

In de artikelen 19 en 20 vraagt het lid dat men de
investeringsprogramma's bepaalt waaraan de lenings-
machtigingen zijn gebonden.

Hij wenst dat de Minister deze investeringsprogram-
ma's detailleert.

Hij betreurt dat er in artikel 22 naar een beheerscon-
tract wordt verwezen dat de commissieleden niet werd
medegedeeld. Hij vraagt daar bijkomende informatie
over.

Tenslotte benadrukt het lid de verkeerde opstelling
van het artikel 25.

Inderdaad, de ordonnantie treedt in working op 1 ja-
nuari, indien ze voor deze datum is gestemd, en niet op
de dag van haar bekenmaking in het Belgisch Staats-
blad.

Tot besluit van dit gedeelte en in het algemeen, wenst
het lid dat de Minister een vergelijking van de uitgaven
per programma uitvoert tussen de jaren 1990 en 1991
om de ontwikkeling van de uitgaven van het ene jaar tot
het andere te kennen.

Hij zou eveneens willen weten of de Minister in de
cijfers rekening heeft gehouden met een eventuele
tweede indexering in 1991.

3. Agglomeratiebegrotingen
Na de Gewestbegrotingen neemt het lid de Agglome-

ratiebegrotingen door.
Zoals voor de ontvangsten van het Gewest, wil hij de

opbrengst kennen van de verschillende belastingen die
in de Middelenbegrotingen zijn opgenomen en vooral
de belasting op de stadsreinheid en -veiligheid.

A 1'article 7, Ie membre demande que 1'on y ajoute les
references aux programmes et aux allocations de base
sur lesquels seront imputes ces depenses.

A 1'article 8, Ie membre souhaite que Ie Ministre
fournisse pour chaque intitule, 1'allocation de base, et Ie
montant maximum qui peut etre engage, sauf s'il existe
un arrete organique qui definit la maniere dont Ie sub-
side est alloue.

Repondre a cette exigence est la seule maniere d'evi-
ter que 1'Executif alloue des subsides sans appreciation.

A 1'article 10, il souhaite que 1'on definisse clairement
les montants qui feront 1'objet de 1'ordonance organi-
que, et que 1'on fixe une date pour Ie depot et Ie vote de
celle-ci.

A 1'article 13 Ie membre demande que 1'on determine
1'affectation du produit de la vente d'immeubles.

Aux articles 16 et 17 Ie membre fait remarquer que
des montants inscrits comme recettes et depenses dans
Ie budget de 1'Agglomeration, en faveur de 1'Agence
regionale de proprete et du Service d'lncendie et d'Aide
medicale urgente, ne sont pas repris dans les budgets
specifiques de ces parastataux.

II regrette Ie manque de clarte de ces articles.

Aux articles 19 et 20, Ie membre demande que 1'on
definisse les programmes d'investissements auxquels se
rapportent les autorisations d'emprunt.

II souhaite que Ie Ministre detaille ces programmes
d'investissements.

De meme b 1'article 22, il regrette qu'il soit fait refe-
rence a un contrat de gestion dont Ie texte n'est pas porte
a la connaissance des membres de la Commission. II de-
mande des informations complementaires a ce propos.

Enfin, Ie membre souligne egalement la redaction
erronee de 1'article 25.

En effet, 1'ordonnance entre en vigueur Ie 1" janvier
1991, si elle a ete votee avant cette date, et non Ie jour de
sa publication au Moniteur.

En conclusion sur cette partie et de maniere generate,
Ie membre souhaite que Ie Ministre etablisse une com-
paraison des depenses par programmes entre les annees
1990 et 1991 pour connattre 1'evolution des depenses
d'une annee a 1'autre.

II s'inquiete egalement de savoir si Ie Ministre a tenu
compte, dans ses chiffres d'une eventuelle 2" indexation
en 1991.

3. Budget de 1'Agglomeration
Apres les budgets de la Region, Ie membre passe en

revue les budgets de 1'Agglomeration.
Comme pour les recettes de la Region, il desire

connaitre Ie rendement des differentes taxes inscrites au
budget des Voies et Moyens, et specialement la taxe de
proprete et de securite urbaines.
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Wat de andere ontvangsten betreft vraagt hij wat de
terugbetalingen van de pensioenen ten laste van de
gemeenten, het bijzonder krediet van het Gewest, en
de verrichtingen door derden uitgevoerd, omvatten.

Wat de uitgaven betreft vraagt hij over een volle-
dige inventaris van de Agglomeratieschuld te kunnen
beschikken.

Tot algemeen besluit van zijn tussenkomst ver-
klaart het lid dat, wanneer men van het door de
Minister aangekondigd batig saldo van 29,6 miljoen
de door de pararegionale instellingen uitgevoerde
leningen aftrekt, er in werkelijkheid een deficit is van
± 1 miljard voor de Agglomeratie.

En ce qui concerne les autres recettes, il demande
ce que recouvrent les remboursements de pensions a
charge des communes, Ie credit special de la Region,
et les operations effectuees par des tiers.

En niatiere de depenses, il demande de pouvoir
disposer d'un inventaire complet de la dette de 1'Ag-
glomeration.

En conclusion generate de son intervention, Ie
membre declare que si on retire du boni de 29,6 mil-
lions annoncd par Ie Ministre, les emprunts effectues
par les pararegionaux, on arrive en realite a un deficit
de ± 1 milliard pour 1'Agglomeration.

***

Een lid neemt de verschillende fiscale ontvangsten
van de Middelenbegroting van het Gewest door en
maakt een projectie uitgaande van de cijfers van
September 1990 en in tegenstelling met wat de Minis-
ter beweert is hij van mening dat deze overschat zijn.

Wat het toegewezen gedeelte van de personenbe-
lasting betreft wenst hij eveneens te weten waarom de
opbrengst van deze belasting met 9,3 % stijgt terwiji
de parameters van de berekeningsbasis slechts weinig
veranderd zijn.

In artikel 46.03 over de nieuwe tewerkstellingspro-
gramma's voor werklozen vraagt een lid waarom dit
bedrag met 8,2 % werd verhoogd en of dit door de
Staat terugbetaalde bedrag door de Staat kan be-
grensd worden.

Wat de fiscale kapitaalsontvangsten betreft, heeft
een lid dezelfde projectieberekening gemaakt als voor
de lopende ontvangsten en hij is van mening dat in
tegenstelling met de andere ontvangsten, de erfe-
nisrechten onderschat zijn en hij zou willen weten
waarom. Wat de verkoop van onroerende goederen
betreft vraagt het lid dat de Minister hem de lijst met
verkochte goederen zou willen bezorgen evenals de
bedragen, en de plaatsbepaling.

Tenslotte besluit hij zijn tussenkomst en vraagt de
Minister uitleg over de belasting voor de bestrijding
van de hinder; hij zou de wettelijke basis van deze
belasting willen kennen, evenals de modaliteiten om
het principe « de vervuiler betaalt », er in op te
nemen.

Twee leden dringen er bij de- Minister op aan om
een gedetailleerde tabel van de globale schuld van het
Gewest en van de Agglomeratie te verkrijgen (met
inbegrip van de schuld van de pararegionale instellin-
gen) evenals een verklarende nota over de program-
mabegrotingen.

Un membre passe en revue les differentes recettes
fiscales du budget des Voies et Moyens de la Region
en se livrant a une projection a partir des chiffres de
septembre 1990, et estime que contrairement a ce
qu'affirme Ie Ministre, celles-ci sont surestimees.

/
De meme pour ce qui concerne la partie attribute

de I'impot des personnes physiques, il souhaite com-
prendre pourquoi Ie rendement de cet imp6t aug-
mente de 9,3 % alors que les parametres qui servent
de base a son calcul n'ont que tres peu evolue.

A 1'article 46.03, qui concerne les programmes de
remise au travail des ch6meurs, Ie membre demande
pourquoi ce montant a augmente de 8,2 %, et si ce
montant qui est ristourne par 1'Etat central, peut etre
plafonne par celui-ci.

En matiere de recettes fiscales en capital, Ie mem-
bre s'est livre au meme calcul de projection que pour
les recettes courantes, et il estime que contrairement
aux autres recettes, les droits de succession sont sous-
estimes. II souhaite en connaitre 1'explication. En ce
qui concerne la vente de biens immeubles, Ie membre
demande au Ministre de lui fournir la liste des biens
vendus avec leurs montants, et leurs localisations.

Enfin il termine son intervention en demandant au
Ministre des explications concernant la taxe de lutte
centre les nuisances : il souhaite connaitre la base
legale decette taxe, ainsi que les modalites suivant
lesquelles elle integrera Ie principe du pollueur-
payeur.

Deux membres insistent aupres du Ministre pour
obtenir un tableau detaille de la dette globale de la
Region et de 1'Agglomeration (y compris la dette des
pararegionaux), ainsi qu'un cahier explicatif des bud-
gets-programmes.
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Een lid benadrukt dat de verhouding vastleggingen/
ordonnanceringen vap de op de uitgavenbegroting
ingeschreven gesplitste kredieten duidelijk verbeterd
is ten opzichte van de vorige jaren.

Hij wenst te weten hoever de bespreking met de
centrale Staat over de dode hand - die de Minister
tijdens het onderzoek van de vorige begroting had
vermeld - gevorderd is, en of het Gewest mag hopen
in de toekomst een belangrijker bedrag te verkrijgen.

Een lid verbaast zich over de duidelijke vooruit-
gang van de ontvangsten uit registratierechten, wat
volgens hem volledig in tegenstelling is met het beleid
van de Executieve inzake vastgoed en huisvesting.

De verhoging van de registratierechten en van de
vastgoedmarkt heeft als gevolg dat een bepaald aantal
Brusselaars naar de randgemeenten vlucht, wat ter-
zeifdertijd het toegekende gedeelte van de personen-
belasting doet verminderen.

Hij wenst dat de Minister verklaart hoe 'de Execu-
tieve deze evolutie probeert te voorkomen.

Wat de belasting op de automatische ontspannings-
toestellen betreft, wenst hij eveneens het beleid van
de Executieve ter zake te kennen.

Is de voorziene vermindering van de ontvangsten
het resultaat van een wilsuiting van de Executieve ?

Bestaat er bij de verkoop van onroerende goederen
ook geen tegenstelling tussen de verhoging van deze
post en het beleid van deExecutieve ter zake.

Het lid vraagt of er geen dubbel gebruik bestaat
tussen de belasting tegen de hinder en een gelijkaar-
dige belasting die door de Provincie zou worden
geheven.

In verband met de uitvoering van de akkoorden van
Terhulpen, vraagt een lid tenslotte of de door de
Minister-Voorzitter beloofde 200 miljoen om het
toerisme en het schoolvervoer te financieren op de
begroting is ingeschreven ?

Een lid betreurt de afwezigheid van een ver-
antwoordingsprogramma voor de voorgestelde begro-
tingen en hij zou willen weten of de Ministers per
programma een verklarende nota zullen indienen.

Wat de belasting voor de bestrijding van de hinder
betreft, vraagt hij zoals andere leden naar de wette-
lijke basis ervan. Voor de andere in de Middelenbe-
groting ingeschreven fiscale ontvangsten wenst hij de
belastingsbedragen en de opbrengst te kennen.

Un membre souligne que Ie ratio engagements/
ordonnancements des credits dissocies inscrits au
budget des depenses, s'est nettement ameliore par
rapport aux annees anterieures.

II souhaite savoir ou en est la discussion avec 1'Etat
central a propos de la main-morte - discussion dont Ie
Ministre avait fait etat lors de 1'examen du precedent
budget - et si la Region peut esperer obtenir dans
1'avenir un montant plus important.

Un membre s'etonne de la nette progression des
recettes en droit d'enregistrement, ce qui est pour lui,
en profonde contradiction avec la politique de 1'Exe-

-cutif en matiere d'immobilier et de logement.

L'augmentation des droits d'enregistrement et du
marche immobilier a pour consequence de faire fuir
un certain nombre de bruxellois vers la peripherie, ce
qui en meme temps diminue la partie attribuee de
l'imp6t des personnes physiques.

II souhaite que Ie Ministre explique comment 1'Exe-
cutif s'emploie a prevenir cette evolution.

A propos de la taxe sur les appareils automatiques
de divertissement, il souhaite egalement conaitre la
politique de 1'Executif en la matiere.

La diminution des recettes prevues est-elle Ie resul-
tat d'une volonte de 1'Executif a cet egard?

En ce qui concerne la vente de biens immeubles,
n'y a-t-il pas la aussi une contradiction entre 1'aug-
mentation de ce poste, et la politique de 1'Executif en
la matiere ?

Concernant la taxe contre les nuisances, Ie membre
demande si celle-ci ne fait pas double emploi avec une
taxe de meme nature qui serait levee par la Province.

Enfin a propos de 1'execution des accords de La
Hulpe, Ie membre demande si les 200 millions promis
par Ie Ministre-President pour financer Ie tourisme et
les transports scolaires sont inscrits au budget.

Un membre deplore 1'absence de programme justi-
ficatif accompagnant les budgets presentes, et s'en-
quiert de savoir si les Ministres comptent deposer des
riches explicatives par programme pour remedier a ce
probleme.

En ce qui concerne la taxe de lutte contre les nui-
sances, il pose comme d'autres membres, la question
de la legalite de celle-ci, et pour les autres recettes
fiscales inscrites au budget des Voies et Moyens, il
souhaite connattre les taux de taxation et les rende-
ments.
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Dit lid verbaast zich eveneens erover dat er voor de
terugbetaling door de gemeenten van de terugvorder-
bare voorschotten slechts 2,6 miljoen is ingeschreven
hoewel, volgens de Minister-Voorzitter, er in 1990
vragen tot terugbetaling voor 6,4 miljoen aan de
gemeenten werden gestuurd.

Een lid wenst dat men de voor de economische
expansie voorziene kredieten terugschroeft en de al-
dus gerecupereerde kredieten aan andere prioriteiten
besteedt, zoals de veiligheid, de derde leeftijd, de
werklozen.

Een lid vraagt te kunnen beschikken over alle
referentieteksten in verband met de ontvangsten van
de Agglomeratie, zodat er ramingen met kennis van
zaken kunnen worden uitgevoerd.

In de lopende ontvangsten, wenst hij te weten over
weike gebouwen het gaat in post 26.02, en vermits het
een terugbetaling van het Gewest is, verbaast hi] zich
er over dit bedrag niet in de uitgavenbegroting van het
Gewest terug te vinden.

De door derden uitgevoerde verrichtingen worden
niet in de uitgaven van de gewestelijke begroting
overgenomen.

Tenslotte vraagt hij bijkomende uitleg over de
artikelen 46.01, 46.02 en 46.03 vooral wat het Ge-
meentefonds betreft.

Een lid onderschrijft de voorzichtige houding van
de Executieve bij de raming van de ontvangsten voor
het volgend jaar.

Hij wenst te weten of de Executieve rekening heeft
gehouden met de beslissingen van het begrotingscon-
claaf van de nationale Regering voor de raming van
het bedrag van het trekkingsrecht ingeschreven onder
artikel 46.03.

Met betrekking tot de algemene ontwikkeling in de
uitgaven vraagt hij zich af of de lijn die door de
Executieve wordt gevolgd voorzichtig genoeg is om
het hoofd te kunnen bieden aan de vervaltermijnen
tijdens de volgende jaren, met name de terugbetalin-
gen van de leningen die werden aangegaan voor de
gemeenten.

Hij vraagt zich eveneens af of men de mechanismen
die de economische expansie ondersteunen niet moet
herzien; op dit ogenblik bevinden we ons in een
stadium van economisch herstel, men kan dus ver-
moeden dat de uitgaven in die sector binnenkort
oncontroleerbaar worden. Daarom stelt hij voor de
steun af te stemmen op onderzoek, veeleer dan op
economische expansie.

Ce membre s'etonne egalement qu'en matiere de
remboursement d'avances faites aux communes, il n'y
ait qu'un montant de 2,6 millions inscrit, alors que
d'apres Ie Ministre President, il y a des demandes de
remboursement qui ont ete envoyees aux communes
en 1990, pour un montant de 6,4 millions.

Un membre souhaite que 1'on reduise les credits
prevus pour 1'expansion economique, et que 1'on
consacre les credits ainsi recuperes a d'autres prio-
rites, comme la securite, les personnes agees, les
ch6meurs.

Un membre demande a pouvoir disposer des textes
de reference relatifs aux recettes de 1'Agglomeration,
de maniere a pouvoir effectuer les evaluations en
connaissance de cause.

Dans les recettes courantes, au poste 26.02 il desire
savoir de quels batiments il est question, et comme il
s'agit d'un remboursement fait par la Region, il
s'etonne de ne pas retrouver cette somme en depenses
dans Ie budget de la Region.

De meme en ce qui concerne les operations effec-
tuees par des tiers, ces montants ne sont pas repris en
depenses dans Ie budget regional.

Enfin, il demande des explications complemen-
taires concernant les articles 46.01, 46.02 et 46.03
surtout pour ce qui concerne Ie Fonds des communes.

Un membre approuve la prudence adoptee par
1'Executif dans 1'estimation des recettes pour 1'annee
a venir.

II souhaiterait savoir si 1'Executif a tenu compte des
decisions du conclave budgetaire du Gouvernement
national pour 1'estimation du montant du droit de
tirage inscrit a 1'article 46.03.

En ce qui concerne 1'evolution generate des de-
penses, il se demande si la ligne suivie par 1'Executif
est suffisamment prudente pour faire face aux echean-
ces qui se poseront dans les annees a venir, notam-
ment aux remboursement d'emprunts contractes au
profit des communes.

II se demande egalement s'il ne faudrait pas revoir
les mecanismes d'aide a 1'expansion economique;
comme on se situe actuellement dans une phase de
relance economique, il est a craindre que les depenses
dans ce secteur deviennent rapidement incontr61a-
bles. C'est la raison pour laquelle il suggere d'orienter
les aides davantage vers la recherche plut6t que vers
1'expansion economique.
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Een ander lid vindt het bedrag ingeschreven op de
administratieve begroting van het Gewest voor de
terugbetaling van de schuld van de sociale huisvesting
aan de lage kant in verhouding tot de algemene ont-
wikkeling van deze schuld. Hij vraagt de Minister dat
het overzicht van de vorderingen voor deze schuld zou
worden medegedeeld.

Een lid vraagt zich af of de tussenkomst van de
Agglomeratie die in de begroting van het Gewestelijk
Agentschap voor Reinheid als ontvangsten voorkomt
niet via de Rijksmiddelenbegroting dient te gebeuren.

Een lid kan het niet eens zijn over een vorige
tussenkomst met betrekking tot het opheffen van de
ondersteuning van de economische expansie. Hij
vreest dat dit de bedrijven zai aansporen zich in de
andere gewesten te vestigen. Er dient ongetwijfeld
selectiever met de steun omgesprongen, maar dat
betekent daarom nog niet dat ze moet worden opge-
heven.

Antwoord van de Minister belast met Financien en
Begroting

De Minister stelt dat de Executieve veel voorzich-
tigheid aan de dag legt voor de raming van de ont-
vangsten, en zeifs enig pessimisme om de bedragen
die op de Rijksmiddelenbegroting voorkomen zeker
te kunnen halen.

Hij deelt de meest recente cijfers mee op het vlak
van gewestelijke belastingen (bijiage 3).

Het (gecumuleerde) totaal van de gewestelijke
belastingontvangsten bedroeg eind oktober 8,66 mil-
jard daar waar er voor 1991 slechts 8,846 miljard was
voorzien. Rekening houdend met de ontwikkelingen
in de vorige jaren voor de twee laatste maanden, zou
het totaal voor 1990 ongeveer 9,7 miljard moeten
bedragen. Men kan er dus uit besluiten dat de
bedragen die in aanmerking worden genomen voor
1991 zeker niet overschat werden.

Met betrekking tot de bestemming van de uitgaven,
had men kunnen overwegen nog selectiever te werk te
gaan bij de herbetoelaging ervan. De Executieve
heeft evenwel beslist dat voor 1991 dezelfde verdeling
van de beschikbare middelen wordt behouden.

Voor het huisvestingsbeleid, opteerde de Execu-
tieve voor een nieuw evenwicht via marktmechanis-

,men : men dient nog meer terreinen en onroerend
goed op de markt te brengen zodat men de prijs kan
doen zakken.

Naar aanleiding van de interventies met betrekking
tot de komende ontwikkelingen van het toegekende
gedeelte van de personenbelasting antwoordt de Mi-
nister dat men alles in het werk zai moeten stellen om
de herbevolking van het Gewest aan te moedigen. De

Un autre membre estime que Ie montant inscrit au
budget administratif de la Region pour Ie rembourse-
ment de la dette du logement social parait faible par
rapport a 1'evolution generale de la dette. II demande
au Ministre de communiquer 1'echeancier de cette
dette.

Un membre se demande si 1'intervention de 1'Ag-
glomeration qui figure en recettes dans Ie budget de
1'Agence regionale de Proprete ne devrait pas transi-
ter par Ie budget des Voies et Moyens de la Region.

Un membre marque son desaccord a propos d'une
intervention precedente relative a la suppression des
aides a 1'expansion economique. II craint que de cette
facon on incite les entreprises a s'installer dans les
autres regions. Sans doute doit-on introduire plus de
selectivity dans les aides, mats cela ne signifie pas qu'il
faille les supprimer pour autant.

Reponse du Ministre des Finances et du Budget

Pour 1'estimation des recettes, Ie Ministre declare
que 1'Executif a adopte une tres grande prudence,
voire meme un certain pessimisme pour etre sur de
realiser les montants indiques au budget des Voies et
Moyens.

II communique les chiffres les plus recents en
matiere d'impots regionaux (annexe 3).

Le total a fin octobre (cumule) des recettes fiscales
regionales s'elevait a 8,66 milliards alors que la
prevision pour 1991 n'est que de 8,846 milliards. Si on
tient compte de revolution des annees precedentes
pour les deux derniers mois, le total pour 1'annee 1990
devrait s'elever a environ 9,7 milliards. On peut done
en conclure que les montants retenus pour 1991 ne
sont certainement pas surestimes.

En ce qui concerne 1'affectation des depenses, on
aurait pu envisager d'etre plus selectif dans la reallo-
cation de celles-ci. L'Executif a toutefois decide de
garder la meme repartition des enveloppes pour 1991.

En matiere de politique du logement, 1'option de
1'Executif consiste a retablir les equilibres via le mar-
che : il faut mettre davantage de terrains et d'immeu-
bles sur le marche de maniere a faire baisser les prix.

En reponse aux interventions relatives a revolution
dans le futur de la part attribute de I'impot sur les
personnes physiques, le Ministre declare que i'on
devra mettre tout en ceuvre pour favoriser le repeu-
plement de la Region. Les derniers indices ne sont
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meest recente berekeningen zijn niet erg hoopgevend
te Brussel en de financieringswet is zo gemaakt dat
bet solidariteitsmechanisme zich tegen het Gewest
keert terwiji ook de bevolking daalt. Dit euvel kan
slechts worden verholpen door middel van een beleid
dat ernaar streeft nieuwe bewoners aan te trekken
voor de hoofdstad.

Het bedrag van het trekkingsrecht voor de wederte-
werkstellingsprogramma's werd door de Nationale
regering geraamd.

De Minister geeft een tabel met een overzicht van
de gewestelijke schuld (bijiage 5).

Wat de verdeling vastleggingen-ordonnanceringen
betreft, blijkt dat voor de consumptieuitgaven de
ordonnanceringen snel volgen op de vastleggingen.
Voor de gesplitste kredieten daarentegen kunnen
deze twee verrichtingen ver uit elkaar liggen omwille
van het groot aantal nieuwe te onderzoeken dossiers
sinds de oprichting van de gewestelijke instellingen.
Maar globaal genomen zouden er op termijn geen
onaangename verrassingen mogen opduiken.

Over de berekening van de opbrengst van de
gewestelijke belastingen en heffingen die niet uit
registratie- en successierechten voortvloeien deelt de
Minister mee dat de cijfers die in aanmerking komen
overeenstemmen met de bedragen die op dit ogenblik
worden vastgesteld voor 1990.

De leningen die werden aangegaan voor de twee
pararegionalen dienen enkel om de investeringsuitga-
ven te dekken. De wet van 16 maart 1954 gebiedt niet
dat het bedrag van de leningen in het beschikkend
gedeelte van de begrotingsordonnantie wordt inge-
schreven, maar het produkt van de leningen evenals
de uitgaven die ermee worden gefinancierd kan men
in de begroting van deze twee organen terugvinden.

In verband met de belasting op de bestrijding van
de hinder, antwoordt de Minister dat contact werd
opgenomen met de Provincie en met het Kabinet van
de Minister belast met Waterbeleid ten einde de
opbrengst van de vorige jaren van deze belasting naar
het Gewest over te hevelen. De Provincie beloofde
dat dit zou gebeuren zodra de investeringswerkzaam-
heden die door deze belasting worden gefinancierd,
zullen worden aangevat.

Voor 1991, besloot de Executieve een bedrag van
250 miljoen in te schrijven voor de voortzetting van de
door de Provincie gevolgde lijn. De modaliteiten van
deze ingreep moeten nog worden gepreciseerd.

De Minister benadrukt dat een gelijkaardige belas-
ting wordt gemd door de twee andere Gewesten.

plus tres favorables a Bruxelles, et la loi de finance-
ment est ainsi faite que Ie mecanisme de solidarity se
retourne centre la Region alors que sa population est
en baisse. On ne pourra contrecarrer cette evolution
que par une politique volontariste destinee a attirer de
nouveaux habitants dans la capitate.

devaluation du montant du droit de tirage pour les
programmes de remise au travail a et6 faite par Ie
Gouvernement national.

Le Ministre communique un tableau reprenant
1'ensemble de la dette regionale (annexe 5).

Au sujet du ratio engagements-ordonnancements,
il releve que pour les depenses de consommation les
ordonnancements suivent rapidement les engage-
ments. Par centre, pour les credits dissocies il peut y
avoir un grand decalage entre les deux operations en
raison du fait qu'il y a beaucoup de nouveaux dossiers
a 1'etude depuis que les organes de la Region ont ete
installes. Mais globalement, il ne devrait .tout de
meme pas y avoir de mauvaise surprise a terme.

Pour le calcul des montants du rendement des
impots et taxes regionaux autres que les droits d'enre-
gistrement et de succession, le Ministre communique
que les chiffres retenus correspondent aux montants
constates a ce jour pour 1'annee 1990.

Les emprunts contractes pour les deux pararegio-
naux servent uniquement a couvrir des depenses
d'investissement. La loi du 16 mars 1954 n'impose pas
d'inscrire le montant des emprunts dans le dispositif
de 1'ordonnance budgetaire, mais le produit des
emprunts de meme que les depenses qu'ils financent
se retrouvent dans le budget de ces organismes.

Traitant de la taxe de lutte centre les nuisances, le
Ministre declare que des contacts ont ete pris avec la
Province et avec le Cabinet du Ministre charge de la
Politique de 1'Eau pour pouvoir transferor le produit
des annees anterieures de cette taxe a la Region. La
Province a promis de le faire des 1'instant ou les
travaux d'investissement que cette taxe finance auront
commence.

Pour 1991,1'Executif a decide d'inscrire un montant
de 250 millions pour poursuivre la ligne suivie par la
Province. Les modalites de cette operation doivent
encore etre precisees.

Le Ministre souligne qu'une taxe similaire est
egalement percue par les deux autres Regions.
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Men voorziet siechts in een indexering voor 1991.
In de mate dat de personeelsuitgaven dalen in verhou-
ding tot de voorspellingen, blijft er een voldoende
marge om het hoofd te bieden aan een eventuele
tweede indexering.

Tot slot, wat het rendement van de belasting op de
stadsveiligheid en -reinheid betreft, stelt de Minister
dat aan de hand van de aangiften die tot op heden
gebeurden, de Agglomeratiediensten de opbrengst
van deze belasting voor 1990 ramen op 1,475 miljard.

De Minister hoopt overigens dat hij de afgevaar-
digde van de Brusselse bedrijven zeer binnenkort kan
ontmoeten om eventuele aanpassingen aan deze wet-
geving met hen te bespreken. Hij meent te weten dat
voor een bepaald soort bedrijven er een probleem is
met de billijkheid, maar het alternatief zai in geen
geval de verwachte opbrengst op het vlak van ont-
vangsten, kunnendoen dalen.

Une seule indexation est prevue pour 1'annee 1991.
Dans la mesure ou les depenses de personnel sont en
diminution par rapport aux previsions, il reste une
marge de manoeuvre suffisante pour eventuellement
devoir faire face a une deuxieme.

Enfin, en ce qui concerne Ie rendement de la taxe
sur la securite et la proprete urbaines, Ie Ministre
affirme que sur base des declarations faites jusqu'a
present les services de 1'Agglomeration estiment Ie
produit de cette taxe pour 1990. a 1,475 milliards.

Par ailleurs, Ie Ministre compte rencontrer tres
prochainement les representants des entreprises
bruxelloises pour discuter avec eux des modifications
eventuelles a apporter a cette reglementation. II croit
savoir qu'il se pose un probleme d'equite pour un
certain type d'entreprises, mais de toute facon la
solution alternative ne pourra pas diminuer Ie produit
escompte en matiere de recttes.

Repliek van de leden. Replique des membres.

Een lid laat opmerken dat de Minister geen
antwoord gaf op de volgende vragen :
- de wijze waarop de Executieve het deficiet zai

aanzuiveren dat uit de kloof tussen ontvangsten en
uitgaven voortvloeit;

- het bedrag van de vastleggingen en de basisalloca-
ties voor de toelagen vermeld onder artikel 8 van
het beschikkend gedeelte van de algemene uitga-
venbegroting;

- de eventuele aanpassing van artikel 10 van het
beschikkend gedeelte;

- de inventaris van de goederen die worden verkocht
om de fondsen 66.02.01 en 66.02.02 te stijven;

- de mededeling van de beheersovereenkomst die
werd afgesloten met de MIVB;

- het bedrag van de leningen waarvoor het Gewest
zich borg stelt in het kader van de wetten op de eco-
nomische expansie.

Een ander lid stelt dat de uitgavenbegroting gemid-
deld met 13 % toename in verhouding tot de oor-
spronkelijke begroting van 1990. In elk geval is er een
serieuze discrepantie tussen de verschillende pro-
gramma's : de uitgaven voor het tewerkstellingsbeleid
nemen met 81 % toe, de uitgaven met betrekking tot
het huisvestingsbeleid of het waterbeleid blijven op
hetzelfde niveau.

Dit lijkt niet helemaal gegrond in zoverre dat de
ontvangsten afkomstig van de registratierechten, die
bij voorkeur voor de financiering van huisvestingsbe-
leid en waterbeleid dienden te worden bestemd,
gevoeligstijgen.

Un membre fait observer que Ie Ministre n'a pas
repondu aux questions suivantes :
- la maniere dont 1'Executif va combler Ie deficit

resultant de 1'ecart entre les recettes et les de-
penses;

- Ie montant des engagements et les allocations de
base pour les subventions mentionnees a Particle 8
du dispositif du budget general des depenses;

- la modification eventuelle de 1'article 10 du dispo-
sitif;

- 1'inventaire des biens qui seront vendus pour ali-
menter les fonds 66.02.01 et 66.02.02;

- la communication du contrat de gestion conclu avec
la STIB;

- Ie montant des emprunts couverts par la garantie de
la Region dans Ie cadre des lois d'expansion econo-
mique.

Un autre membre affirme que 1'accroissement du
budget des depenses par rapport au budget initial de
1990 est de 13 % en moyenne. II y a toutefois de gran-
des disparites entre les programmes : alors que les
depenses en faveur de la politique de 1'emploi aug-
mentent de 81 %, celles relatives a la politique du
logement ou a la politique de 1'eau restent station-
naires.

Cela ne paratt pas justifie dans la mesure ou les
recettes provenant du droit d'enregistrement, lesquel-
les devraient etre affectees prioritairement au finance-
ment de ces deux politiques, augmentent sensible-
ment.
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De Voorzitter vraagt of de Executieve een amende-
ment gaat indienen op artikel 20 om het bedrag van de
aan de leningen gegeven waarborg voor de pararegio-
nalen te beperken.

Wat artikel 8 betreft vindt hij het belangrijk dat het
totaal bedrag wordt vermeld van de vastleggingen ten
laste van eike basisallocatie waarbij de toegekende
toelagen worden ondergebracht.

Vervolgens heeft men het over het verschil dat zou
kunnen ontstaan tussen het bedrag van de op de
begroting ingeschreven uitgaven en de verwezenlij-
kingen op het einde van het jaar.

De Minister belast met Financien stelt dat de kre-
dieten ingeschreven op de begroting van 1991 enkel
kunnen dienen om de (nieuwe) vastleggingen van dit
jaar te ordennanceren, en om eventueel de vastleg-
gingen van vroeger die nog niet werden geordonnan-
ceerd te betalen. Dit geldt evenwel niet voor de
fondsen.

De Voorzitter vraagt of men daaruit kan besluiten
dat in 1991 nieuwe vastleggingen kunnen worden
genomen tot het bedrag van de beschikbare kredieten
van deze fondsen.

Le President demande si 1'Executif a 1'intention de
deposer un amendement a 1'article 20 dans le but de
limiter le montant de la garantie donnee aux emprunts
des pararegionaux.

En ce qui concerne 1'article 8, il est d'avis qu'il y a
lieu d'indiquer le montant total des engagements ^
charge de chacune des allocations de base sur lesquel-
les seront imputees les subventions accordees.

Une discussion s'engage ensuite au sujet de la
difference qui pourrait naltre entre le montant des,
depenses inscrites au budget et les realisations en fin
d'annee.

Le Ministre des Finances declare que les credits ins-
crits au budget de 1991 ne peuvent servir qu'a ordon-
nancer des engagements (nouveaux) qui seront pris
durant cette annee, et a payer eventuellement des
engagements du passe qui n'auraient pas encore et6
ordonnances. Ceci ne vaut toutefois pas pour les
fonds.

Le President demande si on peut en conclure que
de nouveaux engagements peuvent etre pris en 1991
jusqu'a concurrence des credits disponibles sur ces
fonds.

De Minister bevestigt dit. Le Ministre repond affirmativement.

De Voorzitter herinnert eraan dat men gedurende
jaren de kredieten die op het einde van het jaar nog
beschikbaar waren heeft overgeheveld naar de fond-
sen om te vermijden dat ze geannuleerd werden.

Een lid werpt op dat, indien men de uitleg van de
Minister volgt men in een enkel jaar alle overgedra-
gen middelen zou kunnen opgebruiken. Naarmate de
vroegere vastleggingen lager liggen dan de beschik-
bare kredieten zai men dus nieuwe vastleggingen op
de saldi van de fondsen kunnen doen.

De Minister antwoordt dat zulks in het verleden
steeds het geval was.

Een aantal leden vindt dat de reserves van de
fondsen moeten worden bewaard met het oog op de
belangrijke vervaltermijnen die vanaf 1992 kunnen
worden verwacht. Zij stellen derhalve voor dat de
nieuwe vastleggingen zouden worden beperkt.

De Minster gaat akkoord met die voorstel.

Een lid vraagt van de Minister de belofte dat de
fondsen in 1991 niet worden gebruikt voor de betaling
van lopende uitgaven.

De Voorzitter vraagt of de Minister bereid is een
amendement te aanvaarden tot beperking van de
nieuwe vastleggingen op de fondsen.

Le President rappelle que pendant des annees on a
transfere les credits disponibles en fin d'annee sur les
fonds pour eviter qu'ils ne tombent en annulation.

Un membre releve que si 1'on suit 1'explication du
Ministre, on pourrait consommer en une seule annee
tous les moyens reportes. Dans la mesure ou les
engagements du passe sont inferieurs aux credits
disponibles, on va done pouvoir faire de nouveaux
engagements sur les soldes des fonds.

Le Ministre repond que cela a toujours fonctionn6
ainsi dans le passe.

Plusieurs membres estiment qu'il faudrait garder les
reserves des fonds en vue des echeances importantes
qui viendront a partir de 1992. Us proposent des lors
de limiter les nouveaux engagements.

Le Ministre est d'accord avec cette suggestion.

Un membre demande au Ministre de prendre 1'en-
gagement que les fonds ne seront pas utilises en 1991
pour financer des depenses courantes.

Le President demande si le Ministre est pret a
accepter un amendement visant a limiter les nouveaux
engagements sur fonds.
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De Minister stelt dat hij niet langer zai dulden dat
de begrotingsfondsen zouden dienen om het principe
van het begrotingsevenwicht te omzeilen.

Een lid .pnderstreept dat het bezwaar tegen de
automatische overdracht van het saldo van de fondsen
niet moet worden overdreven. Degenen die vrezen

•dat het op termijn uit de hand loopt met de begro-
tingsuitgaven herinnert hij eraan dat enerzijds de
ramingen van de ontvangsten ingeschreven op de
Middelenbegroting heel voorzichtig zijn en dat an-
derzijds het Gewest nog geen gebruik heeft gemaakt
van haar bevoegdheid tot ontlenen in de mate waarin
het krachtens de financieringswet van de Gewesten en
Gemeenschappen bevoegd is.

Een ander lid antwoordt hierop dat het eerst en
vooral gaat om een kwestie van budgettaire sober-
heid : de ordonnanceringen in het kader van de door
de Raad toegestane machtigingen tot uitgaven mogen
niet hoger liggen dan de ontvangsten die door het
Gewest worden geind. Weinu men blijft de Execu-
tieve machtigingen verlenen die de ontvangsten over-
stijgen. Daar zit een zwaar risico voor de financiele
toekomst van het Gewest in.

Om deze bespreking te verduidelijken verwijst de
Voorzitter naar sectie II van de algemene uitgavenbe-
groting (p. 24 e.v.) en leidt eruit af dat indien de Raad
deze tabel goedkeurt, dit betekent dat men de Execu-
tieve in staat stelt het totaal van de op de fondsen
beschikbare kredieten vast te leggen (saldo's van de
vorige jaren + nieuwe ontvangsten van het jaar).
Vandaar dat als er voor alle ingeschreven bedragen
vastleggingen nodi,g zijn, de financiele reserves zullen
verdwenen zijn.

De Minister stelt dat hij aan dit bezwaar tegemoet
wil komen indien de Commissie dit wenst. Hij herin-
nert er evenwel aan dat de huidige Executieve niet
verantwoordelijk kan worden gesteld voor zover het
schulden betreffen met betrekking tot vastleggingen
die door de vorige Executieven werden gedaan. Vele
jaren lang werd zeifs geen frank gestort voor de
terugbetaling van de huisvestingsschuld.

De vorige spreker repliceert dat de bespreking niet
moet worden ontweken : niemand betwist dat men de
overgedragen kredieten gebruikt om de vroegere
schulden terug te betalen. Men kan evenwel niet
toestaan dat de Executieve deze kredieten gebruikt
om nieuwe uitgaven vast te leggen.

Een lid vraagt dat men de Commissie een tabel zou
overmaken met enerzijds alle vroegere lasten en
anderzijds het financieel plan voor de terugbetaling
van deze lasten.

Le Ministre declare qu'il n'admettra plus 1'existence
de fonds bildgetaires qui serviraient a contourner le
principe de 1'equilibre budgetaire.

Un membre souligne que 1'inconvenient lie au
report automatique des soldes des fonds ne doit pas
etre exagere. A ceux qui craignent un derapage a
terme des depenses budgetaires, il rappelle d'une part
que les estimations des recettes inscrites au budget des
Voies et Moyens sont tres prudentes,,et d'autre part
que la Region n'a pas encore fait appel a la capacite
d'emprunt a laquelle elle pourrait recourir en vertu de
la loi de financement des Communautes et des
Regions.

Un autre membre replique qu'il s'agit avant tout
d'un probleme de rigueur budgetaire : les ordonnan-
cements qui se font dans le cadre des autorisations de
depenses accordees par le Conseil, ne peuvent etre
superieurs aux recettes percues par la Region. Or, on
continue aujourd'hui a donner a 1'Executif des autori-
sations qui sont superieures a ces recettes. II y a la un
risque d'une extreme gravite pour 1'avenir des fi-
nances de la Region.

Dans le but d'eclairer le debat en cours, le Presi-
dent se refere a la section II du budget general des
depenses (p. 24 e.s.) et en deduit que si le Conseil
adopte le tableau, cela signifie que 1'on donne la pos-
sibilite a 1'Executif d'engager la totalite des credits
disponibles sur les fonds (soldes annees anterieures +
nouvelles recettes de 1'annee). Des lors, si la totalite
des montants inscrits donne lieu a ordonnancement,
les reserves financieres auront disparu.

Le Ministre declare qu'il est dispose a rencontrer
cette objection si tel est le souhait de la Commission.
II rappelle toutefois que la responsabilite de 1'Executif
actuel ne peut etre mise en cause dans la mesure ou
les dettes concernent des engagements pris par les
executifs precedents. Pendant de nombreuses annees,
pas un seui franc n'a ete verse pour rembourser la
dette du logement.

L'orateur precedent replique qu'il ne faut pas faire
devier le debat : personne ne met en cause le fait
qu'on utilise les credits reportes pour rembourser les
dettes du passe. Par contre, on ne peut admettre que
1'Executif utilise ces credits pour engager de nouvelles
depenses.

Un membre demande que soit communique a la
Commission un tableau indiquant, d'une part, toutes
les charges du passe et, d'autre part, le plan financier
de remboursement de ces charges.
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Met betrekking tot de schuld, meldt een Raadslid
dat het door de GOMB ontleende bedrag ter betaling
van de aankoop van het militair ziekenhuis niet
voorkomt op de tabel van bijiage 5. Dient dit bedrag
niet te worden vermeld voor zover de Executieve de
GOMB toestond deze lening aan te gaan?

De Minister antwoordt dat over deze lening recht-
streks werd onderhandeld met het Gemeentekrediet
van Belgie. Zij wordt gewaarborgd met een hypo-
theek op de gronden. Er is dus geen waarborg
vanwege het Gewest.

Hetzelfde Raadslid vraagt dan waarom deze opera-
tie aan de GOMB werd toevertrouwd en niet aan het
Gewest.

De Minister antwoordt dat hij vond dat de GOMB
hiervoor het best geplaatst was.

Een lid vraagt mededeling van het advies van de
Inspectie van Financien hierover. Hij is van mening
dat aangezien het om opdracht vanwege de Execu-
tieve gaat, er impliciet een waarborg is van het
Gewest.

De Minister herhaalt dat er geen juridische verbin-
tenis is vanwege het Gewest. Deze verbintenis werd
niet gevraagd, noch door de verkoper (de Staat), noch
door de geldschieter (het Gemeentekrediet van
Belgie).

Au sujet de la dette, un conseiller releve que dans
Ie tableau de 1'annexe 5, ne figure pas Ie montant
emprunte par la SDRB pour Ie financement de 1'achat
de 1'hopital militaire. Ce montant ne devrait-il pas
etre repris dans la mesure ou 1'Executif a autorise la
SDRB a contracter cet emprunt?

Le Ministre repond que 1'emprunt a ete negocie
directement avec le Credit Communal de Belgique. II
est garanti par une hypotheque sur les terrains. II n'y a
done pas de garantie de la part de la Region.

Le meme conseiller demande alors quelle est la
raison pour laquelle cette operation a ete confiee a la
SDRB plutot qu'a la Region.

Le Ministre repond que 1'Executif a estime que
celle-ci etait la mieux placee pour le faire.

Un membre demande que soit communique 1'avis
de 1'Inspection des Finances sur ce point. U est d'avis
que puisqu'il s'agit d'une mission deleguee par 1'exe-
cutif, il y a garantie implicite de la Region.

Le Ministre repete qu'il n'y a pas d'engagement
juridique de la Region. Cet engagement n'a pas ete
demande ni par le vendeur (1'Etat), ni par le preteur
des fonds (le Credit Communal de Belgique).
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VI. Bespreking van de organieke afdelingen
die onder de bevoegdheid
van de Commissie vallen

VI. Discussion des divisions organiques
qui relevent de la competence

de la Commission

1. Afdelingen 01 tot 09.

Een aa.ntal ledea laten opmerken dat de Executieve
tijdens de bespreking van de begroting van 1990 be-
loofde alles in het werk te stellen om de administratie
te herwaarderen en herstructureren zodat de kabi-
netsuitgaven konden worden teruggeschroefd. Bij de
lezing van de begroting 1991 stelt men evenwel vast
dat deze uitgaven niet venninderen. Wat is hiervoor.
de reden en hoever staat het met de hervorming?

Een raadslid beweert dat de reele kabinetsuitgaven
hoger liggen dan degene die in de tabel voorkomen.
Ter gelegenheid van de hoorzitting van de Commissa-
rissen van de Executieve belast met de hervorming
van de administratie heeft men inderdaad vernomen
dat bepaalde computers die dienden bestemd te
worden voor de administratie in feite door de kabinet-
ten worden gebruikt. Hetzelfde zou gelden voor
bepaalde dienstwagens. Bovendien zou men de lonen
van de gedetacheerde ambtenaren in de kabinetsuit-
gaven moeten incorporeren.

Een lid herinnert eraan dat tijdens de bespreking
van het bijblad hij gevraagd had waarom de Execu-
tieve voorstelde dat het krediet voor de gemeen-
schappelijke lasten met 26 miljoen zou worden ver-
meerderd. Aangezien hem toen werd geantwoord dat
het geen recurrente uitgave betrof is hij er nu over
verwonderd dat op programma 00 van afdeling 09 een
bedrag van 60 miljoen voorkomt, dit wil zeggen 4 mil-
joen meer dan het bedrag voorzien op de aangepaste
begroting van 1990.

De Minister belast met Financien en Begroting
antwoordt de sprekers dat enkel de kredieten voor de
betaling van het personeel worden ge'indexeerd. Over
de hervorming van de gewestelijke administratie zai
de Executieve zich definitief uitspreken voor het
einde van dit jaar en hierbij rekening houden met al
de ontvangen adviezen, met name met het advies van
de Commissie Financien van de Raad.

Een raadslid stelt dat de groot aantal personeels-
leden in de kabinetten vaak als reden heeft dat de
ministers alles willen kunnen controleren.

De Minister stelt dat het aantal personeelsleden
niet werd vermeerderd. Overigens kon men tot nog
toe niet overgaan tot aanwerving in de administratie
aangezien er nog niet beslist werd inzake de kader-
leden.

1. Divisions 01 a 09.

Plusieurs membres font observer que 1'Executif
avait promis lors de la discussion des budgets de 1990
de tout mettre en oeuvre pour revaloriser et restructu-
rer 1'administration de maniere a pouvoir reduire les
depenses de cabinet. A la lecture du budget de 1991,
on constate cependant que ces depenses ne diminuent
pas. Queue en est la raison et ou en est 1'operation de
restructuration?

Un conseiller affirme que les depenses reelles de
cabinet sont plus elevees que celles qui sont reprises
dans Ie tableau. En effet, lors de la restructuration de
1'administration, on a appris que certains ordinateurs
qui auraient du revenir a 1'administration sont en fait
utilises par les cabinets. II en serait de meme pour
certains vehicules de service. En outre, il faudrait
incorporer dans les depenses de cabinet les traite-
ments des fonctionnaires detaches de 1'administra-
tion.

Un membre rappelle que lors de la discussion du
feuilleton d'ajustement, il avait demande queue etait
la raison pour laquelle 1'Executif proposait d'augmen-
ter Ie credit pour les charges communes de 26 millions
supplementaires. Ayant obtenu comme reponse qu'il
ne s'agissait pas d'une depense recursive, il s'etonne
de trouver au programme 00 de la division 09 un mon-
tant de 60 millions, c'est-a-dire 4 millions de plus que
Ie montant prevu au budget ajuste de 1990.

Le Ministre des Finances et du Budget repond aux
invervenants que seuls les credits pour le paiement du
personnel ont e.te indexes. En ce qui concerne la
restructuration de 1'administration regionale, 1'Execu-
tif se prononcera definitivement avant la fin de cette
annee en tenant compte de tous les avis recus, et
notamment de celui de la Commission des Finances
du Conseil.

Un conseiller declare que le gonflement des effec-
tifs des cabinets est souvent justifie par la volonte des
ministres de tout vouloir contr61er.

Le Ministre affirme que les effectifs n'ont pas et6
augmentes. Par ailleurs, on ne peut pas encore effec-
tuer de recrutements dans 1'administration parce qu'il
n'y a pas encore de decision sur les cadres.
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Hetzelfde raadslid vraagt dat het aantal naar de
kabinetten gedetacheerde ambtenaren in het verslag
wordt vermeld met vermelding van hun graad en van
het kabinet waarnaar zij werden gedetaeheerd.

2. Afdeling 10.

Een lid vraagt dat het juiste aantal ambtenaren in
detail in het bestaansmiddelenprogramma zou wor-
den vermeld. Hij vraagt eveneens of de hervormings-
premie van 1.200 fr. wordt toegekend aan de ambte-
naren van het Gewest, en of deze voorzien werd op de
begroting van 1991.

Hetzelfde lid ondervraagt de Minister eveneens
over het eventueel gebruik van maaltijdcheques om
ambtenaren uit te betalen.

De Minister deelt de volgende cijfers mede in
verband met het personeel van het Ministerie van het
Gewest;
- Statutairen : 530 personen;
- Niet-statutairen : 270;
- Overplaatsingen van de Agglomerate : 154.

De hervormingspremie zai worden overgemaakt
aan de ambtenaren van het Gewest (1.200 fr. per
maand). Er is hiervoor provisie op de begroting.

Het besluit verscbenen in het Staatsbtad meldt dat
deze premie enkel wordt toegekend aan ambtenaren
van de Staat. De nationate Minister van Openbaar
Ambt stelde evenwel dat zolang het koninklijk besluit
voor de toepassing van artikel 87, § 4, van de bijzon-
dere wet van 8 augustus 1980 niet werd genomen, de
premie eveneens wordt uitgekeerd aan de ambtena-
ren van de Gewesten en de Gemeenschappen. De
modatiteiten ervan moeten nog worden geregeld bij
een besluit van de Executieve.

Een raadslid vraagt verduidelijkingen over de mo-
daliteiten die het gewestetijk openbaar vervoer gratis
maken voor de ambtenaren.

Hij vraagt overigens of de 28 GESKO's van wie het
kontrakt in juni jongstleden afliep opnieuw worden
aangeworven en volgens weike procedure, of of men
hen wil vervangen door andere personen.

De Minister antwoordt dat de ambtenaren van het
Ministerie van het Brusselse Gewest zich een abonne-
ment op het Metro-Tram-Busnet zullen kunnen aan-
schaffen tegen verminderde priJs (4.500 fr. in plaats
van 9.000 fr. per jaar). Dit abonnement zai evenwel
met geldig zijn op het hoofdstedetiJk NMBS-net.

De BGDA dient de procedure te starten voor de
heraanwerving van 40 personen in het raam van de
maxunumgrens van 151 GESKO's.

Le meme conseiller demande que soit repris au
rapport le nombre de fonctionnaires detaches dans les
cabinets avec indication de leur niveau et du cabinet
aupres duquel ils sont d6tach6s.

2. Division 10.

Un membre demande que soit detaille le pro-
gramme de subsistance avec le chiffre exact du nom-
bre de fonctionnaires. II demande egalement si la
prime de restructuration de 1.200 F sera attribuee aux
fonctionnaires de la Region, et s'il a ete prevu de
prendre celle-ci a charge du budget de 1991.

Le meme membre interroge egalement le Ministre
quant a I'utilisation eventuelle de titres-repas comme
mode de paiement des fonctionnaires.

Le Ministre communique les chiffres suivants pour
le personnel du Ministere de la Region :

- Statutaires : 530 personnes;
- Non-statutaires : 270;
- Transferts de 1'Agglomeration : 154.

La prime de restructuration sera versee aux fonc-
tionnaires de la Region (1.200 F/mois). II y a une
provision au budget pour la prendre en charge.

L'arrete public au Moniteur indique que cette
prime n'est attribuee qu'aux seids fonctionnaires de
1'Etat. Le Ministre national de la Fonction publique a
toutefois declare qu'aussi longtemps que 1'arrete royal
d'application de 1'article 87, § 4, de la loi speciale du
8 aout 1980 n'aura pas ete pris, la prime sera egale-
ment etendue aux fonctionnaires des Regions et des
Communautes. Un arrete de 1'Executif doit encore en
regler les modalites.

Un eonseiller demande des precisions concernant
les modalites suivant lesquelles les fonctionnaires
benefieieront de la gratuite sur les transports en
eommun de la Region.

II demande par ailleurs si les 28 ACS dont le contrat
s'est termine en juin dernier seront reengages et selon
quelle procedure, ou si on va les remplacer par d'au-
tres personnes.

Le Ministre repond que les fonctionnaires du Minis-
tere de la Region benefieieront d'un abonnement a
prix reduit (4.500 F au lieu de 9.000 F par an) sur te
reseau Metro-Tram-Bus. Cet abonnement ne s'etend
eependant pas au reseau SNCB de la capitate.

L'Orbem est charge de lancer la procedure pour le
reengagement de 40 personnes a 1'interieur du pla-
fond de 151 ACS.
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Een lid komt terug op zijn vraag over de maaltijd-
cheques. Hij ondervraagt de Minister eveneens over
de organisatie van de Schaltkist in de gewestelijke
administratie, aangezien het Gemeentekrediet enkel
werd aangesteld als kashouder. Weike maatregelen
worden getroffen opdat de schaktkistoperaties zou-
den kunnen worden uitgevoerd vanaf 1 januari eerst-
komend.

Un membre revient sur sa question a propos des
titres-repas. II interroge egalement Ie Ministre au
sujet de 1'organisation de la Tresorerie au sein de
radministration regionale, Ie Credit Communal ayant
ete designe pour effectuer seulement les taches de
caissier de la Region. Quelles dispositions seront
prises pour que les operations de tresorerie puissent
etre assurees a partir du 1" janvier prochain?

De Minister antwoordt dat hij toestemming kreeg
om eerst en vooral in de administratie een kleine
groep samen te stellen met de schatkist als opdracht.
Deze groep zai bestaan uit een dental personen die
via het VWS worden aangeworven. Indien de wer-
vingsprocedure teveel tijd zou vragen zai hij intussen
personeel met kontrakt aanstellen.

Le Ministre repond qu'il a recu 1'autorisation pour
constituer prioritairement au sein de 1'administration
une cellule chargee de la tresorerie. Elle comprendra
une dizaine de personnes recrutees via le SPR. Au cas
ou la procedure de recrutement prendrait trop de
temps, il sera precede entretemps a 1'engagement
d'un personnel sous contrat.

De kollektieve arbeidsovereenkomst die met de
vakverenigingen werd afgesloten bepaalt dat 6 x 20
maaltijdcheques moeten worden gegeven voor 1991.
De aanbesteding vond reeds plaats en de ambtenaren
ontvangen de eerstre schijf nog voor het jaareinde.

La convention collective conclue avec les organisa-
tions syndicales prevoit 1'attribution de 6 fois 20 titres-
repas pour 1'annee 1991. L'adjudication a deja eu lieu
et les fonctionnaires recevront leur premiere tranche
avant la fin de 1'annee.

Een raadslid spreekt over de moeilijkheden die
men kende met de Administratie voor het Patri-
monium. Op dit ogenblik zijn er slechts 4 personen
om de dossiers op te volgen, dit is onvoldoende, het
verklaart ook waarom de kredieten op de begroting
1990 niet werden opgebruikt.

Un conseiller traite des problemes rencontres par
1'Administration du Patrimoine. A 1'heure actuelle, il
n'y a que quatre personnes pour assurer le suivi des
dossiers, ce qui est insuffisant, ce qui explique que les
credits inscrits au budget 1990 n'ont pu etre 6puises.

De spreker wenst eveneens dat de Minster belooft
dat deze toestand zo snel mogelijk wordt verholpen.

L'orateur souhaite que le Ministre prenne 1'engage-
ment de remedier au plus vite a cette situation.

Hetzelfde raadslid ondervraagt de Minister over de
werkzaamheden van het Centrum voor Informatica
voor het Brusselse Gewest. Wat is nu juist de
opdracht van deze instelling en dient deze niet
jaarlijks een activiteitenverslag in te dienen?

Le meme conseiller interroge ensuite le Ministre au
sujet de 1'activite du Centre d'informatique pour la
Region bruxelloise (CIRB). Quelles est la mission
precise de cette institution, et ne doit-elle pas deposer
annuellement un rapport d'activites?

Tenslotte, vraagt de spreker aan de Minister wat
programma 01 van de afdeling gewestelijke statistie-
ken en gegevensbanken inhoudt.

Enfin, il demande au Ministre ce que contient le
programme 01 de la division, statistiques regionales et
banque de donnees.

De Minister belast met Financien stelt dat de
Executieve overweegt zo snel mogelijk een aantal
technici aan te werven voor de Administratie van het
Patrimomum.

Le Ministre des Finances declare que 1'Executif
envisage de recruter le plus rapidement possible plu-
sieurs techniciens pour 1'Administration du Patri-
moine.
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Het aktiviteitenverslag van de CIBG zai worden
toegevoegd aan het verslag. Dit centrum houdt zich
hoofdzakelijk bezig met het bijstaan van gemeenten
die hun diensten automatiseren. Bovendien werden
een aantal ambtenaren van het CIBG gedetacheerd
en ter beschikking gesteld van de gewestelijke admi-
nistratie.

Het programma 02 van de afdeling bestaat in het
opzetten van een cartografische gegevensbank voor
het Brusselse Gewest.

Le rapport d'activites du CIRB sera annexe au
rapport. L'activite principale de ce centre est d'assis-
ter les communes dans 1'informatisation de leurs
services. En outre, certains fonctionnaires du CIRB
ont ete detaches pour etre mis a la disposition de
1'administration regionale.

Le programme 02 de la division a pour objet la
constitution d'une banque de donnees cartographi-
ques pour la Region bruxelloise.

3. Afdeling 20. 3. Division 20.

Een raadslid vraagt of het onderzoek naar de
sensibilisering voor de Brusselse bevolking voor de
Europese roeping van Brussel - waarvan sprake op
pagina 16 van de algemene uiteenzetting - werd
beeindigd en of rekening werd gehouden met de
nadelen die aan de aanwezigheid van Europese instel-
lingen te Brussel zijn verbonden.

Een ander raadslid vraagt de Minister of hij be-
trekkingen gaat aanknopen met ontwikkelingslanden.

De Minister antwoordt dat een eerste onderzoek
over de socio-economische gevolgen van de Europese
rol van Brussel op de levensomstandigheden van de
inwoners van Brussel zojuist werd beeindigd. Hij doet
de belofte dat de commissieleden zo snel mogelijk van
de resultaten van dit onderzoek op de hoogte worden
gebracht.

Op de tweede vraag antwoordt de Minister dat
contact werd genomen met een aantal steden, gewes-
ten, hoofdsteden met een configuratie die vergelijk-
baar is met Brussel. Als voorbeeld geeft hij het
recente bezoek dat hij mocht ontvangen van de
ambassadeur van Lome die hem voorstelde een vere-
niging op te richten met Brussel, met verwijzing naar
de akkoorden van de Europese Gemeenschap met de
zogeheten ACP-landen (African-Cara'ibean-Pacific).

Een raadslid vraagt of de Minister eventueel bereid
is steun te verlenen aan niet-gouvernementele organi-
saties (NGO's) via het Nationaal Centrum voor
ontwikkelingssamenwerking (NCOS). Met andere
woorden kan een gedeelte van de begroting voor
externe betrekkingen worden voorbehouden voor de
financiering van NGO's in ontwikkelingslanden.

De Minister antwoordt dat hij, hoewel hij dit een
goed voorstel vindt, hier geen gevolg aan kan geven
zonder tegenstand van het Rekenhof.

Un conseiller demande si 1'etude consacree a la
sensibilisation de la population bruxelloise a la voca-
tion europeenne de Bruxelles - dont il est fait mention
a la page 16 de 1'Expose general - est terminee, et elle
a pris en compte les desavantages lies a la presence
d'institutions europeennes a Bruxelles.

Un autre conseiller demande au Ministre s'il
compte developper des relations avec les pays moins
developpes.

Le Ministre repond qu'une premiere etude portant
sur les consequences socio-economiques du r61e euro-
peen de Bruxelles sur les conditions de vie des habi-
tants de Bruxelles, vient d'etre achevee. II s'engage a
la communiquer en priorite aux membres de la Com-
mission.

A la deuxieme question, le Ministre repond que des
contacts ont ete pris avec plusieurs villes, regions,
capitales qui ont une configuration semblable a
Bruxelles. II cite, a litre d'exemple, la visite qu'il a
recue recemment de 1'ambassadeur de Lome, lequel
lui a propose de former une association avec Bruxel-
les, par reference aux accords liant la Communaut6
europeenne aux pays dits ACP (Afrique-Caraibes-
Pacifique).

Un conseiller demande si le Ministre est eventuelle-
ment dispose a accorder des aides a des organisations
non gouvernementales (ONG), via le Centre national
de la cooperation au developpement (CNCD). En
d'autres termes, une partie du budget des relations
exterieures pourrait-elle etre reservee au financement
d'ONG travaillant dans des pays en vote de develop-
pement?

Tout en reconnaissant tout 1'interet de la proposi-
tion, le Ministre repond qu'il ne pourrait y donner
suite sans rencontrer 1'opposition de la Cour des
Comptes.
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De ondersteuning van de ontwikkelingssamen-
werking valt met onder de gewestelijke bevoegd-
heden.

L'aide a la cooperation au developpement ne releve
pas des competences regionales.

4. Afdeling 23.

De Minister stelt dat "dit programma in feite een
voorraad dekt voor geval men nog zou moeten ontle-
nen om de begrotingsoperaties van 1990 af te han-
delen.

Indien dit niet het geval mocht zijn, wordt het
bedrag geannuleerd bij de aanpassing van de begro-
ting.

4. Division 23.

Le Ministre declare que ce programme recouvre en
fait une provision pour le cas ou 1'on devrait encore
emprunter pour liquider les operations budgetaires de
1990.

Si ca ne devait pas etre le cas, le montant sera
annule lors de 1'ajustement du budget,
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VII. Onderzoek van de adviesen uitgebracht
door de vaste commissies

VII. Examen des avis 6mis
par les Commissions permanentes

De rapporteurs hebben ter zitting een synthese van
hun schriftehjk verslag voorgesteld. De tekst van alle
geschreven verslagen is in het stuk nr. A-78/3 overge-
nomen.

Les rapporteurs ont presente en seance une
synthese de leur rapport ecrit. Le texte de tous les
rapports ecrits est repris dans le document n° A-78/3.

Bespreking* Discussion.

In de voorgaande vergaderingen werden een reeks
gegevens gevraagd die overhandigd werden om opge-
nomen te worden in het verslag.

Ondermeer wat betreft de Gewestbegroting :

- een overzicht van de opbrengst van niet budgettaire
ontvangsten (bijiage 6);

- een projectie in de toekomst van de Gewestont-
vangsten en uitgaven (bijiage 10);

- overzicht kabinetsleden en medewerkers beho-
rende tot de Brusselse administratie of agglomera-
tie (bijiage 9).

Het Informaticacentrum van het Brusselse Gewest
werd erom verzocht het verslag 1989 ter beschikking
te stellen van de Commissieleden.

Wat de agglomeratie betreft :

- een overzicht van de specifieke ontvangsten van de
agglomeratie (bijiage 11);

- de heffing op de motorboten, vorig jaar op
40.000 fr. geschat, werd niet vernieuwd zoals de
commissieleden vorig jaar hadden gevraagd;

- de opcentiemen op de verkeersbelasting moeten
niet worden vernieuwd evenmin als de belasting op
de stadsnetheid en -veiligheid. Voor laatstge-
noemde zai er geen incohiering komen in 1991.
zolang de resultaten van de ronde tafelconferentie
niet zijn gekend.

Er worden ook nog amendementen neergelegd wat
betreft de Gewestbegroting.

Wat artikel 8 betreft : er werd kontakt opgenomen
met het Rekenhof dat kon akkoord gaan met een
wijziging aan de formulering van de facultatieve
toelagen. Deze tekst kon nog niet voorgelegd worden
aan de Executieve. II stel dan ook voor dit amende-
ment neer te leggen in openbare zitting.

Le Ministre souhaite encore apporter quelques
reponses qui lui avaient ete demandees au cours de la
seance precedente.

En ce qui concerne le budget regional, il commu-
nique :
- un apercu du produit des recettes non budgetaires

(annexe 6);
- une projection dans 1'avenir des recettes et des

depenses regionales (annexe 10);
- un releve des collaborateurs et membres de cabinet

appartenant a 1'administration bruxelloise ou ^
1'agglomeration (annexe 9).

Le Centre informatique de la Region bruxelloise a
ete prie de mettre le rapport 1989 a la disposition des
membres de la Commission.

En ce qui concerne I'Agglomeration, il commu-
nique :
- un apercu des recettes specifiques de 1'Agglomera-
tion (annexe 11);
- que la taxe sur les bateaux a moteur, evaluee

1'annee derniere a 40.000 F, n'a pas ete renouvelee
comme les membres de la commission 1'avaient
demande 1'annee derniere;

- que les centimes additionnels sur la taxe de circula-
tion ne doivent pas etre renouveles; il en va de
meme pour la taxe de proprete et de securite
urbaines. Pour cette derniere, il n'y aura pas
d'enrolement en 1991 tant que les resultats de la
conference-table ronde ne seront pas connus.

Par ailleurs, il annonce que des amendements
seront encore deposes concernant le budget regional.

En ce qui concerne 1'article 8 : contact a ete pris
avec la Cour des Comptes qui a accepte une modifica-
tion de la formulation des subventions facultatives.
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Een amendement zai in de ordonnantietekst wor-
den opgenomen om aan te duiden dat het hier een
gewestmaterie betreft.

Een amendement neemt het huisvestingsfonds op.

Verder werd in de Executieve beslist dat de be-
schikbare kredieten op de fondsen einde 1990 ten
bewarende maatregel uitsluitend zullen aangewend
worden om de verbintenissen voorgaande jaren aan te
zuiveren.

Het eventueel positief saldo, na inventarisering van
alle verplichtingen zai gevoegd worden bij de normale
begrotingsmiddelen door middel -van het aanpassings-
blad.

Un amendement sera repris dans Ie texte de 1'or-
donnance pour indiquer qu'il s'agit ici d'une matiere
regionale.

Un amendement reprend Ie fonds du logement.

II a en outre ete decide en Executif que les credits
disponibles sur les fonds a la fin 1990 serviront uni-
quement, a titre conservatoire, ^ apurer les engage-
ments des annees precedentes.

Le solde positif eventuel, apres inventaire de toutes
les obligations, sera ajoute aux moyens budgetaires
normaux au moyen du feuilleton d'ajustement.

De inventarisatie moet beeindigd zijn voor
31 maart 1991.

Verder worden volgende taksregelementen voor
goedkeuring voorgelegd :
- bijkomende belasting op de personenbelasting :

1 % - ongewijzigd;
- opcentiemen op de onroerende voorheffing : 105 -

ongewijzigd; '
- Aanvullende opcentiemen op de provinciebelasting

op de drijfkracht : 100 - ongewijzigd.

Een lid wenst dat de Minister verduidelijkt of de
bestemming van het saldo van de begrotingsfondsen
exclusief of bij voorrang naar de vastleggingen van de
vorige jaren gaat (bijvoorbeeld de- terugbetaling van
de lasten van de Hatry-leningen).

De Minister verduidelijkt dat het saldo in een
eerste periode exclusief naar de genomen vastleggin-
gen gaat.

Het lid begrijpt bijgevolg dat geen enkel saldo voor
nieuwe uitgaven zai worden bestemd voor het bijblad
wordt ingediend.

In werkelijkheid werden er sedert 1981 vele vastleg-
gingen gedaan. De Minister feeft het voorbeeld van
de stadsvernieuwing, vele gemeenten hebben de op-
eenvolgende Executieven gevraagd naar subsidies om
bepaalde wijken te renoveren. De opeenvolgende
Executieven hebben vastleggingen gedaan en ze ver-
volgens in de boekhouding opgenomen. Wat is er
echter nadien gebeurd? Sommige gemeenten hebben
de renovatie niet verdergezet of hebben een beroep
gedaan op prive-ondernemingen. Deze nog niet ge-
bruikte somme opgenomen in de boekhouding en be-
stemd voor honderden projecten zijn bijgevolg be-
schikbaar.

L'inventaire doit etre termine pour le 31 mars 1991.

Par ailleurs, les reglements-taxes suivants sont sou-
mis a approbation :
- taxe additionnelle a l'inip6t des personnes physi-

ques : 1 % - inchange;
- centimes additionnels au precompte immobilier :

105 - inchange;
- centimes additionnels a la taxe provinciale sur la

force motrice : 100 - inchage.

Un membre souhaite que le Ministre precise si
1'affectation du solde du fonds budgetaire ira exclusi-
vement ou en priorite aux engagements des annees
precedentes (par exemple au remboursement des
charges des emprunts Hatry).

Le Ministre precise que le solde ira dans une
periode prioritaire en exclusivite aux engagements
pris.

Le membre comprend des lors qu'avant le feuille-
ton d'ajustement, aucun solde ne sera affecte a de
nouvelles depenses.

En realite, depuis 1982, de nombreux engagements
ont ete pris. Le Ministre cite 1'exemple de la renova-
tion urbaine, beaucoup de communes ont demande
aux Executifs consecutifs de pouvoir faire appel a des
subsides pour la renovation de certains quartiers. Les
Executifs respectifs ont pris des engagements et les
ont ensuife comptabilises. Cependant, que s'est-il
pass6 par la suite ? Certaines communes n'ont pas
continue la renovation ou ont fait appel au prive. Ces
sommes destmees a des centaines de pro jets, non
encore utilisees mais comptabilisees, sont des lors
disponibles.
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Om geen uitgaven vast te leggen in 1991, die de
begrotingsmiddelen van het jaar overschrijden, zai de
inventaris van wat zeker moet worden betaald, voor
31 maart 1991 worden opgesteld.

Eens de inventaris gemaakt, zai de evaluatie van
alle vastleggingen met de emit voortvloeiende .ordon-
nanceringen gedurende 3, 4, zeifs 5 jaar worden opge-
steld.

Het beschikbare deel van de « spaarpot » zai bij
voorrang en exclusief bestemd worden om de vastleg-
gingen uit het verleden te dekken. Indien er een posi-
tief saldo onverblijft, zai de Executieve het kunnen
gebruiken om lopende uitgaven vast te leggen.

Een lid meent dat de Commissie voor Financien het
recht heeft te weten waarvoor de toelatingen tot uit-
gaven die ze aan de Executieve gaf bestemd zijn.

Een lid voegt eraan toe en vestigt de aandacht erop
dat in de door de Executieve te maken politieke
keuzen om de bestemming van het saldo te bepalen er
een onderscheid moet worden gemaakt tussen de
terugbetaling van de schulden die tot het Ponds
behoren, zoals het AFLSH, en de terugbetalingen van
schulden die ten laste zijn van de ondergeschikte
besturen of van andere overheden (leningen Hatry,
schuld van de MIVB,...).

Een ganse reeks schulden vaarvan de omvang
gekend is vervaUen in 1992, 1993 en 1994.

Het zou onrustwekkend zijn, om de vervaldata het
hoofd te bieden, in 1991 een sliert van uitgaven te
scheppen die in de volgende jaren belangrijke be-
perkingen zouden meerbrengen.

De Minister stelt het lid gerust : de Executieve za,l
de beslissingen nemen tijdens de maanden april en
mei 1991 en daarbij rekening houden met de verval-
data 1992, 1993 en 1994.

Twee leden vragen zich af of er geen amendement
kan moeten worden ingediend bepalende dat er geen
nieuwe vastleggingen op de fondsen komen behalve
bij uitzondering en met toelating van de Raad.

Om een dergelijk amendement in te dienen moet
de Minister eerst in de Executieve overleggen. Boven-
dien, bij een te grote strengheid zouden zich proble-
men kunnen stellen. Voor waterzuivering bijvoor-
beeld bestaan er overgedragen kredieten. Nochtans
zou, in het geval het amendement wordt gestemd de
bouw van waterzuiveringstations uitgesteld moeten
kunnen worden.

Een lid meent dat, indien de commissie de begro-
ting 1991 stemt, dit in dieder geval nieuwe vastleggin-
gen op het Ponds 1991 zai inhouden en hij geeft het
voorbeeld van de economische expansie.

Pour ne pas engager de depenses en 1991 au-dela
des moyens budgetaires de 1'annee, 1'inventaire de ce
qui est incontestablement du sera effectue avant Ie
31 mars 1991.

Une fois 1'evaluation realise, revaluation de tous
les engagements avec les ordonnancements qui en
decoulent pendant trois, quatre, voire cinq ans, sera
fait.

L'argent disponible dans la cagnotte sera destine en
priorite et exclusivement a couvrir tous les engage-
ments du passe. S'il subsiste un solde positif, 1'Execu-
tif pourra 1'utiliser pour engager des depenses cou-
rantes.

Un membre estime que la Commission des Fi-
nances a Ie droit de savoir a quoi sont destinees les
autorisations de depenses donnees a 1'Executif.

Un membre rencherit en attirant 1'attention sur Ie
fait que dans les choix politiques a effectuer par
1'Executif pour determiner la destination du solde il
faut distinguer Ie remboursement de dettes qui font
1'objet de fonds, tel Ie FADELS, du remboursement
de dettes qui sont a charge de pouvoirs subordonnes
ou d'autres pouvoirs (emprunts Hatry, dette de la
STIB...).

Toute une serie de dettes dont 1'ampleur est
connue, arriveront a echeance en 1992, 1993 et 1994.

II serait inquetant de creer un trends de depenses en
1991 qui aboutirait a des restrictions majeures dans les
annees qui suivent pour faire face a ces echeances.

Le Ministre rassure Ie membre; 1'Executif prendra
des decisions dans le courant du mois d'avril-mai
1991, en tenant compte des echeances 1992, 1993 et
1994.

Deux membres se demandent si on ne pourrait pas
introduire un amendement visant a n'admettre de
nouveaux engagements sur les fonds, que par excep-
tion, et avec 1'autorisation du Conseil.

Le Ministre precise que pour introduire un amende-
ment de ce type, il doit en discuter au sein de 1'Exe-
cutif. En outre, dans le cas d'une trop grande rigidite,
des problemes pourraient se poser. Concernant 1'epu-
ration des eaux par exemple, il existe des credits
reportes. Cependant, la construction de stations
d'epuration pourrait, au cas ou 1'amendement serait
vote, devoir etre reportee.

Un membre estime que si la commission vote le
budget 1991, cela impliquera de toute maniere des
engagements nouveaux sur le fonds en 1991 et de citer
1'exemple de 1'expansion economique.
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De Minister herhaalt dat de lopende ontvangsten
voor nieuwe vastleggingen zullen worden gebruikt.

In de begroting 1990 stonden vooruitzichten voor
het saldo 1990 (437 mlljoen). Zou het mogelijk zijn in
november 1990 een nauwkeuriger schatting van de
werkelijkheid te krijgen. En weike zijn de vooruit-
zichten voor het beschikbare saldo op 31 december
1991 ?

Verschillende leden geven toe dat er zich verschil-
lende toestanden voordoen van fonds tot fonds. De
fondsen, zoals economische expansie, vergen een
vastlegging die met onderbroken mag worden, terwiji
andere fondsen worden gestijfd om voor vastleggin-
gen in aanmerking te kunnen komen zoals de water-
zuivering. Zij wensen dat de Minister in plenaire
vergadering een verklaring aflegt in naam van de
Executieve waarin hij zou bepalen dat er geen abusief
gebruik van de ventuele saldi in 1991 zai worden
gemaakt en dat nieuwe vastleggingen, slechts bij
absolute noodzaak zullen worden genomen, met ver-
duidelijking van de oorzaken.

Le Ministre reitere que ce sont les recettes cou-
rantes qui seront utilisees pour les engagements nou-
veaux.

Dans le budget 1990, figuraient des previsions
quant au solde 1990 (437 millions). Serait-il possible
d'avoir une estimation plus proche de la realite fin
novembre 1990 et quelles sont les previsions pour le
solde disponible au 31 decembre 1991 ?

Plusieurs membres admettent que des situations
differentes se presentent de fonds a fonds. Des fonds
tels que 1'expansion economique necessitent un enga-
gement continu qui ne doit pas etre interrompu, ou
d'autres fonds qui ont ete alimentes pour pouvoir
faire 1'objet d'engagements tel 1'epuration des eaux.
Us souhaitent que le Ministre fasse une declaration au
nom de 1'Executif en seance pleniere, qui stipulerait
qu'il n'y aura pas d'utilisation abusive de soldes
eventuels en 1991 et que de nouveaux engagements ne
seraient pris que lorsque la necessite est imperative,
tout en precisant les causes.

De Minister verbindt zich er daartoe. Le Ministre s'engage a Ie faire.

Een lid wenst een antwoord te krijgen op de vraag
die hij stelde over de belasting van de vreemdelingen
niet-verblijfhouders.

De Minister bevestigt dat de toestand voor het
Brusselse Gewest niet gunstig is. Buitenlandse ka-
derleden betalen belastingen op inkomsten waarmee
geen rekening wordt gehouden voor de berekening
van het van de PB dat aan het Gewest toekomt. De
Minister heeft aan de nationale Minister van Finan-'
cien geschreven om zijn standpunt te kennen.

Een lid voegt eraan toe dat de gelijkschakeling van
buitenlandse verblijfhouders met niet-verblijfhouders
en het fiscale stelsel dat op hen wordt toegepast
gebeurde door een administratief rondschrijven en
niet door een wet. De procedure is volgens hem
onwettelijk.

Bovendien krijgen de gemeenten deze inkomsten
ook niet terwiji de Staat 6 % opcentiemen afhoudt die
hij niet aan de gemeenten teruggeeft. En het Gewest
en de gemeenten krijgen dus de inkomsten van de
buitenlandse verblijfhouders niet terwiji men tege-
lijkertijd de internationale roeping van Brussel wenst
te bevorderen.

Een lid wenst te weten over hoeveel personen het
gaat.

De Minister meent dat er van de 224.000 migranten
te Brussel er 16.326 buitenlandse kaderieden zijn,

Un membre souhaite recevoir une reponse quant a
la question qu'il a posee au sujet de 1'imposition des
non-residents etrangers.

Le Ministre confirme que la situation n'est pas
favorable pour la Region de Bruxelles. Les cadres
etrangers paient des impots sur les revenus dont il
n'est pas tenu compte pour le calcul de la part de 1'IPP
attribute a la Region. Le Ministre a ecrit au Ministre
des Finances national pour avoir son point de vue.

Un membre ajoute que 1'assimilation des residents
etrangers a des non-residents et le regime fiscal qui
leur est applique, a ete faite par une circulaire
administrative et non par une loi. La procedure lui
semble illegale.

Par ailleurs, les communes sont egalement privees
de ces revenus alors que 1'Etat preleve 6 % d'addi-
tionnels qu'il ne ristourne pas aux communes. Et la
Region et les communes sont done privees de revenus
des residents etrangers, alors que parallelement on
souhaite promouvoir la vocation internationale de
Bruxelles.

Un membre souhaite connaitre le nombre de per-
sonnes concernees.

Le Ministre estime que des 224.000 immigres a
Bruxelles, 16.326 sont des cadres etrangers, 7.380
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7.380 (20.202 met hun gezinnen) Europese ambtena-
ren en de rest zijn migrantenwerknemers en hun
familie.

Een lid vraagt dat de Minister in plenaire vergade-
ring het bedrag bepaald dat aldus aan het Gewest en
aan de gemeenten wordt onttrokken.

Een lid brengt twee vragen in herinnering die hij
stelde tijdens de vorige vergaderingen, meer bepaald
de juiste cijfers van de begroting 1990 en de bereke-
ningswijze van het natuurlijk tekort.

Hetzelfde lid maakt voorbehoud over de procedure
die werd gevolgd voor het onderzoek van de begro-
ting 1990 en wenst dat deze wordt herzien voor de
komende jaren.

Met betrekking tot de belasting voor de strijd tegen
de hinder vraagt het lid hoe deze wordt geheven.

Op het vlak van lokale besturen wenst het lid dat
men de spreiding van de middelen van het Gemeente-
fonds evenals de verdelingscriteria voor deze midde-
len aan het verslag toevoegt. Hij wenst eveneens dat
al de kredieten bestemd voor het imago van Brussel in
een en hetzelfde programma worden ondergebracht.

Hij vraagt ook uitleg over de onderzoeken voor 40
en 30 miljoen die respectievelijk werden gewijd aan
nieuwe verdelingscriteria van het Gemeentefonds en
de herwaardering van het menselijk potentieel in de
gemeenten.

Het lid vraagt vervolgens verduidelijkingen over de
Grondregie, haar rol, haar opdrachten, en de
bevoegdheden die ze eventueel deelt met de GOMB.

Hij wenst bovendien details over de schuld van de
sociale huisvesting.

Op het vlak van ekonomische expansie heeft de
Minister belast met Ekonomie er in de commissie op
gewezen dat zijn administratie moeilijkheden kende
met het verstrekken van sommige inlichtingen. Het
lid vraagt wanneer de Minister zijn administratie heeft
geraadpleegd voor de uitwerking van de begroting.

De Minister antwoordt dat, in verband met de
belasting voor de strijd tegen de hinder dat het een
bestemde ontvangst betreft, dit wil zeggen dat indien
er geen ontvangsten zijn er ook geen uitgaven zullen
zijn.

(20.202 avec leurs families), des fonctionnaires euro-
peens et Ie reste des travailleurs immigres et leurs
families.

Un membre demande que Ie Ministre precise en
seance pleniere Ie montant qui est ainsi soustrait a la
Region et aux communes.

Un membre rappelle deux questions qu'il avait
posees au cours des seances precedentes, a savoir, les
chiffres exacts du budget 1990 et Ie mode de calcul du
deficit naturel.

Le meme membre emet des reserves quant a la
procedure suivie pour 1'examen du budget 1990, et
souhaite que celle-ci soit revue pour les annees
futures.

En ce qui concerne la taxe de lutte centre les
nuisances, le membre demande sur quelle base celle-
ci sera levee.

En matiere de pouvoirs locaux, le membre souhaite
que 1'on joigne au rapport, la repartition des enve-
loppes du Fonds des communes, ainsi que les criteres
de repartition de ces enveloppes. II souhaite egale-
ment que 1'on regroupe dans le meme programme
tous les credits consacres a 1'image de marque de
Bruxelles.

II demande encore des explications sur les etudes de
40 et 30 millions consacrees respectivement aux nou-
veaux criteres de repartition du Fonds des communes,
et a la valorisation des ressources humaines dans les
communes.

Le membre demande ensuite des precisions concer-
nant la Regie fonciere, son role, ses missions, et le
partage eventuel de ses competences, avec la SDRB.

II desire de plus avoir des details concernant la
dette du logement social.

En matiere d'expansion economique, le Ministre de
I'Economie a souligne en commission les problemes
qu'il eprouvait pour obtenir des renseignements de
son administration. Le membre demande quand le
Ministre a consulte son administration pour 1'elabora-
tion du budget.

Le Ministre repond, en ce qui concerne la taxe
contre les nuisances, que celle-ci est une recette
affectee, ce qui veut dire que s'il n'y a pas de recettes,
il n'y aura pas de depenses.
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Wat het samenbrengen van alle kredieten met
betrekking tot het imago van Brussel betreft, meldt
hi] dat hij hier niets op tegen heeft maar dat het de
taak van de Executieve is dit te verklaren.

Een lid vraagt dat, voor het geheel van de kredieten
van de begroting, er een onderscheid wordt gemaakt
tussen de bedragen die hij vroegere beslissingen wer-
den vastgelegd en de bedragen bestemd voor nieuwe
mitiatieven.

Wat de nieuwe Gewestelijke agentschappen betreft
wenst hij te weten of deze inderdaad operationeel zijn
op 1januari 1991.

Hij wenst eveneens te weten wat men verstaat
onder omkadering van gesubsidieerde overheden. Hij
herinnert eraan dat deze werden slechts na toestem-
ming van de toezichthoudende overheid kunnen wor-
den aanbesteed. Waarom wilt men de voogdij-over-
heid dan nog versterken in dit opzicht ?

Op het vlak van ruimtelijke ordening vraagt het lid
of het misschien doeltreffend kan zijn om een deel
van het eigendom van het Zeekanaal te verkopen,
zodat deze terreinen kunnen worden vrijgemaakt
voor een economische vestiging in dit gebied.

Hij wenst eveneens verduidelijkingen over het glo-
baliseren van de stadsacties, en de vijfjarenplannen
voor de heraanleg van de voetpaden. Zou een lijst van
deze plannen en van de begunstigde gemeenten aan
het verslag kunnen worden toegevoegd?

Het lid vraagt vervolgens waartoe het krediet
bestemd voor de basiscel van de Grondregie dient,
aangezien de statuten, noch het personeel hiervan
werden bepaald.

Het lid vraagt nog waarom er geen subsidies
werden voorzien voor de richtschema's en of de
subsidies voor de Bijzondere Plannen van Aanleg
werden behouden.

Hij wenst eveneens te weten of de strengere voor-
waarden in verband met het opknapen van de gevels
invloed hebben op de begroting.

Het verwondert hem dat hij de bedragen bestemd
voor werkzaamheden in de leegstaande gebouwen,
onteigend door het Gewest, nog de bedragen bestemd
door de renovatie van de kazernes in de begroting
terugvindt.

Hij vraagt tenslotte dat het driejarenplan voor
stadsvernieuwing van de GOMB aan het verslag
wordt toegevoegd.

Pour ce qui est du regroupement de tous les credits
relatifs a 1'image de marque de Bruxelles, il indique
qu'il n'y est pas oppose mais qu'il appartient a 1'Exe-
cutif de se prononcer. ^

Un membre demande, pour 1'ensemble des credits
du budget, que 1'on fasse la difference entre les
montants engages par des decisions anterieures, et les
montants destines a des nouvelles initiatives.

A propos des nouvelles agences regionales, il
souhaite savoir si celles-ci seront effectivement opera-
tionnelles au 1" janvier 1991.

II pose egalement la question de savoir ce que 1'on
entend par encadrement des pouvoirs subsidies. II
rappelle que ces travaux ne peuvent etre mis en adju-
dication, qu'apres accord de 1'autorite de tutelle.
Pourquoi des lors vouloir encore renforcer la tutelle a
cet egard.

En matiere d'amenagement du territoire, Ie mem-
bre demande s'il ne serait pas adequat de realiser une
partie du patrimoine de la s.a. du Canal, en vue de
liberer des terrains pour une implantation economi-
que dans cette zone.

U desire aussi des precisions quant a la globalisation
des actions urbaines, et les plans quinquennaux de
renovation des trottoirs. Une liste de ces plans, et des
communes qui en beneficient peut-elle etre jointe au
rapport ?

Le membre demande ensuite SL quoi va servir Ie
credit.destine a la cellule de base de la Regie fonciere,
alors que ni les statuts, ni le personnel n'ont encore
ete determines.

Le membre demande encore pourquoi il n'y a pas
de subsides prevus pour les schemas directeurs, et si
les subsides pour les plans particuliers d'amenage-
ment sont maintenus.

II veut egalement savoir si les conditions plus
strictes imposees en matiere de ravalement de facades
ont une incidence sur le budget.

11 s'etonne de ne pas retrouver dans le budget, les
montants destines aux travaux dans les immeubles
abandonnes, expropries par la Region, ni les mon-
tants destines b la renovation des casernes.

II demande enfin que le plan triennal de renovation
urbaine de la SDRB soit joint au rapport.
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Over de infrastructuur wenst het lid te weten of er
maatregelen worden genomen om de begroting van
de MIVB in evenwicht te brengen, welk soort investe-
ringen er zullen plaatsvinden met de opbrengst van de
verkoop van een aantal van haar eigendommen.

Hij vraagt de berekeningswijze te staven waaruit
blijkt dat, een verhoging van de commerciele snelheid
van de voertuigen van de MIVB met 1 km/u een be-
sparing van 100 miljoen per jaar tot gevolg heeft.

Over de werkgelegenheid vraagt het lid of de
Minsiter nog steeds een KMO-informatiekrant wenst
uit te geven en/of de begroting hierin voorziet.

Het betrekking tot de belasting op de stedelijke
reinheid en veiligheid tenslotte, vraagt hij op weike
wiJze de prognoses van de ontvangsten van deze
belasting werden opgesteld.

Een lid brengt een vraag in herinnering die hij in de
commissie heeft gesteld en waarop hij geen antwoord
ontving : is artikel 2 van de Middelenbegroting niet
overduidelijk tegenstrijdig met de ontvangst inge-
schreven in afdeling 18, belasting voor de strijd tegen
de hinder?

In verband met de schuld van de sociale huisvesting
herinnert hij eraan dat de Minister de cijfers van deze
schuld had beloofd voor de bespreking van de begro-
ting.

De Minister verwijst naar bijiage 5.

Het lid is eveneens ongerust over de voorziene
verhoging, in de loop van de legislatuur van de
MIVB-schuld en over het sneeuwbaleffect ten gevol-
gen van dit beleid.

In verband met de studies die door het Gewest
worden besteld, tegen zeer hoge prijzen, vraagt het
lid zich af of het niet geschikter waren en rendabeler,
een studiedienst op te richten in de Gewestelijke
administratie veeleer dan deze onderzoeken toe te
vertrouwen aan prive-bedrijven.

Met betrekking tot de kabinetsuitgaven wenst hij
verduidelijking over bijkomende gemeeschappelijke
lasten, op de begroting ingeschreven voor een bedrag
van 56 miljoen. Indien het om achterstallige betaling
gaat zoals men hem heeft gezegd, vindt hij het ver-
wonderlijk dat hij ze terugvindt op de begroting 1991.

Met betrekking tot de twerkstelling vraagt het lid
dat de kredieten waarin voorzien wordt voor de
GESCO's die voor het Brusselse gewest werken, wor-
den overgeheveld naar de afdeling 10 (Algemene
uitgaven van de administratie) van de Gewestelijke
begroting.

En matiere d'infrastructure. Ie membre souhaite
savoir si des mesures vont etre prises pour que Ie
budget de la STIB soit en equilibre, et quels types
d'investissements seront realises, grace a la realisation
de certains de ses biens.

II demande. d'etayer Ie mode de calcul suivant
lequel 1'augmentation de 1 km/heure de la vitesse
commerciale des vehicules de la STIB permet une
economic de 100 millions par an.

En matiere d'emploi, Ie membre demande s'il entre
toujours dans les intentions du Ministre-President de
publier un journal d'information PME, et si celui-ci
est prevu au budget.

Enfin, concernant la taxe de proprete et de securite
urbaines, il demande comment ont ete determinees
les previsions de recettes de cette taxe.

Un membre rappelle une question qu'il a posee en
commission et a laquelle il n'a pas recu de reponse :
Particle 2 du budget des Voies et Moyens n'est-il pas
en contradiction flagrante avec la recette inscrite a la
division 18, taxe centre les nuisances.

En ce qui concerne la dette du logement social, il
rappelle que Ie Ministre avait promts les chiffres de
cette dette, pour la discussion du budget.

Le Ministre renvoie a 1'annexe 5.

Le membre s'inquiete egalement, de 1'augmenta-
tion prevue au cours de la legislature, de la dette de la
STIB, et de 1'effet boule de neige que cette politique
engendre.

A propos des etudes commandees par la Region,
pour des sommes tres elevees, le membre se de-
mande, si plutot que de les confier a des firmes
privees, il ne serait pas plus opportun, et plus
rentable, de creer un service d'etude au sein de
1'administration regionale.

Pour ce qui est des depenses de cabinet, il souhaite
avoir des explications au sujet d'un supplement de
charges communes, inscrit au budget pour une somme
de 56 millions. II s'etonne, s'il s'agit d'arrieres comme
on le lui a dit, de les retrouver au budget 1991.

En matiere d'emploi, le membre demande que les
credits prevus pour les ACS travaillant pour la Region
bruxelloise, soient transferes a la division 10 (De-
penses generates de 1'administration) du budget re-
gional.
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In verband met ruimtelijke ordening herinnert hij
aan de vragen die hij in de commissie heeft gesteld
met betrekking tot de door de Gemeenten recupe-
reerbare voorschotten op het vlak van stadsvernieu-
wing en de subsidie aan de GOMB, vragen die hem
niet werden beantwoord.

Een lid valt de bovengenoemde bemerkingen over
de onderzoeksprocedure van de begroting bij en
wenst eveneens dat deze wordt herzien volgend jaar.

Op het vlak van de locale overheid vraagt hij
opheldering over het bedrag van 150 miljoen bestemd
voor de veiligheid van de Brusselaars. Hij wenst te
weten of dit bedrag naar de politic gaat.

Tenslotte ondervraagt hij de Minister over de
financiele gevolgen van de problemen van het open-
baar ambt te Brussel. »

Een lid vraagt bijkomende informatie over het
algemeen financieringsprogramma van de Gemeenten
en meer in het bijzonder over de openbare reinheid,
veiligheid, en de bijkomende dotatie.

Een lid stelt vast dat de Minsiter belast met
Economic de omvang van de kredieten voor de
ondersteuning van de economische expansie recht-
vaardigt met het argument dat zijn administratie in de
huidige toestand onmogelijk de werdelijke vastleggin-
gen van het verleden kan bepalen.

Men heeft een nauwkeurige inventaris nodig. Met
een vermindering van de kredieten voor de onder-
steuning van de economische expansie zou men finan-
ciele middelen kunnen vrijmaken voor de sector van
wetenschappelijk economisch onderzoek.

En matiere d'amenagement du territoire, il rappelle
les questions qu'il a posees en commission a propos
des avances recuperables par les communes en ma-
tiere de renovation urbaine, et Ie subside a la SDRB,
pour lesquelles il n'a pas recu de reponse.

Un membre approuve les remarques faites prece-
demment concernant la procedure d'examen des
budgets et souhaite egalement que celle-ci soit revue
1'annee prochaine.

II demande une precision, en matiere de pouvoirs
locaux, sur la somme de 150 millions consacree a la
securite des Bruxellois. II souhaite savoir si cette
somme sera destinee a la police.

Enfin, il interroge Ie Ministre sur les implications
financieres, des problemes de fonction publique a
Bruxelles.

Un membre demande un complement d'informa-
tion sur Ie programme de financement general des
communes, plus particulierement en ce qui concerne
la proprete publique, la securite, et la dotation
complementaire.

Un membre constate que Ie Ministre de 1'Economie
justifie 1'importance des credits en matiere d'aides a
1'expansion economique par 1'impossibilite, dans 1'6-
tat actuel de son administration, de determiner les
engagements reels du passe.

Un inventaire precis est necessaire. Une reduction
des credits en matiere d'aides a 1'expansion economi-
que permettrait de degager des moyens financiers
pour Ie secteur de la recherche scientifique econo-
mique.

Een ander lid stelt de volgende vragen : Un autre membre pose les questions suivantes :
Tijdens de bespreking van afdeling 13 (Werkgele-
genheid) in de bevoegde commissie ondervroeg het
lid de Minister-Voorzitter over een bemerking van
het Rekenhof over : de oprichting van een begro-
tingsfonds met betrekking tot het programma in-
zake beroepsopleiding, in uitvoering van het
akkoord dat werd gesloten tussen de Franse Ge-
meenschap, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
en het Waalse Gewest.
In zijn antwoord verwees de Minister-Voorzitter
naar de Minister belast met Financien. Wordt het
fonds opgericht?
Men stelt een aanzienlijke stijging vast van de
werkingskosten van de GOMB. Werd de minister
een advies hierover van het Ministerie van Finan-
cien overgemaakt? In weike zin kan dit advies
worden opgevat ?

Lors de la discussion de la division 13 (Emploi)
devant la commission competente, Ie membre a
interroge Ie Ministre-President sur une observation
de la Cour des Comptes portant sur 1'objet suivant:
creation d'un fonds budgetaire relatif au pro-
gramme d'actions de formation professionnelle, en
execution de 1'accord conclu entre la Communaute
francaise, la Region de Bruxelles-Capitale et la
Region Wallonne.
Dans sa reponse, Ie Ministre-President renvoyait au
Ministre des Finances. Le fonds sera-t-il cree?

On constate une augmentation importante des frais
de fonctionnement de la SDRB. Le Ministre est-il
saisi d'un avis de 1'Inspection des Finances ^ ce
sujet? Quel est le sens de cet avis?
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De Raad van Bestuur van de GOMB heeft zopas
beslist een aantal benoemingen in te trekken, aan-
gezien men vreest dat ze worden vernietigd door de
Raad van State. De beambten werden heraange-
steld als tijdelijken. Is deze gang van zake wette-
lijk? Hoe staat het met het toezicht van de commis-
sarissen van de Executieve ?
Er is sprake dat de toekenningscriteria voor de
steun aan de economische expansie selectiever
worden gemaakt. In tijden van hoogconjunctuur is
deze steun veeeleer een geschenk dan een aanmoe-
diging.
Wordt er steun voorzien voor de KMO's ter aan-
moediging van het gebruik van schone technolo-
gieen ?
Tenslotte is het lid van mening dat de kritiek van
de Executieve ten aanzien van de gewestelijke
administratie onwelvoeglijk is.
De Executieve verstrekt niet de nodige middelen
om behoorlijk te kunnen werken. Wanneer wordt
het kader aangevuld en aangepast?
Op dit ogenblik wordt het werk van de administra-
tie gedeeltelijk vervuld door personneel met een
nepstatuut. De dossiers met betrekking tot de
Monumenten en Landschappen te Brussel moeten
door slechts vijft beambten worden beheerd.
Gaat men de wettelijke procedures volgen bij de
herorganisatie van de administratie ?
Wanneer wordt de administatie geautomatiseerd ?
De ministeriele kabinetten beschikken over uitste-
kend informaticamateriaal.
Een lid stelt dat een groot aantal vastleggingen die
in 1990 werden beslist, in 1991 worden geordonnan-
ceerd. Welk gedeehe van de voor 1991 voorziene
ordonnanceringskredienten heeft betrekking op de
vastleggingen van de vroegere jaren en welk ge-
deelte heeft betrekking op de vastleggingen 1991 ?

Le Conseil d'administration de la SDRB a recem-
ment decide de retirer une serie de nominations,
suite a la menace d'une annulation de celles-ci par
le Conseil d'Etat. Les agents ont ete redesignes a
titre temporaire. Cette procedure est-elle legale?
Qu'en est-il du controle des commissaires de 1'Exe-
cutif?
II y a lieu de reformer les criteres d'octroi des aides
a 1'expansion economique dans un sens plus selec-
tif. En periode de haute conjoncture, ces aides sont
plus un cadeau qu'un incitant.

Des aides sont-elles prevues afin d'encourager
1'utilisation de technologies propres par les PME?

Enfin, selon le membre, les critiques de 1'Executif a
I'egard de 1'administration regionale sont inde-
centes.
L'Executif ne lui donne pas les moyens de fonction-
ner. Quand le cadre sera-t-il complete et adapte?

Actuellement, du personnel sous statut precaire
remplit des taches normales de 1'administration.
Seuls cinq agents gerent les dossiers relatifs aux
Monuments et Sites a Bruxelles.

Respectera-t-on les procedures reglementaires lors
de la reorganisation de 1'administration?
Quand 1'administration sera-t-elle informatisee?
Les cabinets ministeriels disposent d'un equipe-
ment informatique performant.
Un membre souligne que de nombreux engage-
ments decides en 1990 seraient ordonnances en
1991. Quelle part de credits d'ordonnancement
prevus pour 1991 se rapporte a des engagements
des annees anterieures et quelle part a des engage-
ments 1991 ?

De Minster geeft volgende antwoorden waarbij hij
verduidelijkt dat de vragen die rechtstreeks onder de
bevoegdheid van andere ministers vallen werden hen
overgemaakt. De antwoorden worden of toegevoegd
aan het verslag, of uiteengezet in de openbare verga-
dering.
- Met betrekking tot de overplaatsing van personeel

naar de gewestelijke agentschappen (stadsreinheid
en brandweer) wordt het moeilijk om zich te hou-
den aan de voorziene datum, 31 december 1990. De
respectieve administraties vragen uitstel.

- Met betrekking tot het Zeekanaal, de onderhande-
lingen met de Staat en het Vlaamse Gewest zijn nog
aan de gang, evenals het inventariseren van de ge-
westelijke eigendommen in dit gebied en het bo-
demonderzoek dat wordt gevoerd door.de v.z.w.
ERU.

Le Ministre donne les reponses suivantes tout en
precisant que les questions relevant directement des
competences d'autres ministres leur seront trans-
mises. Les reponses seront soit jointes au rapport, soit
exposees en seance publique.

- Concernant le transfert du personnel aux agences
regionales (proprete urbaine et incendie), il sera
difficile de respecter la date prevue du 31 decembre
1990. Les administrations respectives demandent
des delais.

- Concernant le Canal de Bruxelles, les negociations
avec 1'Etat central et la Region flamande sont tou-
jours en cours, de meme qu'un inventaire des
proprietes regionales dans cette zone et une etude
d'occupation du sol menee par 1'a.s.b.l. ERU.
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• De beheersovereenkomst met de MIVB zai moeten
instaan voor het financieel evenwicht van de maat-
schappij.

D& stijging van de investeringen in het openbaar
vervoer wordt door de Minister belast met Ver-
keerswezen gecompenseerd via een vermindering
van de uitgaven van de andere departementen die
eveneens onder zijn bevoegdheid vallen (m.n.
openbare werken).

Een lid antwoordt dat de toename van het finan-
cieel tekort van de MIVB dat loopt tot in 1994
(19,5 miljard) bij hem vragen oproept in verband
met het financieel evenwicht in de maatschappij.

Een lid betreurt nog dat de ontvangsten afkomstig
van de verkoop van de eigendommen van de MIVB
niet worden gebruikt voor het aanzuiveren van de
schuld maar voor investeringen in ondergronds
openbaar vervoer.

De Minister verwijst naar de antwoorden van de
Minister belast met Verkeerswezen die hij in de
commissie voorieest.

Een ander lid wenst te weten of de meerwaarde
verwezenlijkt op de verkoop van de eigendommen
van de MIVB het verschil tussen het exploitatiete-
kort van de maatschappij en de gewestelijke dotatie
van 5,7 miljard kan dekken.

De Minister bevestigt dit en bevestigt eveneens dat
de beheersovereenkomst voor het financieel even-
wicht moet zorgen.

De belasting op de reinheid wordt niet op de rol
gezet in 1990 en 1991, men wacht de resultaten van
de ronde-tafelconferentie af die door de Minister
met de betrokken sectoren wordt georganiseerd.

Na deze ronde-tafelconferentie zullen de al te
nadelige kanten van deze belasting worden wegge-
werkt.

Een lid vraagt zich af waarom in dat geval de in
1991 voorziene ontvangsten hoger liggen dan de
ontvangsten in 1990. De Minister verwijst naar de
prognoses die door zijn administratie werde opges-
teld.

Met betrekking tot afdeling 18 artikel 58.01 (belas-
ting op de bestrijding van de hinder), artikel 2 van
de Middelenbegroting sluit het stemmen over
nieuwe belastingen niet uit.

In verband met het gebouw aan de Regentlaan
loopt een onderzoek. De Regie van de Gebouwen
heeft inderdaad een factuur overgemaakt terwiji
het gebouw nog niet effectief werd overgedragen.

Le contrat de gestion de la STIB devra realiser
1'equilibre financier de la societe.

L'accroissement des investissements en transports
en commun sera compensee par le Ministre des
Communications via une reduction des depenses
d'autres departements egalement de sa competence
(notamment les travaux publics).

Un membre replique que 1'augmentation du deficit
financier de la STIB jusqu'en 1994 (19,5 milliards)
le rend sceptique quant a 1'equilibre financier de la
societe.

Un membre regrette encore que les recettes, prove-
nant de la vente du patrimoine de la STIB ne soient
pas utilisees pour 1'apurement de la dette, mais bien
pour des investissements en transports publics sou-
terrains.

Le Ministre renvoie aux reponses du Ministre des
Communications, dont il donne lecture a la com-
mission.

Un autre membre souhaite savoir si la plus-value
realisee sur la vente du patrimoine de la STIB cou-
vrira la difference entre le deficit d'exploitation de
la societe et la dotation de 5,7 milliards.

Le Ministre repond affirmativement et confirme
que le contrat de gestion devra realiser 1'equilibre
financier.

La taxe de proprete ne sera pas enr61ee en 1990 et
1991, avant les resultats de la table ronde organisee
par le Ministre avec les secteurs concernes.

Apres cette table ronde, les effets pervers de la taxe
seront supprimes.

Un membre se demande dans ce cas pourquoi les
recettes prevues en 1991 sont plus importantes que
les recettes de 1990. Le Ministre renvoie aux
previsions etablies par son administration.

Concernant la division 18, article 58.01 (taxe de
lutte centre les nuisances), 1'article 2 du budget des
Voies et Moyens n'interdit pas le vote de nouvelles
taxes.

Concernant 1'immeuble du boulevard du Regent,
une enquete est en cours. La Regie des Batiments a
bien transmis une facture, alors que 1'hnmeuble
n'est toujours pas effectivement transfere.
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De examens voor de regularisering van de
GESKO's zijn aan de gang. De statutaire benoe-
mingen zouden snel moeten gebeuren. De nodige
kredieten staan op de begroting.
Wat het openbaar ambt betreft werden de besluiten
aan de nationale Minister van Openbaar Ambt
overgemaakt. Er werd een voorakkoord gesloten.
Niet als de voorziene vastleggingen ter ondersteu-
ning van de economische expansie worden geor-
donnanceerd : een aantal steunaanvragen werd
opgegeven, een aantal andere viel onder het bijitje
van de EEG.
Een amendement (nr. 4) van de Executieve
voorziet de oprichting van een Ponds voor werkge-
legenheid en beroepsopleiding dat wordt gestijfd
met het aandeel dat het Gewest toekomt van de bij-
zondere steun die wordt tpegekend door het Euro-
pees Sociaal Fonds aan het gemeenschappelijk pro-
gramma betreffende de beroepsopleiding.

- De Minister heeft wel degelijk een advies ontvan-
gen van de Inspectie van Financien over de wer-
kingskosten van de GOMB. Het is niet gebruikelijk
dat deze adviezen worden medegedeeld.
Tegen het intrekken van de benoemingen en de
nieuwe tijdelijkke aanstellingen door de Raad van
Bestuur van de GOMB werd geen bezwaar aange-
tekend door de Commissarissen van de Executieve.

- De Executieve uit geen enkeie kritiek op haar
administratie. Om een administratie op te zetten
zijn er heel wat voorafgaande raadplegingen nodig.
Een eerste ontwerp van het kader wordt volgende
week aan de Executieve overgemaakt ter defini-
tieve beslissing. Over dit kader wordt advies gege-
ven door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
(VTC). De eerste benoemingen en bevorderingen
zullen heel binnenkort kunnen gebeuren.
Over de algernene structuur van de administratie
moet nog worden nagedacht.

- Op vraag van eenlid, voegt de Minister de saldi van
de kredieten die werden overgedragen van 1989,
per sectie, aan het verslag toe (bijiage 11).

- Les examens de regularisation des ACS sont en
cours. Les nominations statutaires devraient inter-
venir rapidement. Les credits necessaires sont pre-
vus au budget.

- En matiere de fonction publique, les arretes sont
soumis au Ministre national de la Fonction publi-
que. Un pre-accord est intervenu.

- Les engagements prevus concernant les aides a
1'expansion economique ne seront pas tous ordon-
nances : certaines demandes d'aide sont abandon-
nees, d'autres sont condamnees par la CEE.

- Un amendement (n° 4) de 1'Executif prevoit la
creation d'un Fonds pour 1'emploi et la formation
professionnelle, alimente par la quote-part de la
Region de 1'aide speciale accordee par Ie Fonds
social europeen au programme commun relatif a la
formation professionnelle.

- Le Ministre est bien saisi d'un avis de 1'Inspection
des Finances sur les frais de fonctionnement de la
SDRB, II n'est pas d'usage de communiquer ces
avis.
Le retrait des nominations et les nouvelles designa-
tions de temporaires par le Conseil d'administration
de la SDRB n'ont pas fait 1'objet d'un recours des
commissaires de 1'Executif.

- L'Executif n'emet aucune critique sur son adminis-
tration. La creation d'une administration necessite
de nombreuses consultations prealables. Un cadre
d'accueil sera soumis a 1'Executif la semaine pro-
chaine, par decision definitive. Ce cadre fait 1'objet
d'un avis de la Commission permanente de contr61e
linguistique (CPCL). Les premieres nominations et
promotions pourraient intervenir rapidement.

La structure generale de 1'administration doit en-
core etre reflechie.

- Sur demande d'un membre, le Ministre joint au
rapport les soldes des credits reportes de 1989,
rassembles par section (annexe 11).



A-78/2-90/91 — 49 — A-78/2- 90/91

VIII. Artikelsgewijze bespreking
en stemming

VIII. Discussion des articles
et votes

1. Middelenbegroting van het Brusselse Hoofdstede"
lijk Gewest voor het begrotingsjaar 1991.

Artikel 1.

Onderzoek van de tabellen.

Verscheidene leden dienen een amendement in
(nr. 1) om artikel 58.01 van sectie III van titel II te
doen vervallen en te vervangen door een nieuw artikel
86.03 (amendement nr. 2).

De 2 amendementen vormen een samenhangend
geheel met amendementen 21 tot 23. Ingediend op de
tabel van de algemen uitgavenbegroting.

De Minister verwijst naar de antwoorden die hij
tijdens de algemene bespreking gaf.

Amendement nr. 1 wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 3.

Amendement nr. 2 wordt verworpen met 13 stem-
men tegen 1.

Dezelfde leden dienen een amendement in (nr. 3)
op artikel 89.01 waarvan het krediet van 2,6 tot
6,4 miljoen zou moeten stijgen.

Dit amendement wordt verworpen met 13 stemmen
tegen 1.

Artikel 1 en de tabel worden aangenomen met 11
stemmen tegen 3.

Artikelen 2, 3 en 4.

Artikels 2 en 3 worden aangenomen met 11 stem-
men bij 3 onthoudingen.

Artikel 4 wordt aangenomen met 11 stemmen tegen
3.

Artikel 4bis (nieuw).

De Commissie beslist bij amendement een artikel
4bis (nieuw) toe te voegen ter inlassing van de
bevoegdheidsregel. De tekst luidt als volgt :

« Deze ordonnantie regelt een materie bedoeld in
artikel IffJquater van de Grondwet ».

Dit amendement wordt met eenparigheid van de 14
aanwezige leden aangenomen.

1. Budget des Voies et Moyens de la Region de
Bruxelles-Capitale pour 1'annee budgetaire 1991.

Article I".

Examen du tableau.

Plusieurs membres deposent un amendement (n° 1)
visant a supprimer a 1'article 58.01 de la section III du
titre II, et a Ie remplacer par un nouvel article 86.03
(amendement n° 2).

Le deux amendements forment un ensemble cohe-
rent avec les amendements n°8 21 a 23 deposes au
tableau du budget general des depenses.

Le Ministre renvoie aux, reponses qu'il a donnees
lors de la discussion generate.

L'amendement n° 1 est rejete par 11 voix centre 3.

L'amendement n° 2 est rejete par 13 voix centre 1.

Les memes membres deposent un amendement
(n° 3) a 1'article 89.01, dont le credit devrait passer de
2,6 a 6,4 millions.

Cet amendement est rejete par 13 voix centre 1.

L'article 1" et le tableau sont adoptes par 11 voix
contre 3.

Articles 2, 3 et 4.

Les articles 2 et 3 ont adoptes par 11 voix et 3
abstentions.

L'article 4 est adopte par 11 voix contre 3.

Article 4bis (nouveau).

La Commission decide, par amendement, d'aj outer
un article 4bis (nouveau) visant a inserer la regle de la
competence. Le texte est libelle ainsi :

« La presente ordonnance regle des matieres visees
a 1'article lOlquater de la Constitution ».

Cet amendement est adopte a 1'unanimite des 14
membres presents.
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Artikel 5.

Artikel 5 wordt met dezelfde stemmen aange-
nomen.

Article 5.

L'article 5 est adopte par un vote identique.

***

Het geamendeerde ontwerp van ordonnantie wordt
aangenomen met 11 stemmen tegen 3.

***

Le projet d'ordonnance tel qu'amende est adopte
par 11 voix centre 3.

2. AIgemene uitgavenbegroting van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar
1991.

Artikel 1.

Onderzoek van de tabel.

AfdelingOl. Programma 00.

Leden dienen een amendement in (nr. 12) ter
vennindering van het krediet met 10,44 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 3.

Afdeling 02. Programma 00.

Leden dienen een amendement in (nr. 13) ter
vermindering van het krediet met 7,44 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 3.

Afdeling 03. Programma 00.

Leden dienen een amendement in (nr. 14) ter
vermindering van het krediet met 6,6 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 3.

Afdeling 04. Programma 00.

Leden dienen een amendement in (nr. 15) ter
vermindering van het krediet met 6,6 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 3.

Afdeling 05. Programma 00.

Leden dienen een amendement in (nr. 16) ter
vermindering van het krediet met 6,6 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 3.

2. Budget general des depenses de la Region de
Bruxelles-Capitale pour 1'annee budgetaire 1991.

Article I".

Examen du tableau.

Division 01. Programme 00.

Des membres introduisent un amendement (n° 12)
visant a reduire le credit de 10,44 millions.

L'amendement est rejete par 11 voix centre 3.

Division 02. Programme 00.

Des membres introduisent un amendement (n° 13)
visant a reduire le credit de 7,44 millions.

L'amendement est rejete par 11 voix contre 3.

Division 03. Programme 00.

Des membres introduisent un amendement (n° 14)
visant ^ reduire le credit de 6,6 millions.

L'amendement est rejete par 11 voix contre 3.

Division 04. Programme 00.

Des membres introduisent un amendement (n° 15)
visant b reduire le credit de 6,6 millions.

L'amendement est rejete par 11 voix contre 3.

Division 05. Programme 00.

Des membres introduisent un amendement (n° 16)
visant a reduire le credit de 6,6 millions.

L'amendement est rejete par 11 voix contre 3.
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Afdeling 06. Programma 00.

Leden dienen een amendement in (nr. 17) ter
vermindering van het krediet met 3,35 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met ll stem-
men tegen 3.

Afdeling 07. Programma 00.

Leden dienen een amendement in (nr. 18) ter
vermindering van het krediet met 3,29 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 3.

Afdeling 08. Programma 00.

Leden dienen een amendement in (nr. 19) ter
vermindering van het krediet met 3,42 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 11 stem-
men tegen 3.

Afdeling 10. Programma 02.

Leden dienen een amendement in (nr. 20) ter
afschaffing van het krediet.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 stem, bij 2 onthoudingen.

Twee leden onthouden zich omdat ze met willen
vooruitlopen op het debat dat zai worden gehouden in
verband met de herstructurering van de administratie.
Zij erkennen echter dat er in de administratie een
zeker malaise heerst.

Afdeling 10. Programma 00.

Leden dienen een amendement in (nr. 33) ter
verhoging van het krediet tot 1.830,4 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 stem bij 2 onthoudingen.

Division 06. Programme 00.

Des membres introduisent un amendement (n° 17)
visant a reduire Ie credit de 3,35 millions.

L'amendement est rejete par 11 voix contre 3.

Division 07. Programme 00.

Des membres introduisent un amendement (n° 18)
visant a reduire Ie credit de 3,29 millions.

L'amendement est rejete par 11 voix contre 3.

Division 08. Programme 00.

Des membres introduisent un amendement (n° 19)
visant a reduire Ie credit de 3,42 millions.

L'amendement est rejete par 11 voix contre 3.

Division 10. Programme 02.

Des membres introduisent un amendement (n° 20)
visant a supprimer Ie credit.

L'amendement est rejete par 10 voix contre 1 et 2
abstentions.

Deux membres s'abstiennent car Us ne veulent pas
presager du debat qui sera mene sur la restructuration
de 1'administration. Us reconnaissent toutefois qu'il y
a un certain malaise dans 1'administration.

Division 10. Programme 00.

Des membres introduisent un amendement (n° 33)
visant a porter Ie credit a 1.830,4 millions.

L'amendement est rejete par 10 voix centre 1 et 2
abstentions.

Afdeling 11. Programma 00. Division 11. Programme 00.

Leden dienen een amendement in (nr. 21) ter ver-
mindering van de vastlellingskredieten tot 950 miljoen
en de ordonnanceringskredieten tot 380 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 13 stem-
men tegen 1, bij 1 onthouding.

Een lid onthoudt zich omdat hij meent dat de
kredieten voor economische expansie vaak te ge-
makkelijk worden toegekend.

Des membres introduisent un amendement (n° 21)
visant a ramener les credits d'engaement a 950 mil-
lions et les credits d'ordonnancement a 380 millions.

L'amendement est rejete par 13 voix contre 1 et 1
abstention.

Un membre s'abstient parce qu'il estime que les
credits d'expansion economique sont parfois trop
facilement accordes.
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Af deling 11. Programma 03.

Leden dienen een amendement in (nr. 25) ter
overbrenging van 115 miljoen naar de programm's 01,
02en03vanafdeling21.

Het amendement wordt verworpen met 13 stem-
men tegen 1 stem.

Division 11. Programme 03.

Des membres introduisent un amendement (n° 25)
visant a transferor 115 millions vers les programmes
01, 02 et 03 de la division 21.

L'amendement est rejete par 13 voix contre 1.

Af deling 13. Programma 02.

Leden dienen een amendement in (nr. 24) ter
vermindering van het krediet met 125 miljoen.

De Minister betwist de verantwoording van het
amendement omdat in niet weet of de ambtenaren in
het examen zullen slagen.

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

Division 13. Programme 02.

Des membres introduisent un amendement (n° 24)
visant a reduire Ie credit de 125 millions.

Le Ministre conteste la justification de 1'amende-
ment car il ne sait si les agents reussiront 1'examen.

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

Afdeling 14. Programma 01.

Leden dienen een amendement in (nr. 34) ter
vermindering van het krediet met 40 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 3.

Division 14. Programme 01.

Des membres introduisent un amendement (n° 34)
visant a reduire le credit de 40 millions.

L'amendement est rejete par 10 voix contre 3.

Afdeling 15. Programma 01.

Leden dienen een amendement in (nr. 35) ter
vermindering van het krediet met 10 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 3.

Division 15. Programme 01.

Des membres introduisent un amendement (n° 35)
visant a reduire le credit de 10 millions.

L'amendement est rejete par 10 voix contre 3.

Afdeling 15. Programma 02.

Leden dienen een amendement in (nr. 26) ter
vermindering van het krediet met 500 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 10 stem-
men tegen 1 stem.

Division 15. Programme 02.

Des membres introduisent un amendement (n° 26)
visant a reduire le credit de 500 millions.

L'amendement est rejete par 10 voix contre 1.

Afdeling 15. Programma 03.

Leden dienen een amendement in (nr. 27) ter
afschaffing van het krediet.

Het amendement wordt verworpen met 8 stemmen
tegen 1 stem, bij 2 onthoudingen.

Division 15. Programme 03.

Des membres introduisent un amendement (n° 27)
visant a supprimer le credit.

L'amendement est rejete par 8 voix contre 1 et 2
abstentions.
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Afdeling 15. Programma 05.

Leden dienen een amendement in (nr. 28) ter
Verhoging van het krediet met 80 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 8 stemmen
tegen 1 stem, bij 2 onthoudingen.

Division 15. Programme 05.

Des membres introduisent un amendement (n° 28)
visant a majorer Ie credit de 80 millions.

L'amendement est rejete par 8 voix centre 1 et 2
abstentions.

Afdeling 15. Programma 06.

Leden dienen een amendement in (nr. 29) ter
verhoging van het krediet met 250 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 8 stemmen
tegen 1 stem, bij 2 onthoudingen.

Division 15. Programme 06.

Des membres introduisent un amendement (n° 29)
visant a majorer Ie credit de 250 millions.

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

Afdeling 16. Programma 01.

Leden dienen een amendement in (nr. 30) ter
vermindering van het krediet met 80 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 9 stemmen
tegen 3.

Division 16. Programme 01.

Des membres introduisent un amendement (n° 30)
visant a reduire les credits de 80 millions.

L'amendement est rejete par 9 voix contre 3.

Afdeling 16. Programma 04.

Leden dienen een amendement in (nr. 31) ter
vermindering van het krediet met 250 miljoen.

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

Division 16. Programme 04.

Des membres introduisent un amendement (n° 31)
visant a reduire Ie credit de 250 millions.

L'amendement est rejete par 10 voix contre 1 et 2
abstentions.

Afdeling 18. Programma 02.

Leden dienen een amendement in (nr. 11) ter
opneming van het woord « geluid », in het oipschrift
van het programma.

Het amendement wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 13 aanwezigheden.

Division 18. Programme 02.

Des membres introduisent un amendement (n° 11)
visant a inclure Ie mot « bruit » dans 1'intitule du
programme.

L'amendement est adopte a 1'unanimite des 13
membres presents.

Afdeling 18. Programma 02.

Leden dienen een amendement in (nr. 22) ter
verhoging van de kredieten met 500 miljoen.

Het amendement wordt verworpen met 13 stem-
men tegen 1 stem.

Division 18. Programme 02.

Des membres introduisent un amendement (n° 22)
visant a majorer les credits de 500 millions.

L'amendement est rejete par 13 voix contre 1.
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Afdeling 22. Programma 01.

Leden dienen een amendement in (nr. 32) ter
besteding van de helft van het krediet voor de
ondersteuning van niet-gouvernementele organisa-
ties.

Het amendement wordt verworpen met 13 stem-
men tegen 1 stem.

Division 22. Programme 01.

Des membres introduisent un amendement (n° 32)
visant a consacrer la moitie du credit au soutien
d'organisations non gouvernementales.

. L'amendement est rejete par 13 voix centre 1.

Ponds 60.08 DII 38.

De leden trekken amendement 23 in dat geen zijn
meer heeft gelet op het verwerpen van de amende-
menten nrs. 1 en 2 ingediend op de Middelenbegro-
ting.

De geamendeerde tabel wordt aangenomen met 11
stemmen tegen 3.

Geamendeerd artikel 1 wordt aangenomen met 11
stemmen tegen 3.

Ponds 60.08 PII 38.

Les membres retirent 1'amendement n° 23 qui n'a
plus d'objet a la suite du rejet des amendements n°' 1
et 2 deposes au budget des Voies et Moyens.

Le tableau amende est adopte par 11 voix centre 3.

L'article I", amende, est adopte par 11 voix contre
3.

Artikel 2.

De Executieve dient een amendement in (nr. 1).
Een lid vraagt of het plafond van 10 miljoen, heel het
artikel dekt. De Minister antwoordt bevestigend.

Het amendement wordt aangenomen met 10 stem-
men tegen 3.

Geamendeerd artikel 2 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 3.

Article 2.

L'Executif depose un amendement (n° 1). Un
membre demande si le plafond de 10 millions vaut
pour 1'ensemble de 1'article. Le Ministre repond
affirmativement.

L'amendement est adopte par 10 voix contre 3.

L'article 2 amende est adopte par 10 voix contre 3.

Artikel 3.

Een lid vraagt dat voor het door de Executieve te
nemen besluit een termijn wordt vastgelegd. De
Minister antwoordt dat deze termijn door het konink-
lijk besluit van 4 februari 1988 bepaald is.

Artikel 3 wordt aangenomen met 10 stemmen, bij 3
onthoudingen.

Article 3.

Un membre demande qu'un delai soit fixe pour
1'arrete ^ prendre par 1'Executif. Le Ministre repond
que ce delai est prevu par 1'arrete royal du 4 fevrier
1988.

L'article 3 est adopte par 10 voix et 3 abstentions.

Artikel 4.

Artikel 4 wordt aangenomen met 10 stemmen, bij 3
onthoudingen.

Artikel 5.

Artikel 5 wordt aangenomen bij eenparigheid van de
13 aanwezige leden.

Article 4.

L'article 4 est adopte par 10 voix et 3 abstentions.

Article 5.

L'article 5 est adopte a 1'unanimite des 13 membres
presents.
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Artikel 6.

Een lid vraagt dat een plafond wordt bepaald. De
Minister verwerpt dit idee.

Artikel.6 wordt aangenomen met 10 stemmen tegen
3.

Article 6.

Un membre demande que 1'on fixe un plafond. Le
Ministre rejette cette idee.

L'article 6 est adopte par 10 voix contre 3.

Artikel 7.

De Executieve dient een amendement in (nr. 2).
Het amendement strekt ertoe de vastleggingen te
beperken tot het bedrag van het krediet voor de
basisallocatie zoals de Raad van State dit wou.

Het amendement wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 13 aanwezige leden.

Geamendeerd artikel 7 wordt aangenomen met
12 stemmen, bij 1 onthouding.,

Article 7.

L'Executif introduit un amendement (n° 2). La
portee de 1'amendement est de limiter les engage-
ments au montant du credit inscrit a 1'allocation de
base, comme le souhaite la Cour des Comptes.

L'amendement est adopte a 1'unanimite des
13 membres presents.

L'article 7 amende est adopte par 12 voix et
1 abstention.

Artikel 8. Article 8.

De Executieve dient een amendement in (nr. 9).
De verwijzing naar het krediet voor de basisallocatie
is een beperking (zie boven).

Een lid is van mening dat het amendement onvolle-
dig is omdat het enkel de basisallocaties toevoegd
waarop de toelagen worden ondergebracht, zonder
het bedrag van de vastleggingen voor eike allocatie te
beperken. Aangezien de administratieve begroting
met door de Raad wordt goedgekeurd, biedt deze
voorstelling geen enkele waarborg over de verbintenis
van de Executieve het bedrag van de begroting niet te
overschrijden.

De Minister verbindt er zich toe de toelagen inder-
daad te beperken tot de bedragen van de met de
administratieve begroting, zoals zij aan de Raad werd
overgemaakt, overeenstemmende begroting.

Het amendement wordt aangenomen met 10 stem-
men tegen 2.

Geamendeerd artikel 8 wordt aangenomen met
10 stemmen tegen 2, bij 1 onthouding.

Artikel 9.

Artikel 9 wordt aangenomen met 10 stemmen tegen

L'Executif introduit un amendement (n° 9). La
reference au credit inscrit a 1'allocation de base est
une limitation (cf. supra).

Un membre est d'avis que 1'amendement est incom-
plet parce qu'il se contente uniquement d'ajouter les
allocations de base sur lesquelles doivent venir s'im-
puter les subventions, sans limiter le montant des
engagements pour chaque allocation. Comme le bud-
get administratif n'est pas approuve par le Conseil,
cette presentation n'offre aucune garantie quant a
1'engagement de 1'Executif a ne pas depasser le
montant des enveloppes.

Le Ministre s'engage a limiter effectivement les
subventions aux montants repris aux allocations de
base correspondantes du budget administratif tel qu'il
a ete transmis au Conseil.

L'amendement est adopte par 10 voix centre 2 et
1 abstention.

L'article 8 amende est adopte par 10 voix contre
2 et 1 abstention.

Article 9. ,

L'article 9 est adopte par 10 voix contre 3.
3.

Artikel 10.

De Executieve dient een amendement in (nr. 3).

Article 10.

L'Executif introduit un amendement (n° 3).
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Een lid merkt op dat het Rekenhof gevraagd had te
verduidelijken weike fondsen definitief zouden wor-
den verlengd.

Een ander lid bevestigd dat dit artikel slechts een
eenvoudige intentieverklaring is. Hij zou wensen dat
de Executieve aanstipt weike fondsen bij ordonnantie \
zullen behouden worden.

De Minister zegt dat hij op de opmerkingen van het
Hof heeft geantwoord door, bij amendement, een
juridisch bestaan te geven aan de fondsen die zullen
worden verlengd.

Het amendement wordt aangenomen met 10 stem-
men bij 3 onthoudingen.

Geamendeerd artikel 10 wordt aangenomen met
10 stemmen tegen 1 stem, bij 2 onthoudingen.

Un membre fait observer que la Cour des Comptes
avait demande de preciser quels Ponds seraient pro-
roges de maniere definitive.

Un autre membre affirme que cet article n'est
qu'une simple declaration d'intention. II voudrait que
1'Executif indique quels seront les fonds qui seront
maintenus par voie d'ordonnance.

Le Ministre declare qu'il a repondu aux remarques
de la Cour en donnant, par 1'amendement, une exis-
tence juridique aux fonds qui seront proroges.

L'amendement est adopte par 10 voix et 3 absten-
tions.

L'article 10 amende est adopte par 10 voix centre 1
et 2 abstentions.

Artikel 11.

Artikel 11 wordt aangenomen met 10 stemmen
tegen 2, bij 1 onthouding.

Article 11.

L'article 11 est adopte par 10 voix centre 2 et
1 abstention.

Artikel 12.

Artikel 12 wordt bij eenparigheid van de 13 aanwe-
zige leden aangenomen.

Article 12.

L'article 12 est adopte a 1'unanimite des 13 mem-
bres presents.

Artikel 13.

De Executieve dient een amendement in (nr. 4).

Het amendement wordt aangenomen met 11 stem-
men, bij 2 onthoudingen.

Geamendeerd artikel 13 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 3.

Artikel 14 wordt aangenomen met 10 stemmen
tegen 3.

Artikel 15 wordt aangenomen met 10 stemmen
tegen 2, bij 1 onthouding.

Article 13.

L'Executif introduit un amendement (n° 4).
rf

L'amendement est adopte par 11 voix et 2 absten-
tions.

L'article 13 amende est adopte par 10 voix centre 3.

L'article 14 est adopte par 10 voix contre 3.

L'article 15 est adopte par 10 voix contre 2 et
1 abstention.

Artikels 16, 17 en 18 worden aangenomen met 10
stemmen tegen 3.

Les articles 16, 17 et 18 sont adoptes par 10 voix
contre 3.

Artikel 19.

De Executieve dient een amendement in (nr. 7).

Het amendement wordt aangenomen met 10 stem-
men bij 3 onthoudingen.

Article 19.

L'Executif introduit un amendement (n° 7).

L'amendement est adopte par 10 voix et 3 absten-
tions.
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Het geamendeerd artikel 19 wordt aangenomen
met 10 stemmen tegen 2, bij 1 onthouding.

L'article 19 amende est adopte par 10 voix contre 2
et 1 abstention.

Artikel 20.

De Executieve dient een amendement in (nr. 8).

Het amendement wordt aangenomen met 10 stem-
men, bij 3 onthoudingen.

Het geamendeerd artikel 20 wordt aangenomen
met 10 stemmen tegen 2, bij 1 onthouding.

Artikel21.

De Executieve dient een amendement in (nr. 6).

Het amendement wordt aangenomen met 10 stem-
men, bij 3 onthoudingen.

Geamendeerd artikel 21 wordt aangenomen met 10
stemmen tegen 3.

Artikel 22.

Leden betreuren niet op de hoogte te zijn van de
beheersovereenkomst.

Artikel 22 wordt aangenomen met 9 stemmen tegen
2, bij 2 onthoudingen.

Artikel 23.

Artikel 23 wordt aangenomen met 10 stemmen, bij
3 onthoudingen.

Artikel 24.

Artikel 24 wordt aangenomen bij eenparigheid van
de 13 aanwezige leden.

De Executieve dient een amendement in (nr. 10)
ter invoeging van een artikel 24bis.

Artikel 24bis wordt aangenomen bij eenparigheid
van de 13 aanwezige leden.

Artikel 25.

De Executieve dient een amendement in (nr. 5).

Het amendement wordt aangenomen bij eenpa-
righeid van de 13 aanwezige leden.

Article 20.

L'Executif introduit un amendement (n° 8).

L'amendement est adopte par 10 voix et 3 absten-
tions.

L'article 20 amende est adopte par 10 voix contre 2
et 1 abstention. *

Article 21.

L'Executif introduit un amendement (n° 6).

L'amendement est adopte par 10 voix et 3 absten-
tions.

L'article 21 amende est adopte par 10 voix contre 3.

Article 22.

Des membres regrettent de ne pas avoir eu connais-
sance du contrat de gestion.

L'article 22 est adopte par 9 voix contre 2 et
2 abstentions.

Article 23.

L'article 23 est adopte par 10 voix et 3 abstentions.

Article 24.

L'article 24 est adopte a 1'unanimite des 13 mem-
bres presents.

L'Executif introduit un amendement (n° 10) creant
un article 24bis.

L'article 24bis est adopte a 1'unanimite des 13
membres presents.

Article 25.

L'Executif introduit un amendement (n° 5).

L'amendement est adopte a 1'unanimite des 13
membres presents.
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Het geamendeerd artikel wordt met eenparigheid
aangenomen.

L'article amende est adopte par un vote identique.

*** ***

Het geamendeerde ontwerp van ordonnantie wordt
aangenomen met 10 stemmen tegen 3.

Le pro jet d'ordonnance tel qu'amende est adopte
par 10 voix centre 3.

3. Administratieve begroting van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1991.

Met 10 stemmen bij 3 onthoudingen beval de
Commissie de Raad aan een voorstel van motie aan te
nemen houdende de conformiteit van de administra-
tieve begroting van het Ministerie van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest aan de inhoud en de doelstel-
lingen van het ontwerp van ordonnantie houdende de
algemene uitgavenbegroting van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1991.

***

3. Budget administratif du Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale pour 1'annee budgetaire 1991.

Par 10 voix et 3 abstentions, la Commission a
recommande 1'adoption par le Conseil d'une proposi-
tion de motion constatant la conformite du budget
administratif du Ministere de la Region de Bruxelles-
Capital avec le contenu et les objectifs du projet
d'ordonnance contenant le budget general des de-
penses de la Region de Bruxelles-Capitale pour
1'annee budgetaire 1991.

***

Dit verslag wordt goedgekeurd bij eenparigheid
van de 11 aanwezige leden.

Le present rapport a ete approuve a 1'unanimite des
11 membres presents.

De Rapporteur, De Voorzitter,

OlivierMAINGAIN Edouard POULLET

Le Rapporteur, Le President,

Olivier MAINGAIN Edouard POULLET
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DOOR DE COMMISSIE
AANGENOMEN TEKSTEN

TEXTES ADOPTES
PAR LA COMMISSION

I. ONTWERP VAN ORDONNANTIE

houdende de Algemene Uitgavenbegroting
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

voor het begrotingsjaar 1991

I. PROJET D'ORDONNANCE

contenant Ie budget general des Depenses
de la Region de Bruxelles-Capitale

pour 1'annee budgetaire 1991

I. Algemene bepalingen I. Dispositions generates

Artikel 1. — Voor de uitgaven van de begroting van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het begro-
tingsjaar 1991 worden kredieten geopend ten bedrage
van :

(In miljoen franken)

Article I". — II est ouvert pour les depenses du
budget de la Region de Bruxelles-Capitale afferentes
a 1'annee budgetaire 1991, des credits s'elevant aux
montants ci-apres :

(En millions de francs)

Vastleg- Ordonnan-
gings- cerings-

kredieten kredieten

Credits Credits
d'enga- d'ordon-
gement nancement

Niet gesplitse kredieten 32.704,5 32.704,5
Gesplitste kredieten 10.750,0 6.405,0

Totalen 43.454,5 39.109,5

Credits non dissocies 32.704,5 32.704,5
Credits dissocies 10.750,0 6.405,0

Totaux 43.454,5 39.109,5

Deze kredieten worden opgesomd in de bij deze
ordonnantie gevoegde tabel.

Art. 2. — In afwijking van de organieke wet op de
inrichting van het Rekenhof van 29 oktober 1846 en
van artikel 1, 1° van het koninklijk besluit van 31 mei
1966 houdende reglementering van de vastlegging van
de uitgaven van de algemene administratie, mogen
geldvoorschotten tot een maximumbedrag van
10.000.000 frank verleend worden aan de buitenge-
wone rekenplichtigen van het Ministerie van het Brus-
selse Gewest, om onafhankelijk van de kleine uit-
gaven, de schuldvorderingen te betalen die 200.000
frank niet te boven gaan.

Deze rekenplichtigen worden gemachtigd de no-
dige voorschotten te verlenen aan de ambtenaren en
experten belast met een zending in het buitenland,
zeifs indien deze voorschotten meer dan 200.000 frank
bedragen.

Ces credits sont enumeres au tableau annexe a la
presente ordonnance.

Art. 2. — Par derogation a 1'article 15 de la lot
organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846
et de 1'article I", 1° de 1'arrete royal du 31 mai 1966
portant reglement du contr61e de 1'engagement des
depenses des services d'administration generale, des
avances de fonds d'un montant de 10.000.000 de
francs peuvent etre consenties aux comptables extra-
ordinaires du Ministere de la Region bruxelloise, ^
1'effet de payer, independamment des menues depen-
ses, les creances n'excedant pas 200.000 francs.

Autorisation est donnee a ces comptables de
consentir aux fonctionnaires et experts envoyes en
mission a 1'etranger les avances necessaires, meme si
ces avances sont superieures a 200.000 francs.
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De betaling van de erelonen van experten uit het
buitenland en van de kosten voortspruitend uit rege-
lingen met vreemde landen mag eveneens per geld-
voorschotten gebeuren, wat ook het bedrag ervan
weze.

Le paiement des remunerations d'experts venant
d'autres pays et des frais resultant des arrangements
avec des pays etrangers, peut egalement se faire par
avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

II. Bepalingen betreffende sectie I :
uitgaven van algemeen bestuur

II. Dispositions relatives a la section I
depenses d'administration generate

Art. 3. — § 1. Conform artikel 17 van de wet van
28 juni 1963 worden beschikbare niet-gesplitste kre-
dieten overgedragen naar het begrotingsjaar 1991 om
de uitgaven te ordonnanceren die vastgelegd werden
tijdens het begrotingsjaar 1990. Het gedeelte van deze
kredieten dat niet geordonnanceerd is op 31 decem-
ber 1991 wordt geannuleerd.

§ 2. Conform artikel 18 van de wet van 28 juni 1963
worden beschikbare gesplitste kredieten op 31 de-
cember 1990 geannuleerd, tenzij de Executieve bij
behoorlijk gemotiveerd besluit en in overeenstem-
ming met het koninklijk besluit van 4 februari 1988
tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden
volgens deweike gesplitste kredieten kunnen overge-
dragen worden naar het volgende jaar, de gesplitste
kredieten aanduidt waarvan de overdracht noodzake-
lijk is.

Art. 3. — § I". Conformement a 1'article 17 de la loi
du 28 juin 1963, les credits non dissocies disponibles
sont reportes a 1'annee budgetaire 1991 pour ordon-
nancer des depenses qui ont ete engagees durant 1'an-
nee 1990. La partie de ces credits qui n'est pas
ordonnancee le 31 decembre 1991 tombe en annula-
tion.

§ 2. Conformement a 1'article 18 de la loi du 28 juin
1963, les credits dissocies disponibles au 31 decembre
1990 sont annules, sauf si 1'Executif, par un arrete
dument motive et en concordance avec 1'arrete royal
du 4 fevrier 1988 qui fixe les modalites et les condi-
tions selon lesquelles des credits dissocies peuvent
etre reportes a 1'annee suivante, designe les credits
dissocies pour lesquels le report est necessaire.

Art. 4. — De ordonnanceringen van de uitgaven die
in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vast-
gelegd ten laste van kredieten van basisallocaties
waarvan de nummering inmiddels gewijzigd werd of
die overgegaan zijn in andere basisallocaties, mogen
worden aangerekend op de overeenstemmende basis-
allocaties van de begroting voor het jaar 1991.

Art. 4. — Les ordonnancements des depenses qui
ont ete dans le courant d'annees precedentes enga-
gees a charge de credits d'allocations de base dont la
numerotation a ete entretemps modifiee ou qui ont
ete transferes sur d'autres allocations de base, peu-
vent etre imputes sur les allocations de base corres-
pondantes du budget de 1'annee 1991.

Art. 5. — In afwijking van artikel 17 van de wet van
15 mei 1846 op de rijkscomptabiliteit, gebeurt de
betaling van de geboortetoelagen en van de vergoe-
dingen voor begrafeniskosten overeenkomstig de re-
gelen bepaald in artikel 23 van dezelfde wet.

Art. 6. — Machtiging wordt verleend provisies toe
te staan aan advokaten, experten en gerechtsdeur-
waarders die voor rekening van het Gewest optreden.

Art. 5. — Par derogation a 1'article 17 de la loi du
15 mai 1846 sur la comptabilite de 1'Etat, le paiement
des allocations de naissance et des indemnites pour
frais funeraires s'effectue Conformement aux regles
prevues a 1'article 23 de la meme loi.

Art. 6. — Des provisions peuvent etre allouees aux
avocats, aux experts et aux huissiers de justice agis-
sant pour le compte de la Region.

Art. 7. — In afwijking van de beschikkingen van de
artikelen 5 en 17 van de wet van 28 juni 1963 tot wijzi-
ging en aanvulling van de wetten op de Rijkscompta-
biliteit, mogen ten laste van de bij de onderhavige
ordonnantie geopende kredieten schuldvorderingen
van vorige jaren worden aangezuiverd met betrekking
tot :

Art. 7. — Par derogation aux articles 5 et 17 de la loi
du 28 juin 1963 modifiant et completant les lois sur la
comptabilite de 1'Etat, des creances d'annees ante-
rieures peuvent etre apurees a charge des credits
ouverts par la presente ordonnance et relatives aux :
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B.A. 10.00.2.12.01
- erelonen van advokaten en geneesheren;
- gerechtskosten inzake burgerlijke, adininistratieve

en strafzaken;
- presentiegelden, reis- en verblijfskosten van niet tot

de gewestelijke diensten behorende personen;

- bezoldiging van niet tot de Administratie beho-
rende deskundigen en prestaties van derden (met
inbegrip van de provisionele voorschotten);

B.A. 10.00.2.34.01
- allerhande schadevergoedingen aan derden voort-

vioeiend uit de verantwoordelijkheid van het Ge-
west voor de door zijn organen en zijn beambten
gepleegde daden..

A.B. 10.00.2.12.01
- honoraires d'avocats et de medecins;
- frais de justice en matiere d'affaires civiles,. admi-

nistratives et penales;
- jetons de presence, frais de route et de sejour des

personnes etrangeres aux administrations regio-
nales;

- remunerations d'experts etrangers a I'Administra-
tion et prestations de tiers (y compris les avances
provisionnelles);

A.B. 10.00.2.34.01
- indemnites diverses a des tiers devant decouler de

1'engagement de la responsabilite de la Region a
1'egard d'actes commis par ses organes et ses pre-
poses.

Art. 8. — De Executieve kan werkings- en
investeringstoelagen toekennen ten laste van de basis-
allocaties vermeld in de adminisfratieve begroting en
hieronder hernomen :

Art. 8. — L'Executif est autorise a octroyer des
subventions de fonctionnement et d'investissement a
charge des allocations de base figurant dans Ie budget
administratif et reprises ci-apre,s :

Afdeling 10 - Algemene uitgaven
Toelage aan het Centrum voor Informatica van het

Brusselse Gewest.
B.A. 10.02.0.43.50

Bevordering van de audio-visuele informatie voor
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

B.A. 10.03.0.32.01

Toelage aan het IWONL voor niet-economische
wetenschappelijk onderzoek.

B.A. 10.04.0.41.01

Bijzonder Krediet voor de Agglomeratie Brussel.

B.A. 10.05.0.43.01

Division 10 - Depenses generates

Subvention au Centre d'lnformatique de la Region
bruxelloise.

A.B. 10.02.0.43.50

Promotion de 1'information audio-visuelle pour la
Region de Bruxelles-Capitale.

A.B. 10.03.0.32.01

Subventions accordees b 1'IRSIA au titre -de la
politique scientifique non-economique.

A.B. 10.04.0.41.01

Credit special prevu pour les besoins de 1'Agglome-
ration.

A.B. 10.05.0.43.01

Afdeling 11 - Economische Ontwikkeling.

Werkingstoelage aan het Sociaal-economisch Insti-
tuut voor de Middenstand.

B.A. 11.01.3.41.01

Toelage aan de Dienst voor Regeling van de
Binnenvaart gelast met de betaling van slooppremies
en van rentetoelagen in het kader van de sanering en
de modernisering van de Belgische Binnenvaartvloot.

B.A. 11.01.4.61.01

Division 11 - Developpement economique.

Subvention de fonctionnement a 1'Institut economi-
que et social des Classes moyennes.

A.B. 11.01.3.41.01

.Subvention a 1'Office regulateur de la Navigation
interieure charge du paiement des primes de dechi-
rage et des subventions et interets dans Ie cadre de
1'assainissement et de la modernisation de la flotte
beige de navigation interieure.

A.B. 11.01.4.61.01



A-78/2- 90/91 — 62 — A-78/2- 90/91

Uitgaven met betrekking tot studiebeurzen, inte-
resttoelagen, kosteloze en facultatieve toelagen, als-
mede de financiele tegemoetkomingen en/of partici-
paties voor nieuwe initiatieven met betrekking tot het
regionaal economisch beleid.

B.A. 11.02.1.30.01

Subsidie aan de v.z.w. « Inter-Regio ».
B.A. 11.05.2.32.03

Dispenses relatives aux bourses d'6tudes, subven-
tions-interets, subventions a fonds perdus et subven-
tions facultatives, en ce compris les interventions
financieres et/ou des participations pour de nouvelles
initiatives en rapport avec la politique economique
regionale.

A.B. 11.02.1.30.01

Subventions a 1'a.s.b.l. « Inter-Regio ».
A.B. 11.05.2.32.03

Afdeling 12 - Uiti-ustingen en verplaatsingen

Toelagen bestemd voor de organisatie van ten-
toonstellingen en lezingen evenals voor studies.

B.A. 12.07.0.33.01

Division 12 - Equipements et deplacements

Subventions destinees a 1'organisation d'expositions
et de conferences ainsi qu'a des etudes.

A.B. 12.07.0.33.01

Afdeling 13 - Tewerkstelling Division 13 - Emploi

Studiekosten, alsmede kosten voor expertises, pu- Frais d'etudes, d'expertises, de publication, d'infor-
blicaties, inlichtingen, animatie en andere activiteiten mation, d'animation et d'activites en vue de la promo-
met het oog op de bevordering van de werkgelegen- tion de 1'emploi et de la resorption du ch6mage (y
heid en de opslorping van de werkloosheid (met inbe- compris loyers, chauffage, eclairage et fournitures
grip van uitgaven voor huur, verwarming, verlichting generales de locaux oil les activites s'exercent).
en allerlei uitgaven voor de lokalen waarin deze acti-
viteiten wordt uitgeoefend).

B.A. 13.01.2.33.01 A.B. 13.01.2.33.01

Toelage verleend aan de Brusselse Gewestelijke
Dienst voor Arbeidsvoorziening.

B.A. 13.01.3.43.51

Toelage verleend aan de Brusselse Gewestelijke
Dienst voor Arbeidsvoorziening met het oog op
nieuwe initiatieven inzake aanwerving en sociaal-
professionneel inschakeling.

B.A. 13.01.4.43.52

Toelagen verleend aan de BGDA inzake tewerk-
stelling.

B.A. 13.02.2.43.56

Subvention accordee a 1'Office regional bruxellois
de 1'emploi.

A.B. 13.01.3.43.51

Subvention accordee a 1'Office regional bruxellois
de 1'emploi pour des initiatives nouvelles en matiere
d'aide a 1'embauche et de dispositifs d'insertion socio-
professionnelle.

A.B. 13.01.4.43.52

Subvention accordee a 1'ORBEM en matiere d'em-
ploi.

A.B. 13.02.2.43.56

Afdeling 14 - Lokale besturen Division 14 - Pouvoirs locaux

Bijkomend krediet aan de gemeenten (openbare Credit complementaire special aux communes (pro-
reinheid). " prete publique)>

B.A. 14.03.1.43.27 A.B. 14.03.1.43.27

Bijzondere toelagen aan de gemeenten met het oog Subventions speciales aux communes en vue de
op de integratie en de samenleving van de verschillen- promouvoir 1'integration et la cohabitation des diffe-
de lokale gemeenschappen. rentes communautes locales.

B.A. 14.03.2.43.29 A.B. 14.03.2.43.29
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Krediet bestemd voor de Gemeenten ten einde het
imago van de Hoofdstad te bevorderen.

B.A. 14.03.3.63.22

Bijzonder krediet voor de gemeentelijke veiligheid.
B.A. 14.03.4.43.04

Bijzonder krediet voor de gemeentelijke inyesterin-
gen voor de veiligheid.

B.A. 14.03.4.63.24

Krediet bestemd voor initiatieven inzake coordina-
tie van de politiediensten, de aanschaf van materiaal
inbegrepen.

B.A. 14.03.4.43.06

Allerhande uitgaven in verband met de administra-
tie en werkingskosten van de informatica-uitrusting
van de gemeenten en met de bevordering van de
gemeentelijke informatica.

B.A. 14.03.5.43.08

Kapitaalsuitgaven voor de projecten inzake infor-
matica-uitrusting van de gemeenten, met inbegrip van
communicatie- en transmissiemateriaal en van tekst-
verwerking.

B.A. 14.03.4.63.01

Credit destine a permettre aux communes de pro-
mouvoir 1'image de la Capitale.

A.B. 14.03.3.63.22

Credit special en matiere de securite communale.
A.B. 14.03.4.43.04

Credit special en matiere d'investissements des
communes lies a la securite.

A.B. 14.03.4.63.24

Credit destine aux initiatives de coordination des
polices, en ce compris 1'achat de materiel.

A.B, 14.03.4.43.06

Depenses de toute nature resultant des frais d'ad-
ministration et du fonctionnement de 1'equipement
informatique des communes ainsi que de promotion
de 1'informatique communale.

A.B. 14.03.5.43.08

Depenses de capital en vue de promouvoir les
projets en matiere d'equipement informatique des
communes, en ce compris Ie materiel de communica-
tion, de transmission et de traitement de texte.

A.B. 14.03.4.63.01

Afdeling 15 - Huisvesting

Toelagen aan organismen en groeperingen die zich
bezighouden met het aanmoedigen of verbeteren van
sociale huisvesting of die ertoe bijdragen door studie
of propaganda.

B.A. 15.01.2.33.01

Toelage aan de Brusselse Gewestelijke Huisves-
tingsmaatschappij om haar in de mogelijkheid te
stellen haar werkingskosten te dekken.

B.A. 15.01.3.43.50

Subsidie aan de Maatschappij voor de Huisvesting
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en aan haar
aangenomen maatschappijen voor de renovatie van
ongezonde sociale gebouwencomplexen.

B.A. 15.02.3.63.51

Toelagen aan organismen en verenigingen die in-
staan voor de bevordering en de bestemming van het
sociaal huisvestingsbeleid of die daartoe bijdragen
door de geintegreerde werking of samenwerking van
publieke- en verenigingssectoren.

B.A. 15.05.1.30.01

Division 15 - Logement

Subsides aux organismes et groupements qui s'oc-
cupent de la promotion et de 1'amenagement du loge-
ment social ou qui y contribuent par 1'etude ou la
propagande.

A.B. 15.01.2.33.01

Subvention a la Societe du Logement de la Region
de Bruxelles-Capitale pour lui permettre de couvrir
ses frais de fonctionnement.

A.B. 15.01.3.43.50

Subside a la Societe du Logement de la Region de
Bruxelles-Capitale et a ses societes agreees pour la
renovation d'ensemble d'immeubles sociaux insalu-
bres.

A.B. 15.02.3.63.51

Subsides aux organismes et groupements qui s'oc-
cupent de la promotion et de 1'amenagement de la
politique sociale des logements ou qui y contribuent
par 1'action integree ou Ie partenariat entre acteurs
publics et asociatifs.

A.B. 15.05.1.30.01
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Toelage aan de BGHM met het oog op. het dekken
van de bouwmeerkosten, voortvloeiend uit het piloot-
project « La Marolle ».

B.A. 15.05.2.63.55

Kredieten bedoeld tot toekenning van verhuizings-
toelagen en toelagen voor het gedeeltehjk dekken van
de door uit krotwoningengeevacueerde-personen ver-
schuldigde huur, alsmede van de inrichtingskosten
van hun nieuwe woning.

B.A. 15.05.3.34.01

Subsidie van de Brnsselse Hoofdstedelijk Gewest
aan het Amortisatiefonds van de leningen voor sociale
huisvesting (AFLSH).

B.A. 15.06.0.41.03

Subvention a la SLRB en vue du couvrir les
surcouts de la construction du projet pilolte « La
Marolle ».

A.B. 15.05.2.63.55

Credits destines a octroyer des allocations de deme-
nagement et subsides en vue de couvrir partiellement
Ie loyer du par des personnes evacuees de taudis ainsi
que les frais d'installation dans un nouveau logement,

A.B. 15.05.3.34.01

Subvention de la Region de Bruxelles-Capitale au
Fonds d'amortissement des emprunts du logement
social (FADELS).

A.B. 15.06.0.41.03

Afdeling 16 - Ruimtelijke ordening

Subsidies voor het houden van tentoonstellingen en
conferenties. alsmede voor werkzaamheden en prijs-
kampen in verband met de ruimtelijke ordening en de
stedebouw met inbegrip van uitgaven van alle aard
inzake de vorming.

B.A. 16.01.1.33.01

Werkingstoelage aan de Grondregie van het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest.

B.A. 16.01.3.43.50

Toelage voor investeringen aan de Grondregie van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

B.A. 16.01.3.63.50

Subsidies aan de gemeenten voor de aanmaak en
verspreiding van informatie inzake stedebouw, ruim-
telijke ordening en stadskernvernieuwing.

B.A. 16.02.1.43.21

Subsidies aan de ondergeschikte openbare bestu-
ren. - Gebouwen van de eredienst.

B.A. 16.02.1.63.20

Toelagen aan gemeenten voor het herstel van erg
beschadigde voetpaden ten gevolge van werken van
openbaar nut of wanneer de veroudering van de ge-
meentelijke infrastructuren een vernieuwing recht-
vaardigt met inbegrip van de wederaanleg van gebie-
den aangetast door werken.

B.A. 16.02.1.63.21

Division 16 - Amenagement du territoire

Subventions pour 1'organisation d'expositions et de
conferences ainsi que pour des travaux et concours
ayant trait a 1'urbanisme et a 1'amenagement du terri-
toire, en ce compris les depenses de toute nature
relatives a la formation.

A.B. 16.01.1.33.01

. Subside de fonctionnement a la Regie Fonciere de
la Region de Bruxelles-Capitale.

A.B. 16.01.3.43.50

Subsides d'lnvestissements a la Region Fonciere de
la Region de Bruxelles-Capitale.

A.B. 16.01.3.63.50

Subsides aux communes pour la production et la
diffusion d'informations en matiere d'urbanisme,
d'amenagement du territoire et de renovation
urbaine.

A.B. 16.02.1.43.21

Subsides aux administrations publiques subordon-
nees. - Edifices religieux.

A.B. 16.02.1.63.20

Subventions aux communes pour la restauration
des voies pietonnieres gravement endommagees par
des travaux d'utilite publique ou lorsque Ie vieillisse-
ment des infrastructures communales justifie un re-
nouvellement pour des travaux d'amenagement de
zones affectees par des travaux,

A.B. 16.02.1.63.21
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Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen
van werken die onder toepassing vallen van het be-
sluit van de Regent van 2 juli 1949, gewijzigd bij de
koninklijke ,besluiten van 1 februari 1960 en 2 juni
1961.

B.A. 16.02.1.63.00

Subsides aan de ondergeschikte openbare besturen
en instellingen voor het opmaken van plannen van
aanleg.

B.A. 16.02.1.63.01

Subsidies aan de ondergeschikte openbare besturen
en instellingen voor de aankoop, de wederopbouw, de
aanleg en de uitrusting van onroerende goederen
(onder meer van openbare groene ruimten), met het
oog op uitvoering van plannen van aanleg.

B.A. 16.02.1.63.02

Subsidies aan de Gemeenten voor het aankopen
van verwaarioosde gebouwen.

B.A. 16.02.1.63.22

Subsides aux administrations publiques subordon-
nees qui beneficient de 1'application de 1'arrete du
Regent du 2 juillet 1949 modifie par les arretes royaux
des 1" fevrier 1960 et 2 juin 1961.

A.B. 16.02.1.63.00

Subsides aux pouvoirs et organismes publics subor-
donnes pour 1'elaboration de plan d'amenagement.

A.B. 16.02.1.63.01

Subsides aux pouvoirs et organismes publics subor-
donnes pour 1'acquisition, la reconstruction, 1'amena-
gement et 1'equiperoent de biens immobiliers (notam-
ment espaces verts publics), en vue de 1'execution de
plans d'amenagement.

A.B. 16.02.1.63.02

Subsides aux communes en vue de proceder a
1'acquisition d'immeubles laisses a 1'abandon.

A.B. 16.02.1.63.22

Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor
vernieuwiog van de gevels en de gebouwen van de
gemeente.

B.A. 16.02.1.63.23

Subsides aux pouvoirs subordonnes pour la renova-
tion des facades et des bailments communaux.

A.B. 16.02.1.63.23

Subsidies aan de ondergeschikte besturen voor
verbeteringswerken aan rijpaden, met inbegrip van de
wederaanleg van gebieden aangetast door werken.

B.A. 16.02.1.63.24

Kredietverlening met het oog op de dekking van de
investeringen inzake stadskernvernieuwing van de'
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel
(met inbegrip van gedelegeerde functies in verband
met de ondergeschikte besturen - gedelegeerde func-
ties in verband met de openbare en de prive-sector).

B.A. 16.04.2.63.54

Subsides aux pouvoirs subordonnes pour des rat-
sons d'amenagement d'itineraires cyclables, y compris
Ie reamenagement des zones affectees par des tra-
vaux..

A.B. 16.02.1.63.24

Octroi de credits en vue de couvrir les investisse-
ments en matiere de renovation urbaine de la Societe
regionale de Developpement de Bruxelles (en ce com-
pris les fonctions deleguees en rapport avec les
pouvoirs subordonnes - les fonctions deleguees en
rapport avec Ie secteur public et prive).

A.B. 16.04.2.63.54

Subsidies aan de ondergeschikte openbare besturen
en instellingen voor de aankoop, de wederopbouw, de
aanleg eh de uitrusting van de onroerende goederen
(onder meer van openbare groene ruimten), met het
oog op de uitvoering van plannen van aanleg of struc-
tuurplannen. - Werken voor herstel en wederopbouw
bij wijkvernieuwing. Beplantingswerken, proef-
beplantingen en aanleg van openbare groene ruimten
op de eigendommen van lagere besturen voor sociale,
esthetische of salubriteitsdoeleinden.

Subsides aux pouvoirs et organismes publics subor-
donnes pour 1'acquisition, la reconstruction, 1'amena-
gement et 1'equipement de biens immobiliers (notam-
ment espaces verts publics), en vue de 1'execution de
plans d'amenagement ou de schemas directeurs. -
Travaux de rehabilitation dans une operation de reno-
vation de quartier. Travaux de plantation,, d'experi-
mentation et d'amenagement d'espaces verts sur Ie
domaine d'administrations subordonnees, pour des
raisons sociales, esthetiques ou de salubrite.

B.A. 16.02.2.63.03 A.B. 16.02.2.63.03
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Subsidies aan de ondergeschikte openbare besturen
en instellingen voor stadskernvernieuwing. - Subsi-
dies aan de ondergeschikte openbare besturen en
instellingen voor vermeuwing en sanering van open-
bare gebouwen in het kader van de stadskernvernieu-
wing en de ruimtelijke ordening.

B.A. 16.02.2.63.04

Toelagen aan lokale besturen en organismen van
openbaar nut voor de vernieuwing van de afgedankte
bedrijfsruimten.

B.A. 16.05.0.63.06

Toelagen voor de vernieuwing van de afgedankte
bedrijfsruimten in de vorm van kredietenverleningen
en deelnemingen in bedrijven.

B.A. 16.05.0.81.02

Subsides aux pouvoirs et organismes publics subor-
donnes pour la renovation urbaine. - Subsides aux
pouvoirs et organismes publics subordonnes pour la
renovation et 1'assainissement des immeubles publics
dans Ie cadre de la renovation urbaine et de 1'amena-
gement du territoire.

A.B. 16.02.2.63.04

Subsides aux pouvoirs locaux et organismes d'inte-
ret public pour la renovation des sites d'activites
economiques desaffectes.

A.B. 16.05.0.63.06

Subsides pour la renovation des sites d'activites
economiques desaffectes sous forme d'octroi de cre-
dits et de participations aux entreprises.

A.B. 16.05.0.81.02

Af deling 17 - Monumenten en Landschappen

Toelagen aan verenigingen met het oog op studies
en aktiviteiten betreffende de bescherming en her-
waardering van de monumenten en landschappen.

B.A. 17.01.0.33.01

Toelagen bestemd voor de openbare besturen met
het oog op de dekking van het beleid inzake monu-
menten en landschappen.

B.A. 17.03.0.63.01

Toelagen aan particulieren voor de dekking van het
beleid inzake monumenten en landschappen.

B.A. 17.04.53.01

Division 17 - Monuments et Sites

Subventions aux associations en vue d'etudes et
d'activites concernant la defense et la mise en valeur
des monuments et sites.

A.B. 17.01.0.33.01

Subventions destinees aux pouvoirs publics en vue
de couvrir la politique des monuments et sites.

A.B. 17.03.0.63.01

Subventions aux particuliers destinees a couvrir la
politique des monuments et sites.

A.B. 17.04.0.53.01

Afdeling 18 - Leefmilieu

Toelage aan het Brusselse Instituut voor Milieube-
heer.

B.A. 18.01.1.43.50

Toelagen aan verenigingen en organisaties, advies-
organen in verband met de kwaliteit van het leven en
de strijd tegen de hinder.

B.A.-18.02.2.33.01

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen
ten gunste van de uitvoering van gewone werken, de
hygiene en de volksgezondheid aanmoedigend.

B.A. 18.02.3.63.01

Toelage aan het Agentschap van Openbare Netheid
met het oog op de uitvoering van gewone werken in
verband met de verbrandingsoven voor huisvuil van
het Gewest.

B.A. 18.02.3.61.01

Division 18 - Environnement

Subvention a 1'Institut bruxellois de gestion de
1'environnement.

A.B. 18.01.1.43.50

Subventions aux associations et organisations,
conseils consultatifs interessant la promotion de la
qualite de la vie et de la lutte contre les nuisances.

A.B. 18.02.2.33.01

Subsides aux administrations publiques subordon-
nees en faveur de 1'execution des travaux ordinaires
interessant 1'hygiene et la sante publique.

A.B. 18.02.3.63.01

Subvention a 1'Agence de proprete publique en
faveur de 1'execution de travaux ordinaires relatifs a
1'usine d'incineration d'ordures menageres de la
Region.

A.B. 18.02.3.61.01
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Aanmoediging en ondersteuning van bosbouwkun-
dige verenigingen en deze van de visvangst, jacht en
kweek van inlandse vogels en van de verenigingen die
instaan voor het beheer en het behoud van de natuur
in het algemeen.

B.A. 18.03.1.33.02

Encouragement et soutien a des societes fores-
tieres, de pisciculture, de chasse et d'elevage d'oi-
seaux indigenes et aux associations s'occupant de la
gestion et de la conservation de la nature en general.

i

A.B. 18.03.1.33.02

Afdeling 19 - Waterbeleid Division 19 - Politique de I'eau

Subsidies aan de Brusselse Intercommunale Water-
maatschappij, aan de Brusselse Intercommunale Wa-
terdistributie (BIWD), aan de ondergeschikte open-
bare besturen of aan verenigingen van ondergeschikte
openbare besturen voor studies en voor de uitvoering
van alle werken met het oog op de aanleg, uitbrei-
ding, verbouwing van waterleidingen, van zuiverings-
stations voor drinkwater en van ontziltingsinstallaties,
evenals op de verplaatsing van watervoorzieningsins-
tallaties tengevolge van de uitvoering van openbare
werken.

B.A. 19.01.1.51.01

Subsidies aan de verenigingen van ondergeschikte
besturen met het oog op de uitvoering van sane-
ringswerken en uitgaven voortvloeiend uit.de toepas-
sing van de artikelen 11 en 15 van de wet van 28 de-
cember 1967 betreffende de onbevaarbare water-
lopen.

B.A. 19.02.3.63.01

Subsides a la Compagnie intercommunale bruxel-
loise des eaux, a 1'Intercommunale bruxelloise de
distribution des eaux (IBDE) aux administrations
publiques subordonnees ou aux associations d'admi-
nistrations publiques subordonnees pour etude et
execution de travaux generalement quelconques rela-
tifs a 1'etablissement, 1'extension, Ie remaniement de
distribution d'eau, de stations d'epuration d'eau pota-
ble et d'mstallations de dessalement ainsi qu'au depla-
cement d'installations de distribution d'eau consecutif
a 1'execution de travaux publics.

A.B. 19.01.1.51.01

Subsides aux associations d'administrations subor-
donnees pour 1'execution de travaux d'assainissement
et depenses decoulant de 1'application des articles 11
et 15 de la loi du 28 decembre 1967 relative aux cours
d'eau non navigables.

A.B. 19.02.3.63.01

Afdeling 20 - Externe betrekkingen

Toelagen aan verenigingen en instellingen die bij-
dragen tot bevordering van het internationaal imago
en de uitstraling van Brussel.

B.A. 20.01.0.30.01

Division 20 - Relations exterieures

Subsides a des associations et organismes qui
contribuent a la promotion de 1'image Internationale
et du rayonnement de Bruxelles.

A.B. 20.01.0.30.01

Afdeling 21 - Rationed Energieverbruik

Toelagen aan verenigingen werkzaam op het vlak
van het rationeel energieverbruik en alternatieve
energiebronnen.

B.A. 21.01.1.33.01

Division 21 - Utilisation rationnelle de I'Energie

Subsides a des associations s'occupant de 1'utilisa-
tion de 1'energie et des sources alternatives d'energie.

A.B. 21.01.1.33.01
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III. Bepalingen betreffende sectie II:
uitgaven van de begrotingsfondsen

Art. 9. — In afwijking van artikel 19 van de wet van
28 juni 1963 op de Rijkscomptabiliteit, gewijzigd
door de wet van 28 juni 1989, worden behouden tot
31 december 1991 de volgende fondsen van de begro-
ting 1990 :
Deel I Sect. 32 60.02

60.03.02
60.08

Sect. 34 60.01.01
60.01.02

Sect. 36 60.22
60.23
60.24
60.26

Deel II Sect. 32 60.03
Sect. 33 60.03
Sect. 34 60.01.01

60.01.02
60.01.03.

Sect. 36 60.36
60.30

Sect. 38 60.03
60.08

Sect. 40 60.04
Sect. 41 66.05

Deze fondsen worden niet meer gestijfd door
nieuwe begrotingskredieten. De saldi beschikbaar op
31 december 1991 worden op deze datum geannu-
leerd.

Art. 10. — De Executieve wordt er mee belast v66r
30 juni 1991 een ontwerp van ordonnantie in te die-
nen tot oprichting van organieke fondsen in de zin van
artikel 19 van de wet van 28 juni 1989 tot wijziging van
de wetten op de Rijkscomptabiliteit, evenals tot aan-
passing of wijziging van de wetten betreffende be-
staande of af te schaffen fondsen.

De volgende fondsen zullen in ieder geval het voor-
werp uitmaken van de voornoemde organieke ordon-
nantie :

Deel I Sect. 32 60,07
Sect. 41 66.01

Deel II Sect. 33 60.02.01
Sect. 34 66.10
Sect. 36 60.35
Sect. 44-45 66.02

Tot de ordonnantie houdende oprichting van de
organieke fondsen van kracht wordt, kunnen de ver-
richtingen blijven gebeuren op de genoemde begro-
tingsfondsen, zoals zij zijn opgenomen in Sectie II,
subsectie II van deze ordonnantie.

III. Dispositions relatives a la section II:
depenses des fonds budgetaires

Art. 9. — Par derogation a 1'article 19 de la loi du
28 juin 1963 sur la comptabilite de 1'Etat, modifie par
la loi du 28 juin 1989, les fonds budgetaires suivants
figurant au budget des depenses de 1990, sont mainte-
nus jusqu'au 31 decembre 1991 :
Partie I Sect. 32 . 60.02

60.03.02
60.08

Sect. 34 60.01.01
60.01.02

Sect. 36 60.22
60.23
60.24
60.26

Partie II Sect. 32 60.03
Sect. 33 60.03
Sect. 34 60.01.01

60.01.02
60.01.03

Sect. 36 60.36
60.30

Sect. 38 60.03
60.08

Sect. 40 60.04
Sect. 41 66.05

- Ces fonds ne sont plus alimentes par des credits
budgetaires nouveaux. Les soldes disponibles au
31 decembre 1991 seront supprimes a la meme date.

Art. 10. — L'Executif est charge de presenter, avant
Ie 30 juin 1991, un projet d'ordonnance portant crea-
tion de fonds organiques dans Ie sens de 1'article 19 de
la loi du 28 juin 1989 modifiant les lois sur la compta-
bilite da 1'Etat et portant modification ou adaptation
des lois visant des fonds existants ou a supprimer.

Les fonds suivants feront surement 1'objet de 1'or-
donnance organique precitee :

Partie I Sect. 32 60.07
Sect. 41 66.01

Partie II Sect. 33 60.02.01
Sect. 34 66.10
Sect. 36 60.35
Sect. 44-45 66.02

Jusqu'a 1'entree en vigueur de 1'ordonnance portant
creation des fonds organiques, les operations peuvent
continuer a etre effectuees sur les fonds budgetaires,
tels qu'inscrits a la Section II, sous-section II de la
presente ordonnance.
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Art. 11. -De verrichtingen op de fondsen die
voorkomen in sectie II van de tabel gevoegd bij deze
ordonnantie, worden geraamd op 847 miljoen frank
voor de ontvangsten en 7.481,3 miljoen frank voor de
uitgaven.

Art. 12, — De wijze van beschikking over het
tegoed vermeld voor de fondsen ingeschreven in sec-
tie II van de tabel gevoegd bij deze ordonnantie,
wordt aangeduid naast het nummer van het artikel dat
betrekking heeft op elk dezer.

De fondsen waarvan de uitgaven aan het visum van
het Rekenhof worden voorgelegd, zijn door het teken
A aangeduid.

De fondsen en rekeningen waarop door. tussen-
komst van de Minister gelast met de Financien wordt
beschikt, zijn door het teken B aangeduid.

De fondsen en rekeningen waarop rechtstreeks
wordt beschikt door de rekenplichtigen die ontvang-
sten hebben gedaan, worden door het teken C aange-
duid.

Art. 13. — De fondsen 66.02 van de secties 44 en 45,
Titel IV van de begroting van het jaar 1990, worden
vervangen door een fonds genaamd « Fonds voor het
hergebruik van de verkoop en de verhuring van gron-
den en gebouwen verbonden aan de bevoegdheden
Openbare Werken en Verkeerswezen » (Afdeling 12,
Sectie II, Subsectie II van onderhavige begroting). De
ontvangsten van dit fonds worden toegewezen voor
een bedrag van 470,0 miljoen frank aan het program-
ma 12.02 en voor een bedrag van 110,0 miljoen frank
aan het programma 12.06.

Aan de tabel van Sectie II, subsectie II wordt het
volgende Fonds toegevoegd :

Afdeling 13 - Tewerkstelling

Artikel 60.01.A - Fonds voor de tewerkstelling en
de beroepsopleiding.

Dit fonds wordt gestijfd door het aandeel van het
Gewest in de bijzondere bij stand van het Europees
Sociaal Fonds aan het gemeenschappelijk programma
inzake beroepsopleiding.

Art. 11. — Les operations effectuees sur les fonds
figurant a la section II du tableau joint a la presente
ordonnance sont evaluees a 847 millions de francs
pour les recettes et a 7.481,3 millions de francs pour
les depenses.

Art. 12. — Le mode de disposition des 'avoirs
mentionnes aux fonds inscrits a la section II du
tableau annexe a la presente ordonnance est indique
en regard du numero de 1'article se rapportant a
chacun d'eux.

Les fonds dont les depenses sont soumises au visa
prealable de la Cour des Comptes, sont designes par
1'indice A.

Les fonds et comptes sur lesquels il est dispose ^
1'intervention du Ministre charge des Finances, sont
designes par 1'indice B.

Les fonds et comptes sur lesquels il est dispose
directement par les comptables qui ont opere les
recettes, sont designes par 1'indice C.

Art. 13. — Les fonds 66.02 des sections 44 et 45,
Titre IV du budget de 1'annee 1990, sont remplaces
par un fonds intitule « Fonds de reemploi du produit
de la vente et de la location de terrains et d'immeubles
lies aux missions des Travaux publics et des Commu-
nications » (Division 12, Section II, Sous-section II du
present budget). Les recettes de ce fonds sont affec-
tees pour. un montant de 470,0 millions de francs au
programme 12.02 et pour un montant de 110,0 mil-
lions de francs au programme 12.06.

Au tableau de la Section II, sous-section II est
ajoute le fonds suivant :

Division 13 - Emploi

Article 60.01.A - Fonds pour 1'emploi et la forma-
tion professionnelle.

Ce fonds est alimente par la quote-part de la
Region de 1'aide speciale accordee par le Fonds Social
Europeen au programme commun relatif a la forma-
tion professionnelle.

IV. Bepalingen betreffende sectie III:
instellingen van openbaar nut van categorie A

Art. 14. — Wordt goedgekeurd, de bij deze ordon-
nantie gevoegde begroting voor het jaar 1991 van het
Centrum voor informatica van het Brusselse Gewest.

Deze begroting beloopt 37.410.000 frank voor de
ontvangsten en 37.410.000 frank voor de uitgaven.

IV. Dispositions relatives a la section ni:
organismes d'interet public de la categoric A

Art. 14. — Est approuve, le budget du Centre
informatique de la Region bruxelloise pour 1'annee
1991 joint a la presente ordonnance.

Ce budget s'eleve pour les recettes a 37.410.000
francs et pour les depenses a 37.410.000 francs.
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Art. 15. — Wordt goedgekeurd, de bij deze ordon-
nantie gevoegde begroting voor het jaar 1991 van het
Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Deze begroting beloopt 140.000.000 frank voor de
ontvangsten en 140.000.000 frank voor de uitgaven.

Art. 16. — Wordt goedgekeurd, de bij deze ordon-
nantie gevoegde begroting voor het jaar 1991 van het
Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

Deze begroting beloopt 2.309.000.000 frank voor
de ontvangsten en 2.309.000.000 frank voor de uit-
gaven.

Art. 17. — Wordt goedgekeurd, de bij deze ordon-
nantie gevoegde begroting voor het jaar 1991 van de
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp.

Deze begroting beloopt 1.725.287.000 frank voor
de ontvangsten en 1.725.287.000 frank voor de uit-
gaven.

Art. 15. — Est approuve, Ie budget de 1'Institut
bruxellois pour la gestion de 1'environnement pour
1'annee 1991 joint a la presente ordonnance.

Ce budget s'eleve pour les recettes a 140.000.000
francs et pour les depenses a 140.000.000 francs.

Art. 16. — Est approuve, Ie budget de 1'Agence
regionale pour la proprete pour 1'annee 1991 joint a la
presente ordonnance.

Ce budget s'eleve pour les recettes a 2.309.000.000
francs et pour les depenses a 2.309.000.000 francs.

Art. 17. — Est approuve. Ie budget du Service
d'lncendie et d'aide medicale urgente de la Region de
Bruxelles-Capitale pour 1'annee 1991 joint a la pre-
sente ordonnance.

Ce budget s'eleve pour les recettes a 1.725.287.000
francs et pour les depenses a 1.725.287.000 francs.

V. Andere verbintenissen van het Gewest V. Autres engagements de la Region

Art. 18. — Op de voordracht van de Minister van
Financien en van Begroting, wordt de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve toegestaan zijn waarborg
te verlenen aan de leningen aangegaan door de Maat-
schappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel
voor een volume aan leningen die 2.104 miljoen frank
in 1991 niet mag overschrijden.

Art. 19. -^- Op de voordracht van de Minister van
Financien en Begroting wordt de Executieve toege-
staan de waarborg van het Gewest te verlenen aan de
leningen aangegaan door de Brusselse Hoofdstede-
lijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische
Hulp in uitvoering van het investeringsprogramma
goedgekeurd door de Executieve.

Deze leningen worden ten belope van 200 miljoen
frank ingeschreven in Sectie III van deze ordonnantie,
IV. Dienst voor Brandweer en Dringende Medische
Hulp, IV.l. Ontvangsten, Hoofdstuk 44, artikel
442.01.

Art. 20. — Op de voordracht van de Minister van
Financien en Begroting wordt de Executieve toege-
staan de waarborg van het Gewest te verlenen aan de
leningen aangegaan door het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid in uitvoering van het investeringspro-
gramma goedgekeurd door de Executieve.

Deze leningen worden ten belope van 616 miljoen
frank ingeschreven in Sectie III van deze ordonnan-
tie, III. Gewestelijk Agentschap voor Netheid,
III.l. Ontvangsten, Hoofdstuk 44, artikel 442.01.

Art. 18. — Sur la proposition du Ministre des
Finances et du Budget, 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale est autorise a apporter sa garantie
aux emprunts contractes par la Societe des Transports
intercommunaux bruxellois pour un volume de prets
n'excedant pas 2.104 millions de francs en 1991.

Art. 19. — Sur la proposition du Ministre des
Finances et du Budget, 1'Executif est autorise a appor-
ter la garantie de la Region aux emprunts contractes
par Ie Service d'lncendie et d'Aide medicale urgente
de la Region de Bruxelles-Capitale en execution du
programme d'investissements accept^ par 1'Executif.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 200
millions de francs a la Section III de la presente
ordonnance, IV. Service d'lncendie et d'Aide medi-
cale urgente, IV.l. Recettes, Chapitre 44, article
442.01.

Art. 20. — Sur la proposition du Ministre des
Finances et du Budget, 1'Executif est autorise a
apporter la garantie de- la Region aux emprunts
contractes par 1'Agence regionale pour la Proprete en
execution du programme d'investissements accepte
par 1'Executif.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 616
millions de francs a la Section III de la presente
ordonnance, III. Agence regionale de proprete,
III.l. Recettes, Chapitre 44, article 442.01.
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Art. 21. — Op de voordracht van de Minister van
Financien en Begroting wordt de Executieve toege-
staan de waarborg van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest te hechten aan de leningen verstrekt door
erkende kredietmstellingen in het raam van de econo-
mische expansiewetten voor een bedrag dat 100 mil-
joen frank in 1991 niet mag overschrijden.

Art. 22. — De Minister bevoegd voor vervoer wordt
toegestaan de dotaties betreffende de werking, de
interesten en de afbetalingen aan de MIVB te liquide-
ren volgens de modaliteiten van het beheerscontract
goedgekeurd door de Executieve.

Art. 23. — De bevoegde Minister of Staatssecretaris
kan de Brusselse Gewestelijke Huisvestigingsmaat-
schappij in staat stellen vastleggingen te onderschrij-
ven voor een bedrag van 1.300.000.000 frank in 1991.

Art. 24. — Eike verbintenis aan te gaan op de
vastleggingsmachtigingen van deze ordonnantie wordt
onderworpen aan het visum van de controleur der
vastleggingen en aan het Rekenhof.

V66r de tiende van iedere maand legt de controleur
der vastleggingen aan het Rekenhof een in drievoud
opgemaakte lijst met de verantwoordihgsstukken
voor die, eensdeels, het bedrag vermeldt van de vast-
leggingen die tijdens de afgelopen maand werden
geviseerd en, anderdeels, het bedrag aangeeft van de
vastleggingen die geviseerd werden sinds het begin
van het jaar.

De lijst van de maand december maakt de jaarlijkse
verzamelstaat uit.

Binnen de tien dagen na ontvangst van de jaarlijkse
verzamelstaat zendt het Rekenhof twee door het Hof
afgesloten exemplaren aan de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve.

Art. 24bis. — Deze ordonnantie regelt materies
bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

Art. 25. — Deze ordonnantie treedt in werking op
1januari 1991.

Art. 21. — Sur la proposition du Ministre des
Finances et du Budget, 1'Executif de la Region de
BruxeUes-Capitale est autorise h accorder la garantie
de la Region de Bruxelles-Capitale aux emprunts
accordes par les organismes financiers agr6es dans Ie
cadre des lois d'expansion economique pour un mon-
tant n'excedant pas 100 millions de francs en 1991.

Art. 22. — Le Ministre charge des Communications
est autorise a liquider les dotations relatives au
fonctionnement, aux interets et amortissements des
emprunts a la STIB selon les modalites du contrat de
gestion arrete par 1'Executif.

Art. 23. — Le Ministre ou le Secretaire d'Etat
competent peut autoriser la Societe du Logement de
la Region bruxelloise ^ souscrire des engagements
pour un montant de 1.300.000.000 francs en 1991.

Art. 24. — Tout- engagement a prendre sur les
autorisations d'engagement de la presente ordon-
nance est soumis au visa du controleur des engage-
ments et a la Cour des Comptes.

Avant le dix de chaque mois, le controleur des
engagements transmet a la Cour des Comptes avec les
documents justificatifs, d'une part, le montant des
engagements vises au cours du mois ecoule et, d'autre
part, le montant des engagements vises depuis le
debut de 1'annee.

Le releve du mois de decembre constitue le releve
recapitulatif annuel.

La Cour des Comptes renvoie a 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale, dans les dix jours sui-
vant leur reception, deux exemplaires arretes par elle
du releve recapitulatif annuel.

Art. 24bis. — La presente ordonnance regle des
matieres visees a Particle Wquater de la Constitu-
tion.

Art. 25. — La presente ordonnance entre en
vigueur le 1" janvier 1991.

Amendement op de tabel
aangenomen door de Commissie

Amendement au tableau
adopte par la Commission

In de Af deling 18 - Milieubescherming, van Sectie I,
in het opschrift van het programma 02 in te voegen na
de woorden «bodemvervuiling » het woord « la-
waai ».

A la Division 18 - Environnement de la Section I,
ajouter dans I'Intitule du programme 02 apres les mots

pollution du sol » le mot « bruit ».
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n. ONTWERP VAN ORDONNANTIE

houdende de Middelenbegroting
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

voor het begrotingsjaar 1991

II. PROJET D'ORDONNANCE

contenant Ie budget des Voies et Moyens
de la Region de Bruxelles-Capitale

pour 1'annee budgetaire 1991

AMENDEMENT
aangenomen door de Commissie

AMENDEMENT
adopte par la Commission

Artikel 4bis

Deze ordonnantie regelt materies bedoeld in artikel
107quater van de Grondwet.

Article 4bis

Cette ordonnarice r6gle des matieres vis6es a I'article
707quater de la Constitution.
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I. ONTWERP VAN ORDONNANTIE

houdende de Algemene Uitgavenbegroting
van het Ministerie

van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
voor het begrotingsjaar 1991

I. PRQJET D'ORDONNANCE

contenant Ie budget general des Depenses
du Ministere

de la Region de Bruxelles-Capitale
pour 1'annee budgetaire 1991

ERRATA ERRATA

Bladz. 26 en 27

Afdeling 19 - lezen fonds 60.04.A in de plaats van
60.08.A.

Bladz. 29

Afdeling 12 - artikelen 66.02 kolom « Uitgaven van
het jaar » : het bedrag van 100 miljoen schrappen.

Bladz. 45 .

Titel : «III.l Ontvangsten (in duizenden fr.) »,
lezen : « III.l Ontvangsten ».

Bladz. 49

a) Titel : « III.2 Uitgaven (in duizenden fr.) »,
lezen : « III.2 Uitgaven ».

b) Hoofdstuk 51

Na 511.11 « 2.400.000 Arbeidsongevalien : Medi-
sche kosten », lezen :

« ' Bezoldigingen met bestemd voor
hetpersoneel 512

2.030.000 Bijdragen aan diverse prganismen 03
3.410.000 Arbeidsgeneeskunde 04
5.000.000 Vergoedingen, honoraria 05

Representatie- en verplaatsings-
kosten 513

250.000 Representatie en receptie 01
500.000 Verplaatsingen, dienstwaame-

mingen en opdrachten 02

Pages 26 et 27

Division 19 - Vaefonds 60.04.A au lieu de 60.08.A.

Page 29

Division 12 - articles 66.02 colonne « Depenses de
1'annee » : supprimer Ie montant de 110 millions.

Page 45

Titre : «III.l Recettes (en milliers de francs) »,
lire : « III.l Recettes ».

Page 49

a) Titre : « III.2 Depenses (en milliers de francs) »,
lire : I I I . 2 Depenses ».

b) Chapitre 51

Apres 511.11 « 2.400.000 Accidents de travail :
Frais medicaux », lire :

« Retributions autres que celles
du personnel 512

2.030.000 Cotisations d organismes divers 03
3.410.000 Mededne du travail 04
5.000.000 Indemnites, honoraires 05

Frais de representation et de
deplacement 513

250.000 Representations et receptions 01
,500.000 Deplacements, interims et missions 02

1.101.380.000 Totaal Hoofdstuk 51 ».

Bladz. 65

Artikel 550.07 - lezen « 2.900.000 » in plaats van
« 2.000.000 ».

1.101.380.000 Total Chapitre 51 ».

Page 65

Article 550.07 - lire « 2.900.000 » au lieu de
« 2.000.000 ».
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11. ONTWERP VAN ORDONNANTIE

houdende de Middelenbegroting
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

voor het begrotingsjaar 1991
(A-78/1 - 90/91)

II. PROJET D'ORDONNANCE

contenant Ie budget des Voies et Moyens
de la Region de Bruxelles-Capitale

pour 1'annee budgetaire 1991
• (A-78/1 - 90/91)

ERRATA ERRATA

Bladz. 4

Boven de bladzijde, lezen : « (In miljoen frank) ».

Bladz. 7

Artikel58.01.

Lezen het fonds 60.08 in de plaats van 66.10.

Page 4

En haut de la page, lire : « (En millions de
francs) ».

Page 7

Article 58.01.

Lire Ie fonds 60.08 au lieu de 66.10.
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